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A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran 
yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

 
          Mentransformasi pekarangan bero untuk pengembangan usahatani buah naga 
(Dragon Fruit) saat ini sangat menjanjikan. Tujuannya agar pekarangan menjadi produktif, 
dapat berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, serta kelestarian lingkungan 
berkelanjutan. Pada masyarakat pedesaan, tanaman buah naga menjadi sangat primadona 
dan banyak dikaji sebagai sektor bisnis yang baru. Hasil analisis terhadap agribisnis buah 
naga di Desa Banuroja menunjukkan bahwa petani dominan memilih buah naga jenis kulit 
merah daging merah (60,4%). Rata-rata keuntungan usahatani di pekarangan mencapai 
Rp.5.817.497,53 per tahun, dengan nilai R/C Ratio = 3,2 dan B/C Ratio = 2,2, yang berarti 
menguntungkan/layak dikembangkan [1]. Hal ini juga diungkapkan oleh [2], [3] bahwa 
usahatani buah naga layak untuk dikembangkan.
          Disamping begitu pesatnya perkembangan usahatani buah naga, terdapat pula 
permasalahan dan kendala yang dihadapi. Beberapa masalah dijumpai ialah; (1) 
pengelolaan tanaman kurang optimal, (2) penggunaan faktor produksi kurang 
diperhitungkan, dan (3) lemahnya strategi untuk menebus keuntungan tertinggi. Hal lain [4] 
bahwa kendala agribisnis usahatani buah naga terdiri dari modal dan pengetahuan. Serta 
strategi pemasaran hanya menggunakan strategi bauran pemasaran [5]. Solusi dan alternatif 
jitu dalam pengembangan buah naga di Desa Banuroja ialah mengintegrasikan pada 
program desa wisata. Hal ini karena Desa Banuroja sebagai Desa Wisata Multicultural, 
sehingga bentuk inkorporasi bidang agribisnis juga dapat menambah nuansa keunikan 
destinasi wisata multi etnis. Banyak kajian terhadap keunikan, kerukunan dan ketentraman 
desa Banuroja terhdap keberagaman etnis, sehingga sektor wisata pertanian pun dipandang 
perlu untuk diintegrasikan. Hal ini dikarenakan budaya bertani masyarakat juga beragam, 
nantinya dapat menambah kekuatan kearifan lokal yang didukung dari ragam budaya tani. 
Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang sangat penting penelitian tentang “Arahan 
Pengembangan dan Pengelolaan Agribisnis Buah Naga di Pekarangan Terintegrasi dengan 
Desa Wisata Multikultural Banuroja” ini dilakukan. Hal ini untuk mengkaji strategi baru yang 
dapat dikembangkan, mengkaji manajemen pengelolaan usahatani, dan inkorporasi 
usahatani dengan program desa wisata di Desa Banuroja. Dengan demikian dapat 
menambah income, menciptakan keharmonisan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
          Tujuan jangka panjang penelitian ialah mempromosikan buah naga sebagai satu 
destinasi pertanian yang terintegrasi dengan Desa Wisata Multikultural Banuroja. Tujuan 
jangka pendek ialah: (1) Mengkaji prioritas strategi pengembangan agribisnis buah naga; (2) 
Mengkaji manajemen pengelolaan dalam optimasi penggunaan faktor produksi, dan (3) 
Mengkaji inkorporasi pengembangan Desa Wisata Banuroja melalui agribisnis buah naga.
          Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Juli 2019, bertempat di Desa 
Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini 
didesain dengan metode survei dan Focus Group Discussions (FGD). Sampel penelitian 
terdiri dari internal petani sebanyak 48 orang (dihitung 30% dari 160 populasi). Serta sampel 
eksternal untuk penentuan strategi yakni dari unsur stakeholder terkait berjumlah 10 orang. 
Jumlah keseluruhan responden ialah 58 orang. Teknik pengumpulan data terdiri dari 
observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan terdiri dari: 
analisis SWOT, Linier Programming (LP), dan FGD. Langkah penelitian meliputi: studi 
literatur, observasi, sosialisasi, survei, FGD, analisis data, dan pelaporan.
          Target luaran penelitian adalah memperoleh HKI, Jurnal Nasional dan Prosiding pada 
seminar nasional. TKT penelitian yakni pada TKT 4.
          Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prioritas strategi yang direkomendasikan 
terdiri dari; (a) pengembangan agrowisata berbasis buah naga melalui penguatan multikultur 
petani dalam promosi desa wisata, (b) membentuk kelompok tani dalam integrasi 
pengelolaan wisata pertanian sebagai upaya penguatan kelembagaan, dan (c) 
mengembangkan buah naga super red dalam upaya perluasan pengembangannya karena 
banyak diminati konsumen. (2) optimasi faktor produksi dalam pengelolaan agribisnis buah 



naga di pekarangan berdasarkan analisis LP yang direkomendasikan ialah lahan 1,12 Ha, 
bibit 670 batang, pupuk kandang 2756,1 Kg, tenag kerja 16,1 HOK, pestisida 2,66 Liter, POC 
2,66 Liter, pupuk urea 81,6 Kg, dan pupuk ponska 133,29 Kg. (3) dalam inkorporasi 
pengembangan desa wisata terintegrasi dengan agribisnis buah naga dikategorikan ke 
dalam 3 aspek yakni perencanaan, pelaksanaa dan evaluasi. 1. Pada perencanaan meliputi: 
(a) intensifikasi sosialisasi, penyuluhan, koordinasi dengan berbagai pihak, (b) perencanaan 
penyulaman tanaman dengan varietas baru, (c) peningkatan partisipasi masyarakat. 2. 
Tahap pelaksanaan meliputi: (a) melakukan penataan tanaman, (b) pembuatan bangunan 
penanda desa wisata, (c) pelibatan berbagai elemen dalam pelaksanaan, (d) selalu 
melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan untuk memunculkan keanekaragaman 
produk olahan buah naga. 3. Evaluasi meliputi: (a) dilakukan pendataan dan analisa 
terhadap kerberhasilan usahatani dan desa wisata, (b) pendampingan dan pembinaan dalam 
rangka evaluasi program desa wisata.
          
 

B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

 
Strategi; Agribisnis; Buah Naga; Pekarangan; Desa Wisata.
 
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman 
namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di 
setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai 
sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan 
atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan 
penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan 
sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.



Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun 
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin. 

 

 

Tanaman buah naga dewasa ini banyak diminati oleh petani untuk dikembangkan baik dalam skala 

luas maupun hanya sekedar hobi budidaya. Di masyarakat tanaman buah naga disebut sebagai 

tanaman keberuntungan karena dapat memberikan sumbangan penghasilan yang signifikan setiap 

musim panennya. Seperti halnya pada masyarakat desa banuroja, dimana tanaman ini sangat disukai 

karena budidayanya yang simpel. Pada mulanya tanaman buah naga banyak dikembangkan di 

pekarangan rumah warga, yang saat ini sudah dikembangkan lebih luas lagi dengan memanfaatkan 

tegalan/ladang.  Upaya ini dilakukan petani untuk meraup untung dari usahatani yang dilakukan 

sehingga dapat menambah pundi-pundi pendapatan diluar dari budidaya tanaman 

pangan/perkebunan lainnya. 

Pengembangan agribisnis buah naga di Desa Banuroja tidak lepas dari karakteristik sumberdaya 

alam yang potensial dan mendukung dalam pengembangan tanaman hortikultura. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya jenis tanaman hortikultura yang dikembangkan di desa banuroja. Selain 

tanaman buah naga, beberapa tanaman horti yang dikembangkan juga seperti tanaman jeruk, 

mangga, rambutan, pisang, papaya, dan lainnya. Disamping itu karakteristik desa banuroja 

merupakan desa transmigrasi yang nota bene dari petani yang mendiami wilayah ini sangat 

beragam. Hal ini menjadi sangat menguntungkan sehingga desa banuroja dijadikan sebagai desa 

percontohan dari keberagaman etnis yang hidup di desa dan hidup rukun sampai saat ini. Julukan 

yang diberikan kepada desa banuroja ialah “Desa Wisata Multikultural” (Gambar 1). Adanya 

akulturasi budaya masyarakat dari berbagai daerah yang datang ke banuroja tersebut sehingga 

secara sosiologis masyarakat menjadi sangat majemuk.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Letak Desa Wisata Banuroja 

 Upaya untuk mengembangkan wisata multi etnis sangat dimungkinkan di desa banuroja, 

tetapi juga memiliki tantangan yang luar biasa utamanya pada masyarakat itu sendiri serta dukungan 

berbagai pihak, sehingga desa wisata ini dapat diketahui dan diminati para wisatawan. Secara 

sosiologis masyarakat di desa banuroja sebanyak 68,8% bermatapencaharian sebagai petani, 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai 
tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau 
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian 
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta 
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 



sehingga perlunya pemikiran balik terhadap potensi pertanian yang dikembangkan sebagai wisata. 

Brand desa wisata multikultural tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk mengintegrasikan 

dengan pengembangan wisata pertanian. Sumberdaya tanaman yang dipilih ialah yang diminati 

petani dan dicari konsumen, yakni dengan pengembangan buah naga di pekarangan rumah.  

 Menjadikan usahatani buah naga memiliki daya saing, peneliti merancang kebun contoh 

dalam pengelolaannya sehingga petani dapat mengetahui dan belajar terhadap pengelolaan 

usahataninya (Gambar 2).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembuatan kebun percobaan penelitian agribisnis buah naga 

 Permasalahannya ialah petani kurang pengalaman dalam melakukan pengelolaan wisata 

pertanian dan juga kurangnya konsistensi dalam promosi wisata multi etnis tersebut. Dengan 

demikian dalam kesempatan ini peneliti berupaya untuk memberikan arahan pengembangan buah 

naga yang terintegraai dengan desa wisata multikultural banuroja. Target peneliti ialah memberikan 

rekomendasi terhadap strategi pengembangan buah naga, optimasi penggunaan faktor produksi dan 

adanya koorporasi/penyatuan unsur terhadap pengelolaan desa wisata. Oleh karena itu tujuan 

tersebut dibahas dalam penelitian ini. 

1. Analisis Arahan Pengembangan Agribisnis Buah Naga  

 Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam memberikan arah pengembangan 

agribisnis buah naga yakni menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). 

Dalam analisis SWOT hal yang dilakukan pertama ialah menentukan indikator-indikator yang berasal 

dari dalam dan luar usahatani. Faktor tersebut terdiri dari faktor internal (kekuatan dan kelemahan), 

dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Indikator faktor internal ialah hal-hal dari dalam yang 

dianggap baik atau negative, sedangkan faktor eksternal ialah hal-hal dari luar yang dianggap sebagai 

peluang dan ancaman. Langkah analisis SWOT pengembangan buah naga dijabarkan sebagai berikut: 

Penentuan faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT 

Faktor internal (kekuatan dan kelemahan), sebagai berikut: 

Kekuatan (Strength): 

1. Dukungan sumberdaya alam banuroja 

2. Masyarakat petani yang majemuk 

3. Produk yang menjadi primadona/banyak diminati konsumen 



4. Wilayah yang subur cocok untuk pengembangan buah naga 

5. Usahatani yang relatif lebih mudah 

6. Usahatani berada di wilayah desa wisata 

Kelemahan (Weakness): 

1. Penanganan pasca panen dan teknologi yang rendah 

2. Kelompok tani buah naga belum terbentuk 

3. Produktivitas buah naga masih rendah 

4. Keterampilan petani masih kurang dalam pengelolaan usahatani 

5. Lahan budidaya yang sempit 

6. Pengembangan desa wisata belum holistik  

7. Kurangnya modal usahatani 

Faktor eksternal (peluang dan ancaman), sebagai berikut: 

Peluang (Opportunity): 

1. Peluang pasar dan permintaan buah naga tinggi 

2. Komitmen dan dukungan pemerintah dalam pengembangan buah naga 

3. Potensi wisata pertanian 

4. Perluasan usahatani di luar pekarangan 

Ancaman (Threat): 

1. Adanya pesaing buah naga dari daerah lain 

2. Adanya permainan harga oleh tengkulak 

3. Investasi awal buah naga yang tinggi 

4. Adanya serangan HPT 

Menghitung Skor dan Bobot masing-masing faktor SWOT 

Berdasarkan indikator faktor internal dan eksternal tersebut, maka langkah selanjutnya yang 

dilakukan ialah melakukan pembobotan dan skor terhadap setiap faktor yang telah disusun. Untuk 

memperoleh nilai total diperoleh dengan mengalikan nilai skor (a) x bobot (b) dari setiap faktor. 

Perhitungan total bobot dan skor masing-masing faktor SWOT (internal dan eksternal) disajikan pada 

Tabel 1 dan 2. 

 

 

 

 



Tabel 1. Perhitungan Skor dan Bobot dari faktor internal agribisnis buah naga 

Kode Faktor Internal Skor 

(a) 

Bobot 

(b)  

Total  

(c) 

Kekuatan: 

S1 Dukungan sumberdaya alam banuroja 3,2 0,077 0,246 

S2 Masyarakat petani yang majemuk 3,3 0,074 0,244 

S3 
Produk yang menjadi primadona/banyak diminati 

konsumen 
3,5 0,084 0,294 

S4 
Wilayah yang subur cocok untuk pengembangan buah 

naga 
3,4 0,084 0,286 

S5 Usahatani yang relatif lebih mudah 3,0 0,074 0,222 

S6 Usahatani berada di wilayah desa wisata 3,7 0,079 0,292 

Total Kekuatan 1,585 

Kelemahan: 

W1 Penanganan pasca panen dan teknologi yang rendah 3.0 0,070 0,210 

W2 Kelompok tani buah naga belum terbentuk 2.8 0,074 0,207 

W3 Produktivitas buah naga masih rendah 2.7 0,086 0,232 

W4 
Keterampilan petani masih kurang dalam pengelolaan 

usahatani 
3.0 0,065 0,195 

W5 Lahan budidaya yang sempit 3.0 0,079 0,237 

W6 Pengembangan desa wisata belum holistik 3,1 0,081 0,251 

W7 Kurangnya modal usahatani 3,6 0,072 0,259 

Total Kelemahan  1,592 

Selisih Kekuatan - Kelemahan (X) -0,007 

 Hasil perhitungan total skor x bobot menunjukkan selisih antara kekuatan dan kelemahan 

yang bernilai negatif (-0,007). Hal ini dikarenakan total nilai kekuatan berjumlah 1,585 lebih kecil 

dibandingkan dengan total kelemahan yang berjumlah 1,592. Dari analisis setiap faktor kekuatan 

menunjukkan bahwa nilai tertinggi terletak pada fakor S3 (0,294), sedangkan pada faktor kelemahan 

nilai tertinggi pada faktor W7 (0,259).  

 Pada perhitungan bobot dan skor terhadap faktor eksternal (Tabel 2) diperoleh selisih 

peluang dengan ancaman yang bernilai positif (0,179), dengan total nilai peluang yakni 1,662 dan 

total nilai ancaman sebesar 1,483. Nilai peluang yang paling tinggi terdapat pada faktor O3 (0,500), 

sedangkan pada nilai ancaman yang tertinggi terdapat pada faktor T2 (0,393).  

 



Tabel 2. Perhitungan Skor dan Bobot dari faktor eksternal agribisnis buah naga 

Kode Faktor Eksternal  Skor 

(a) 

Bobot 

(b)  

Total  

(c) 

Peluang   

O1 Peluang pasar dan permintaan buah naga tinggi 3,2 0,124 0,397 

O2 
Komitmen dan dukungan pemerintah dalam 

pengembangan buah naga 
3,3 0,124 0,409 

O3 Potensi wisata pertanian 3,6 0,139 0,500 

O4 Perluasan usahatani di luar pekarangan 2,8 0,127 0,356 

Total Peluang 1,662 

Ancaman  

T1 Adanya pesaing buah naga dari daerah lain 3,2 0,120 0,384 

T2 Adanya permainan harga oleh tengkulak 3,0 0,131 0,393 

T3 Investasi awal buah naga yang tinggi 2,9 0,127 0,368 

T4 Adanya serangan HPT  3,1 0,109 0,338 

Total Ancaman  1,483 

Selisih Peluang - Ancaman (Y) 0,179 

Berdasarkan pada Tabel 2 dan 3 yang telah diperoleh, maka nilai dari setiap faktor yang diperoleh 

tersebut selanjutnya digunakan dalam menentukan letak posisi kuadran strategi SWOT. Penentuan 

kuadran ini bertujuan untuk mengetahui posisi usahatani apakah berada pada kuadran I, II, III atau 

IV. Hal ini sebagai dasar dan memudahkan dalam penentuan strategi yang akan direkomendasikan.  

Menentukan Kuadran Strategi SWOT 

Dalam menentukan letak kuadran strategi hal-hal yang dilakukan ialah menentukan terlebih dahulu 

nilai sumbu “X” dan nilai sumbu “Y”. Dari hasil analisis terhadap faktor strategi diperoleh nilai sumbu 

X = -0,007, sedangkan nilai sumbu Y = 0,179. Data ini menunjukkan bahwa letak kuadran strategi 

terletak pada kuadran ke III (ubah strategi), karena X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa untuk mencapai tujuan usahatani buah naga di desa banuroja dapat 

dilakukan dengan meminimalkan kelemahan dengan mengoptimalkan peluang yang ada. Disamping 

itu, posisi ini menggambarkan bahwa dari segi usahatani memiliki banyak kelemahan namun masih 

memiliki peluang yang tinggi untuk dikembangkan. Olehnya rekomendasi strategi yang diberikan 

harus mengubah strategi lama menjadi strategi yang baru, sehingga usahatani menjadi bertahan dan 

berkelanjutan. Kuadran strategi disajikan pada Gambar 3. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kuadran strategi SWOT 

 

Membuat Matriks Internal Faktor Analisis Summary (IFAS), dan Eksternal Faktor Analisis Summary 

(EFAS) 

Tabel 3. Matriks IFAS dan EFAS dalam analisis SWOT pengembangan buah naga  
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Faktor Eksternal 

Kekuatan (S) Kelemahan (W)  

Dukungan sumberdaya alam 

banuroja (S1) 

Masyarakat petani yang 

majemuk (S2) 

Produk yang menjadi 

primadona/banyak diminati 

konsumen (S3) 

Wilayah yang subur cocok untuk 

pengembangan buah naga (S4) 

Usahatani yang relatif lebih 

mudah (S5) 

Usahatani berada di wilayah 

desa wisata (S6) 

Penanganan pasca panen dan 

teknologi yang rendah (W1) 

Kelompok tani buah naga belum 

terbentuk (W2) 

Produktivitas buah naga masih 

rendah (W3) 

Keterampilan petani masih 

kurang dalam pengelolaan 

usahatani (W4) 

Lahan budidaya yang sempit (W5) 

Pengembangan desa wisata 

belum holistik (W6) 

kurangnya modal usahatani (W7) 

Peluang (O)  STRATEGI S-O STRATEGI W-O 

Opportunity 

(O) 

Strength (S) Weakness 

(W) 

Threath (T) 

(+,+) 

Progresif 
(-,+) 

Ubah Strategi 

(+,-) 

Diversifikasi Strategi 

(-,-) 

Strategi Bertahan 

Kuadran I 

Kuadran II 

Kuadran III 

Kuadran IV 

0,179 

-

0,007 



Peluang pasar dan 

permintaan buah naga 

tinggi (O1) 

Komitmen dan 

dukungan pemerintah 

dalam pengembangan 

buah naga (O2) 

Potensi wisata 

pertanian (O3) 

Perluasan usahatani di 

luar pekarangan (O4) 

Mengembangkan buah naga 

super red dalam upaya 

perluasan pengembangannya 

karena banyak diminati 

konsumen (S3, O1, O4) 

Membentuk kelompok tani 

dalam integrasi pengelolaan 

wisata pertanian sebagai upaya 

penguatan kelembagaan (S2, 

O2, O3) 

Pembentukan home industri 

pengolahan buah naga melalui 

pengelolaan usaha milik desa 

(W1, O2) 

Pengembangan agrowisata 

melalui penguatan multikultur 

petani dalam promosi desa 

wisata (W2, W6, O2, O3) 

Pengaktifan koperasi tani dalam 

upaya mensuplai modal 

usahatani dalam perluasan areal 

tanam buah naga (W5, W7, O1) 

Ancaman (T) STRATEGI S-T STRATEGI W-T 

Adanya pesaing buah 

naga dari daerah lain 

(T1) 

Adanya permainan 

harga oleh tengkulak 

(T2) 

Investasi awal buah 

naga yang tinggi (T3) 

Adanya serangan HPT  

(T4) 

Peningkatan kualitas mutu 

produk buah naga dengan 

penerapan organik farming dan 

pembentukan claster mutu 

sebagai treatment (S3, S4, T1) 

Penerapan pengelolaan HPT 

secara terpadu berbasis 

sumberdaya lokal dan 

mengganti tanaman tahan 

penyakit busuk batang (S1, S5, 

T4) 

Membentuk terminal agribisnis 

yang dikelola oleh kelompok tani 

sebagai upaya peningkatan mutu 

dan kendali harga produk (W1, 

W2, T2) 

Memberikan pelatihan dan 

pendampingan terhadap 

pengelolaan usahatani buah naga 

yang difasilitasi oleh pemerintah 

desa dan penyuluh pertanian 

(W4, T4) 

 

Hasil matriks strategi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat empat rekomendasi strategi yakni 

strategi SO, WO, ST, dan WT. Strategi dari masing-masing kombinasi matriks SWOT sebagai berikut:   

Strategi S-O: 

Mengembangkan buah naga super red dalam upaya perluasan pengembangannya karena banyak 

diminati konsumen (S3, O1, O4) 

Membentuk kelompok tani dalam integrasi pengelolaan wisata pertanian sebagai upaya penguatan 

kelembagaan (S2, O2, O3) 

Strategi W-O: 

Pembentukan home industri pengolahan buah naga melalui pengelolaan usaha milik desa (W1, O2) 

Pengembangan agrowisata melalui penguatan multikultur petani dalam promosi desa wisata (W2, 

W6, O2, O3) 

Pengaktifan koperasi tani dalam upaya mensuplai modal usahatani dalam perluasan areal tanam 

buah naga (W5, W7, O1) 

Strategi S-T: 



Peningkatan kualitas mutu produk buah naga dengan penerapan organik farming dan pembentukan 

claster mutu sebagai treatment (S3, S4, T1) 

Penerapan pengelolaan HPT secara terpadu berbasis sumberdaya lokal dan mengganti tanaman 

tahan penyakit busuk batang (S1, S5, T4) 

Strategi W-T: 

Membentuk terminal agribisnis yang dikelola oleh kelompok tani sebagai upaya peningkatan mutu 

dan kendali harga produk (W1, W2, T2) 

Memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap pengelolaan usahatani buah naga yang 

difasilitasi oleh pemerintah desa dan penyuluh pertanian (W4, T4) 

Penentuan Prioritas Strategi  

Dalam penelitian ini, penentuan prioritas strategi dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari 

nilai kombinasi strategi yang digabungkan/disandingkan. Nilai pada setiap faktor berasal dari 

perhitungan total nilai skor x bobot. Hasil prioritas strategi disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Prioritas strategi arahan pengembangan buah naga di Desa Banuroja  

Strategi  Kode Pembobotan  Total Priotitas 

Pengembangan agrowisata berbasis buah naga 

melalui penguatan multikultur petani dalam 

promosi desa wisata  

W2+W6+O2+ 

O3 
1,367 1 

Membentuk kelompok tani dalam integrasi 

pengelolaan wisata pertanian sebagai upaya 

penguatan kelembagaan  

S2+O2+O3 1,153 2 

Mengembangkan buah naga super red dalam 

upaya perluasan pengembangannya karena banyak 

diminati konsumen 

S3+O1+O4 1,047 3 

Peningkatan kualitas mutu produk buah naga 

dengan penerapan organik farming dan 

pembentukan claster mutu sebagai treatment  

S3+S4+T1 0,964 4 

Pengaktifan koperasi tani dalam upaya mensuplai 

modal usahatani dalam perluasan areal tanam 

buah naga  

W5+W7+O1 0,893 5 

Membentuk terminal agribisnis yang dikelola oleh 

kelompok tani sebagai upaya peningkatan mutu 

dan kendali harga produk 

W1+W2+T2 0,810 6 

Penerapan pengelolaan HPT secara terpadu 

berbasis sumberdaya lokal dan mengganti 

tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap 

penyakit busuk batang 

S1+S5+T4 0,806 7 



Pembentukan home industri pengolahan buah 

naga melalui pengelolaan usaha milik desa  
W1+O2 0,607 8 

Memberikan pelatihan dan pendampingan 

terhadap pengelolaan usahatani buah naga yang 

difasilitasi oleh pemerintah desa dan penyuluh 

pertanian 

W4+T4 0,533 9 

 

 Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa diperoleh 9 rekomendasi strategi untuk arahan 

pengembangan buah naga di pekarangan terintegrasi dengan desa wisata banuroja. Secara analisis 

prioritas peneliti mengambbil tiga strategi yang nilainya paling tinggi untuk dilakukan pertama kali 

dalam implementasinya. Strategi tersebut ialah: 

Pengembangan agrowisata berbasis buah naga melalui penguatan multikultur petani dalam promosi 

desa wisata. 

Membentuk kelompok tani dalam integrasi pengelolaan wisata pertanian sebagai upaya penguatan 

kelembagaan. 

Mengembangkan buah naga super red dalam upaya perluasan pengembangannya karena banyak 

diminati konsumen. 

 

2. Optimasi Penggunaan Faktor Produksi dalam Pengelolaan Agribisnis Buah Naga  

 Pengembangan agribisnis buah naga tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana 

dalam proses budidayanya. Agar petani tidak mengalami kerugian dalam melakukan usahatani 

hendaknya petani menghitung secara rinci terhadap penggunaan faktor produksi usahatani. 

Penggunaan faktor produksi yang berlebih akan mempengaruhi rendahnya keuntungan yang 

diterima, karena tingginya biaya usahatani yang dikeluarkan. Oleh karena itu, menghitung optimasi 

penggunaan faktor-faktor produksi penting dilakukan dalam pengembangan agribisnis buah naga.  

 Dalam penelitian ini, upaya untuk menghitung optimasi faktor produksi dilakukan dengan 

pendekatan Linear Programming (LP). Pemrograman linier merupakan metode matematis yang 

berkarakteristik linier untuk menemukan suatu penyelesaian optimal dengan cara memaksimalkan 

atau meminimumkan fungsi tujuan terhadap satu susunan kendala. Program ini terdiri dari tiga 

peubah (variabel) yakni keputusan, fungsi tujuan dan fungsi kendala [6]. Program linier merupakan 

suatu cara dalam menyelesaikan pengalokasian sumber-sumber daya yang terbatas diantara 

beberapa aktifitas yang bersaing dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan [7]. 

Pada proses analisis LP di desa banuroja terdiri dari satu jenis tanaman (yakni buah naga), dengan 8 

faktor kendala. Langkah dan hasil analisis LP dijabarkan sebagai berikut: 

Penentuan variabel/fungsi tujuan  

Fungsi tujuan merupakan indikator keputusan untuk memaksimalkan keuntungan dan 

meminimalkan biaya usahatani. Dalam analisis LP pada agribisnis buah naga di desa banuroja 

diperoleh nilai Z produksi sebesar 171 Kg dan Z laba sebesar Rp.5.817.498. 

Penentuan fungsi aktivitas dan kendala  



Fungsi kendala dalam analisis LP pada agribisnis buah naga di desa banuroja disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Model aktivitas dan model kendala pada analisis LP  

Kode Deskripsi  Hubungan Level Satuan Persediaan 

LBNG Lahan Buah Naga  ≤ 0,42 Ha  1,76 

PBNG Persediaan Bibit Buah Naga  ≤ 252 Batang  681 

PPPK Persediaan Pupuk Kandang = 2784 Kg  

PTKJ Penggunaan Tenaga Kerja = 17,6 HOK  

PPST Persediaan Pestisida = 2,66 Liter  

PPCR Persediaan Pupuk Cair = 4,6 Liter  

PPUR Persediaan Pupuk Urea = 90,4 Kg  

PPSK Persediaan Pupuk Phonska = 147,8 Kg  

 

Asumsi-asumsi yang dapat dibuat pada data input dalam menganalisis optimasi faktor produksi pada 

pengembangan agribisnis buah naga di pekarangan ialah sebagai berikut: 

Max 171 X1   

ST   

0.42 X1  <= 1,76 

252 X1  <= 681 

X1  <= 2784 

X1  <= 17,6 

X1  <= 2,66 

X1  <= 4,6 

X1  <= 90,4 

X1  <= 147,8 

X1  >= 0 

END    

 

Penentuan keputusan analisis LP faktor produksi agribisnis buah naga  

Sajian data analisis terhadap keputusan optimasi faktor produksi terdiri dari beberapa item yakni 

kendala, satuan, nilai kendala, nilai sisa (slack), dan pemakaian (usage). Hasil analisis terhadap 

optimasi faktor produksi agribisnis buah naga disajikan pada Tabel 6.  



Tabel 6. Hasil analisis optimasi faktor produksi pada pengembangan buah naga di pekarangan di 

Desa Banuroja dengan LP 

Kendala Satuan Nilai Kendala 
Slack  
(nilai sisa) 

Usage 
(pemakaian) 

Lahan Ha 1,76 0,64 1,12 
Bibit Batang 681 11 670 
P. Kandang Kg 2784 27,81 2756,1 
Tenaga 
Kerja 

HOK 17,6 1,5 16,1 

Pestisida Liter 2,66 0 2,66 
POC Liter 4,6 1,94 2,66 
P. Urea  Kg 90,4 8,77 81,6 
P. Phonska Kg 147,8 14,51 133,29 

 

 Dari hasil analisis LP pada Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa: 

Penggunaan lahan pertanian direkomendasikan digunakan hanya 1,12 Ha dari ketersediaan 1,76 Ha, 

memiliki nilai tersisa 0,64 Ha.  

Penggunaan bibit tanaman buah naga direkomendasikan 670 batang dari persediaan 681, memiliki 

nilai sisa 11 batang. 

Penggunaan pupuk kandang direkomendasikan sebanyak 2756,1 Kg dari persediaan 2784 Kg, 

memiliki nilai sisa 27,81 Kg. 

Penggunaan hari orang kerja (HOK) hanya direkomendasikan 16,1 HOK dari persediaan 17,6 HOK, 

memiliki nilai sisa 1,5 HOK. 

Penggunaan pestisida tidak memiliki nilai sisa dan seluruhnya direkomendasikan untuk digunakan 

(2,66 Liter). 

Penggunaan pupuk organic cair (POC) direkomendasikan sebnayak 2,66 Liter dari persediaan 4,6 

Liter, memiliki nilai sisa 1,94 Liter. 

Penggunaan pupuk urea hanya direkomendasikan sebanyak 81,6 Kg dari persediaan sebanyak 90,4 

Kg, memiliki nilai sisa 8,77 Kg. 

Penggunaan pupuk phonska direkomendasikan sebanyak 133,29 Kg dari persediaan sebanyak 147,8, 

memiliki nilai sisa 14,51 Kg.  

Dari keseluruhan hasil analisis hanya penggunaan pestisida yang direkomendasikan digunakan 

secara keseluruhan. Hal ini karena ketersediaan yang sesuai dengan peruntukkannya. Optimasi 

faktor produksi ini memberikan gambaran kepada petani dalam pengelolaan agribisnis buah naga di 

pekarangan sehingga tidak terjadi pengeluaran biaya usahatani yang berlebih. Pengelolaan 

usahatani secara optimal akan berdampak pada kestabilan modal usaha dan pendapatan yang 

diterima. Domainnya ialah optimal dalam pembiayaan dan optimal dalam produksinya.  

 

3. Inkorporasi Agribisnis Buah Naga Kedalam Pengembangan Desa Wisata Banuroja 

 Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi 

masyarakat baik di tingkat lokal maupun global [8]. Aspek pariwisata di desa sangat berdampak 

kepada perkembangan jasa, finansial, serta sosial ekonomi masyarakat. Hal ini [9] bahwa pariwisata 



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan 

sosial dan ekonomi. Adanya desa wisata turut serta memberikan suplai terhadap perekonomian 

masyarakat sekitar dan sebagai ruang baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang nota 

bene sebagai subjek dari program tersebut. Selanjutnya juga dikatakan [8] bahwa pengelolaan desa 

wisata yang berbasis potensi lokal memerlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk 

senantiasa berinovasi dan kreatif dalam mengembangan wilayah desa yang dijadikan sebagai desa 

wisata. Paradigma pariwisata kerakyatan dalam berbagai bentuknya telah menjadi paradigma 

alternative untuk dapat memberi pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan 

masyarakat menuju pariwisata yang berkelanjutan. Pembangunan pariwisata pedesaan diharapkan 

menjadi suatu model pembangunan pariwisata berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pemerintah 

di bidang pariwisata [10]. 

Daya saing desa wisata juga tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam memberikan layanan 

secara prima dan total serta partisipasi aktif masyarakat sebagai ujung tombak sekaligus pelaku 

pariwisata. Oleh karena itu masyarakat desa tersebutlah yang harus terlebih dahulu dibenahi untuk 

memperkuat daya tawar dan daya saing desa wisata sebagai produk unggulan kepariwisataan dalam 

negeri [11]. Strategi pengembangan desa wisata yang optimal ialah dengan memanfaatkan potensi-

potensi lokal daerah yang dapat dirubah menjadi peluang bisnis untuk masyarakatnya. Dalam 

penelitian ini, desa banuroja merupakan satu daerah yang telah mengembangkan diri menjadi desa 

wisata dengan keberagaman adat, suku, dan agama. Olehnya, desa ini dikatakan sebagai desa wisata 

multikultural. Untuk lebih berkembangnya desa wisata banuroja, peneliti berupaya untuk melakukan 

penyatuan program terhadap promosi wisata di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan bahwa 

penduduk masyarakat desa banuroja yang secara umum bermata pencaharian sebagai petani. 

Disamping itu, pada pekarangan rumah masyarakat terdapat satu usaha yang dikembangkan yakni 

usahatani buah naga. Kondisi ini menjadi menarik bila dikembangkan menjadi satu wisata pertanian 

di dalam desa wisata multikultural.  

 Untuk mencapai kesepakatan bersama dalam upaya inkorporasi agribisnis buah naga ke 

dalam desa wisata di banuroja maka dilakukan proses diskusi terarah bersama masyarakat, tokoh 

adat, tokoh pemuda, dan pemerintah setempat (Gambar 4). Tujuan dari diskusi ini tidak lain untuk 

menggali informasi, potensi, dan kesepakan bersama dari berbagai pihak untuk menentukan arah 

pengembangan desa wisata yang berdampingan dengan pertanian. Dalam diskusi ini masyarakat 

begitu antusias untuk mengikutinya, banyak hal-hal yang diusulkan demi kemajuan desa banuroja. 

Posisi peneliti dalam diskusi ini adalah sebagai mediator dan pengarah dalam diskusi. Posisi ini 

peneliti ambil untuk memberikan keleluasaan dan keterbukaan kepada masyarakat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kegiatan Focus Group Discussions (FGD) bersama masyarakat 



 Pada kegiatan diskusi ini beberapa hal yang diusulkan oleh masyarakat yang peneliti 

kategorikan menjadi 3 aspek usulan yakni pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Usulan-

usulan tersebut disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil kegiatan FGD bersama masyarakat dalam upaya pengembangan agribisnis buah naga 

Aspek Usulan: Materi Usulan: 

Perencanaan: 

(Planning) 

Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh masyarakat 

terhadap rencana pengembangan wisata pertanian. 

Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan lembaga yang 

berkaitan dengan wisata untuk promosi desa wisata. 

Merencanakan melakukan penyulaman dan atau mengganti 

tanaman buah naga dengan memilih varietas yang lebih digemari 

oleh konsumen.  

Menginformasikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk lebih 

berpartisipasi pada program desa wisata terintegrasi dengan 

usahatani buah naga.   

Pelaksanaan: 

(Implementation) 

Melakukan penataan tanaman dalam usaha pengelolaan lahan 

pekarangan termasuk kegiatan-kegiatan: pemangkasan, 

pemupukan, perbaikan pola tanam dan perbaharuan penggunaan 

tiang penyangga buah naga. 

Pembuatan petunjuk-petunjuk arah desa dan bangunan-bangunan 

penanda desa wisata, untuk menambah daya tarik konsumen. 

Dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai elemen untuk lebih 

memperomosikan desa wisata. 

Pemerintah desa perlu memprioritaskan program desa wisata 

dalam pelaksanaan kerja desa.  

Selalu dilakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada 

masyarakat dalam hal pemunculan produk olahan buah naga yang 

nantinya dapat dipromosikan kepada konsumen.  

Evaluasi: 

(evaluation) 

Perlu dilakukan pendataan usahatani buah naga ditingkatan 

masyarakat terhadap keberhasilannya. 

Perlu dilakukan analisa terpisah terhadap keberhasilan desa wisata 

yang mempromosikan keberagaman budaya dalam 

keberhasilannya. 

Selalu dilakukan pendampingan dan pembinaan kepada 

masyarakat demi perkembangan desa wisata yang menguatkan 

bidang pertanian.  

 

 Usulan-usulan masyarakat dalam kegiatan diskusi (Tabel 7) sangat membantu dalam rangka 

sustainability desa wisata. Dalam hal ini masyarakat menjadi subjek dan bagian pelaku usaha 



pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Oleh karena itu, untuk lebih mempromosikan desa 

wisata terintegrasi dengan agribisnis buah naga diperlukan merubah strategi dari hanya terfokus 

pada budidaya saja kearah pengembangan Agrowisata, pemilihan varietas trend dan disukai 

konsumen dan perlunya membentuk kelompok tani dalam pengelolaan agrowisata berbasis buah 

naga di Desa Banuroja. 

 

D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika 
ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan 
intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung 
dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang 
dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas 
mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran 
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1. Luaran wajib; produk HKI yang telah berstatus terbit dengan nomor: 000152671, yang dikeluarkan 

oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, direktur jenderal kekayaan intelektual. 

2. Luaran tambahan; jurnal nasional terakreditasi yang berstatus Terbit pada Jurnal Agromix, Volume 

10 Nomor 2 Tahun 2019, halaman: 19-33. 

3. Luaran tambahan; jurnal nasional tidak terakreditasi yang berstatus accepted pada Journal of 
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E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti 
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Tidak terdapat peran mitra dalam penelitian ini.  

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan 
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RINGKASAN 

 

Mentransformasi pekarangan bero/bera untuk pengembangan usahatani buah naga 

(Dragon Fruit) saat ini sangat menjanjikan. Untuk menciptakan nuansa pekarangan yang 

lebih menguntungkan diperlukan arahan dalam pengembangannya. Solusi dan alternatif 

jitu dalam pengembangan buah naga ialah mengintegrasikan pada program desa wisata. 

Tujuan jangka panjang penelitian ialah mempromosikan buah naga sebagai satu destinasi 

pertanian yang terintegrasi dengan Desa Wisata Multicultural Banuroja. Tujuan jangka 

pendek ialah: (1) mengkaji prioritas strategi pengembangan agribisnis buah naga (2) 

mengkaji manajemen pengelolaan dalam optimasi penggunaan faktor produksi, dan (3) 

mengkaji inkorporasi pengembangan Desa Wisata Banuroja melalui agribisnis buah naga.  

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Juli 2019, bertempat di Desa 

Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini 

didesain dengan metode survei dan Focus Group Discussions (FGD). Sampel penelitian 

terdiri dari internal petani sebanyak 48 orang (dihitung 30% dari 160 populasi). Serta 

sampel eksternal untuk penentuan strategi yakni dari unsur stakeholder terkait berjumlah 

10 orang. Jumlah keseluruhan responden ialah 58 orang. Teknik pengumpulan data terdiri 

dari observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan terdiri 

dari: analisis SWOT, Linier Programming (LP), dan FGD. Langkah penelitian meliputi: 

studi literatur, observasi, sosialisasi, survei, FGD, analisis data, dan pelaporan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prioritas strategi yang direkomendasikan 

terdiri dari; (a) pengembangan agrowisata berbasis buah naga melalui penguatan 

multikultur petani dalam promosi desa wisata, (b) membentuk kelompok tani dalam 

integrasi pengelolaan wisata pertanian sebagai upaya penguatan kelembagaan, dan (c) 

mengembangkan buah naga super red dalam upaya perluasan pengembangannya karena 

banyak diminati konsumen. (2) optimasi faktor produksi dalam pengelolaan agribisnis 

buah naga di pekarangan berdasarkan analisis LP yang direkomendasikan ialah lahan 1,12 

Ha, bibit 670 batang, pupuk kandang 2756,1 Kg, tenag kerja 16,1 HOK, pestisida 2,66 

Liter, POC 2,66 Liter, pupuk urea 81,6 Kg, dan pupuk ponska 133,29 Kg. (3) dalam 

inkorporasi pengembangan desa wisata terintegrasi dengan agribisnis buah naga 

dikategorikan ke dalam 3 aspek yakni perencanaan, pelaksanaa dan evaluasi. 1. Pada 

perencanaan meliputi: (a) intensifikasi sosialisasi, penyuluhan, koordinasi dengan berbagai 

pihak, (b) perencanaan penyulaman tanaman dengan varietas baru, (c) peningkatan 

partisipasi masyarakat. 2. Tahap pelaksanaan meliputi: (a) melakukan penataan tanaman, 

(b) pembuatan bangunan penanda desa wisata, (c) pelibatan berbagai elemen dalam 

pelaksanaan, (d) selalu melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan untuk 

memunculkan keanekaragaman produk olahan buah naga. 3. Evaluasi meliputi: (a) 

dilakukan pendataan dan analisa terhadap kerberhasilan usahatani dan desa wisata, (b) 

pendampingan dan pembinaan dalam rangka evaluasi program desa wisata.  

 

Kata Kunci: Strategi; Agribisnis; Buah Naga; Pekarangan; Desa Wisata. 
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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 kemajuan 

penelitian dengan baik. Penelitian ini mengangkat topik tentang “Arahan Pengembangan 

dan Pengelolaan Agribisnis Buah Naga di Pekarangan Terintegrasi dengan Desa Wisata 

Multikultural Banuroja”. 

Pada kajian ini peneliti berupaya mengkaji tiga hal yang peneliti anggap urgen 

dilakukan, yakni tentang rekomendasi strategi pengembangan buah naga, optimasi faktor 

produksi dalam agribisnis buah naga dan korporasi/penyatuan terhadap program desa 

wisata multikultural dengan bidang pertanian. Hal ini peneliti lakukan karena melihat 

potensi yang dimiliki oleh desa banuroja yang dominan melakukan pengembangan 

komoditas hortikultura salah satunya ialah tanaman buah naga. Saat ini tanaman buah naga 

menjadi primadona dan menjadi trend di kalangan petani, sebab memiliki banyak manfaat 

yang telah dirasakan oleh petani. Manfaat tersebut selain untuk buah segar juga dapat 

digunakan untuk berbagai olahan panganan dan minuman. Selain itu juga sangat 

bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.  Pengembangan buah naga di 

pekarangan oleh masyarakat desa banuroja menjadi peluang besar bila arah 

pengembangannya diintegrasikan dengan program desa wisata yang telah dicanangkannya. 

Hal ini akan berdampak positif dan memliki value added untuk kemajuan desa. Apalagi 

jika usaha-usaha pertanian berbasis produk buah naga dijadikan sebagai produk unggulan 

usaha milik desa, sehingga akan lebih kontinuitas pengembangan buah naga di Desa 

Banuroja.  

Dalam penyusunan laporan kemajuan 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.  

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih kurang dari kesempurnaan, olehnya kritik dan 

saran selalu penulis harapkan. Seyogyanya laporan ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan yang membutuhkan informasi. 

Gorontalo, Agustus 2019 

Peneliti 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mentransformasi pekarangan bero untuk pengembangan usahatani buah naga 

(Dragon Fruit) saat ini sangat menjanjikan. Tujuannya agar pekarangan menjadi produktif, 

dapat berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, serta kelestarian lingkungan 

berkelanjutan. Pada masyarakat pedesaan, tanaman buah naga menjadi sangat primadona 

dan banyak dikaji sebagai sektor bisnis yang baru.  

Hasil analisis terhadap agribisnis buah naga di Desa Banuroja menunjukkan bahwa 

petani dominan memilih buah naga jenis kulit merah daging merah (60,4%). Rata-rata 

keuntungan usahatani di pekarangan mencapai Rp.5.817.497,53 per tahun, dengan nilai 

R/C Ratio = 3,2 dan B/C Ratio = 2,2, yang berarti menguntungkan/layak dikembangkan 

[1]. Hal ini juga diungkapkan oleh [2], [3] bahwa usahatani buah naga layak untuk 

dikembangkan. 

Disamping begitu pesatnya perkembangan usahatani buah naga, terdapat pula 

permasalahan dan kendala yang dihadapi. Beberapa masalah dijumpai ialah; (1) 

pengelolaan tanaman kurang optimal, (2) penggunaan faktor produksi kurang 

diperhitungkan, dan (3) lemahnya strategi untuk menebus keuntungan tertinggi. Hal lain 

[4] bahwa kendala agribisnis usahatani buah naga terdiri dari modal dan pengetahuan. 

Serta strategi pemasaran hanya menggunakan strategi bauran pemasaran [5]. 

Solusi dan alternatif jitu dalam pengembangan buah naga di Desa Banuroja ialah 

mengintegrasikan pada program desa wisata. Hal ini karena Desa Banuroja sebagai Desa 

Wisata Multicultural, sehingga bentuk inkorporasi bidang agribisnis juga dapat menambah 

nuansa keunikan destinasi wisata multi etnis. Banyak kajian terhadap keunikan, kerukunan 

dan ketentraman desa Banuroja terhdap keberagaman etnis, sehingga sektor wisata 

pertanian pun dipandang perlu untuk diintegrasikan. Hal ini dikarenakan budaya bertani 

masyarakat juga beragam, nantinya dapat menambah kekuatan kearifan lokal yang 

didukung dari ragam budaya tani.  

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang sangat penting penelitian tentang “Arahan 

Pengembangan dan Pengelolaan Agribisnis Buah Naga di Pekarangan Terintegrasi dengan 

Desa Wisata Multikultural Banuroja” ini dilakukan. Hal ini untuk mengkaji strategi baru 

yang dapat dikembangkan, mengkaji manajemen pengelolaan usahatani, dan inkorporasi 

usahatani dengan program desa wisata di Desa Banuroja. Dengan demikian dapat 

menambah income, menciptakan keharmonisan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana prioritas strategi pengembangan agribisnis buah naga di Desa Wisata 

Banuroja? 

2. Bagaimana manajemen pengelolaan dalam optimasi penggunaan faktor produksi 

pada agribisnis buah naga di Desa Wisata Banuroja? 

3. Bagaimana inkorporasi pengembangan Desa Wisata Banuroja melalui agribisnis 

buah naga? 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Agribisnis Buah Naga di Pekarangan 

Pemanfaatan lahan pekarangan relatif masih terbatas, sehingga pengembangan 

berbagai inovasi yang terkait dengan lahan pekarangan belum banyak berkembang [6]. 

Pekarangan bukan hanya untuk menciptakan keindahan dan kesejukan, tetapi juga berguna 

meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing [7]. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mentransformasi melalui agribisnis buah naga. Buah naga (Hylocereus sp.) merupakan 

salah satu komoditi yang cukup diminati, bentuknya unik dan menarik serta rasanya yang 

enak [8], tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi [9]. Memiliki beragam manfaat bagi 

kesehatan tubuh [10], apabila dikonsumsi secara rutin dan tidak berlebihan buah naga 

dapat bermanfaat untuk mengurangi kolestrol [11]. Agribisnis buah naga dapat mendukung 

kehidupan sosial ekonomi keluarga [12], dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah 

tangga, sumbangan pendapatan [13], dan memberikan keindahan di lingkungan tempat 

tinggal [14]. Selain itu, beberapa produk hasil olahan buah naga yaitu minuman sirup, nata 

de dragon, keripik, tape, dodol, es krim dan selai [15]. Hasil analisis usahatani buah naga 

layak untuk dikembangkan [3], [4], [16]–[18]. Dilihat dari preferensi pembudidaya buah 

naga dalam memilih usaha membudidaya buah naga berpengaruh dalam sistem 

pendapatannya yang bertambah serta dapat memenuhi kebutuhan hidup dan potensi usaha 

budidaya buah naga berjalan dengan lancar berdasarkan lokasi budidaya dan buah naga 

yang mampu berkembang dipasaran dengan harga yang cukup tinggi [19]. Adanya 

pegembangan agribisnis buah naga di pekarangan tentunya akan dapat memberikan 

dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini karena manfaat 

dari buah naga telah dirasakan sebagai tambahan pendapatan (income), mendatangkan 

pengunung dan pembeli untuk datang ke desa, serta menambah nilai estetika pekarangan 

yang diberikan dari sumbangan jasa lingkungan tanaman buah naga. 

2.2 Strategi dan Optimasi Faktor Produksi Agribisnis Buah Naga  

Kemunculan tanaman buah naga memberikan gambaran yang cerah terhadap 

pengembangan pertanian. Sebab, tanaman ini menjadi primadona meskipun secara 

keseluruhan belum banyak yang mengetahuinya, sehingga kajian terhadap kesempurnaan 

pengelolaan usahatani terus dikembangkan. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan 

usahatani diperlukan suatu pola pengembangan yang bisa diadopsi oleh masyarakat petani 

[20]. Perencanaan penggunaan lahan yang baik harus memperhatikan tingkat kemampuan 
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dan kesesuaian sumber daya lahan [21]. Dalam agribisnis buah naga masih terdapat banyak 

kendala seperti: Subsistem pengadaan saprodi, usahatani, pemasaran [4]. Hal ini dapat 

dilakukan dengan analisis strategi pengembangan buah naga. Hasil riset [22] dilaporkan 

bahwa strategi buah naga dikembangkan yakni: (1) meningkatkan luas areal tanaman buah 

naga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan pasar, (2) dukung 

kerjasama pengembangan buah naga oleh pemerintah, (3) berpartisipasi dalam pelatihan 

dari pemerintah atau professional dalam pengembangan agribisnis buah naga, dan (4) 

mendorong pengembangan produk berbasis buah naga yang mampu menciptakan nilai 

tambah dalam usahatani buah naga. Selanjutnya [23] mengkaji dengan SWOT memperoleh 

nilai IFAS sebesar 2,94 dan nilai EFAS sebesar 3,04 termasuk dalam strategi agresif. 

Olehnya, perlu gagasan atau rekomendasi strategi untuk menumbuhkembangkan jiwa 

bisnis dikalangan masyarakat terhadap komoditas buah naga, yang salah satunya dapat 

dilakukan dengan mengintegrasikan dengan desa wisata.  

Kelemahan usahatani ialah penggunaan faktor produksi hanya disesuaikan dengan 

ketersediaan dan kemampuan penggunaan faktor produksi tanpa pertimbangan tingkat 

penggunaan faktor produksi yang tepat [24]. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

usahatani buah naga yaitu biaya produksi, seperti sarana produksi yang habis terpakai, 

lahan, biaya dari alat-alat produksi tahan lama, tenaga kerja, dan biaya lainnya [25]. 

Disamping itu juga pengelolaan agribisnis harus dilakukan, [26] untuk meminimalkan 

kerusakan hasil panen yang disebabkan oleh hama seperti tikus, burung dan ayam. 

Setidaknya optimalisasi faktor produksi seperti lahan, bibit, modal, tenaga kerja dapat 

diperhitungkan dalam usahatani buah naga. Olehnya [27], keuntungan ini masih dapat 

ditingkatkan dengan memperbaiki pengelolaan sistem produksi. 

2.3 Pertanian sebagai Agrowisata 

Setiap pola yang diciptakan memberikan dampak yang berbeda pada skala nasional 

maupun daerah, terlebih lagi di masyarakat. Pola top down dan bottom up, kedua sistem ini 

memiliki variasi tata laksana yang berbeda dalam realisasi program pembangunannya. Pola 

pembangunan tersebut secara eksplisit dijadikan pedoman dalam merubah cara pandang 

masyarakat terhadap kehidupannya. Pembangunan yang tepat akan berkontribusi secara 

maksimal terhadap peningkatan sosial-ekonomi masyarakat, baik di daerah, maupun di 

tingkat nasional, sekaligus tetap mengendalikan dan mengkonservasi sumber daya alam 

(SDA) yang ada agar tetap lestari [28]. Potensi alam dan kearifan lokal merupakan modal 

besar yang dapat diimplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat [29]. 
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Kemajuan teknologi di pertanian mengarahkan pada upaya integrasi antar berbagai sektor 

dengan memanfaatkan sumber daya lokal. 

Adanya upaya kreatif dan inovatif agar lahan yang ada tetap mampu memberikan 

hasil yang optimal, termasuk menjadikan daya tarik wisata. Pengembangan pariwisata 

berbasis sumber daya pertanian atau yang sering disebut agrowisata [30]. Secara ekonomi, 

agrowisata berbasis usahatani dapat meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat, 

sedangkan secara sosial budaya, agrowisata turut menjaga kelestarian dan kearifan lokal 

dalam pengelolaan usahatani [31]. Agroekowisata dapat menjadi nilai tambah lahan 

pertanian melalui jasa wisata [32]. Strategi yang dapat dikembangkan [33] ialah 

pengembangan kapasitas sumber daya yang dimiliki masyarakat lokal, strategi edukasi dan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan kewirausahaan sosial serta strategi 

kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan demikian pengembangan 

pertanian berbasis wisata buah naga dapat dikembangkan dengan keberagaman kearifan 

lokal yang terdapat di Desa Banuroja. 

2.4 Road Map Penelitian 

Penelitian terhadap buah naga ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan 

pentahapan yang jelas serta didesain setiap tahunnya. Desain penelitian tersebut 

selanjutnya dituangkan ke dalam road map penelitian (Gambar 1), sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Road Map Penelitian 
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan jangka panjang penelitian ialah mempromosikan buah naga sebagai satu 

destinasi pertanian yang terintegrasi dengan Desa Wisata Multikultural Banuroja.  

Tujuan jangka pendek ialah:  

1) Mengkaji prioritas strategi pengembangan agribisnis buah naga  

2) Mengkaji manajemen pengelolaan dalam optimasi penggunaan faktor produksi, dan  

3) Mengkaji inkorporasi pengembangan Desa Wisata Banuroja melalui agribisnis buah 

naga. 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat yang diperoleh dari peneitian ini ialah: 

1. Dapat merekomendasikan prioritas strategi pengembangan agribisnis buah naga di 

pekarangan 

2. Dapat mengetahui pengelolaan dalam optimasi penggunaan faktor produksi pada 

agribisnis buah naga di pekarangan di desa banuroja. 

3. Dapat memahami peluang usaha dari penyatuan Wisata Banuroja dengan agribisnis 

buah naga. 

3.3 Urgensi dan Keutamaan Penelitian 

Urgensi penelitian ini ialah sebagai upaya untuk pengembangan bisnis buah naga di 

Desa Banuroja sebagai salah satu desa wisata beragam etnis dan agama. Keutamaan 

penelitian ialah memberi gambaran terhadap prioritas strategi, manajemen pengelolaan 

faktor produksi, dan penyatuan agribisnis buah naga dengan desa wisata. 
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BAB 4. METODE PENELITIAN 

4.1 Waktu, Tempat dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Januari sampai Desember 2019, bertempat di 

Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Objek 

penelitian ialah petani buah naga dan unsur pemerintah desa di Banuroja. 

4.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini didesain dengan metode survei dan Focus Group Discussions (FGD). 

Hal ini dilakkan untuk memperoleh data seakurat mungkin terhadap strategi dan 

pengelolaan buah naga, yang nantinya akan dapat diintegrasikan dalam program wisata 

Desa Banuroja. 

4.3 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel 

Populasi petani buah naga sebanyak 160 orang. Sampel ditentukan sebesar 30% dari 

populasi, sehingga diperoleh 48 responden. Untuk menentukan strategi ditentukan 

responden eksternal yakni dari unsur dinas pertanian 2 orang, dinas pariwisata 2 orang, 

aparat desa 2 orang, akademisi 1, stakeholder 1, unsur pedagang 2 orang. Jumlah 

keseluruhan responden ialah 58 orang.  

4.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan 

data terdiri dari observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi.  

4.5 Analisis Data 

Dalam mencapai setiap tujuan, maka beberapa analisis data digunakan: 

4.5.1 Analisis SWOT 

Untuk merekomendasikan prioritas strategi pengembabngan buah naga berbasis 

wisata desa maka dilakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan 

Threat). Matriks SWOT disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Matriks SWOT penelitian buah naga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Analisis Linier programming (LP) 

Untuk optimalisasi faktor produksi optimal maka digunakan analisis LP, dengan 

bantuan software Lindo 6.1. Sumber-sumber terbatas yang harus dialokasikan secara 

optimum seperti lahan, modal, tenaga kerja, bibit, pupuk, dan pestisida. Persamaan 

matematika LP [34], yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Focus Group Discussions (FGD)  

Untuk melakukan integrasi/inkorporasi sektor pertanian dengan Desa Wisata 

Banuroja maka dilakukan FGD dengan berbagai kalangan (petani/masyarakat, pemerintah, 

akademisi, dan stakeholder). Hal ini untuk menemukan perspektif bersama untuk program 

desa wisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian. Dalam FGD akan diperoleh data 
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tentang upaya dalam mempromosikan buah naga dengan desa wisata. Selanjutnya data 

hasil FGD diklasifikasi, diinterpretasi, pengkodean, analisa, dan penyajian data. 

4.6 Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi studi literatur, observasi, sosialisasi 

hasil penelitian tahun 1, survei, FGD, analisis data, pelaporan. Secara keseluruhan tahapan 

penelitian disajikan pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan penelitian 

Penjelasan dari masing-masing tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Literatur; dimaksudkan untuk menggali berbagai literatur pendukung tentang 

penelitian.  

 Luaran (output): Teori-teori atau referensi tentang agribisnis buah naga, strategi, 

optimasi faktor produksi dan pertanian sebagai wisata (agrowisata). 

 Indikator Capaian: Ditemukannya berbagai referensi terbaru dari jurnal, hasil 

penelitian tentang agribisnis buah naga, strategi, optimasi faktor produksi dan 

pertanian sebagai wisata (agrowisata). 

2. Observasi; dilakukan untuk penjajakan lokasi penelitian sekaligus untuk mengumpulkan 

data sekunder di desa penelitian. 

 Luaran (output): Data-data sekunder yang diperoleh berupa karakteristik wilayah 

Desa Banuroja, data-data desa, dan karakteristik masyarakat sebagai responden.  

 Indikator Capaian: Terkumpulnya data sekunder berupa karakteristik wilayah Desa 

Banuroja, data-data desa, dan karakteristik masyarakat sebagai responden.  
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3. Sosialisasi Hasil Penelitian Tahun ke 1; kegiatan ini dilakukan untuk memberikan 

informasi dan gambaran terhadap penelitian tahun pertama tentang analisis usahatani 

buah naga di pekarangan. 

 Luaran (output): Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang hasil penelitian tahun 

pertama di desa banuroja. 

 Indikator Capaian: terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang hasil penelitian tahun 

pertama di desa banuroja, sehingga dapat diketahui manfaat dari usahatani di 

pekarangan tersebut. 

4. Survei; tahapan ini merupakan tahapan dalam pengumpulan data-data penelitian 

bersama petani, aparat desa, stakeholder, Dinas terkait (pertanian dan pariwisata). 

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

interview dengan berbagai responden penelitian, tentang strategi pengembangan, 

optimasi faktor produksi, dan inkorporasi desa wisata. 

 Indikator Capaian: Terkumpulnya data primer tentang arahan pengembangan dan 

pengelolaan agribisnis buah naga terintegrasi dengan desa wisata multikultural 

banuroja. 

5. Analisis data; bertujuan untuk melakukan penginputan, pengolahan, analisa, interpretasi 

terhadap data penelitian. 

 Luaran (output): Terdeskripsinya target tujuan penelitian yang diolah dengan 

menggunakan analisa SWOT, Linier Programming, dan FGD. 

 Indikator Capaian: Diperoleh strategi prioritas dalam pengembangan buah naga di 

pekarangan terintegrasi dengan desa wisata, diperoleh optimasi yang tepat terhadap 

faktor produksi, dan gambaran arahan desa wisata multi etnis terintegrasi pertanian 

sebagai inkubator bisnis masyarakat Desa Banuroja.  

6. Tahap Akhir Pelaporan dan Target Luaran; tahap ini dilakukan beberapa kegiatan yakni 

pelaporan, persentasi, dan target publikasi. 

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

dan publikasi jurnal nasional tidak terakreditasi, serta prosiding nasional. 

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

jurnal nasional dan terlaksananya seminar nasional untuk prosiding. 
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

5.1 Hasil Penelitian 

 Tanaman buah naga dewasa ini banyak diminati oleh petani untuk dikembangkan 

baik dalam skala luas maupun hanya sekedar hobi budidaya. Di masyarakat tanaman buah 

naga disebut sebagai tanaman keberuntungan karena dapat memberikan sumbangan 

penghasilan yang signifikan setiap musim panennya. Seperti halnya pada masyarakat desa 

banuroja, dimana tanaman ini sangat disukai karena budidayanya yang simpel. Pada 

mulanya tanaman buah naga banyak dikembangkan di pekarangan rumah warga, yang saat 

ini sudah dikembangkan lebih luas lagi dengan memanfaatkan tegalan/ladang.  Upaya ini 

dilakukan petani untuk meraup untung dari usahatani yang dilakukan sehingga dapat 

menambah pundi-pundi pendapatan diluar dari budidaya tanaman pangan/perkebunan 

lainnya. 

 Pengembangan agribisnis buah naga di Desa Banuroja tidak lepas dari karakteristik 

sumberdaya alam yang potensial dan mendukung dalam pengembangan tanaman 

hortikultura. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jenis tanaman hortikultura yang 

dikembangkan di desa banuroja. Selain tanaman buah naga, beberapa tanaman horti yang 

dikembangkan juga seperti tanaman jeruk, mangga, rambutan, pisang, papaya, dan lainnya. 

Disamping itu karakteristik desa banuroja merupakan desa transmigrasi yang nota bene 

dari petani yang mendiami wilayah ini sangat beragam. Hal ini menjadi sangat 

menguntungkan sehingga desa banuroja dijadikan sebagai desa percontohan dari 

keberagaman etnis yang hidup di desa dan hidup rukun sampai saat ini. Julukan yang 

diberikan kepada desa banuroja ialah “Desa Wisata Multikultural” (Gambar 3). Adanya 

akulturasi budaya masyarakat dari berbagai daerah yang datang ke banuroja tersebut 

sehingga secara sosiologis masyarakat menjadi sangat majemuk.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Letak Desa Wisata Banuroja 
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 Upaya untuk mengembangkan wisata multi etnis sangat dimungkinkan di desa 

banuroja, tetapi juga memiliki tantangan yang luar biasa utamanya pada masyarakat itu 

sendiri serta dukungan berbagai pihak, sehingga desa wisata ini dapat diketahui dan 

diminati para wisatawan. Secara sosiologis masyarakat di desa banuroja sebanyak 68,8% 

bermatapencaharian sebagai petani, sehingga perlunya pemikiran balik terhadap potensi 

pertanian yang dikembangkan sebagai wisata. Brand desa wisata multikultural tersebut 

selanjutnya dijadikan dasar untuk mengintegrasikan dengan pengembangan wisata 

pertanian. Sumberdaya tanaman yang dipilih ialah yang diminati petani dan dicari 

konsumen, yakni dengan pengembangan buah naga di pekarangan rumah.  

 Menjadikan usahatani buah naga memiliki daya saing, peneliti merancang kebun 

contoh dalam pengelolaannya sehingga petani dapat mengetahui dan belajar terhadap 

pengelolaan usahataninya (Gambar 4).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pembuatan kebun percobaan penelitian agribisnis buah naga 

 Permasalahannya ialah petani kurang pengalaman dalam melakukan pengelolaan 

wisata pertanian dan juga kurangnya konsistensi dalam promosi wisata multi etnis tersebut. 

Dengan demikian dalam kesempatan ini peneliti berupaya untuk memberikan arahan 

pengembangan buah naga yang terintegraai dengan desa wisata multikultural banuroja. 

Target peneliti ialah memberikan rekomendasi terhadap strategi pengembangan buah naga, 

optimasi penggunaan faktor produksi dan adanya koorporasi/penyatuan unsur terhadap 

pengelolaan desa wisata. Oleh karena itu tujuan tersebut dibahas dalam penelitian ini. 

5.1.1 Analisis Arahan Pengembangan Agribisnis Buah Naga  

 Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam memberikan arah 

pengembangan agribisnis buah naga yakni menggunakan metode SWOT (Strength, 

Weakness, Opportunity, Threat). Dalam analisis SWOT hal yang dilakukan pertama ialah 
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menentukan indikator-indikator yang berasal dari dalam dan luar usahatani. Faktor tersebut 

terdiri dari faktor internal (kekuatan dan kelemahan), dan faktor eksternal (peluang dan 

ancaman). Indikator faktor internal ialah hal-hal dari dalam yang dianggap baik atau 

negative, sedangkan faktor eksternal ialah hal-hal dari luar yang dianggap sebagai peluang 

dan ancaman. Langkah analisis SWOT pengembangan buah naga dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Penentuan faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT 

Faktor internal (kekuatan dan kelemahan), sebagai berikut: 

Kekuatan (Strength): 

1. Dukungan sumberdaya alam banuroja 

2. Masyarakat petani yang majemuk 

3. Produk yang menjadi primadona/banyak diminati konsumen 

4. Wilayah yang subur cocok untuk pengembangan buah naga 

5. Usahatani yang relatif lebih mudah 

6. Usahatani berada di wilayah desa wisata 

Kelemahan (Weakness): 

1. Penanganan pasca panen dan teknologi yang rendah 

2. Kelompok tani buah naga belum terbentuk 

3. Produktivitas buah naga masih rendah 

4. Keterampilan petani masih kurang dalam pengelolaan usahatani 

5. Lahan budidaya yang sempit 

6. Pengembangan desa wisata belum holistik  

7. Kurangnya modal usahatani 

Faktor eksternal (peluang dan ancaman), sebagai berikut: 

Peluang (Opportunity): 

1. Peluang pasar dan permintaan buah naga tinggi 

2. Komitmen dan dukungan pemerintah dalam pengembangan buah naga 

3. Potensi wisata pertanian 

4. Perluasan usahatani di luar pekarangan 

Ancaman (Threat): 

1. Adanya pesaing buah naga dari daerah lain 

2. Adanya permainan harga oleh tengkulak 

3. Investasi awal buah naga yang tinggi 

4. Adanya serangan HPT 
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2. Menghitung Skor dan Bobot masing-masing faktor SWOT 

Berdasarkan indikator faktor internal dan eksternal tersebut, maka langkah 

selanjutnya yang dilakukan ialah melakukan pembobotan dan skor terhadap setiap faktor 

yang telah disusun. Untuk memperoleh nilai total diperoleh dengan mengalikan nilai skor 

(a) x bobot (b) dari setiap faktor. Perhitungan total bobot dan skor masing-masing faktor 

SWOT (internal dan eksternal) disajikan pada Tabel 2 dan 3. 

Tabel 2. Perhitungan Skor dan Bobot dari faktor internal agribisnis buah naga 

Kode Faktor Internal 
Skor 

(a) 

Bobot 

(b)  

Total  

(c) 

Kekuatan: 

S1 Dukungan sumberdaya alam banuroja 3,2 0,077 0,246 

S2 Masyarakat petani yang majemuk 3,3 0,074 0,244 

S3 
Produk yang menjadi primadona/banyak diminati 

konsumen 
3,5 0,084 0,294 

S4 
Wilayah yang subur cocok untuk pengembangan 

buah naga 
3,4 0,084 0,286 

S5 Usahatani yang relatif lebih mudah 3,0 0,074 0,222 

S6 Usahatani berada di wilayah desa wisata 3,7 0,079 0,292 

Total Kekuatan 1,585 

Kelemahan: 

W1 Penanganan pasca panen dan teknologi yang rendah 3.0 0,070 0,210 

W2 Kelompok tani buah naga belum terbentuk 2.8 0,074 0,207 

W3 Produktivitas buah naga masih rendah 2.7 0,086 0,232 

W4 
Keterampilan petani masih kurang dalam 

pengelolaan usahatani 
3.0 0,065 0,195 

W5 Lahan budidaya yang sempit 3.0 0,079 0,237 

W6 Pengembangan desa wisata belum holistik 3,1 0,081 0,251 

W7 Kurangnya modal usahatani 3,6 0,072 0,259 

Total Kelemahan  1,592 

Selisih Kekuatan - Kelemahan (X) -0,007 

 Hasil perhitungan total skor x bobot menunjukkan selisih antara kekuatan dan 

kelemahan yang bernilai negatif (-0,007). Hal ini dikarenakan total nilai kekuatan 

berjumlah 1,585 lebih kecil dibandingkan dengan total kelemahan yang berjumlah 1,592. 

Dari analisis setiap faktor kekuatan menunjukkan bahwa nilai tertinggi terletak pada fakor 

S3 (0,294), sedangkan pada faktor kelemahan nilai tertinggi pada faktor W7 (0,259).  

 Pada perhitungan bobot dan skor terhadap faktor eksternal (Tabel 3) diperoleh 

selisih peluang dengan ancaman yang bernilai positif (0,179), dengan total nilai peluang 

yakni 1,662 dan total nilai ancaman sebesar 1,483. Nilai peluang yang paling tinggi 

terdapat pada faktor O3 (0,500), sedangkan pada nilai ancaman yang tertinggi terdapat 

pada faktor T2 (0,393).  
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Tabel 3. Perhitungan Skor dan Bobot dari faktor eksternal agribisnis buah naga 

Kode Faktor Eksternal  
Skor 

(a) 

Bobot 

(b)  

Total  

(c) 

Peluang   

O1 Peluang pasar dan permintaan buah naga tinggi 3,2 0,124 0,397 

O2 
Komitmen dan dukungan pemerintah dalam 

pengembangan buah naga 
3,3 0,124 0,409 

O3 Potensi wisata pertanian 3,6 0,139 0,500 

O4 Perluasan usahatani di luar pekarangan 2,8 0,127 0,356 

Total Peluang 1,662 

Ancaman  

T1 Adanya pesaing buah naga dari daerah lain 3,2 0,120 0,384 

T2 Adanya permainan harga oleh tengkulak 3,0 0,131 0,393 

T3 Investasi awal buah naga yang tinggi 2,9 0,127 0,368 

T4 Adanya serangan HPT  3,1 0,109 0,338 

Total Ancaman  1,483 

Selisih Peluang - Ancaman (Y) 0,179 

 

Berdasarkan pada Tabel 2 dan 3 yang telah diperoleh, maka nilai dari setiap faktor 

yang diperoleh tersebut selanjutnya digunakan dalam menentukan letak posisi kuadran 

strategi SWOT. Penentuan kuadran ini bertujuan untuk mengetahui posisi usahatani 

apakah berada pada kuadran I, II, III atau IV. Hal ini sebagai dasar dan memudahkan 

dalam penentuan strategi yang akan direkomendasikan.  

3. Menentukan Kuadran Strategi SWOT 

Dalam menentukan letak kuadran strategi hal-hal yang dilakukan ialah menentukan 

terlebih dahulu nilai sumbu “X” dan nilai sumbu “Y”. Dari hasil analisis terhadap faktor 

strategi diperoleh nilai sumbu X = -0,007, sedangkan nilai sumbu Y = 0,179. Data ini 

menunjukkan bahwa letak kuadran strategi terletak pada kuadran ke III (ubah strategi), 

karena X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk 

mencapai tujuan usahatani buah naga di desa banuroja dapat dilakukan dengan 

meminimalkan kelemahan dengan mengoptimalkan peluang yang ada. Disamping itu, 

posisi ini menggambarkan bahwa dari segi usahatani memiliki banyak kelemahan namun 

masih memiliki peluang yang tinggi untuk dikembangkan. Olehnya rekomendasi strategi 

yang diberikan harus mengubah strategi lama menjadi strategi yang baru, sehingga 

usahatani menjadi bertahan dan berkelanjutan. Kuadran strategi disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Kuadran strategi SWOT 

 

4. Membuat Matriks Internal Faktor Analisis Summary (IFAS), dan Eksternal Faktor 

Analisis Summary (EFAS) 

Tabel 4. Matriks IFAS dan EFAS dalam analisis SWOT pengembangan buah naga  

 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan (S) Kelemahan (W)  

1. Dukungan sumberdaya 

alam banuroja (S1) 

2. Masyarakat petani yang 

majemuk (S2) 

3. Produk yang menjadi 

primadona/banyak diminati 

konsumen (S3) 

4. Wilayah yang subur cocok 

untuk pengembangan buah 

naga (S4) 

5. Usahatani yang relatif lebih 

mudah (S5) 

6. Usahatani berada di wilayah 

desa wisata (S6) 

1. Penanganan pasca panen dan 

teknologi yang rendah (W1) 

2. Kelompok tani buah naga 

belum terbentuk (W2) 

3. Produktivitas buah naga 

masih rendah (W3) 

4. Keterampilan petani masih 

kurang dalam pengelolaan 

usahatani (W4) 

5. Lahan budidaya yang sempit 

(W5) 

6. Pengembangan desa wisata 

belum holistik (W6) 

7. kurangnya modal usahatani 

(W7) 

Peluang (O)  STRATEGI S-O STRATEGI W-O 

1. Peluang pasar dan 

permintaan buah 

naga tinggi (O1) 

2. Komitmen dan 

dukungan 

pemerintah dalam 

pengembangan buah 

naga (O2) 

1. Mengembangkan buah 

naga super red dalam 

upaya perluasan 

pengembangannya karena 

banyak diminati konsumen 

(S3, O1, O4) 

2. Membentuk kelompok tani 

dalam integrasi 

1. Pembentukan home industri 

pengolahan buah naga 

melalui pengelolaan usaha 

milik desa (W1, O2) 

2. Pengembangan agrowisata 

melalui penguatan 

multikultur petani dalam 

promosi desa wisata (W2, 

Opportunity (O) 

Strength (S) Weakness (W) 

Threath (T) 

(+,+) 

Progresif 
(-,+) 

Ubah Strategi 

(+,-) 

Diversifikasi Strategi 

(-,-) 

Strategi Bertahan 

Kuadran I 

Kuadran II 

Kuadran III 

Kuadran IV 

0,179 

-0,007 
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3. Potensi wisata 

pertanian (O3) 

4. Perluasan usahatani 

di luar pekarangan 

(O4) 

pengelolaan wisata 

pertanian sebagai upaya 

penguatan kelembagaan 

(S2, O2, O3) 

W6, O2, O3) 

3. Pengaktifan koperasi tani 

dalam upaya mensuplai 

modal usahatani dalam 

perluasan areal tanam buah 

naga (W5, W7, O1) 

Ancaman (T) STRATEGI S-T STRATEGI W-T 

1. Adanya pesaing 

buah naga dari 

daerah lain (T1) 

2. Adanya permainan 

harga oleh 

tengkulak (T2) 

3. Investasi awal buah 

naga yang tinggi 

(T3) 

4. Adanya serangan 

HPT  (T4) 

1. Peningkatan kualitas mutu 

produk buah naga dengan 

penerapan organik farming 

dan pembentukan claster 

mutu sebagai treatment 

(S3, S4, T1) 

2. Penerapan pengelolaan 

HPT secara terpadu 

berbasis sumberdaya lokal 

dan mengganti tanaman 

tahan penyakit busuk 

batang (S1, S5, T4) 

1. Membentuk terminal 

agribisnis yang dikelola oleh 

kelompok tani sebagai upaya 

peningkatan mutu dan 

kendali harga produk (W1, 

W2, T2) 

2. Memberikan pelatihan dan 

pendampingan terhadap 

pengelolaan usahatani buah 

naga yang difasilitasi oleh 

pemerintah desa dan 

penyuluh pertanian (W4, T4) 

 

Hasil matriks strategi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat empat 

rekomendasi strategi yakni strategi SO, WO, ST, dan WT. Strategi dari masing-masing 

kombinasi matriks SWOT sebagai berikut:   

Strategi S-O: 

1. Mengembangkan buah naga super red dalam upaya perluasan pengembangannya 

karena banyak diminati konsumen (S3, O1, O4) 

2. Membentuk kelompok tani dalam integrasi pengelolaan wisata pertanian sebagai 

upaya penguatan kelembagaan (S2, O2, O3) 

Strategi W-O: 

1. Pembentukan home industri pengolahan buah naga melalui pengelolaan usaha milik 

desa (W1, O2) 

2. Pengembangan agrowisata melalui penguatan multikultur petani dalam promosi desa 

wisata (W2, W6, O2, O3) 

3. Pengaktifan koperasi tani dalam upaya mensuplai modal usahatani dalam perluasan 

areal tanam buah naga (W5, W7, O1) 

Strategi S-T: 

1. Peningkatan kualitas mutu produk buah naga dengan penerapan organik farming dan 

pembentukan claster mutu sebagai treatment (S3, S4, T1) 

2. Penerapan pengelolaan HPT secara terpadu berbasis sumberdaya lokal dan 

mengganti tanaman tahan penyakit busuk batang (S1, S5, T4) 
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Strategi W-T: 

1. Membentuk terminal agribisnis yang dikelola oleh kelompok tani sebagai upaya 

peningkatan mutu dan kendali harga produk (W1, W2, T2) 

2. Memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap pengelolaan usahatani buah naga 

yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan penyuluh pertanian (W4, T4) 

 

5. Penentuan Prioritas Strategi  

Dalam penelitian ini, penentuan prioritas strategi dilakukan dengan melakukan 

penjumlahan dari nilai kombinasi strategi yang digabungkan/disandingkan. Nilai pada 

setiap faktor berasal dari perhitungan total nilai skor x bobot. Hasil prioritas strategi 

disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 5. Prioritas strategi arahan pengembangan buah naga di Desa Banuroja  

Strategi  Kode Pembobotan  Total Priotitas 

Pengembangan agrowisata berbasis buah naga 

melalui penguatan multikultur petani dalam 

promosi desa wisata  

W2+W6+O2+ 

O3 
1,367 1 

Membentuk kelompok tani dalam integrasi 

pengelolaan wisata pertanian sebagai upaya 

penguatan kelembagaan  

S2+O2+O3 1,153 2 

Mengembangkan buah naga super red dalam 

upaya perluasan pengembangannya karena 

banyak diminati konsumen 

S3+O1+O4 1,047 3 

Peningkatan kualitas mutu produk buah naga 

dengan penerapan organik farming dan 

pembentukan claster mutu sebagai treatment  

S3+S4+T1 0,964 4 

Pengaktifan koperasi tani dalam upaya 

mensuplai modal usahatani dalam perluasan 

areal tanam buah naga  

W5+W7+O1 0,893 5 

Membentuk terminal agribisnis yang dikelola 

oleh kelompok tani sebagai upaya peningkatan 

mutu dan kendali harga produk 

W1+W2+T2 0,810 6 

Penerapan pengelolaan HPT secara terpadu 

berbasis sumberdaya lokal dan mengganti 

tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap 

penyakit busuk batang 

S1+S5+T4 0,806 7 

Pembentukan home industri pengolahan buah 

naga melalui pengelolaan usaha milik desa  
W1+O2 0,607 8 

Memberikan pelatihan dan pendampingan 

terhadap pengelolaan usahatani buah naga yang 

difasilitasi oleh pemerintah desa dan penyuluh 

pertanian 

W4+T4 0,533 9 

 

 Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa diperoleh 9 rekomendasi strategi untuk arahan 

pengembangan buah naga di pekarangan terintegrasi dengan desa wisata banuroja. Secara 
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analisis prioritas peneliti mengambbil tiga strategi yang nilainya paling tinggi untuk 

dilakukan pertama kali dalam implementasinya. Strategi tersebut ialah: 

1. Pengembangan agrowisata berbasis buah naga melalui penguatan multikultur petani 

dalam promosi desa wisata. 

2. Membentuk kelompok tani dalam integrasi pengelolaan wisata pertanian sebagai 

upaya penguatan kelembagaan. 

3. Mengembangkan buah naga super red dalam upaya perluasan pengembangannya 

karena banyak diminati konsumen. 

 

5.1.2 Optimasi Penggunaan Faktor Produksi dalam Pengelolaan Agribisnis Buah Naga  

 Pengembangan agribisnis buah naga tidak terlepas dari penyediaan sarana dan 

prasarana dalam proses budidayanya. Agar petani tidak mengalami kerugian dalam 

melakukan usahatani hendaknya petani menghitung secara rinci terhadap penggunaan 

faktor produksi usahatani. Penggunaan faktor produksi yang berlebih akan mempengaruhi 

rendahnya keuntungan yang diterima, karena tingginya biaya usahatani yang dikeluarkan. 

Oleh karena itu, menghitung optimasi penggunaan faktor-faktor produksi penting 

dilakukan dalam pengembangan agribisnis buah naga.  

 Dalam penelitian ini, upaya untuk menghitung optimasi faktor produksi dilakukan 

dengan pendekatan Linear Programming (LP). Pemrograman linier merupakan metode 

matematis yang berkarakteristik linier untuk menemukan suatu penyelesaian optimal 

dengan cara memaksimalkan atau meminimumkan fungsi tujuan terhadap satu susunan 

kendala. Program ini terdiri dari tiga peubah (variabel) yakni keputusan, fungsi tujuan dan 

fungsi kendala [35]. Program linier merupakan suatu cara dalam menyelesaikan 

pengalokasian sumber-sumber daya yang terbatas diantara beberapa aktifitas yang bersaing 

dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan [36]. 

Pada proses analisis LP di desa banuroja terdiri dari satu jenis tanaman (yakni buah 

naga), dengan 8 faktor kendala. Langkah dan hasil analisis LP dijabarkan sebagai berikut: 

1. Penentuan variabel/fungsi tujuan  

Fungsi tujuan merupakan indikator keputusan untuk memaksimalkan keuntungan 

dan meminimalkan biaya usahatani. Dalam analisis LP pada agribisnis buah naga di desa 

banuroja diperoleh nilai Z produksi sebesar 171 Kg dan Z laba sebesar Rp.5.817.498. 

2. Penentuan fungsi aktivitas dan kendala  

Fungsi kendala dalam analisis LP pada agribisnis buah naga di desa banuroja 

disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Model aktivitas dan model kendala pada analisis LP  

Kode Deskripsi  Hubungan Level Satuan Persediaan 

LBNG Lahan Buah Naga  ≤ 0,42 Ha  1,76 

PBNG Persediaan Bibit Buah Naga  ≤ 252 Batang  681 

PPPK Persediaan Pupuk Kandang = 2784 Kg 
 

PTKJ Penggunaan Tenaga Kerja = 17,6 HOK 
 

PPST Persediaan Pestisida = 2,66 Liter 
 

PPCR Persediaan Pupuk Cair = 4,6 Liter 
 

PPUR Persediaan Pupuk Urea = 90,4 Kg 
 

PPSK Persediaan Pupuk Phonska = 147,8 Kg 
 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Asumsi-asumsi yang dapat dibuat pada data input dalam menganalisis optimasi 

faktor produksi pada pengembangan agribisnis buah naga di pekarangan ialah sebagai 

berikut: 

Max 171 X1   

ST   

0.42 X1  <= 1,76 

252 X1  <= 681 

X1  <= 2784 

X1  <= 17,6 

X1  <= 2,66 

X1  <= 4,6 

X1  <= 90,4 

X1  <= 147,8 

X1  >= 0 

END    

 

3. Penentuan keputusan analisis LP faktor produksi agribisnis buah naga  

Sajian data analisis terhadap keputusan optimasi faktor produksi terdiri dari 

beberapa item yakni kendala, satuan, nilai kendala, nilai sisa (slack), dan pemakaian 

(usage). Hasil analisis terhadap optimasi faktor produksi agribisnis buah naga disajikan 

pada Tabel 7.  

Tabel 7. Hasil analisis optimasi faktor produksi pada pengembangan buah naga di 

pekarangan di Desa Banuroja dengan LP 

Kendala Satuan Nilai Kendala 
Slack  

(nilai sisa) 

Usage 

(pemakaian) 

Lahan Ha 1,76 0,64 1,12 

Bibit Batang 681 11 670 

P. Kandang Kg 2784 27,81 2756,1 

Tenaga Kerja HOK 17,6 1,5 16,1 

Pestisida Liter 2,66 0 2,66 

POC Liter 4,6 1,94 2,66 

P. Urea  Kg 90,4 8,77 81,6 

P. Phonska Kg 147,8 14,51 133,29 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 
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 Dari hasil analisis LP pada Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa: 

1) Penggunaan lahan pertanian direkomendasikan digunakan hanya 1,12 Ha dari 

ketersediaan 1,76 Ha, memiliki nilai tersisa 0,64 Ha.  

2) Penggunaan bibit tanaman buah naga direkomendasikan 670 batang dari persediaan 

681, memiliki nilai sisa 11 batang. 

3) Penggunaan pupuk kandang direkomendasikan sebanyak 2756,1 Kg dari persediaan 

2784 Kg, memiliki nilai sisa 27,81 Kg. 

4) Penggunaan hari orang kerja (HOK) hanya direkomendasikan 16,1 HOK dari 

persediaan 17,6 HOK, memiliki nilai sisa 1,5 HOK. 

5) Penggunaan pestisida tidak memiliki nilai sisa dan seluruhnya direkomendasikan untuk 

digunakan (2,66 Liter). 

6) Penggunaan pupuk organic cair (POC) direkomendasikan sebnayak 2,66 Liter dari 

persediaan 4,6 Liter, memiliki nilai sisa 1,94 Liter. 

7) Penggunaan pupuk urea hanya direkomendasikan sebanyak 81,6 Kg dari persediaan 

sebanyak 90,4 Kg, memiliki nilai sisa 8,77 Kg. 

8) Penggunaan pupuk phonska direkomendasikan sebanyak 133,29 Kg dari persediaan 

sebanyak 147,8, memiliki nilai sisa 14,51 Kg.  

Dari keseluruhan hasil analisis hanya penggunaan pestisida yang direkomendasikan 

digunakan secara keseluruhan. Hal ini karena ketersediaan yang sesuai dengan 

peruntukkannya. Optimasi faktor produksi ini memberikan gambaran kepada petani dalam 

pengelolaan agribisnis buah naga di pekarangan sehingga tidak terjadi pengeluaran biaya 

usahatani yang berlebih. Pengelolaan usahatani secara optimal akan berdampak pada 

kestabilan modal usaha dan pendapatan yang diterima. Domainnya ialah optimal dalam 

pembiayaan dan optimal dalam produksinya.  

 

5.1.2 Inkorporasi Agribisnis Buah Naga Kedalam Pengembangan Desa Wisata Banuroja 

 Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global [37]. Aspek pariwisata di desa 

sangat berdampak kepada perkembangan jasa, finansial, serta sosial ekonomi masyarakat. 

Hal ini [38] bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Adanya desa wisata turut serta 

memberikan suplai terhadap perekonomian masyarakat sekitar dan sebagai ruang baru 

dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang nota bene sebagai subjek dari program 

tersebut. Selanjutnya juga dikatakan [37] bahwa pengelolaan desa wisata yang berbasis 
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potensi lokal memerlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk senantiasa 

berinovasi dan kreatif dalam mengembangan wilayah desa yang dijadikan sebagai desa 

wisata. Paradigma pariwisata kerakyatan dalam berbagai bentuknya telah menjadi 

paradigma alternative untuk dapat memberi pemerataan kesejahteraan masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat menuju pariwisata yang berkelanjutan. Pembangunan 

pariwisata pedesaan diharapkan menjadi suatu model pembangunan pariwisata 

berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang pariwisata [39]. 

Daya saing desa wisata juga tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam 

memberikan layanan secara prima dan total serta partisipasi aktif masyarakat sebagai ujung 

tombak sekaligus pelaku pariwisata. Oleh karena itu masyarakat desa tersebutlah yang 

harus terlebih dahulu dibenahi untuk memperkuat daya tawar dan daya saing desa wisata 

sebagai produk unggulan kepariwisataan dalam negeri [40]. Strategi pengembangan desa 

wisata yang optimal ialah dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal daerah yang dapat 

dirubah menjadi peluang bisnis untuk masyarakatnya. Dalam penelitian ini, desa banuroja 

merupakan satu daerah yang telah mengembangkan diri menjadi desa wisata dengan 

keberagaman adat, suku, dan agama. Olehnya, desa ini dikatakan sebagai desa wisata 

multikultural. Untuk lebih berkembangnya desa wisata banuroja, peneliti berupaya untuk 

melakukan penyatuan program terhadap promosi wisata di bidang pertanian. Hal ini 

dikarenakan bahwa penduduk masyarakat desa banuroja yang secara umum bermata 

pencaharian sebagai petani. Disamping itu, pada pekarangan rumah masyarakat terdapat 

satu usaha yang dikembangkan yakni usahatani buah naga. Kondisi ini menjadi menarik 

bila dikembangkan menjadi satu wisata pertanian di dalam desa wisata multikultural.  

 Untuk mencapai kesepakatan bersama dalam upaya inkorporasi agribisnis buah 

naga ke dalam desa wisata di banuroja maka dilakukan proses diskusi terarah bersama 

masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pemerintah setempat (Gambar 6). Tujuan dari 

diskusi ini tidak lain untuk menggali informasi, potensi, dan kesepakan bersama dari 

berbagai pihak untuk menentukan arah pengembangan desa wisata yang berdampingan 

dengan pertanian. Dalam diskusi ini masyarakat begitu antusias untuk mengikutinya, 

banyak hal-hal yang diusulkan demi kemajuan desa banuroja. Posisi peneliti dalam diskusi 

ini adalah sebagai mediator dan pengarah dalam diskusi. Posisi ini peneliti ambil untuk 

memberikan keleluasaan dan keterbukaan kepada masyarakat. 
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Gambar 6. Kegiatan Focus Group Discussions (FGD) bersama masyarakat 

 Pada kegiatan diskusi ini beberapa hal yang diusulkan oleh masyarakat yang 

peneliti kategorikan menjadi 3 aspek usulan yakni pada perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Usulan-usulan tersebut disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil kegiatan FGD bersama masyarakat dalam upaya pengembangan agribisnis 

buah naga 

Aspek Usulan: Materi Usulan: 

Perencanaan: 

(Planning) 

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh 

masyarakat terhadap rencana pengembangan wisata 

pertanian. 

2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan lembaga 

yang berkaitan dengan wisata untuk promosi desa wisata. 

3. Merencanakan melakukan penyulaman dan atau mengganti 

tanaman buah naga dengan memilih varietas yang lebih 

digemari oleh konsumen.  

4. Menginformasikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk 

lebih berpartisipasi pada program desa wisata terintegrasi 

dengan usahatani buah naga.   

Pelaksanaan: 

(Implementation) 

1. Melakukan penataan tanaman dalam usaha pengelolaan 

lahan pekarangan termasuk kegiatan-kegiatan: 

pemangkasan, pemupukan, perbaikan pola tanam dan 
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perbaharuan penggunaan tiang penyangga buah naga. 

2. Pembuatan petunjuk-petunjuk arah desa dan bangunan-

bangunan penanda desa wisata, untuk menambah daya tarik 

konsumen. 

3. Dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai elemen untuk 

lebih memperomosikan desa wisata. 

4. Pemerintah desa perlu memprioritaskan program desa 

wisata dalam pelaksanaan kerja desa.  

5. Selalu dilakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada 

masyarakat dalam hal pemunculan produk olahan buah naga 

yang nantinya dapat dipromosikan kepada konsumen.  

Evaluasi: 

(evaluation) 

1. Perlu dilakukan pendataan usahatani buah naga ditingkatan 

masyarakat terhadap keberhasilannya. 

2. Perlu dilakukan analisa terpisah terhadap keberhasilan desa 

wisata yang mempromosikan keberagaman budaya dalam 

keberhasilannya. 

3. Selalu dilakukan pendampingan dan pembinaan kepada 

masyarakat demi perkembangan desa wisata yang 

menguatkan bidang pertanian.  

 

 Usulan-usulan masyarakat dalam kegiatan diskusi (Tabel 8) sangat membantu 

dalam rangka sustainability desa wisata. Dalam hal ini masyarakat menjadi subjek dan 

bagian pelaku usaha pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Oleh karena itu, untuk 

lebih mempromosikan desa wisata terintegrasi dengan agribisnis buah naga diperlukan 

merubah strategi dari hanya terfokus pada budidaya saja kearah pengembangan 

Agrowisata, pemilihan varietas trend dan disukai konsumen dan perlunya membentuk 

kelompok tani dalam pengelolaan agrowisata berbasis buah naga di Desa Banuroja. 

 

5.2 Luaran Yang Dicapai 

Adapun luaran yang dicapai ialah : 

1. Luaran wajib; produk HKI yang telah berstatus terbit dengan nomor: 000152671, yang 

dikeluarkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, direktur jenderal kekayaan 

intelektual. 
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2. Luaran tambahan; jurnal nasional terakreditasi yang berstatus Terbit pada Jurnal 

Agromix, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2019, halaman: 19-33. 

3. Luaran tambahan; jurnal nasional tidak terakreditasi yang berstatus accepted pada 

Journal of Agritech Science, Volume 3 Nomor 2, November 2019. 

4. Luaran tambahan: Prosiding pada seminar nasional yang berstatus Telah dilaksanakan 

pada Temu Aplikasi Teknologi dan Seminar Nasional, tanggal 14 November 2019. 



26 
 

 

BAB 6. RENCANA TAHAP BERIKUTNYA 

 Rangkaian dari penelitian ini ialah sederetan proses penelitian yang telah disusun 

secara sistematis demi mencapai tujuan pengelolaan buah naga di pekarangan yang 

optimal. Secara rinci dalam peta jalan penelitian, riset ini dilakukan dalam lima tahap, 

yakni tahap 1 mengkaji tentang transformasi pekarangan bero untuk agribisnis buah naga, 

yang telah dilaksanakan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali dikaji terhadap arahan 

pengembangan dan pengelolaan agribisnis buah naga di pekrangan yang terintegrasi 

dengan desa wisata multikultural banuroja. Hal ini merupakan lanjutan penelitian tahap ke 

dua. Pada rencana tahap ketiga kajian riset akan diarahkan pada analisis model sistem 

optimasi pekarangan untuk agribisnis buah naga yang kompetitif pasar. Dengan demikian 

kajian agribisnis buah naga ini dapat diperoleh data secara holistik dan terukur dengan 

menggunakan instrument penelitian yang valid dan reabel.  
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Kuadaran SWOT berada pada kuadran III (ubah strategi). Prioritas strategi yang 

direkomendasikan terdiri dari; (a) pengembangan agrowisata berbasis buah naga 

melalui penguatan multikultur petani dalam promosi desa wisata, (b) membentuk 

kelompok tani dalam integrasi pengelolaan wisata pertanian sebagai upaya penguatan 

kelembagaan, dan (c) mengembangkan buah naga super red dalam upaya perluasan 

pengembangannya karena banyak diminati konsumen.  

2. Optimasi faktor produksi dalam pengelolaan agribisnis buah naga berdasarkan analisis 

LP yang direkomendasikan ialah lahan 1,12 Ha, bibit 670 batang, pupuk kandang 

2756,1 Kg, tenag kerja 16,1 HOK, pestisida 2,66 Liter, POC 2,66 Liter, pupuk urea 81,6 

Kg, dan pupuk ponska 133,29 Kg.  

3. Dalam inkorporasi pengembangan desa wisata terintegrasi dengan agribisnis buah naga 

dikategorikan ke dalam 3 aspek yakni perencanaan, pelaksanaa dan evaluasi. 1. Pada 

perencanaan meliputi: (a) intensifikasi sosialisasi, penyuluhan, koordinasi dengan 

berbagai pihak, (b) perencanaan penyulaman tanaman dengan varietas baru, (c) 

peningkatan partisipasi masyarakat. 2. Tahap pelaksanaan meliputi: (a) melakukan 

penataan tanaman, (b) pembuatan bangunan penanda desa wisata, (c) pelibatan berbagai 

elemen dalam pelaksanaan, (d) selalu melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan 

untuk memunculkan keanekaragaman produk olahan buah naga. 3. Evaluasi meliputi: 

(a) dilakukan pendataan dan analisa terhadap kerberhasilan usahatani dan desa wisata, 

(b) pendampingan dan pembinaan dalam rangka evaluasi program desa wisata.  

 

7.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka beberapa saran perlu 

direkomendasikan yakni: 

1. Upaya untuk mensukseskan program desa wisata, pemerintah desa perlu melakukan 

pendekatan secara holistik dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat 

sehingga peran dan partisipasi masyarakat menjadi lebih baik.  

2. Hilirisasi desa wisata yang mengintegrasikan dengan potensi pertanian buah naga 

masyarakat perlu melakukan produk olahan buah naga berbagai varian, sehingga dapat 

dinikmati oleh konsumen.  



28 
 

 

3. Dalam aspek budidaya, petani perlunya melakukan penyulaman ataupun penggantian 

varietas tanaman yang lama dengan memilih varietas yang tahan terhadap hama dan 

penyakit, serta penangan yang serius pada tanaman yang terserang penyakit agar tidak 

terjadi penularan penyakit pada buah naga. 
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ABSTRACT: Among the many problems, one of the obstacles to farming is the 
weak strategy to make up for the highest profit. The purpose of this study is to 
examine the direction of the development of agribusiness of dragon fruit in the 
integrated yard of a tourism village. This research was carried out in Banuroja 
Village, Randangan District, Gorontalo, from March to June 2019. This research 
was designed using a survey approach. The number of respondents are 58 people. 
The data were analyzed using the SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and 
Threat) methods. The analysis shows that SWOT awareness is in quadrant III 
(change strategy). The recommended strategy priorities consist of; (a) the 
development of dragon fruit-based agro-tourism through strengthening 
multicultural farmers in the promotion of rural tourism, (b) forming farmer groups 
in the integration of agricultural tourism management as an effort to strengthen 
institutions, and (c) developing super red dragon fruit in an effort to expand its 
development because it is much sought after by consumers.   
Keywords: Banuroja Tourism Village, Dragon Fruit, Strategy 

 
ABSTRAK: Diantara sekian banyak problematika, salah satu menjadi kendala usahatani ialah 
lemahnya strategi untuk menebus keuntungan tertinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengkaji arahan pengembangan agribisnis buah naga di pekarangan terintegrasi desa wisata. 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Gorontalo, pada Bulan Maret 
sampai Juni 2019. Penelitian ini didesain dengan pendekatan survei. Jumlah responden 58 orang. 
Data dianalisis dengan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat). Hasil analisis 
menunjukkan bahwa kuadaran SWOT berada pada kuadran III (ubah strategi). Prioritas strategi 
yang direkomendasikan terdiri dari; (a) pengembangan agrowisata berbasis buah naga melalui 
penguatan multikultur petani dalam promosi desa wisata, (b) membentuk kelompok tani dalam 
integrasi pengelolaan wisata pertanian sebagai upaya penguatan kelembagaan, dan (c) 
mengembangkan buah naga super red dalam upaya perluasan pengembangannya karena banyak 
diminati konsumen.  
Kata Kunci: Buah Naga, Desa Wisata Banuroja, Strategi 
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PENDAHULUAN  

Desa Banuroja merupakan desa kecil 

yang terletak pada administrasi Kecamatan 

Randangan, Kabupaten Pohuwato Provinsi 

Gorontalo. Sejak tahun 2009, masyarakat desa 

konsen terhadap pengembangan buah naga di 

pekarangan. Upaya pemanfaatan pekarangan 

ditujukan untuk mentransformasi pekarangan 

bera menjadi potensial untuk usahatani 

berbagai jenis tanaman pertanian (Suparwata 

dan Djibran, 2018). Tujuannya agar pekarangan 

menjadi produktif, dapat berkontribusi 
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terhadap pendapatan keluarga, serta 

kelestarian lingkungan berkelanjutan. Pada 

masyarakat pedesaan, tanaman buah naga 

menjadi sangat primadona dan banyak dikaji 

sebagai sektor bisnis yang baru.  

Hal ini dapat dilakukan dengan 

mentransformasi melalui agribisnis buah naga. 

Buah naga (Hylocereus sp.) merupakan salah 

satu komoditi yang cukup diminati, bentuknya 

unik dan menarik serta rasanya yang enak 

(Rianto et al., 2016), tanaman yang memiliki 

nilai ekonomi tinggi (Sulistiami et al., 2012). 

Memiliki beragam manfaat bagi kesehatan 

tubuh (Lestari dan Kusno, 2014), apabila 

dikonsumsi secara rutin dan tidak berlebihan 

buah naga dapat bermanfaat untuk 

mengurangi kolestrol (Rochmadhona, 2017). 

Agribisnis buah naga dapat mendukung 

kehidupan sosial ekonomi keluarga (Lais et al., 

2017), dapat memenuhi kebutuhan konsumsi 

rumah tangga, sumbangan pendapatan (Yulida, 

2012), dan memberikan keindahan di 

lingkungan tempat tinggal (Sukanata et al., 

2015).  

Selain itu, beberapa produk hasil olahan 

buah naga yaitu minuman sirup, nata de 

dragon, keripik, tape, dodol, es krim dan selai 

(Abdi et al., 2018). Perkembangan ini bila dilihat 

dari beberapa hasil kajian diberbagai tempat 

menunjukkan buah naga layak untuk 

dikembangkan (Destiarni, 2013; Nugraha, 2015; 

Ramadhan et al., 2015; Suartha, 2009; Tiyas et 

al., 2015). Dilihat dari preferensi pembudidaya 

buah naga dalam memilih usaha membudidaya 

buah naga berpengaruh dalam sistem 

pendapatannya yang bertambah serta dapat 

memenuhi kebutuhan hidup dan potensi usaha 

budidaya buah naga berjalan dengan lancar 

berdasarkan lokasi budidaya dan buah naga 

yang mampu berkembang dipasaran dengan 

harga yang cukup tinggi (Wicaksono, 2018).  

Adanya pegembangan agribisnis buah 

naga di pekarangan tentunya akan dapat 

memberikan dampak yang signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini karena 

manfaat dari buah naga telah dirasakan sebagai 

tambahan pendapatan (income), 

mendatangkan pengunjung dan pembeli untuk 

datang ke desa, serta menambah nilai estetika 

pekarangan yang diberikan dari sumbangan 

jasa lingkungan tanaman buah naga. 

Dibalik trend perkembangan buah naga, 

juga menyimpan segudang dilema dan kendala 

dalam mempertahankan eksistensinya. 

Disamping kaktor modal, pengetahuan petani, 

penerapan pola budidaya, yang tidak kalah 

penting ialah lemahnya strategi untuk menebus 

keuntungan tertinggi dengan tetap menjaga 

kelestarian lingkungan (ekologi). Hal lain juga 

diungkapkan oleh Ramadhan et al., (2015), 

bahwa kendala agribisnis usahatani buah naga 

terdiri dari modal dan pengetahuan. Serta 

strategi pemasaran hanya menggunakan 

strategi bauran pemasaran (Harvey et al., 

2009). 
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Solusi dan alternatif jitu dalam 

pengembangan buah naga di Desa Banuroja 

ialah mengintegrasikan pada program desa 

wisata. Hal ini karena Desa Banuroja sebagai 

Desa Wisata Multikultural, sehingga bentuk 

inkorporasi bidang agribisnis juga dapat 

menambah nuansa keunikan destinasi wisata 

multi etnis. Banyak kajian terhadap keunikan, 

kerukunan dan ketentraman desa Banuroja 

terhadap keberagaman etnis, sehingga sektor 

wisata pertanian pun dipandang perlu untuk 

diintegrasikan. Hal ini dikarenakan budaya 

bertani masyarakat juga beragam, nantinya 

dapat menambah kekuatan kearifan lokal yang 

didukung dari ragam budaya tani.  

Keunikan sosiologis bisa menjadi nilai jual 

dalam agribisnis. Selain itu, Oktavia (2017), 

mengatakan perlu perencanaan penggunaan 

lahan yang baik harus memperhatikan tingkat 

kemampuan dan kesesuaian sumber daya 

lahan. Dalam agribisnis buah naga masih 

terdapat banyak kendala seperti: Subsistem 

pengadaan saprodi, usahatani, pemasaran 

(Ramadhan et al., 2015). Hal ini dapat dilakukan 

dengan analisis strategi pengembangan buah 

naga. Hasil riset oleh Faisal et al., (2014), 

melaporkan bahwa strategi buah naga 

dikembangkan yakni: (1) meningkatkan luas 

areal tanaman buah naga yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen dan pasar, (2) 

dukung kerjasama pengembangan buah naga 

oleh pemerintah, (3) berpartisipasi dalam 

pelatihan dari pemerintah atau professional 

dalam pengembangan agribisnis buah naga, 

dan (4) mendorong pengembangan produk 

berbasis buah naga yang mampu menciptakan 

nilai tambah dalam usahatani buah naga. 

Selanjutnya (Muhammad, 2018), mengkaji 

dengan SWOT memperoleh nilai IFAS sebesar 

2,94 dan nilai EFAS sebesar 3,04 termasuk 

dalam strategi agresif.  

Berdasarkan beberapa hal di atas, maka 

tujuan penelitian ini untuk mengkaji arahan 

pengembangan agribisnis buah naga di 

pekarangan terintegrasi Desa Wisata Banuroja. 

Olehnya, dibutuhkan gagasan strategis untuk 

menumbuhkembangkan jiwa bisnis dikalangan 

masyarakat pada komoditas buah naga.  

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi, Waktu dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten 

Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada Bulan 

Maret sampai Juni 2019. Objek penelitian ialah 

petani buah naga di Banuroja dan unsur 

stakeholder. 

Desain dan Pengumpulan Data 

Penelitian ini didesain dengan metode 

survei. Kegiatan survey dimaksudkan unutk 

mengumpulkan, mencatat, menemukan gejala, 

fenomena, fakta terkini terhadap agribisnis 

buah naga. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 

data terhadap faktor-faktor strategis, yang 

nantinya akan dapat diintegrasikan dalam 

program Desa Wisata Banuroja. Teknik 
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pengumpulan data yang dilakukan meliputi 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Populasi dan Teknik Sampel 

Populasi adalah petani buah naga yang 

berjumlah 160 orang. Sampel ditentukan 

sebesar 30% dari populasi, sehingga diperoleh 

48 responden. Untuk menentukan strategi 

prioritas digunakan responden eksternal 

sebanyak 10 orang, yakni dari unsur dinas 

pertanian, dinas pariwisata, aparat desa, 

akademisi, stakeholder/tokoh masyarakat, dan 

unsur pedagang. Jumlah keseluruhan 

responden ialah 58 orang.  

Analisis Data 

Untuk merekomendasikan prioritas 

strategi pengembabngan buah naga berbasis 

desa wisata, maka dilakukan analisis SWOT 

(Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat). 

Matriks SWOT disajikan pada Tabel 1 (Rangkuti, 

2012).  

Untuk memilih strategi yang baik 

diterapkan langkah-langkah sebagai berikut: (1) 

Tentukan unsur-unsur SWOT yang ada, (2) Beri 

rangking untuk masing-masing faktor menurut 

urutan pentingnya unsur tersebut berdasarkan 

tingkat kepentingannya, (3) Tentukan alternatif 

strategi berdasarkan kombinasinya masing-

masing yaitu alternatif strategi SO, ST, WO, WT 

berdasarkan kombinasi faktor internal dan 

eksternal, (4) Tentukan keterkaitan antara 

alternatif strategi dengan unsur SWOT yang 

telah dibuat pada point 1, (5) Hitung bobot 

masing-masing alternatif strategi berdasarkan 

penjumlahan nilai masing-masing unsur yang 

terkait dengan strategi itu, (6) Beri rangking 

terhadap masing-masing alternatif berdasarkan 

bobot yang tertinggi diberi rangking 1 (Faisal et 

al., 2014). 

Tabel 1. Matriks SWOT 

                      Faktor Internal 

 

 

Faktor Eksternal 

STRENGTHS (S) 

 Menentukan kurang 
lebih 5 faktor kekuatan 
internal 

WEAKNESSES (W) 

 Menentukan kurang 
lebih 5 faktor  
kelemahan internal 

OPPORTUNITIES (O) 

 Menentukan kurang 
lebih 5 faktor  peluang 
eksternal 

STRATEGI SO 

Menciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk memanfaatkan 
peluang  

STRATEGI WO 

Menciptakan strategi yang 
meminimalkan kelemahan 
untuk memanfaatkan 
peluang 

THREATS (T) 

 Menentukan kurang 
lebih 5 faktor 
ancaman eksternal 

STRATEGI ST 

Menciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk mengatasi ancaman 

STRATEGI WT 

Menciptakan strategi yang 
meminimalkan kelemahan 
dan menghindari ancaman 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanaman buah naga dewasa ini banyak 

diminati oleh petani untuk dikembangkan baik 

dalam skala luas maupun hanya sekedar hobi 

budidaya. Di masyarakat tanaman buah naga 

disebut sebagai tanaman keberuntungan 

karena dapat memberikan sumbangan 

penghasilan yang signifikan setiap musim 

panennya. Seperti halnya pada masyarakat 

desa banuroja, dimana tanaman ini sangat 

digemari karena budidayanya yang simpel. 

Pada mulanya tanaman buah naga banyak 

dikembangkan di pekarangan rumah warga, 

yang saat ini sudah dikembangkan lebih luas 

lagi dengan memanfaatkan tegalan/ladang.  

Upaya ini dilakukan petani untuk meraup 

untung dari usahatani yang dilakukan sehingga 

dapat menambah pundi-pundi pendapatan 

diluar dari budidaya tanaman 

pangan/perkebunan lainnya. 

 Pengembangan agribisnis buah naga di 

Desa Banuroja tidak lepas dari karakteristik 

sumberdaya alam yang potensial dan 

mendukung dalam pengembangan tanaman 

hortikultura. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya jenis tanaman hortikultura yang 

dikembangkan di desa banuroja. Selain 

tanaman buah naga, beberapa tanaman horti 

yang dikembangkan juga seperti tanaman 

jeruk, mangga, rambutan, pisang, papaya, dan 

lainnya. Disamping itu karakteristik desa 

banuroja merupakan desa transmigrasi yang 

nota bene dari petani yang mendiami wilayah 

ini sangat beragam. Hal ini menjadi sangat 

menguntungkan sehingga desa banuroja 

dijadikan sebagai desa percontohan dari 

keberagaman etnis yang hidup di desa dan 

hidup rukun sampai saat ini. Julukan yang 

diberikan kepada desa banuroja ialah “Desa 

Wisata Multikultural” (Gambar 1). Adanya 

akulturasi budaya masyarakat dari berbagai 

daerah yang datang ke banuroja tersebut 

sehingga secara sosiologis masyarakat menjadi 

sangat majemuk.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanda Pengenal Desa Wisata Banuroja 
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Upaya untuk mengembangkan wisata 

multi etnis sangat dimungkinkan di Desa 

Banuroja, tetapi juga memiliki tantangan yang 

luar biasa utamanya pada masyarakat itu 

sendiri serta dukungan berbagai pihak, 

sehingga desa wisata ini dapat diketahui dan 

diminati para wisatawan. Secara sosiologis 

masyarakat di desa banuroja sebanyak 68,8% 

bermatapencaharian sebagai petani, sehingga 

perlunya pemikiran balik terhadap potensi 

pertanian yang dikembangkan sebagai wisata. 

Brand desa wisata multikultural tersebut 

selanjutnya dijadikan dasar untuk 

mengintegrasikan pengembangan wisata 

pertanian dengan meilih tanaman buah naga.  

 Untuk lebih menjadikan usahatani buah 

naga memiliki daya saing, peneliti merancang 

kebun contoh dalam pengelolaannya sehingga 

petani dapat mengetahui dan belajar terhadap 

pengelolaan usahataninya (Gambar 2).  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2. Pembuatan kebun percobaan penelitian agribisnis buah naga 

Kemunculan tanaman buah naga 

memberikan gambaran yang cerah terhadap 

pengembangan pertanian di Banuroja. Sebab, 

tanaman ini menjadi primadona meskipun 

secara keseluruhan belum banyak yang 

mengetahuinya, sehingga kajian terhadap 

kesempurnaan pengelolaan usahatani terus 

dikembangkan. Dalam upaya meningkatkan 

keberhasilan usahatani diperlukan suatu pola 

pengembangan yang bisa diadopsi oleh 

masyarakat petani (Suparwata, 2018). 

Pembangunan sektor pariwisata 

merupakan salah satu upaya dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat baik di 

tingkat lokal maupun global (Trisnawati et al., 

2018). Aspek pariwisata di desa sangat 

berdampak kepada perkembangan jasa, 

finansial, serta sosial ekonomi masyarakat. Hal 

ini menurut Wuri et al., (2015), bahwa 

pariwisata merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia terutama 

menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. 

Adanya desa wisata turut serta memberikan 

suplai terhadap perekonomian masyarakat 

sekitar dan sebagai ruang baru dalam upaya 
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pemberdayaan masyarakat desa yang nota 

bene sebagai subjek dari program tersebut.  

Selanjutnya juga dikatakan Trisnawati et 

al., (2018), bahwa pengelolaan desa wisata 

yang berbasis potensi lokal memerlukan 

kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk 

senantiasa berinovasi dan kreatif dalam 

mengembangan wilayah desa yang dijadikan 

sebagai desa wisata. Paradigma pariwisata 

kerakyatan dalam berbagai bentuknya telah 

menjadi paradigma alternative untuk dapat 

memberi pemerataan kesejahteraan 

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat 

menuju pariwisata yang berkelanjutan. 

Pembangunan pariwisata pedesaan diharapkan 

menjadi suatu model pembangunan pariwisata 

berkelanjutan sesuai dengan kebijakan 

pemerintah di bidang pariwisata (Atmoko, 

2014). 

Daya saing desa wisata juga tidak 

terlepas dari peranan pemerintah dalam 

memberikan layanan secara prima dan total 

serta partisipasi aktif masyarakat sebagai ujung 

tombak sekaligus pelaku pariwisata. Oleh 

karena itu masyarakat desa tersebutlah yang 

harus terlebih dahulu dibenahi untuk 

memperkuat daya tawar dan daya saing desa 

wisata sebagai produk unggulan kepariwisataan 

dalam negeri (Adawiyah et al., 2017). Strategi 

pengembangan desa wisata yang optimal ialah 

dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal 

daerah yang dapat dirubah menjadi peluang 

bisnis untuk masyarakatnya. Dalam penelitian 

ini, desa banuroja merupakan satu daerah yang 

telah mengembangkan diri menjadi desa wisata 

dengan keberagaman adat, suku, dan agama. 

Olehnya, desa ini dikatakan sebagai desa wisata 

multikultural. Untuk lebih berkembangnya desa 

wisata banuroja, peneliti berupaya untuk 

melakukan penyatuan program terhadap 

promosi wisata di bidang pertanian. Hal ini 

dikarenakan bahwa penduduk masyarakat desa 

banuroja yang secara umum bermata 

pencaharian sebagai petani. Disamping itu, 

pada pekarangan rumah masyarakat terdapat 

satu usaha yang dikembangkan yakni usahatani 

buah naga. Kondisi ini menjadi menarik bila 

dikembangkan menjadi satu wisata pertanian di 

dalam desa wisata multikultural.  

 

Analisis SWOT Pengembangan Agribisnis Buah 

Naga  

 Dalam penelitian ini, pendekatan yang 

digunakan dalam memberikan arah 

pengembangan agribisnis buah naga yakni 

menggunakan metode SWOT (Strength, 

Weakness, Opportunity, Threat). Dalam analisis 

SWOT hal yang dilakukan pertama ialah 

menentukan indikator-indikator yang berasal 

dari dalam dan luar usahatani. Faktor tersebut 

terdiri dari faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan), dan faktor eksternal (peluang dan 

ancaman). Indikator faktor internal ialah hal-hal 

dari dalam yang dianggap baik atau negatif, 

sedangkan faktor eksternal ialah hal-hal dari 

luar yang dianggap sebagai peluang dan 
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ancaman. Langkah analisis SWOT 

pengembangan buah naga dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Penentuan faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan) dan eksternal (peluang dan 

ancaman)  

Kekuatan (Strength): 

1. Dukungan sumberdaya alam banuroja 

2. Masyarakat petani yang majemuk 

3. Produk yang menjadi primadona/banyak 

diminati konsumen 

4. Wilayah yang subur cocok untuk 

pengembangan buah naga 

5. Usahatani yang relatif lebih mudah 

6. Usahatani berada di wilayah desa wisata 

Kelemahan (Weakness): 

1. Penanganan pasca panen dan teknologi yang 

rendah 

2. Kelompok tani buah naga belum terbentuk 

3. Produktivitas buah naga masih rendah 

4. Keterampilan petani masih kurang dalam 

pengelolaan usahatani 

5. Lahan budidaya yang sempit 

6. Pengembangan desa wisata belum holistik  

7. Kurangnya modal usahatani 

Peluang (Opportunity): 

1. Peluang pasar dan permintaan buah naga 

tinggi 

2. Komitmen dan dukungan pemerintah dalam 

pengembangan buah naga 

3. Potensi wisata pertanian 

4. Perluasan usahatani di luar pekarangan 

Ancaman (Threat): 

1. Adanya pesaing buah naga dari daerah lain 

2. Adanya permainan harga oleh tengkulak 

3. Investasi awal buah naga yang tinggi 

4. Adanya serangan HPT 

Dari hasil analisis kondisi diperoleh 6 

indikator kekuatan, 7 indikator kelemahan, 4 

indikator peluang dan 4 indikator ancaman. 

2. Menghitung Skor dan Bobot masing-masing 

faktor SWOT 

Berdasarkan indikator faktor internal 

dan eksternal tersebut, maka langkah 

selanjutnya yang dilakukan ialah melakukan 

pembobotan dan skor terhadap setiap faktor 

yang telah disusun. Untuk memperoleh nilai 

total diperoleh dengan mengalikan nilai skor (a) 

x bobot (b) dari setiap faktor. Perhitungan total 

bobot dan skor masing-masing faktor SWOT 

(internal dan eksternal) disajikan pada Tabel 2 

dan 3. 

Tabel 2. Perhitungan Skor dan Bobot dari faktor internal agribisnis buah naga 

Kode Faktor Internal 
Skor (a) 

Bobot 
(b)  

Total  
(c) 

Kekuatan: 

S1 Dukungan sumberdaya alam banuroja 3,2 0,077 0,246 
S2 Masyarakat petani yang majemuk 3,3 0,074 0,244 

S3 
Produk yang menjadi primadona/banyak 
diminati konsumen 

3,5 0,084 0,294 

S4 
Wilayah yang subur cocok untuk 
pengembangan buah naga 

3,4 0,084 0,286 
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S5 Usahatani yang relatif lebih mudah 3,0 0,074 0,222 
S6 Usahatani berada di wilayah desa wisata 3,7 0,079 0,292 

Total Kekuatan 1,585 

Kelemahan: 

W1 
Penanganan pasca panen dan teknologi yang 
rendah 

3.0 0,070 0,210 

W2 Kelompok tani buah naga belum terbentuk 2.8 0,074 0,207 
W3 Produktivitas buah naga masih rendah 2.7 0,086 0,232 

W4 
Keterampilan petani masih kurang dalam 
pengelolaan usahatani 

3.0 0,065 0,195 

W5 Lahan budidaya yang sempit 3.0 0,079 0,237 
W6 Pengembangan desa wisata belum holistik 3,1 0,081 0,251 
W7 Kurangnya modal usahatani 3,6 0,072 0,259 

Total Kelemahan  1,592 
Selisih Kekuatan - Kelemahan (X) -0,007 

 

Hasil perhitungan total skor x bobot 

menunjukkan selisih antara kekuatan dan 

kelemahan yang bernilai negatif (-0,007). Hal ini 

dikarenakan total nilai kekuatan berjumlah 

1,585 lebih kecil dibandingkan dengan total 

kelemahan yang berjumlah 1,592. Dari analisis 

setiap faktor kekuatan menunjukkan bahwa 

nilai tertinggi terletak pada fakor S3 (0,294), 

sedangkan pada faktor kelemahan nilai 

tertinggi pada faktor W7 (0,259).  

 Pada perhitungan bobot dan skor 

terhadap faktor eksternal (Tabel 3) diperoleh 

selisih peluang dengan ancaman yang bernilai 

positif (0,179), dengan total nilai peluang yakni 

1,662 dan total nilai ancaman sebesar 1,483. 

Nilai peluang yang paling tinggi terdapat pada 

faktor O3 (0,500), sedangkan pada nilai 

ancaman yang tertinggi terdapat pada faktor T2 

(0,393).  

 
Tabel 3. Perhitungan Skor dan Bobot dari faktor eksternal agribisnis buah naga 

Kode Faktor Eksternal  
Skor 

(a) 

Bobot 

(b)  

Total  

(c) 

Peluang   

O1 
Peluang pasar dan permintaan buah naga 
tinggi 

3,2 0,124 0,397 

O2 
Komitmen dan dukungan pemerintah dalam 
pengembangan buah naga 

3,3 0,124 0,409 

O3 Potensi wisata pertanian 3,6 0,139 0,500 
O4 Perluasan usahatani di luar pekarangan 2,8 0,127 0,356 

Total Peluang 1,662 

Ancaman  

T1 Adanya pesaing buah naga dari daerah lain 3,2 0,120 0,384 
T2 Adanya permainan harga oleh tengkulak 3,0 0,131 0,393 
T3 Investasi awal buah naga yang tinggi 2,9 0,127 0,368 
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T4 Adanya serangan HPT  3,1 0,109 0,338 

Total Ancaman  1,483 

Selisih Peluang - Ancaman (Y) 0,179 
 

3. Menentukan Kuadran Strategi SWOT 

Dalam menentukan letak kuadran 

strategi hal-hal yang dilakukan ialah 

menentukan terlebih dahulu nilai sumbu “X” 

dan nilai sumbu “Y”. Dari hasil analisis terhadap 

faktor strategi diperoleh nilai sumbu X = -0,007, 

sedangkan nilai sumbu Y = 0,179. Data ini 

menunjukkan bahwa letak kuadran strategi 

terletak pada kuadran ke III (ubah strategi), 

karena X bernilai negatif dan Y bernilai positif. 

Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai 

tujuan usahatani buah naga di Desa Banuroja 

dapat dilakukan dengan meminimalkan 

kelemahan dengan mengoptimalkan peluang 

yang ada. Disamping itu, posisi ini 

menggambarkan bahwa dari segi usahatani 

memiliki banyak kelemahan namun masih 

memiliki peluang yang tinggi untuk 

dikembangkan. Olehnya rekomendasi strategi 

yang diberikan harus mengubah strategi lama 

menjadi strategi yang baru, sehingga usahatani 

menjadi bertahan dan berkelanjutan. Kuadran 

strategi disajikan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kuadran strategi SWOT 

Opportunity (O) 

Strength (S) Weakness (W) 

Threath (T) 

(+,+) 

Progresif 
(-,+) 

Ubah Strategi 

(+,-) 

Diversifikasi Strategi 

(-,-) 

Strategi Bertahan 

Kuadran I 

Kuadran II 

Kuadran III 

Kuadran IV 

0,179 

-0,007 
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4. Membuat Matriks IFAS dan EFAS  

Tabel 4. Matriks IFAS dan EFAS dalam analisis SWOT pengembangan buah naga 

 
Faktor Internal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Eksternal 

Kekuatan (S) Kelemahan (W)  
1. Dukungan sumberdaya 

alam banuroja (S1) 
2. Masyarakat petani yang 

majemuk (S2) 
3. Produk yang menjadi 

primadona/banyak diminati 
konsumen (S3) 

4. Wilayah yang subur cocok 
untuk pengembangan buah 
naga (S4) 

5. Usahatani yang relatif lebih 
mudah (S5) 

6. Usahatani berada di 
wilayah desa wisata (S6) 

1. Penanganan pasca panen 
dan teknologi yang 
rendah (W1) 

2. Kelompok tani buah naga 
belum terbentuk (W2) 

3. Produktivitas buah naga 
masih rendah (W3) 

4. Keterampilan petani 
masih kurang dalam 
pengelolaan usahatani 
(W4) 

5. Lahan budidaya yang 
sempit (W5) 

6. Pengembangan desa 
wisata belum holistik 
(W6) 

7. kurangnya modal 
usahatani (W7) 

Peluang (O)  STRATEGI S-O STRATEGI W-O 

1. Peluang pasar dan 
permintaan buah 
naga tinggi (O1) 

2. Komitmen dan 
dukungan 
pemerintah dalam 
pengembangan 
buah naga (O2) 

3. Potensi wisata 
pertanian (O3) 

4. Perluasan usahatani 
di luar pekarangan 
(O4) 

1. Mengembangkan buah 
naga super red dalam 
upaya perluasan 
pengembangannya karena 
banyak diminati 
konsumen (S3, O1, O4) 

2. Membentuk kelompok 
tani dalam integrasi 
pengelolaan wisata 
pertanian sebagai upaya 
penguatan kelembagaan 
(S2, O2, O3) 

1. Pembentukan home 
industri pengolahan buah 
naga melalui pengelolaan 
usaha milik desa (W1, O2) 

2. Pengembangan 
agrowisata melalui 
penguatan multikultur 
petani dalam promosi 
desa wisata (W2, W6, O2, 
O3) 

3. Pengaktifan koperasi tani 
dalam upaya mensuplai 
modal usahatani dalam 
perluasan areal tanam 
buah naga (W5, W7, O1) 

Ancaman (T) STRATEGI S-T STRATEGI W-T 

1. Adanya pesaing 
buah naga dari 
daerah lain (T1) 

2. Adanya permainan 
harga oleh 
tengkulak (T2) 

3. Investasi awal buah 
naga yang tinggi 

1. Peningkatan kualitas mutu 
produk buah naga dengan 
penerapan organik farming 
dan pembentukan claster 
mutu sebagai treatment 
(S3, S4, T1) 

2. Penerapan pengelolaan 
HPT secara terpadu 

1. Membentuk terminal 
agribisnis yang dikelola 
oleh kelompok tani 
sebagai upaya 
peningkatan mutu dan 
kendali harga produk (W1, 
W2, T2) 

2. Memberikan pelatihan 
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(T3) 
4. Adanya serangan 

HPT  (T4) 

berbasis sumberdaya lokal 
dan mengganti tanaman 
tahan penyakit busuk 
batang (S1, S5, T4) 

dan pendampingan 
terhadap pengelolaan 
usahatani buah naga yang 
difasilitasi oleh 
pemerintah desa dan 
penyuluh pertanian (W4, 
T4) 

 

Hasil matriks strategi pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa terdapat empat 

rekomendasi strategi yakni strategi SO, WO, ST, 

dan WT. Strategi dari masing-masing kombinasi 

matriks SWOT sebagai berikut:   

Strategi S-O: 

1. Mengembangkan buah naga super red 

dalam upaya perluasan pengembangannya 

karena banyak diminati konsumen (S3, O1, 

O4) 

2. Membentuk kelompok tani dalam integrasi 

pengelolaan wisata pertanian sebagai upaya 

penguatan kelembagaan (S2, O2, O3) 

Strategi W-O: 

1. Pembentukan home industri pengolahan 

buah naga melalui pengelolaan usaha milik 

desa (W1, O2) 

2. Pengembangan agrowisata melalui 

penguatan multikultur petani dalam promosi 

desa wisata (W2, W6, O2, O3) 

3. Pengaktifan koperasi tani dalam upaya 

mensuplai modal usahatani dalam perluasan 

areal tanam buah naga (W5, W7, O1) 

Strategi S-T: 

1. Peningkatan kualitas mutu produk buah 

naga dengan penerapan organik farming dan 

pembentukan claster mutu sebagai 

treatment (S3, S4, T1) 

2. Penerapan pengelolaan HPT secara terpadu 

berbasis sumberdaya lokal dan mengganti 

tanaman tahan penyakit busuk batang (S1, 

S5, T4) 

Strategi W-T: 

1. Membentuk terminal agribisnis yang dikelola 

oleh kelompok tani sebagai upaya 

peningkatan mutu dan kendali harga produk 

(W1, W2, T2) 

2. Memberikan pelatihan dan pendampingan 

terhadap pengelolaan usahatani buah naga 

yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan 

penyuluh pertanian (W4, T4) 

 
5. Penentuan Prioritas Strategi  

Dalam penelitian ini, penentuan 

prioritas strategi dilakukan dengan melakukan 

penjumlahan dari nilai kombinasi strategi yang 

digabungkan/disandingkan. Nilai pada setiap 

faktor berasal dari perhitungan total nilai Skor x 

Bobot. Hasil prioritas strategi disajikan pada 

Tabel 5.  
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Tabel 5. Prioritas strategi arahan pengembangan buah naga di Desa Banuroja 

Strategi 
Kode 

Pembobotan 
Total Priotitas 

Pengembangan agrowisata berbasis buah naga 
melalui penguatan multikultur petani dalam 
promosi desa wisata  

W2+W6+O2+ 
O3 

1,367 1 

Membentuk kelompok tani dalam integrasi 
pengelolaan wisata pertanian sebagai upaya 
penguatan kelembagaan  

S2+O2+O3 1,153 2 

Mengembangkan buah naga super red dalam 
upaya perluasan pengembangannya karena 
banyak diminati konsumen 

S3+O1+O4 1,047 3 

Peningkatan kualitas mutu produk buah naga 
dengan penerapan organik farming dan 
pembentukan claster mutu sebagai treatment  

S3+S4+T1 0,964 4 

Pengaktifan koperasi tani dalam upaya 
mensuplai modal usahatani dalam perluasan 
areal tanam buah naga  

W5+W7+O1 0,893 5 

Membentuk terminal agribisnis yang dikelola 
oleh kelompok tani sebagai upaya peningkatan 
mutu dan kendali harga produk 

W1+W2+T2 0,810 6 

Penerapan pengelolaan HPT secara terpadu 
berbasis sumberdaya lokal dan mengganti 
tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap 
penyakit busuk batang 

S1+S5+T4 0,806 7 

Pembentukan home industri pengolahan buah 
naga melalui pengelolaan usaha milik desa  

W1+O2 0,607 8 

Memberikan pelatihan dan pendampingan 
terhadap pengelolaan usahatani buah naga 
yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan 
penyuluh pertanian 

W4+T4 0,533 9 

 

Pada Tabel 5, menunjukkan bahwa 

diperoleh 9 rekomendasi strategi untuk arahan 

pengembangan buah naga di pekarangan 

terintegrasi dengan Desa Wisata Banuroja. 

Secara analisis prioritas peneliti mengambil 3 

strategi yang nilainya paling tinggi untuk dapat 

diimplementasikan tahap pertama. Strategi 

tersebut ialah: 

1. Pengembangan agrowisata berbasis buah 

naga melalui penguatan multikultur petani 

dalam promosi desa wisata. 

2. Membentuk kelompok tani dalam integrasi 

pengelolaan wisata pertanian sebagai upaya 

penguatan kelembagaan. 

3. Mengembangkan buah naga super red 

dalam upaya perluasan pengembangannya 

karena banyak diminati konsumen. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis diperoleh bahwa letak 

kuadaran SWOT berada pada kuadran III (ubah 

strategi). Hal ini mengindikasikan bahwa untuk 
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mencapai tujuan usahatani buah naga di Desa 

Banuroja dapat dilakukan dengan 

meminimalkan kelemahan dengan 

mengoptimalkan peluang yang ada. Prioritas 

strategi yang direkomendasikan terdiri dari; (a) 

pengembangan agrowisata berbasis buah naga 

melalui penguatan multikultur petani dalam 

promosi desa wisata, (b) membentuk kelompok 

tani dalam integrasi pengelolaan wisata 

pertanian sebagai upaya penguatan 

kelembagaan, dan (c) mengembangkan buah 

naga super red dalam upaya perluasan 

pengembangannya karena banyak diminati 

konsumen. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perlunya inkorporasi dan integrasi berbagai 

lembaga dan sektor-sektor agribisnis dalam 

pengembangan buah naga. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Arahan Pengelolaan Optimasi Faktor Produksi Pada 

Agribisnis Buah Naga. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, 

Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada Bulan April sampai Juli 2019. Penelitian ini 

didesain dengan metode survei. Populasi petani buah naga di desa banuroja sebanyak 160 

orang. Sampel ditentukan sebesar 30% dari populasi, sehingga diperoleh 48 responden. 

Penentuan sampel dilakukan secara acak sederhana. Untuk optimalisasi faktor produksi 

optimal maka digunakan analisis Linear Programming (LP), dengan bantuan software Lindo 

6.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: optimasi faktor produksi dalam pengelolaan 

agribisnis buah naga berdasarkan analisis LP yang direkomendasikan ialah lahan 1,12 Ha, 

bibit 670 batang, pupuk kandang 2756,1 Kg, tenag kerja 16,1 HOK, pestisida 2,66 Liter, POC 

2,66 Liter, pupuk urea 81,6 Kg, dan pupuk ponska 133,29 Kg. Hal ini menjadi dasar 

pertimbangan pada pengelolaan agribisnis buah naga di pekarangan pada masyarakat desa 

banuroja, sehingga petani dapat mempertimbangkan antara pengeluaran biaya usahatani 

dengan hasil produksi yang diterimanya. 

 

Kata Kunci: Faktor produksi; agribisnis; buah naga; linear programming 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the direction of the management of optimization of 

production factors in dragon fruit agribusiness. This research was conducted in Banuroja 

village, Randangan sub-district,  Pohuwato Regency, Gorontalo Province.. This research was 

designed by survey method. the population of fruit farmers in Banuroja village is estimated to 

160 farmers. the sample was determined as 30% of the whole population whixh is 48 

respondent. the sample was taken through sample random technique. To optimize the optimal 

production factors, linear programming analysis is used, with the help of lindo software 6.1. 

the results showed that: optimization of production factors in the management of agribusiness 

dragon fruit based on LP analysis that was recommended was 1,12 Ha of land, 670 seedlings, 

2756,1 Kg of manure, 16,1 HOK labor, 2,66 liters of pesticides, POC 2,66 liters, urea 

fertilizer 81,6 kg, and Ponska fertilizer 133,29 kg. This becomes the basis for consideration in 

the management of agribusiness of dragon fruit in the yard in the banurejo  village 

community, so farmers can consider the expenditure of farming costs with the results of the 

production it receives. 

 

Keyword:  production facotr; agribusiness; dragon fruit; linear programming 
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PENDAHULUAN  

Pemanfaatan lahan pekarangan 

relatif masih terbatas, sehingga 

pengembangan berbagai inovasi yang 

terkait dengan lahan pekarangan belum 

banyak berkembang (Winardi, 2013). 

Pekarangan bukan hanya untuk 

menciptakan keindahan dan kesejukan, 

tetapi juga berguna meningkatkan 

perekonomian keluarga masing-masing 

(Dwiratna, Widyasanti, dan Rahmah, 

2016). Hasil analisis terhadap agribisnis 

buah naga di Desa Banuroja menunjukkan 

bahwa petani dominan memilih buah naga 

jenis kulit merah daging merah (60,4%). 

Rata-rata keuntungan usahatani di 

pekarangan mencapai Rp.5.817.497,53 per 

tahun, dengan nilai R/C Ratio = 3,2 dan 

B/C Ratio = 2,2, yang berarti 

menguntungkan/layak dikembangkan 

(Suparwata dan Djibran, 2018). Hal ini 

juga diungkapkan oleh Santoso (2013); 

Suartha (2009), bahwa usahatani buah 

naga layak untuk dikembangkan. 

Agribisnis buah naga dapat mendukung 

kehidupan sosial ekonomi keluarga (Lais, 

Pengemanan, dan Jacom, 2017), dapat 

memenuhi kebutuhan konsumsi rumah 

tangga, sumbangan pendapatan (Yulida, 

2012).  

Disamping begitu pesatnya 

perkembangan usahatani buah naga, 

terdapat pula permasalahan dan kendala 

yang dihadapi. Beberapa masalah dijumpai 

ialah; (1) pengelolaan tanaman kurang 

optimal, (2) penggunaan faktor produksi 

kurang diperhitungkan, (3) kurangnya 

modal dan iventarisasi biaya dan 

keuntungan yang lemah ditingkat petani. 

Kelemahan usahatani ialah 

penggunaan faktor produksi hanya 

disesuaikan dengan ketersediaan dan 

kemampuan penggunaan faktor produksi 

tanpa pertimbangan tingkat penggunaan 

faktor produksi yang tepat (Karmini dan 

Aisyah, 2008). Beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam usahatani buah naga 

yaitu biaya produksi, seperti sarana 

produksi yang habis terpakai, lahan, biaya 

dari alat-alat produksi tahan lama, tenaga 

kerja, dan biaya lainnya (Isnanda, Ani, dan 

Suyadi, 2017). Disamping itu juga 

pengelolaan agribisnis harus dilakukan, 

Kristriandhiny dan Susanto (2016), untuk 

meminimalkan kerusakan hasil panen yang 

disebabkan oleh hama seperti tikus, burung 

dan ayam. Setidaknya optimalisasi faktor 

produksi seperti lahan, bibit, modal, tenaga 

kerja dapat diperhitungkan dalam 

usahatani buah naga. Olehnya Ningsih, 

Felani, dan Sakdiyah (2015), keuntungan 

ini masih dapat ditingkatkan dengan 

memperbaiki pengelolaan sistem produksi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka 

dipandang sangat penting mengkaji tentang 

“Arahan Pengelolaan Optimasi Faktor 

Produksi Pada Agribisnis Buah Naga Di 

Desa Banuroja”. Hal ini untuk memberikan 



rekomendasi terhadap manajemen 

pengelolaan usahatani yang lebih baik di 

Desa Banuroja. 

 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Banuroja, Kecamatan Randangan, 

Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, 

pada Bulan April sampai Juli 2019. 

Desain Penelitian dan Pengumpulan 

Data 

Penelitian ini didesain dengan 

metode survei. Metode ini digunakan 

dengan beberapa pertimbangan yakni: 

agribisnis buah naga telah dilakukan oleh 

petani sejak tahun 2009, dan peneliti 

mengkaji kejadian sosial, mengumpulkan 

fakta-fakta tentang faktor-faktor produksi 

dalam usahatani buah naga. Pada 

penelitian ini, pengumpulan data 

digunakan terdiri dari observasi, 

wawancara dengan panduan kuesioner dan 

dokumentasi.  

Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi petani buah naga di desa 

banuroja sebanyak 160 orang. Sampel 

ditentukan sebesar 30% dari populasi, 

sehingga diperoleh 48 responden. 

Penentuan sampel dilakukan secara acak 

sederhana.  

Analisis Data  

Untuk optimalisasi faktor produksi 

optimal maka digunakan analisis LP, 

dengan bantuan software Lindo 6.1. 

Sumber-sumber terbatas yang harus 

dialokasikan secara optimum seperti lahan, 

modal, tenaga kerja, bibit, pupuk, dan 

pestisida. Persamaan matematika LP 

(Nasendi dan Anwar, 1985), yaitu: 

 

 

Keterangan: 

Z = Fungsi tujuan 

Cj = Koefisien biaya atau koefisien peubah 

pengambilan keputusan 

Xj = Aktivitas/ variabel keputusan 

aij = Koefisien output-input dalam kendala 

ke-i untuk memperoleh satu tujuan 

Xj 

bi = Sumberdaya yang tersedia atau 

konstanta dari kendala ke-i 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan agribisnis buah naga 

tidak terlepas dari penyediaan sarana dan 

prasarana dalam proses budidayanya. Agar 

petani tidak mengalami kerugian dalam 

melakukan usahatani hendaknya petani 

menghitung secara rinci terhadap 

penggunaan faktor produksi usahatani. 

Penggunaan faktor produksi yang berlebih 

akan mempengaruhi rendahnya 

keuntungan yang diterima, karena 

tingginya biaya usahatani yang 



dikeluarkan. Oleh karena itu, menghitung 

optimasi penggunaan faktor-faktor 

produksi penting dilakukan dalam 

pengembangan agribisnis buah naga.  

 Dalam penelitian ini, upaya untuk 

menghitung optimasi faktor produksi 

dilakukan dengan pendekatan Linear 

Programming (LP). Pemrograman linier 

merupakan metode matematis yang 

berkarakteristik linier untuk menemukan 

suatu penyelesaian optimal dengan cara 

memaksimalkan atau meminimumkan 

fungsi tujuan terhadap satu susunan 

kendala. Program ini terdiri dari tiga 

peubah (variabel) yakni keputusan, fungsi 

tujuan dan fungsi kendala (Siswanto, 

2007). Program linier merupakan suatu 

cara dalam menyelesaikan pengalokasian 

sumber-sumber daya yang terbatas diantara 

beberapa aktifitas yang bersaing dengan 

cara yang terbaik yang mungkin dilakukan 

(Supranto, 1999). 

Pada proses analisis LP di Desa 

Banuroja terdiri dari satu jenis tanaman 

(yakni buah naga), dengan 8 faktor 

kendala. Langkah dan hasil analisis LP 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Penentuan variabel/fungsi tujuan  

Fungsi tujuan merupakan indikator 

keputusan untuk memaksimalkan 

keuntungan dan meminimalkan biaya 

usahatani. Dalam analisis LP pada 

agribisnis buah naga di desa banuroja 

diperoleh nilai Z produksi sebesar 171 Kg 

dan Z laba sebesar Rp.5.817.498. 

2. Penentuan fungsi aktivitas dan kendala  

Fungsi kendala dalam analisis LP 

pada agribisnis buah naga di desa banuroja 

disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Model aktivitas dan model kendala pada analisis LP  

Kode Deskripsi  Hubungan Level Satuan Persediaan 

LBNG Lahan Buah Naga  ≤ 0,42 Ha  1,76 

PBNG Persediaan Bibit Buah Naga  ≤ 252 Batang  681 

PPPK Persediaan Pupuk Kandang = 2784 Kg 
 

PTKJ Penggunaan Tenaga Kerja = 17,6 HOK 
 

PPST Persediaan Pestisida = 2,66 Liter 
 

PPCR Persediaan Pupuk Cair = 4,6 Liter 
 

PPUR Persediaan Pupuk Urea = 90,4 Kg 
 

PPSK Persediaan Pupuk Phonska = 147,8 Kg 
 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

 

Asumsi-asumsi yang dapat dibuat 

pada data input dalam menganalisis 

optimasi faktor produksi pada 

pengembangan agribisnis buah naga di 

pekarangan ialah sebagai berikut: 

 

Max 171 X1   

0,42 X1  <= 1,76 

252 X1  <= 681 

X1  <= 2784 

X1  <= 17,6 

X1  <= 2,66 

X1  <= 4,6 

X1  <= 90,4 



X1  <= 147,8 

X1  >= 0 

 

3. Penentuan keputusan melalui analisis 

LP  

Penentuan keputusan didasarkan 

pada faktor kendala dan aktivitas yang ada. 

Dalam kasus ini optimasi faktor produsi 

dilihat dari rekomendasi pemakaian dari 

setiap faktor tersebut. Sajian data analisis 

terhadap keputusan optimasi faktor 

produksi terdiri dari beberapa item yakni 

kendala, satuan, nilai kendala, nilai sisa 

(slack), dan pemakaian (usage). Hasil 

analisis terhadap optimasi faktor produksi 

agribisnis buah naga disajikan pada Tabel 

2.  

Tabel 2. Hasil analisis optimasi faktor produksi pada pengembangan buah naga di pekarangan 

di Desa Banuroja dengan LP 

Kendala Satuan Nilai Kendala 
Slack  

(nilai sisa) 

Usage 

(pemakaian) 

Lahan Ha 1,76 0,64 1,12 

Bibit Batang 681 11 670 

P. Kandang Kg 2784 27,81 2756,1 

Tenaga Kerja HOK 17,6 1,5 16,1 

Pestisida Liter 2,66 0 2,66 

POC Liter 4,6 1,94 2,66 

P. Urea  Kg 90,4 8,77 81,6 

P. Phonska Kg 147,8 14,51 133,29 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

 

Dari hasil analisis LP pada Tabel 2 dapat 

dijelaskan bahwa: 

1) Penggunaan lahan pertanian 

direkomendasikan digunakan hanya 

1,12 Ha dari ketersediaan 1,76 Ha, 

memiliki nilai tersisa 0,64 Ha.  

2) Penggunaan bibit tanaman buah naga 

direkomendasikan 670 batang dari 

persediaan 681, memiliki nilai sisa 11 

batang. 

3) Penggunaan pupuk kandang 

direkomendasikan sebanyak 2756,1 Kg 

dari persediaan 2784 Kg, memiliki nilai 

sisa 27,81 Kg. 

4) Penggunaan hari orang kerja (HOK) 

hanya direkomendasikan 16,1 HOK dari 

persediaan 17,6 HOK, memiliki nilai 

sisa 1,5 HOK. 

5) Penggunaan pestisida tidak memiliki 

nilai sisa dan seluruhnya 

direkomendasikan untuk digunakan 

(2,66 Liter). 

6) Penggunaan pupuk organic cair (POC) 

direkomendasikan sebnayak 2,66 Liter 

dari persediaan 4,6 Liter, memiliki nilai 

sisa 1,94 Liter. 

7) Penggunaan pupuk urea hanya 

direkomendasikan sebanyak 81,6 Kg 

dari persediaan sebanyak 90,4 Kg, 

memiliki nilai sisa 8,77 Kg. 

8) Penggunaan pupuk phonska 

direkomendasikan sebanyak 133,29 Kg 



dari persediaan sebanyak 147,8, 

memiliki nilai sisa 14,51 Kg.  

Dari keseluruhan hasil analisis 

hanya penggunaan pestisida yang 

direkomendasikan digunakan secara 

keseluruhan. Hal ini karena ketersediaan 

yang sesuai dengan peruntukkannya. 

Optimasi faktor produksi ini memberikan 

gambaran kepada petani dalam 

pengelolaan agribisnis buah naga di 

pekarangan sehingga tidak terjadi 

pengeluaran biaya usahatani yang berlebih. 

Pengelolaan usahatani secara optimal akan 

berdampak pada kestabilan modal usaha 

dan pendapatan yang diterima. Domainnya 

ialah optimal dalam pembiayaan dan 

optimal dalam produksinya.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: optimasi faktor 

produksi dalam pengelolaan agribisnis 

buah naga direkomendasikan ialah lahan 

1,12 Ha, bibit 670 batang, pupuk kandang 

2756,1 Kg, tenag kerja 16,1 HOK, 

pestisida 2,66 Liter, POC 2,66 Liter, pupuk 

urea 81,6 Kg, dan pupuk ponska 133,29 

Kg. Hal ini menjadi dasar pertimbangan 

pada pengelolaan agribisnis buah naga di 

pekarangan pada masyarakat desa 

banuroja, sehingga petani dapat 

mempertimbangkan antara pengeluaran 

biaya usahatani dengan hasil produksi 

yang diterimanya. 
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ABSTRACT 

 

The aim of the study was to examine the incorporation of the development of Banuroja Tourism Village 
through dragon fruit agribusiness. The study was conducted in Banuroja Village, Randangan District, 

Pohuwato Regency, Gorontalo Province, from March 2019 to June 2019. The approach used a Focus 
Group Discussion (FGD), with total sample of 48 respondents. Data analysis used was descriptive 

qualitative, with several steps namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions. The results showed that: the incorporation of the development of an integrated tourism 
village with dragon fruit agribusiness, was categorized into 3 aspects namely planning, implementation 

and evaluation. 1. The planning includes: (a) intensification of socialization, counseling, coordination with 
various parties, (b) planning of replanting plants with new varieties, (c) increasing community 

participation. 2. The implementation phase includes: (a) organizing plants, (b) constructing tourist village 

marker buildings, (c) involving various elements in implementation, (d) carry out assistance and 
empowerment for processing post-harvest of dragon fruit. 3. The evaluation includes: (a) data collection 

and analysis of the success of farming and village tourism, (b) assistance and coaching in the context of 
evaluating the tourism village program.  

 
Keywords: Corporation, Dragon Fruit Agribusiness, Tourism Village 

 

ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian adalah mengkaji inkorporasi pengembangan Desa Wisata Banuroja melalui agribisnis 

buah naga. Penelitian dilakukan di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi 
Gorontalo, pada Bulan Maret sampai Juni 2019. Pendekatan menggunakan pendekatan Focus Group 
Discussions (FGD), dengan jumlah sampel berjumlah 48 responden. Analisis data digunakan ialah 

deskriptif kualitatif, dengan beberapa langkah yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam inkorporasi pengembangan desa 

wisata terintegrasi dengan agribisnis buah naga dikategorikan ke dalam 3 aspek yakni perencanaan, 
pelaksanaa dan evaluasi. 1. Pada perencanaan meliputi: (a) intensifikasi sosialisasi, penyuluhan, 

koordinasi dengan berbagai pihak, (b) perencanaan penyulaman tanaman dengan varietas baru, (c) 
peningkatan partisipasi masyarakat. 2. Tahap pelaksanaan meliputi: (a) melakukan penataan tanaman, 

(b) pembuatan bangunan penanda desa wisata, (c) pelibatan berbagai elemen dalam pelaksanaan, (d) 

melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan untuk pengolahan pasca panen buah naga. 3. Evaluasi 
meliputi: (a) dilakukan pendataan dan analisa terhadap kerberhasilan usahatani dan desa wisata, (b) 

pendampingan dan pembinaan dalam rangka evaluasi program desa wisata.  
 

Kata Kunci: Inkorporasi, Agribisnis Buah Naga, Desa Wisata 
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PENDAHULUAN  

 
Pembangunan pertanian yang 

berkelanjutan akan selalu mengintegrasikan 
bentuk-bentuk kearifan baik kearifan 
sumberdaya alam dan kearifan sosial-
budaya dari masyarakat. Menurut Fadhilah 
(2013), bahwa kearifan akan memediasi 
nilai yang didukung oleh kinerja inteligensi 
praktis. Pola pembangunan tersebut secara 
eksplisit dijadikan pedoman dalam merubah 
cara pandang masyarakat terhadap 
kehidupannya. Pembangunan yang tepat 
akan berkontribusi secara maksimal 
terhadap peningkatan sosial-ekonomi 
masyarakat, baik di daerah, maupun di 
tingkat nasional, sekaligus tetap 
mengendalikan dan mengkonservasi 
sumber daya alam (SDA) yang ada agar 
tetap lestari (Suparwata, 2018). Potensi 
alam dan kearifan lokal merupakan modal 
besar yang dapat diimplikasikan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
(Hilman, 2017). Kemajuan teknologi di 
pertanian mengarahkan pada upaya 
integrasi antar berbagai sektor dengan 
memanfaatkan sumber daya lokal. 

Adanya upaya kreatif dan inovatif 
agar lahan yang ada tetap mampu 
memberikan hasil yang optimal, termasuk 
menjadikan daya tarik wisata. 
Pengembangan pariwisata berbasis sumber 
daya pertanian atau yang sering disebut 
agrowisata (Marwanti, 2015). Secara 
ekonomi, agrowisata berbasis usahatani 
dapat meningkatkan pendapatan petani dan 
masyarakat, sedangkan secara sosial 
budaya, agrowisata turut menjaga 
kelestarian dan kearifan lokal dalam 
pengelolaan usahatani (Handayani, 2016). 
Agroekowisata dapat menjadi nilai tambah 
lahan pertanian melalui jasa wisata 
(Dwiridotjahjono et al., 2017). Strategi yang 
dapat dikembangkan oleh Rustiono (2014), 
ialah pengembangan kapasitas sumber daya 
yang dimiliki masyarakat lokal, strategi 
edukasi dan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat dan pengembangan 

kewirausahaan sosial serta strategi 
kemitraan antara pemerintah, swasta dan 
masyarakat. Dengan demikian 
pengembangan pertanian berbasis wisata 
buah naga dapat dikembangkan dengan 
keberagaman kearifan lokal yang terdapat 
di Desa Banuroja. 

 
METODOLOGI  

 
Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
Bulan Maret sampai Juni 2019, bertempat di 
Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, 
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. 
Lokasi dipilih secara purposive atau 
sengaja. Pertimbangan pemilihan lokasi 
yakni: (1) kesesuaian dnegan topic 
penelitian yang di bahas, (2) masyarakat di 
Desa Banuroja telah mengembangkan 
usahatani buah naga sejak tahun 2009, (3) 
desa banuroja juga merupakan desa wisata 
multi etnis, (4) masyarakat dominan 
bermata pencaharian sebagai petani 
(68,8%). Oleh karena itu, peneliti 
berasumsi bahwa desa ini sangat potensi 
untuk dilakukan pengembangan program 
wisata pertanian dengan melakukan 
inkorporasi/penyatuan dengan wisata 
multikultur. 
Desain Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Focus Group 
Discussions (FGD). Peneliti berupaya untuk 
menggali informasi dari masyarakat petani 
yang berkaitan dengan pola, kebiasaan, 
tindak usahatani, dukungan, saran, 
penyataan, dalam suatu diskusi terarah. 
Pada kegiatan ini peneliti menempatkan diri 
sebagai fasilitator dan moderator. Peneliti 
hanya mengarahkan, mencatat, dan 
memfasilitasi responden dalam diskusi. Hal 
ini dilakukan agar tidak terdapat intervensi 
dan tendensi dari peneliti terhadap apa 
yang akan disampaikan ataupun 
diungkapkan oleh masyarakat.  
Populasi dan Sampel 



Populasi dimaksud dalam penelitian 
adalah petani buah naga yang terdapat di 
Desa Banuroja yakni sebanyak 160 orang. 
Sampel ditentukan sebesar 30% dari 
populasi, sehingga diperoleh 48 responden. 
Dari sampel ini telah dapat mewakili dari 
keeluruhan populasi yang ada dalam suatu 
kegiatan diskusi.   
Teknik pengumpulan data 
 Beberapa teknik pengumpulan data 
yang dilakukan ialah (1) observasi; 
bertujuan untuk mendalami perilaku 
masyarakat dalam melakukan usahatani 
buah naga di pekarangan, serta memahami 
lokasi penelitian yang dijadikan sebagai pilot 
projek penelitian, (2) dokumentasi; 
bertujuan untuk melakukan perekaman data 
melalui foto, gambar, dan juga 
pengumpulan dokumen-dokumen data 
sekunder yang dibutuhkan penelitian, (3) 
diskusi; bertujuan untuk mempertemukan 
masyarakat dalam satu forum diskusi untuk 
mengungkap solusi dari topic penelitian 
yang dilakukan, dan (4) wawancara; 
bertujuan untuk memperoleh keterangan 
terhadap usahatani buah naga yang 
dilakukan, dan juga aspek sosial ekonomi 
masyarakat. 
Analisis Data 
 Analisis yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh 
sajian data yang baik dalam penelitian ini, 
beberapa langkah dilakukan dalam analisis 
data (Sugiyono, 2013), yang meliputi: (1) 
pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) 
penyajian data, dan (4) penarikan 
kesimpulan.  
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

 
Pembangunan sektor pariwisata 

merupakan salah satu upaya dalam 
meningkatkan ekonomi masyarakat baik di 
tingkat lokal maupun global (Trisnawati et 
al., 2018). Aspek pariwisata di desa sangat 
berdampak kepada perkembangan jasa, 
finansial, serta sosial ekonomi masyarakat. 

Hal ini menurut Wuri et al., (2015), bahwa 
pariwisata merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari kehidupan manusia 
terutama menyangkut kegiatan sosial dan 
ekonomi. Adanya desa wisata turut serta 
memberikan suplai terhadap perekonomian 
masyarakat sekitar dan sebagai ruang baru 
dalam upaya pemberdayaan masyarakat 
desa yang nota bene sebagai subjek dari 
program tersebut. Selanjutnya juga 
dikatakan oleh Trisnawati et al., (2018), 
bahwa pengelolaan desa wisata yang 
berbasis potensi lokal memerlukan 
kepedulian dan partisipasi masyarakat 
untuk senantiasa berinovasi dan kreatif 
dalam mengembangan wilayah desa yang 
dijadikan sebagai desa wisata. Paradigma 
pariwisata kerakyatan dalam berbagai 
bentuknya telah menjadi paradigma 
alternative untuk dapat memberi 
pemerataan kesejahteraan masyarakat dan 
pemberdayaan masyarakat menuju 
pariwisata yang berkelanjutan. 
Pembangunan pariwisata pedesaan 
diharapkan menjadi suatu model 
pembangunan pariwisata berkelanjutan 
sesuai dengan kebijakan pemerintah di 
bidang pariwisata (Atmoko, 2014). 

Daya saing desa wisata juga tidak 
terlepas dari peranan pemerintah dalam 
memberikan layanan secara prima dan total 
serta partisipasi aktif masyarakat sebagai 
ujung tombak sekaligus pelaku pariwisata. 
Oleh karena itu masyarakat desa 
tersebutlah yang harus terlebih dahulu 
dibenahi untuk memperkuat daya tawar dan 
daya saing desa wisata sebagai produk 
unggulan kepariwisataan dalam negeri 
(Adawiyah et al., 2017). Strategi 
pengembangan desa wisata yang optimal 
ialah dengan memanfaatkan potensi-potensi 
lokal daerah yang dapat dirubah menjadi 
peluang bisnis untuk masyarakatnya. Dalam 
penelitian ini, desa banuroja merupakan 
satu daerah yang telah mengembangkan 
diri menjadi desa wisata dengan 
keberagaman adat, suku, dan agama. 
Olehnya, desa ini dikatakan sebagai desa 



wisata multikultural. Untuk lebih 
berkembangnya desa wisata banuroja, 
peneliti berupaya untuk melakukan 
penyatuan program terhadap promosi 
wisata di bidang pertanian. Hal ini 
dikarenakan bahwa penduduk masyarakat 
desa banuroja yang secara umum bermata 
pencaharian sebagai petani. Disamping itu, 
pada pekarangan rumah masyarakat 
terdapat satu usaha yang dikembangkan 
yakni usahatani buah naga. Kondisi ini 
menjadi menarik bila dikembangkan 
menjadi satu wisata pertanian di dalam 
desa wisata multikultural.  
 Untuk mencapai kesepakatan 
bersama dalam upaya inkorporasi agribisnis 
buah naga ke dalam desa wisata di 
banuroja maka dilakukan proses diskusi 
terarah bersama masyarakat, tokoh adat, 
tokoh pemuda, dan pemerintah setempat 
(Gambar 1a,b). Tujuan dari diskusi ini tidak 
lain untuk menggali informasi, potensi, dan 
kesepakan bersama dari berbagai pihak 
untuk menentukan arah pengembangan 
desa wisata yang berdampingan dengan 
pertanian. Dalam diskusi ini masyarakat 
begitu antusias untuk mengikutinya, banyak 
hal-hal yang diusulkan demi kemajuan desa 
banuroja. Posisi peneliti dalam diskusi ini 
adalah sebagai mediator dan pengarah 
dalam diskusi. Posisi ini peneliti ambil untuk 
memberikan keleluasaan dan keterbukaan 
kepada masyarakat. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kegiatan Focus Group 
Discussions (FGD) bersama 
masyarakat 

 
 Pada kegiatan diskusi ini beberapa 
hal yang diusulkan oleh masyarakat yang 
peneliti kategorikan menjadi 3 aspek usulan 
yakni pada perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi. Usulan-usulan tersebut disajikan 
pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Hasil kegiatan FGD bersama 

masyarakat dalam upaya 
pengembangan agribisnis buah 
naga 

Aspek 
Usulan: 

Materi Usulan: 

Perencana
an: 
(Planning) 

1. Melakukan sosialisasi dan 
penyuluhan kepada seluruh 
masyarakat terhadap 
rencana pengembangan 
wisata pertanian. 

2. Melakukan koordinasi 
dengan berbagai pihak dan 
lembaga yang berkaitan 
dengan wisata untuk 
promosi desa wisata. 

3. Merencanakan melakukan 
penyulaman dan atau 
mengganti tanaman buah 
naga dengan memilih 

a 

b 



varietas yang lebih digemari 
oleh konsumen.  

4. Menginformasikan kepada 
seluruh elemen masyarakat 
untuk lebih berpartisipasi 
pada program desa wisata 
terintegrasi dengan 
usahatani buah naga.   

Pelaksana
an: 
(Impleme
ntation) 

1. Melakukan penataan 
tanaman dalam usaha 
pengelolaan lahan 
pekarangan termasuk 
kegiatan-kegiatan: 
pemangkasan, pemupukan, 
perbaikan pola tanam dan 
perbaharuan penggunaan 
tiang penyangga buah 
naga. 

2. Pembuatan petunjuk-
petunjuk arah desa dan 
bangunan-bangunan 
penanda desa wisata, untuk 
menambah daya tarik 
konsumen. 

3. Dalam pelaksanaannya 
melibatkan berbagai elemen 
untuk lebih 
memperomosikan desa 
wisata. 

4. Pemerintah desa perlu 
memprioritaskan program 
desa wisata dalam 
pelaksanaan kerja desa.  

5. Selalu dilakukan 
pendampingan dan 
pemberdayaan kepada 
masyarakat dalam hal 
pemunculan produk olahan 
buah naga yang nantinya 
dapat dipromosikan kepada 
konsumen.  

Evaluasi: 
(evaluatio
n) 

1. Perlu dilakukan pendataan 
usahatani buah naga 
ditingkatan masyarakat 
terhadap keberhasilannya. 

2. Perlu dilakukan analisa 
terpisah terhadap 
keberhasilan desa wisata 

yang mempromosikan 
keberagaman budaya dalam 
keberhasilannya. 

3. Selalu dilakukan 
pendampingan dan 
pembinaan kepada 
masyarakat demi 
perkembangan desa wisata 
yang menguatkan bidang 
pertanian.  

 
 Usulan-usulan masyarakat dalam 
kegiatan diskusi (Tabel 1) sangat 
membantu dalam rangka sustainability desa 
wisata. Dalam hal ini masyarakat menjadi 
subjek dan bagian pelaku usaha 
pengembangan desa wisata berbasis 
pertanian. Oleh karena itu, untuk lebih 
mempromosikan desa wisata terintegrasi 
dengan agribisnis buah naga diperlukan 
merubah strategi dari hanya terfokus pada 
budidaya saja kearah pengembangan 
Agrowisata, pemilihan varietas trend dan 
disukai konsumen dan perlunya membentuk 
kelompok tani dalam pengelolaan 
agrowisata berbasis buah naga di Desa 
Banuroja. 

Dalam hal ini, pengembangan 
agroekowisata dapat menjadi nilai tambah 
lahan pertanian melalui jasa wisata dan 
pemasaran produk pertanian yang lebih 
baik. Agroekowisata sebagai suatu bentuk 
pariwisata yang memanfaatkan budaya 
petani sebagai daya tarik wisata. 
Agrowisata hampir sama dengan ecotourism 
kecuali penekanan pemanfaatannya bukan 
terhadap natural landscape 
(Dwiridotjahjono et al., 2017). Lebih lanjut 
Avenzora dan Teguh dalam Dwiridotjahjono 
et al., (2017), menjelaskan ekowisata tidak 
hanya menawarkan rekreasi, namun juga 
dapat meningkatkan pengetahuan pertanian 
pengunjungnya dan mengurangi arus 
urbanisasi dengan memandirikan dan 
memajukan perekonomian setempat 
terutama petani.  
 
 



KESIMPULAN 

 
Dalam inkorporasi pengembangan 

desa wisata terintegrasi dengan agribisnis 
buah naga dikategorikan ke dalam 3 aspek 
yakni perencanaan, pelaksanaa dan 
evaluasi. 1. Pada perencanaan meliputi: (a) 
intensifikasi sosialisasi, penyuluhan, 
koordinasi dengan berbagai pihak, (b) 
perencanaan penyulaman tanaman dengan 
varietas baru, (c) peningkatan partisipasi 
masyarakat. 2. Tahap pelaksanaan meliputi: 
(a) melakukan penataan tanaman, (b) 
pembuatan bangunan penanda desa wisata, 
(c) pelibatan berbagai elemen dalam 
pelaksanaan, (d) selalu melaksanakan 
pendampingan dan pemberdayaan untuk 
memunculkan keanekaragaman produk 
olahan buah naga. 3. Evaluasi meliputi: (a) 
dilakukan pendataan dan analisa terhadap 
kerberhasilan usahatani dan desa wisata, 
(b) pendampingan dan pembinaan dalam 
rangka evaluasi program desa wisata.  

 
SARAN 

 
Upaya untuk mensukseskan program 

desa wisata, pemerintah desa perlu 
melakukan pendekatan secara holistik dan 
komprehensif dengan melakukan 
pemberdayaan kepada masyarakat 
sehingga peran dan partisipasi masyarakat 
menjadi lebih baik.  
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