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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui persepsi wanita tani terhadap 
pengembangan hortikultura sayuran, (2) mengetahui apa saja faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengembangan tanaman sayuran, (3) mengetahui hambatan apa 
saja dalam pengembangan hortikultura sayuran di Kecamatan Mpunda Kota Bima.  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mpunda Kelurahan Sambina’e. 
Daerah penelitian  ditentukan secara purposive sampling. Data dikumpulkan 
dengan tekhnik survei yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah 
disiapkan. Wawancara dilakukan terhadap 30 responden. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) persepsi wanita tani terhadap 
pengembangan hortikultura sayuran berdasarkan jenis tanaman, pemeliharaan 
tanaman, permintaan dan pemasaran serta keuntungan termaksud kategori mudah. 
Hal ini dikarenakan pada jenis tanaman yang menyatakan mudah sebesar 90 %, 
pemeliharaan tanaman 83,33 %, permintaan dan pemasaran 76,67 %, serta 
keuntangan 90 %. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan 
hortikultura sayuran diantaranya faktor internal, berupa hobi. Hobi merupakan 
faktor pendorong sehingga wanita tani mengembangkan tanaman hortikultura 
sayuran. Hobi merupakan ketertarikan seseorang terhadap obyek tertentu dan 
adanya aktivitas atas obyek tersebut, sehingga hasil penelitian menunjukkan dari 
30 responden yang mengatakan tertarik sebanyak 23 orang (76,67%) dan faktor 
eksternal berupa kebijakan pemerintah. Pada kebijakan pemerintah terbagi 
menjadi dua faktor yaitu faktor pendukung, berupa adanya dukungan pemerintah 
seperti pembagian bibit atau benih, polybag, maupun kegiatan penyuluhan, yang 
kedua faktor penghambat berupa pembuatan kios PKK, menjadi faktor pengambat 
dikarenakan tidak tersalurkannya hasil produksi tanaman hortikultura sayuran 
yang diusahakan oleh wanita tani. (3) Hambatan pengembangan hortikultura 
sayuran terbagi menjadi dua yaitu pekerjaan, selain sebagai ibu rumah tangga, 
wanita tani juga memiliki pekerjaan sampingan seperti menjadi pedagang bakulan, 
pemecah batu, pembuat bantal, maupun pembantu rumah tangga. Pekerjaan 
tersebut juga waktu nya tidak menentu terkadang dari sore hingga malam, 
sehingga hal tersebut menjadi hambatan, kemudian yang kedua skala usaha. 
Kelompok wanita tani Pandan Wangi mengusahakan tanaman hortikultura 
sayuran hanya dalam skala usaha rumah tangga, sehingga hasil produksinya pun 
tidak begitu maksimal 

Kata Kunci: Hortikultura sayuran, Pengembangan, Wanita Tani. 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research are: (1) to know the perception of women 
farmers to the development of vegetable horticulture, (2) to know what factors 
influencing the development of vegetable crops, (3) to know any obstacles in 
vegetable horticulture development in Mpunda Kota Bima Subdistrict. 
 This research was conducted in Mpunda sub district of Sambina'e 
Village. The research area is determined by purposive sampling. Data is collected 
by survey techniques based on a prepared list of questions. Interviews were 
conducted on 30 respondents. The analytical tool used is descriptive analysis. 

The conclusions are (1) the perception of women farmers on the 
development of vegetable horticulture based on the types of plants, plant 
maintenance, demand and marketing as well as the advantages of easy category. 
This is because in the type of plant that states easy by 90%, 83.33% crop 
maintenance, demand and marketing 76.67%, and 90% profit. (2) Factors that 
influence the development of vegetable horticulture include internal factors, a 
hobby. Hobby is a driving factor so that women farmers develop vegetable 
horticultural crops. Hobby is one's interest in certain objects and the activity of 
the object, so the result of research shows from 30 respondents who say attracted 
as many as 23 people (76.67%) and external factors in the form of government 
policy. In government policy is divided into two factors namely the supporting 
factors, such as the support of the government such as the distribution of seeds or 
seeds, polybag, and extension activities, the two inhibiting factors in the form of 
PKK stall, a factor inhibitory due to not contribution horticultural vegetables 
crop production cultivated by women farmers. (3) Obstacles to the development of 
vegetable horticulture are divided into two, namely work, other than as 
housewives, women also have side jobs such as traders, stone breakers, pillow 
makers, and housemaids. The work is also unpredictable sometimes from 
afternoon to night, so it becomes an obstacle, then the second scale of business. 
Pandan Wangi farmers group farming vegetables horticulture only in the scale of 
household business, so that the production is not so maximal. 

 
Keywords: Vegetable Horticulture, Development, Women Farmer. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu bagian dari sektor pertanian yang memiliki peluang besar untuk 
dikembangkan adalah sub sektor hortikultura sayuran. Menurut Wijaya (2012), 
konsumsi sayuran per kapita Indonesia saat ini 35 kg/tahun sehingga total 
kebutuhan sayuran 230 juta penduduk Indonesia adalah sekitar 7 juta ton/tahun. 
Angka konsumsi sayuran per kapita Indonesia masih perlu ditingkatkan menjadi 
75 kg/tahun sesuai anjuran FAO. Dengan demikian diperlukan peningkatan 
permintaan atau konsumsi sayuran sebesar 40,4 kg/orang/tahun setara dengan 8 
juta ton sayuran per tahun, sehingga kebutuhan sayuran menjadi 15 juta ton/tahun. 
Angka ini menunjukkan potensi pasar dalam negeri untuk sayuran yang masih 
sangat menjanjikan sehingga jika tidak direncanakan dan digarap dengan baik 
akan dimanfaatkan oleh negara luar. Di sisi lain kebutuhan sayuran dalam negeri 
lebih banyak dipasok dari luar. Terbukti nilai impor sayuran Indonesia lebih besar 
dibanding nilai ekspornya. Pada tahun 2012 nilai impor sayuran US$ 679 juta, 
sedangkan nilai ekspor hanya US$ 170 juta (Ditjen Hortikultura, 2012).   

Tujuan pembangunan hortikultura khususnya komoditas tanaman sayuran 
antara lain adalah meningkatkan produksi, meningkatkan volume dan nilai ekspor, 
mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan kesejahteraan petani. Di 
samping itu pemerintah juga memperhatikan produksi sayuran terus meningkat 
akibat jumlah penduduk yang semakin bertambah dan kesadaran gizi yang 
semakin tinggi (Awaludin, 2006). 

Jumlah rumah tangga usaha pertanian di NTB tahun 2013 tercatat 
sebanyak 600.613 rumah tangga, menurun sebesar 16,56 % dari tahun 2003 yang 
tercatat sebanyak 719.875 rumah tangga. Subsektor hortikultura mengalami 
pertumbuhan jumlah rumah tangga usaha pertanian paling rendah, yaitu tercatat 
sebesar -56. 83% (BPS, 2013).  
 Di Kota Bima usahatani hortikultura tanaman sayuran dilakukan oleh 
kelompok tani dan di samping itu juga dilakukan oleh kelompok wanita tani. Di 
kecamatan Mpunda terdapat 9 kelurahan dengan jumlah 13 kelompok wanita tani. 
Diantaranya kelompok wanita tani kelurahan Sambina’e bernama Pandan Wangi 
yang beranggota 30 orang (Kelompok Tani Kota Bima, 2016). Potensi kaum 
wanita yang relatif besar sudah dimanfaatkan secara maksimal terutama dalam 
kegiatan-kegiatan produktif, seperti bekerja atau melakukan suatu kegiatan 
dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Persepsi wanita 
tani terhadap pengembangan hortikultura sayuran erat kaitannya karena wanita 
tani selain melakukan pekerjaan rumah tangga yang merupakan pekerjaan seorang 
wanita atau isteri petani sesuai dengan masyarakat tempat ia tinggal juga 
melakukan kegiatan untuk menambah penghasilan keluarga.   
 Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian yang berjudul 
“Persepsi Wanita Tani Terhadap Pengembangan Hortikultura Sayuran di 
Kecamatan Mpunda Kota Bima”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui peersepsi wanita tani 
terhadap pengembangan hortikultura sayuran; (2) Mengetahui faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi pengembangan hortikultura sayuran; (3) Mengetahui 
hambatan apa saja dalam pengembangan hortikultura sayuran.  
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Prsepsi 
Wirawan (2012) menyatakan bahwa kemampuan untuk membeda-

bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya ini, dan selanjutnya 
diinterpretasi disebut persepsi. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima 
stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang 
kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berfikir yang pada 
akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih 
disebut persepsi. Sebelum terjadi persepsi pada manusia, diperlukan sebuah 
stimuli yang harus ditangkap melalui organ tubuh yang bisa digunakan sebagai 
alat bantunya untuk memahami lingkungannya. Alat bantu ini dinamakan alat 
indra. 

Makmun (2013) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang 
didahului oleh pengindraan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu 
melalui alat reseptor yaitu indra. Alat indra merupakan penghubung individu 
dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindra oleh individu, 
diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan 
mengerti apa yang diindra. 

Jadi, persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh 
individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada manusia secara 
berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih 
penting daripada situasi itu sendiri. 

Sumanto (2014) mendefinsikan persepsi adalah proses pemahaman 
ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus 
didapat dari proses pengindraan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-
hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Proses kognisi dimulai 
dari persepsi. 

Wanita Tani 
Wanita tani menurut Pusat Penyuluhan Pertanian (1997) seperti dikutip oleh Rosni 
(2003), adalah kaum wanita dalam keluarga petani dan masyarakat pertanian, 
yang dibagi :  

1. Menurut statusnya dalam keluarga, terdiri atas : 
a. Kepala keluarga, yaitu wanita tani pada kondisi : wanita janda 

(ditinggal suami karena bercerai, atau meninggal) atau wanita tidak 
menikah yang hidup mandiri, tidak menjadi tanggungan orang lain, 
bahkan sering juga mempunyai tanggungan.  

b. Isteri petani, yaitu wanita yang menjadi isteri petani, hidup satu rumah 
sebagai suami isteri yang sah.  

c. Wanita dewasa anggota keluarga, yaitu wanita yang berumur di atas 30 
tahun atau sudah menikah, yang tinggal bersama seorang petani (ibu, 
mertua, saudara, ipar, anak, kemenakan dan lain-lain) 
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d. Pemuda tani wanita, yaitu wanita berumur 16-30 tahun dan belum 
pernah menikah, yang tinggal bersama satu keluarga petani (anak, 
kemenakan dan lainnya). 

e. Taruna tani wanita, yaitu wanita remaja berumur di bawah 16 tahun 
belum pernah menikah, yang tinggal dan menjadi tanggungan seorang 
petani.  

2. Menurut fungsinya dalam usahatani, terdiri atas : 
a. Petani wanita, yaitu wanita pengusaha tani yang mengelola 

usahataninya secara mandiri. Petani wanita dapat berstatus sebagai :  
(1) Kepala keluarga, yang hidup atau mencukupi nafkah keluarganya 

dari usahatani.  
(2) Sebagai isteri, dimana suaminya tidak berfungsi selaku pencari 

nafkah utama atau bekerja di luar usahatani keluarga. 
(3) Sebagai wanita dewasa anggota keluarga atau pemuda tani wanita 

dimana yang bersangkutan mengelola suatu usahatani secara 
mandiri. 

b. Mitra atau pembantu usaha petani, yaitu wanita tani yang membantu 
pengusaha tani dalam keluarganya, tanpa diberi upah atau pembagian 
hasil secara ekonomi. Mitra usaha petani tersebut berstatus sebagai :  
(1) Isteri petani 
(2) Wanita dewasa anggota keluarga, atau 
(3) Pemuda atau taruna tani wanita 

Wanita tani selain melakukan pekerjaan rumah tangga yang merupakan 
pekerjaan seorang wanita atau isteri petani sesuai dengan masyarakat tempat ia 
tinggal (home work) juga melakukan kegiatan untuk menbah penghasilan keluarga 
(income earning work). Dengan demikian wanita tani mempunyai dua porsi atau 
status dalam rumah tangga. 

Prospek Pengembangan Hortikultura 
Salah satu tujuan pengembangan hortikultura adalah peningkatan 

pendapatan petani yang dicapai melalui peningkatan produksi dan produktivitas. 
Pembangunan subsektor hortikultura di Indonesia pada masa mendatang dipacu ke 
arah sistem agribisnis. Peranan komoditas hortikultura cukup besar sumbangannya 
terhadap perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pendapatan petani, perluasan 
kesempatan kerja, pengembangan agribisnis dan agroindustri, peningkatan ekspor 
serta pengurangan impor (Rukmana, 2004). 

Pengembangan sektor agribisnis hortikultura di Indonesia harus dibagi 
menjadi dua aspek, yaitu aspek budi daya tanaman dan aspek produk hortikultura. 
Aspek budidaya tanaman sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani, praktisi, 
dan institusi pemerintah yang relevan. Sementara aspek produk hortikultura 
selayaknya ditangani oleh para pengusaha swasta atau industri hortikultura dan 
pemerintah daerah setempat (Zulkarnain, 2010).  

Semua jenis sayuran dan buah-buahan dapat dijadikan bisnis yang 
menguntungkan untuk lima tahun ke depan. Ada 6 jenis sayuran yang menjadi 
primadona yaitu, selada, brokoli, sawi, kacang polong, lobak, dan asparagus. 
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Keenam sayuran tersebut dapat dibudidayakan dan dijadikan bisnis 
menguntungkan jika target pasar ke luar negeri (ekspor).  

Peranan dan Kontribusi Hortikultura 
Komoditas hortikultura selain menjadi salah satu komoditas andalan 

ekspor non migas, tanaman dan produk yang dihasilkan banyak memberikan 
keuntungan bagi manusia dan lingkungan hidup. Buah-buahan dan sayuran yang 
dikonsumsi bermanfaaat bagi kesehatan tubuh manusia. Pohon buah-buahan, 
sayuran dan tanaman hias dapat berfungsi sebagai penyejuk, penyerap air hujan, 
peneduh dan penyerap CO2 atau pencemar udara lainnya, limbah tanamannya 
serta limbah buah atau sayuran dapat dipergunakan sebagai pupuk organik atau 
kompos yang dapat menyuburkan tanah, sedang keindahannya dapat dinikmati 
dan berpengaruh baik bagi kesehatan jiwa (Sunu, 2006).  

Meningkatkan apresiasi terhadap berbagai komoditas dan produk 
hortikultura menyebabkan fungsi tanaman hortikultura bukan lagi hanya sebagai 
bahan pangan, tetapi juga terkait dengan fungsi-fungsi yang lain. Menurut 
Zulkarnain (2010), secara sederhana fungsi utama tanaman hortikultura dapat 
dikelompokkan menjadi empat, yaitu : 

1. Fungsi penyediaan pangan, yakni terutama sekali dalam kaitannya 
dengan penyediaan vitamin, mineral, serat, dan senyawa lain untuk 
pemenuhan gizi. 

2. Fungsi ekonomi, di mana pada umumnya komoditas hortikultura 
memiliki nilai ekonomi yang tinggi, menjadi sumber pendapatan bagi 
petani, pedagang bagi petani, pedagang, kalangan industri dan lain-
lain.  

3. Fungsi kesehatan, ditunjukkan oleh manfaat komoditas biofarmaka 
untuk mencegah dan mengobati barbagai penyakit tidak menular. 

4. Fungsi sosial budaya, yang ditunjukkan oleh peran komoditas 
hortikultura sebagai salah satu unsur keindahan atau kenyamanan 
lingkungan, serta peranannya dalam berbagai upacara, kepariwisataan 
dan lain-lain. 

METODELOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sedangkan pengumpulan 

data dilakukkan dengan teknik survey. (Nazir,2014). Unit analisis dalam 
penelitian ini adalah wanita tani yang menjadi anggota kelompok wanita tani yang 
mengembangkan usahatani hortikultura sayuran di Kecamatan Mpunda Kelurahan 
Sambina’e  Kota Bima. Penentuan daerah sampel dalam penelitian ini dilakukan 
secara purposive sampling dengan pertimbangan terdapat kelompok wanita tani 
yang masih aktif. Terdapat 1 kelompok wanita tani pada Kelurahan Sambina’e 
yaitu kelompok Pandan Wangi. Penentuan kelompok dilakukan secara purposive 
sampling dengan pertimbangan kelompok wanita tani yang mengusahakan 
tanaman hortikultura sayuran dan kelompok Pandan Wangi merupakan kelompok 
yang masih aktif menanam dan juga pernah memenangkan lomba Kelurahan 
dalam menanam sayuran pada tahun 2015.  
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Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan secara sensus yaitu 
seluruh wanita tani yang menjadi anggota kelompok tani, selain itu dipilihnya 
berdasarkan keaktifan anggota dan konsistennya menanam hortikultura sayuran 
sehingga yang menjadi responden yaitu 30 wanita tani dari kelompok wanita tani 
Pandan Wangi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 

Karakteristik responden meliputi: umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, 
jumlah tanggungan keluarga, pengalamn usahatani.  

Rata-rata umur responden adalah 39 tahun, berkisar 29-68 tahun. Dari 30 
responden, terdapat 29 responden berada pada kisaran 15-65 tahun atau termasuk 
kategori usia produktif, sedangkan 1 responden berada pada kisaran >65 tahun. 
Hal ini didukung oleh pendapat Simanjuntak (1985) bahwa usia produktif untuk 
melakukan usaha adalah 15-64 tahun.Adapun rata-rata tanggungan keluarga 
responden adalah 2 orang dengan kisaran 1-4 orang. 

Rata-rata wanita tani responden pernah memiliki pendidikan relatif sedang. 
Tingkat pendidikan mulai dari tamat SD hingga Tamat Perguruan Tinggi.  Tamat 
SD (13,3%), Tamat SMA/Sederajat (76,7%), dan Tamat Perguruan Tinggi (10%).  

Rata-rata pengalaman responden dalam pengembangan hortikultura 
sayuran adalah 4 tahun dengan kisaran 3 sampai 8 tahun.  

 
Persepsi Wanita Tani Terhadap Pengembangan Hortikultura Sayuran 

Persepsi wanita tani terhadap pengembangan hortikultura sayuran dilihat 
dari komponen jenis tanaman, pemeliharaan, permintaan dan pemasaran, serta 
keuntungan.  
Jenis Tanaman 
 Jenis tanaman hortikultura sayuran yang diusahakan oleh wanita tani 
terdiri dari kacang panjang, bayam, kangkung, tomat, ubi, sawi, cabai, seledri dan 
lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian ada lima jenis tanaman hortikultura sayuran 
yang paling banyak diusahakan. Adapun sebaran wanita tani yang mengusahakan 
jenis tanaman hortikultura sayuran disajikan pada tabel berikut  : 
Tabel 4.16 Sebaran Wanita Tani Menurut Jenis Tanaman yang diusahakan Tahun 

2017. 

No Jenis tanaman Jumlah 
Orang Persentase (%) 

1  Seledri 5  16,67  
2  Cabai 8  26,67  
3  Kangkung 2  6,67  
4  Bayam 12  40  
5  Sawi 3  10  

Jumlah 30  100  
Sumber : Data Primer diolah, 2017 
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 Tabel 4.16 menunjukkan bahwa jenis tanaman yang diusahakan oleh 
wanita tani terbanyak adalah bayam dengan responden 12 orang (40%). Hal ini 
dikarenakan tanaman bayam mudah dikembangkan seperti tidak memerlukan 
lahan yang luas, mudah dalam perawatan, dapat tumbuh dengan mudah, selain itu 
bayam merupakan sayuran yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian 
tanaman cabai dengan jumlah responden 8 orang (26,67%), dalam hal ini cabai 
sudah menjadi bahan pokok sehingga dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, terutama harga cabai yang sering melonjak. Selanjutnya tanaman 
seledri dengan jumlah responden 5 orang (16,67%) dan kangkung dengan 
responden 2 orang (6,67%) keduanya merupakan jenis tanaman yang jarang 
dikonsumsi oleh masyarakat.  
Pemeliharaan Tanaman 

 Pemeliharaan tanaman hortikultura sayuran yang dilakukan oleh wanita 
tani seperti penyiraman pengecekan, perbaikan pagar, penyemprotan, dan 
mencabut tanaman liar disekitar polybag. Adapun kendala yang dihadapi wanita 
tani yaitu adanya hewan seperti ayam dan kambing yang biasanya nya merusak 
tanaman, lebih dari itu wanita tani tidak merasakan kendala yang berarti dalam  
pengembangan dan pemeliharaannya.  

Berdasarkan gambaran tersebut persepsi wanita tani berdasarkan 
pemeliharaan tanaman hortikultura sayuran berpandangan pengembangan 
tanaman hortikultura sayuran mudah dikembangkan seperti diungkapkan oleh 
sebagian besar wanita tani (83,3 %).   
Permintaan dan Pemasaran 
 

Jenis tanaman hortikultura yang banyak dibutuhkan dan dipasarkan oleh 
wanita tani seperti cabai, bayam, tomat dan sawi. Adapun sebaran wanita tani 
menurut jenis tanaman yang dibutuhkan dan dipasarkan disajikan pada tabel 4.16 
berikut :  
Tabel 4.17 Sebaran Wanita Tani berdasarkan Jenis Tanaman yang dibutuhkan 

Pasar Tahun 2017. 

No Jenis sayuran Jumlah 
Orang Persentase (%) 

1  Cabai 14  46,67  
2  Bayam 10  33,33  
3  Tomat 4  13,33  
4  Sawi 2  6,67  

Jumlah 30  100  
Sumber : Data Primer diolah, 2017 
 

Tabel 4.17 menjelaskan bahwa jenis tanaman yang lebih banyak diminta 
adalah cabai (46,67%) karena permintaan terhadap cabai bukan hanya berasal dari 
wanita tani itu sendiri tetapi dari faktor tetangga maupun pasar (pedagang 
bakulan), bayam (33,33%), tomat (13,33%) dan sawi (6,67%). 
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Keuntungan  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha menanam hortikultura sayuran 
dilakukan bukan karena ingin mendapatkan keuntungan materi, tetapi usahanya 
dilakukan karena memiliki keuntungan seperti lebih hemat, saling membantu 
tetangga, memanfaatkan waktu luang, memanfaatkan pekarangan rumah, 
memenuhi kebutuhan keluarga dan sayuran yang ditanam sendiri lebih terjamin 
kesegarannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :  
Tabel 4.18  Sebaran Wanita Tani berdasarkan Keuntungan yang didapatkan 

Selama Pengembangan Hortikultura Sayuran Tahun 2017. 

No Keuntungan        Jumlah 
Orang Persentase (%) 

1 Hemat 20 66,67 
2 Memanfaatkan waktu luang 2 6,67 
3 Sehat 3 10 
4 Memenuhi kebutuhan sehari-hari  5 16,67 

Jumlah 30 100 
Sumber : Data Primer diolah, 2017 
 
 Persepsi wanita tani terhadap pengembangan hortikultura sayuran dari segi 
keuntungan yaitu termaksud kategori mudah. Hal itu dibuktikan dengan tetap 
berjalannya kegiatan kelompok Pandan Wangi seperti pembagian bibit dan benih, 
gotong royong dan rapat kelompok.  
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Hortikultura Sayuran. 
Faktor Internal 

Hobi (Faktor Pendorong) 
 Adapun awal mula pengembangan hortikultura sayuran dilakukan oleh 

wanita tani yaitu karena tertarik dan diajak teman. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel berikut :  
Tabel 4.19 Sebaran Responden Berdasarkan Awal Mula Pengembangan Tahun 

2017. 

No Awal mula pengembangan Jumlah 
Orang Persentase (%) 

1 Karena tertarik 23 76,67 
2 Diajak teman 7 23,33 

Jumlah 30 100 
Sumber : Data Primer diolah, 2017 
 
 Tabel 4.19 menjelaskan bahwa awal mula pengembangan hortikultura 
sayuran terbagi menjadi 2 yaitu karena tertarik sebanyak 23 responden (76,67%) 
dan diajak teman sebanyak 7 responden (23,33%). 
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Faktor Eksternal 
Kebijakan Pemerintah  

 Pada kebijakan pemerintah terbagi menjadi 2 faktor yaitu faktor 
pendukung dan faktor penghambat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
penjelasan berikut :   

 Faktor Pendukung 
Faktor pendukung dalam pengembangan hortikultura sayuran berupa 

dukungan pemerintah seperti pembagian bibit dan benih, pembagian polybag, 
pupuk dan diadakannya kegiatan penyuluhan. Bantuan pemerintah ada pula yang 
berupa alat-alat pertanian seperti skop  mini, mini sprayer, maupun garpu tanah 
mini. Hal ini tentu sangat membantu kelompok Pandan Wangi dalam 
pengembangan hortikultura sayuran.  

 Faktor Penghambat 
Faktor penghambat dalam pengembangan hortikultura sayuran berupa 

pembuatan kios PKK, menjadi faktor penghambat karena tidak tersalurkan dengan 
baik hasil produksi tanaman hortikultura sayuran yang diusahakan oleh wanita 
tani, karena selama ini wanita tani menjual hasil produksinya hanya pada 
pedagang bakulan maupun tetangga sekitar itupun dalam jumlah yang sedikit, 
sehingga keuntungan yang didapatkan wanita tani pun tidak seberapa.    
 Kebijakan pemerintah ini tentunya mempengaruhi wanita tani dalam 
pengembangan hortikultura sayuran, maka diharapkan agar pemerintah lebih 
memperhatikan petani maupun wanita tani yang mengusahakan hortikkultura 
sayuran, apalagi produksi sayuran di Kota Bima masih minim.  
 
Hambatan Pengembangan Hortikultura Sayuran 

Untuk lebih jelasnya hambatan dalam pengembangan hortikultura sayuran 
dapat dilihat pada uraian berikut :  

     Pekerjaan  

Jenis pekerjaan pada penelitian ini ada 2 yaitu pekerjaan pokok dan 
pekerjaan sampingan. Pekerjaan pokok merupakan pekerjaan yang jam kerjanya 
lebih banyak atau pekerjaan yang menjadi sumber mata pencaharian utama 
seseorang dan pekerjaan sampingan merupakan sebuah usaha atau kegiatan yang 
menghasilkan keuntungan secara finansial di luar pekerjaan rutin yang harus 
dikerjakan sehari-hari, sehingga terkadang tidak terbatas waktu dan tempat.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan pokok terbanyak anggota 
kelompok Pandan Wangi yaitu sebagai IRT (ibu rumah tangga) sebanyak 27 
orang (90%), guru sebanyak 2 orang (6,67%) dan wartawan 1 orang (3,33%). 
Sedangkan pekerjaan sampingan anggota kelompok Pandan Wangi yaitu 
pedagang sebanyak 5 orang (16,67%), tukang batu sebanyak 4 orang (13,33%) 
dan PRT (pembantu rumah tangga) 1 orang (3,33%).  

Pekerjaan menjadi hambatan dikarenakan terkendala keterbatasan waktu 
yang dimiliki wanita tani sekaligus ibu rumah tangga yang di samping itu pula 
wanita tani memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang bakulan, pemecah 
batu maupun pembantu rumah tangga (PRT). Namun diantara pekerjaan 
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sampingan tersebut, pemecah batu lah yang memiliki waktu kerja tidak menentu, 
sehingga terkadang wanita tani bekerja hingga larut malam. 

 
Skala Usaha 

Kelompok Pandan Wangi merupakan kelompok wanita tani yang 
mengusahakan tanaman hortikultura sayuran terdiri dari 30 orang anggota yang 
sebagian besar berasal dari ibu-ibu rumah tangga sekitar Kelurahan Sambina’e. 
Kegiatan kelompok dalam menanam sayuran awalnya memang hanya dijalankan 
untuk memenuhi kebutuhan harian akan sayuran, namun beberapa anggota 
kelompok menjual hasil panen ke pedagang bakulan maupun tetangga sekitar. 
Penjualan tidak dilakukan setiap saat oleh wanita tani tetapi dilakukan jika 
memang pedagang bakulan meminta sayur kepada wanita tani untuk di jual atau 
pun adanya permintaan oleh tetangga.  

Maka dalam hal ini skala usaha yang dilakukan oleh kelompok Pandan 
Wangi yaitu skala usaha kecil atau skala usaha rumah tangga karena dilihat dari 
segi pemasaran. Skala usaha yang kecil tentu menjadikan hambatan dalam 
pengembangan hortikultura sayuran apalagi dilihat dari hasil produksi sayuran 
kelompok Pandan Wangi tidak begitu banyak, sehingga tujuan pengembangan 
hortikultura sayuran oleh kelompok Pandan Wangi tidak berorientasi bisnis. 
Dengan skala usaha yang kecil dan sebagai usaha sampingan yang dilakukan 
dalam tingkat rumah tangga ditanam pada lahan pekarangan ini merupakan salah 
satu kendala untuk pengembangan kedepan. Sehingga usaha tanaman hortikultura 
sayuran diharapkan tidak hanya terbatas diusahakan di pekarangan atau polybag 
tetapi lebih diperluas pada lahan sawah atau lahan diluar halaman pekarangan 
rumah.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
1. Persepsi wanita tani terhadap pengembangan hortikultura sayuran 

berdasarkan jenis tanaman, pemeliharaan tanaman, permintaan dan 
pemasaran serta keuntungan termaksud kategori mudah. Hal ini 
dikarenakan pada jenis tanaman yang menyatakan mudah sebesar 90 %, 
pemeliharaan tanaman 83,33 %, permintaan dan pemasaran 76,67 %, 
serta keuntungan 90 %.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan hortikultura sayuran 
diantaranya faktor internal, berupa hobi. Hobi merupakan faktor 
pendorong sehingga wanita tani mengembangkan tanaman hortikultura 
sayuran. Hobi merupakan ketertarikan seseorang terhadap obyek 
tertentu dan adanya aktivitas atas obyek tersebut, sehingga hasil 
penelitian menunjukkan dari 30 responden yang mengatakan tertarik 
sebanyak 23 orang (76,67%) dan faktor eksternal berupa kebijakan 
pemerintah. Pada kebijakan pemerintah terbagi menjadi dua faktor yaitu 
faktor pendukung, berupa adanya dukungan pemerintah seperti 
pembagian bibit atau benih, polybag, maupun kegiatan penyuluhan, 
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yang kedua faktor penghambat berupa pembuatan kios PKK, menjadi 
faktor pengambat dikarenakan tidak tersalurkan dengan maksimal hasil 
produksi tanaman hortikultura sayuran yang diusahakan oleh wanita 
tani. 

3. Hambatan pengembangan hortikultura sayuran terbagi menjadi dua yaitu 
pekerjaan, selain sebagai ibu rumah tangga, wanita tani juga memiliki 
pekerjaan sampingan seperti menjadi pedagang bakulan, pemecah batu, 
pembuat bantal maupun pembantu rumah tangga. Pekerjaan tersebut 
juga waktu nya tidak menentu terkadang hingga larut malam, sehingga 
hal tersebut menjadi hambatan, kemudian yang kedua skala usaha. 
Kelompok wanita tani Pandan Wangi mengusahakan tanaman 
hortikultura sayuran hanya dalam skala usaha rumah tangga, sehingga 
hasil produksinya pun tidak begitu maksimal. 

Saran 
1. Diharapkan kepada wanita tani agar lebih rajin lagi menanam sayuran 

dan memelihara tanaman dengan baik agar mendapatkan hasil yang 
maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

2. Skala usaha tidak terbatas pada pekarangan tetapi lebih diperluas pada 
lahan usahatani sehingga mendukung penambahan ekonomi rumah 
tangga.  
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