
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia menjadi negara dengan jumlah populasi tertinggi di Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN).  Jumlah penduduk sampai saat ini mencapai 

255 juta jiwa, bahkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2045 berdasarkan Survei 

Penduduk Antar Sensus adalah 282 juta jiwa (Bappenas 2018). Jumlah penduduk 

yang tinggi tentu akan meningkatkan kebutuhan produk pertanian salah satunya 

kebutuhan produk hortikultura. Potensi sub sektor hortikultura memiliki peranan 

penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia Berdasarkan Rencana 

Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura 2015-2019, komoditas 

hortikultura terus tumbuh dan berkembang sebagai komoditas yang banyak 

diminati oleh konsumen. Perkembangan tersebut dipengaruhi adanya kesadaran 

konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai 

kebutuhan pangan, tetapi juga mempunyai peran terhadap peningkatan aspek 

kesehatan, estetika, dan lingkungan. Berdasarkan Survei sosial ekonomi nasional 

(Susenas) 2016 menunjukan bahwa penduduk Indonesia yang mengonsumsi 

sayuran mencapai 97.29%, sedangkan penduduk Indonesia yang mengonsumsi 

buah-buahan hanya mencapai 73.59% dari total penduduk di Indonesia (Gambar 1). 

Hasil Susenas BPS (2016) menunjukkan bahwa sayuran lebih banyak 

dikonsumsi oleh penduduk di Indonesia baik pada tingkat pendapatan rendah 

maupun pendapatan tinggi. Konsumsi buah masih sangat rendah pada penduduk 

dengan tingkat pendapatan yang rendah. World Health Organization (WHO) 

mengungkapkan bahwa konsumsi buah dan sayur minimal 400gram per orang 

setiap harinya untuk menghindari risiko noncommunicable diseases (NCDs). Tabel 

1 menunjukkan tingkat konsumsi nasional beberapa komoditas sayuran pada tahun 

2016. Terlihat bahwa komoditas yang paling tinggi tingkat konsumsinya adalah 

kangkung, bayam, dan tomat. Kemudian berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal 

Hortikultura 2015-2019, komoditas sayuran yang saat ini menjadi prioritas untuk 

dikembangkan adalah cabai dan bawang merah, karena memiliki pengaruh terhadap 

inflasi. 

 

Tabel 1  Perkiraan total konsumsi nasional beberapa komoditas sayuran Tahun 

2016 

Komoditas Sayuran Satuan Perkiraan Total Konsumsi Nasional Per Tahun (dalam juta) 

Bayam Kg 1158.40 

Kangkung Kg 1232.05 

Tomat Kg 1149.16 

Terong Kg 740.81 

Sawi Hijau Kg 539.80 

Buncis Kg 297.96 
Bawang Merah Kg 728.55 

Bawang Putih Kg 455.28 

Cabai Merah Kg 593.63 

Sumber: BPS (2017) 

 

Kebutuhan sayuran bagi penduduk di Indonesia harus diimbangi dengan 

ketersediaan produk tersebut. Oleh karena itu, salah satu pemenuhan kebutuhan 
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tersebut adalah dari produksi dalam negeri. Jumlah produksi beberapa komoditas 

sayuran dengan daerah produksi terbesar di Indonesia disajikan pada Tabel 2.,  Data 

Produksi beberapa komoditas sayuran di 32 provinsi Indonesia dapat dilihat pada 

Lampiran 1-5. 
 

Tabel 2  Jumlah produksi beberapa komoditas hortikultura pada daerah produksi 

terbesar di Indonesia tahun 2011-2016 

No 
Komoditas 

Tahun (Ton) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Kangkung       

 Nasional     355466  320144     308477    319618     305080     297130  

 (Jawa Barat)       86949    68592       65419        60511       56235       54409  

2 Tomat       

 Nasional     954046  893504     992780     916001     877801     883242  

 (Jawa Barat)       

3 Bayam       
 Nasional     160513  155118     140980     134166     150093     160267  

 (Jawa Barat)       47816    40972      27932      21083       22801      26884  

4 Cabai       

 Nasional     888852  954363  1012879  1074611  1045200  1045601  

 (Jawa Barat)     195383  201383     250914     253296     240865     242114  

5 Bawang merah       

 Nasional     893124  964221  1010773  1233989  1229189  1446869  

  (Jawa Tengah)     372256  381814     419472     519356     471169     546686  

Sumber: BPS (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 2, secara umum sentra produksi beberapa komoditas 

hortikultura, khususnya sayuran berada di Jawa Barat. Hal ini karena Jawa Barat 

merupakan daerah dengan jumlah penduduk tertinggi, sehingga diusahakan sentra 

produksi komoditas sayuran berada dekat dengan calon konsumen. Pengembangan 

produk hortikultura masih dihadapkan pada berbagai macam permasalahan, 

diantaranya kendala dalam proses tataniaga produk hortikultura (Santoso dan 

Darwanto 2015). Permasalahan utama dalam proses tataniaga produk hortikultura 

adalah inefisiensi proses distribusi produk hortikulura dari produsen sampai ke 

konsumen. Distribusi produk hortikultura harus memenuhi kecukupan kuantitas, 

ketepatan waktu, dan terjangkau dari segi harga yang diterima oleh konsumen 

(Nurchayati dan Hikmah 2014). Permintaan yang besar terhadap komoditas 

hortikultura memunculkan jaringan pendistribusian yang cukup panjang dimulai 

dari tingkat petani, pedagang perantara, sampai pedagang keliling/eceran yang 

menjual langsung ke konsumen akhir. Di sisi lain, produk hortikultura memiliki 

karateristik perishable (mudah rusak), FAO (2012) menyimpulkan di negara 

berkembang produk sayuran dan buah-buahan yang mudah busuk mengalami 

banyak kerugian (food loss) pada tahap pasca panen dan proses pendistribusian 

produk ke konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penanganan khusus terhadap 

komoditas ini serta jalur pemasaran yang sependek mungkin, sehingga waktu 

proses distribusi komoditas hortikultura dari petani/produsen bisa cepat sampai 

kepada konsumen.  

Keuntungan yang tidak adil bagi petani produk hortikultura juga menjadi 

salah satu cerminan inefisiensi produk pertanian. Margin keuntungan terbesar 

diperoleh oleh pedagang perantara, sedangkan risiko usaha yang paling besar 

diterima oleh petani/produsen, khususnya yang berskala usaha kecil dan tidak 
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mampu melakukan usaha pendistribusian sendiri (Santoso dan Darwanto 2015). 

Beberapa kesenjangan harga produk sayuran pada tingkat petani, dan pada tingkat 

pedagang eceran disajikan pada Tabel 3.  
 

Tabel 3  Perkembangan harga beberapa komoditas Sayuran di tingkat petani dan 

konsumen pada tahun 2011-2016 

N

o 
Produk Hortikultura 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Kangkung /kg       

 Harga Produsen (Rp) 3250.5 3451.6 3522.3 3848.6 4093.5 4142.5 

 Harga Konsumen (Rp) 5691 6053 6611 7761 6796 7161 

 Margin 75% 75% 87% 101% 66% 73% 

2 Tomat /kg       

 Harga Produsen (Rp) 5906.8 5829.3 6173.5 7061.7 7909.8 8583.2 

 Harga Konsumen (Rp) 9943.0 12606.0 13463.0 12553.0 10808.0 11467.0 

 Margin 68% 116% 118% 78% 37% 34% 

3 Bayam/kg       

 Harga Produsen (Rp) 4157.6 4424.1 4661.9 4938.3 5213.3 5346.6 

 Harga Konsumen (Rp) 6924 7302 7703 6612 7994 8562 

 Margin 66% 65% 65% 34% 53% 60% 

4 Cabai merah /kg       

Harga Produsen (Rp) 16343.1 17184.1 19206.9 19237.2 20977.4 21946.5 

Harga Konsumen (Rp) 31261.0 47609.0 54919.0 44519.0 44206.0 44648.0 

Margin 91% 177% 186% 131% 111% 103% 

5 Bawang merah /kg       

Harga Produsen (Rp) 11756.8 12922.9 12816.4 15591.5 16025.4 18677.6 

Harga Konsumen (Rp) 18893.0 25928.0 21949.0 26511.0 24658.0 30753.0 

Margin 61% 101% 71% 70% 54% 65% 

Sumber: BPS (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 3 besaran margin harga dari produsen ke konsumen 

melalui rataan lebih dari 50% dibandingkan dengan harga yang diterima oleh 

produsen. Bahkan untuk komoditas cabai merah, margin menunjukkan rataan lebih 

dari 100%, yang menandakan adanya penambahan nilai yang cukup besar pada 

proses pendistribusian dari produsen ke konsumen. Distribusi produk pertanian di 

Indonesia termasuk masih lemah bila terlihat dari jalur pemasaran komoditas 

pertanian ini memiliki mata rantai cukup panjang. Rantai pasokan produk pertanian 

masih sangat terfragmentasi dengan sejumlah besar perantara. Sebuah studi oleh 

Global AgriSystem rantai pasokan Buah & Sayuran di empat metro (Delhi, 

Mumbai, Bangalore, dan Kolkata) mengungkapkan bahwa, rata-rata terdapat 5-6 

perantara antara produsen utama dan konsumen. Total mark up dalam rantai 

bertambah hingga 60-75%. Akibatnya produsen utama hanya menerima 20-25% 

dari harga konsumen. Selain itu, banyak penanganan oleh perantara yang berbeda 

menghasilkan pemborosan sebesar 15-25% dari nilai (Patnaik 2011).  

Ikhsan et al. (2015) mengungkapkan harga tinggi di tingkat produsen, karena 

adanya masalah produksi dan produktifitas, sedangkan harga tinggi pada tingkat 

pedagang grosir dan eceran dapat terjadi akibat panjangnya rantai/biaya logistik 

yang tinggi. Jika mengacu pada beberapa negara berkembang di dunia, saat ini 

sedang mengalami masa disintermediasi rantai nilai yang disajikan pada Gambar 1. 
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Indonesia sebagai negara berkembang belum diketahui apakah telah menerapkan 

disintermediasi rantai nilai. 

 

 

Sumber: Ikhsan (2015) 

Gambar 1  Disintermediasi rantai nilai pada negara berkembang 

Disintermediasi rantai nilai berkaitan dengan memotong rantai nilai dari 

produsen ke konsumen agar lebih singkat (Laudon dan Traver 2017). Frederick 

(2014) mengungkapkan bahwa rantai nilai menjelaskan berbagai kegiatan yang 

diperlukan untuk membawa produk atau layanan dari konsepsi, melalui fase 

produksi yang berbeda (melibatkan kombinasi transformasi fisik dan masukan dari 

berbagai layanan produsen), pengiriman ke konsumen akhir. Reardon dan Timmer 

(2012) mengungkapkan peran perantara telah berkurang karena adanya 

pemanfaatan teknologi seperti telepon seluler sehingga produsen dapat mengurangi 

interaksi dengan tengkulak (intermediaries) dan dapat melakukan proses distribusi 

sendiri.  

Saat ini alternatif pasar bagi produsen dapat lebih efisien dengan melakukan 

Business to Business (B2B)/ Business to Consumer (B2C). Alternatif lainnya adalah 

bagaimana petani dapat memberikan nilai tambah (value added) pada produk yang 

dihasilkannya (produk primer) menjadi barang jadi/barang setengah jadi (produk 

sekunder) melalui pengolahan hasil pertanian lebih lanjut guna mewujudkan 

kedaulatan pangan1 

 

 

 

                                                
1  Kemenperin, Hilirisasi Produk Pertanian Wujudkan Kedaulatan Pangan. Tersedia pada: 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/14897/Hilirisasi-Produk-Pertanian-Wujudkan-Kedaulatan-Pangan 

Value- creation, Value Addition, Value-from trading 

Farmers Wholesaler Retailer/ 

Supermarket 
Consumer 

Modern Food 

Company 

Peran dari perantara telah 
berkurang karena 

berkurangnya interaksi 
antara petani dan tengkulak, 
perbaikan jalan ke pasar dan 
pemakaian telephone seluler 
 
(Reardon dan Timmer 

2012) 

Munculnya “aktor modern”, 
termasuk: 

1.  Grosir Modern melakukan 
aktivitas value added: 
mengumpulkan, memilih, 
menilai, mengemas, 
memprosess dan mengantar. 

2. Perusahaan logistik modern 
melakukan wholesaling, 
pergudangan, teknologi 

informasi terintegrasi dan 
pengemasan 

 
(Walter et al. 2017) 

 

Supermarket 
menggantikan pasar 

tradisional, walaupun 
infrastruktur pasar 
tradisional yang jelek 
merupakan masalah utama 
dan bukan karena 
munculnya Supermarket. 
 

(Suryadharma et al. 2010) 
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Tabel 4  Tren Baru: Alternatif Pasar 

Pasar  Selama Ini Tren Baru: Alternatif Pasar memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi 

Petani ke Saluran Utama Petani ke Perusahaan Petani ke Konsumen 

Kumpulan Pasar di 
Pedesaan 
Pelelangan 

1. Distributor Nasional 
2. Perusahaan Firma 
3. Pialang 
4. Koperasi produsen 

skala besar 
5. Bentukan pemerintah 

1. Restoran : bebas atau jaringan 
2. Grosir : 

a. Rantai Utama 

b. Rantai khusus 
c. Koperasi Pangan 

3. Lembaga : 
a. Rumah sakit 
b. Sekolah 
c. Rumah Tahanan 
d. Kafetaria 

1. Pasar  Kecil 
2. Pameran petani 
3. Komunitas berbasis 

pertanian 
4. Pasar petani 
5. Antar jemput sendiri 
 

Implikasi pada petani 

-  Daya tawar, rendah 
-  Perlindungan terhadap 

identitas produk  

-  Daya Tawar Lebih Baik 
-  Perlindungan terhadap Identitas 

dapat terjaga 

-  Produsen memiliki Daya 
Tawar Tinggi 

-  Perlindungan terhadap 
Identitas terjaga 

Karakteristik  petani dan Konsumen Lainnya 

• Petani sebagai penerima 
harga 

• Produk pada umumnya 

tidak didiferensiasi 
• Konsumen sebagai 

pembeli produk  yang 
pasif 

• Petani sebagai penentu harga 
• Baik untuk kelompok 

petani/jaringan 

• Jenis produk ter diferensiasi 
• Konsumen dapat aktif 

(memberikan saran, perhatian  
terhadap pangan) 

• Petani sebagai penentu  harga 
pasar 

• Baik untuk  petani skala kecil  

• Jenis produk ter diferensiasi 
• Konsumen dapat aktif 

(memberikan saran, dan 
perhatian  terhadap pangan) 

Sumber: Kemenko Ekonomi 2016  

 

Berdasarkan Tabel 4, tren baru alternatif pasar muncul dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kemudahan dalam memperoleh 

informasi pasar bagi petani akan memudahkan petani dalam menjual produknya 

seperti ke beberapa perusahaan besar maupun langsung ke konsumen. Hal ini tentu 

akan meningkatkan posisi tawar petani khususnya petani skala kecil. Bisnis 

pertanian yang telah mengadopsi penggunaan situs web ataupun menggunakan 

internet dalam memasarkan produknya memiliki penjualan pertanian bruto yang 

lebih tinggi (Baer 2006). Internet dapat digunakan oleh bisnis untuk mengurangi 

biaya transaksi terkait dengan melakukan bisnis, seperti memberikan informasi 

tentang produk dan layanan. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan web di 

seluruh dunia untuk menawarkan beragam produknya dengan biaya yang rendah 

(Couclelis 2004, Wheatley 2004). 

Kemajuan teknologi yang semakin pesat dapat dimanfaatkan untuk 

memperbaiki sistem pemasaran dibidang pertanian jika diadopsi dengan baik. 

Kemajuan teknologi informasi (TI) juga sudah mendorong perubahaan pendekatan 

tradisional ke pendekatan baru di bidang pertanian atau dengan kata lain revolusi 

dalam bidang pertanian keempat (Agriculture 4.0), dimana saat ini sedang dalam 

tahap pengembangan.  Konsep pengembangan pertanian 4.0 yang banyak 

dikembangkan pada saat ini adalah konsep pertanian cerdas, atau yang biasa juga 

disebut smart farming atau precision agriculture. Konsep ini merujuk pada 

penerapan TIK pada bidang pertanian. Tujuan utama penerapan teknologi tersebut 
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adalah untuk melakukan optimasi berupa peningkatan hasil (mutu dan kuantitas) 

dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemajuan teknologi khususnya TI terbukti 

dapat meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai negara berkembang di dunia 

(Knoche 2010) Layanan TIK dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh, 

layanan keuangan, informasi pasar, jaringan pemasaran, dan berbagai kebutuhan 

informasi lainnya (Ranjan 2017).  

Saat ini muncul “aktor modern” yang melakukan aktifitas penambahan nilai 

(value added), pengumpulan, sortasi/grading dan proses pendistribusian ke 

konsumen serta penyediaan gudang dan penggunakaan teknologi informasi yang 

terintegrasi. Walter et al. (2017) mengungkapkan agregasi produk pangan 

merupakan konsep penting dalam sistem pangan lokal dan regional. Agregasi 

mengacu pada menyatukan produk dari berbagai sumber untuk menciptakan 

pasokan yang lebih besar dan lebih konsisten untuk memenuhi permintaan 

konsumen. Pelaku dari proses agregasi tersebut adalah agregator. Agregator 

merupakan aktor perantara modern dalam rantai nilai produk pertanian yang 

memanfaatkan kemajuan TI dengan mengumpulkan informasi pasar maupun 

produk dari produsen (supplier).  

Beberapa start up agregator yang telah membuat aplikasi untuk 

mengembangkan bisnis di bidang pertanian adalah https://etanee.id/#!/home, 

https://kecipir.com/, https://sikumis.com dengan menyediakan informasi baik 

pasokan produksi pertanian, proses produksi dibidang pertanian dan proses 

pemasaran produk pertanian (e-commerce).  

 

 

Perumusan Masalah 

Ada beberapa permasalahan dan fenomena yang dihadapi sektor pertanian, 

yaitu inefisiensi tataniaga produk pertanian, tren baru: disintermediasi rantai nilai, 

tren baru: alternatif pasar, bisnis di era digital, serta komoditas hortikultura sebagai 

komoditas strategis. Mejía dan García-Díaz (2018) mengungkapkan dalam jangka 

panjang perantara ternyata dapat menurunkan tingkat keuntungan produsen/petani.  

Perantara sering dianggap menurunkan efisiensi proses pendistribusian produk 

pertanian dengan menurunkan harga di tingkat peodusen (Ranjan 2017; Tapsavi 

2009). Perantara hanya meningkatkan keuntungan pribadi dengan tanpa 

meningkatkan nilai tambah produk tersebut melalui manfaat keterbatasan informasi 

pasar yang dimiliki oleh petani sebagai produsen (Shankar et al. 2017). Kemajuan 

teknologi yang semakin pesat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem 

pemasaran dibidang pertanian jika diadopsi dengan baik. Kemajuan teknologi 

khususnya teknologi informasi terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan petani di 

berbagai negara berkembang di dunia (Knoche, 2010) Layanan TIK dapat 

dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh, layanan keuangan, informasi pasar, 

jaringan pemasaran, dan berbagai kebutuhan informasi lainnya (Rajan, 2017). 

Perkembangan TIK dapat diterapkan oleh perantara guna menghubungkan petani 

dengan konsumen tanpa adanya rantai pemasaran yang terlalu panjang. 

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kementerian Koordinator 

Perekonomian pelaku pemasaran/distribusi produk pertanian melalui pemanfaatan 

aplikasi TIK dikenal dengan istilah agregator. Pelaku agregator ini diantara adalah 

individu, Usaha Kecil Menengah (UKM), Koperasi, Perusahaan Swasta, dan 

https://etanee.id/#!/home
https://kecipir.com/
https://sikumis.com/
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BUMN. Upaya menciptakan proses bisnis pertanian yang efisien maka perlu 

adanya pemahaman bagi setiap pelaku usaha terkait dengan model bisnis agregator.  

Agregator pada dasarnya dapat dikatakan pengumpul maupun perantara 

(Tapsavi 2009). Namun konsep yang ingin dibangun adalah bagaimana sebuah 

model bisnis perantara ini berperan dalam menciptakan keuntungan bagi petani dan 

tetap aktif terhubung dengan perantara pemasaran ini. Hal ini dapat dilakukan 

dengan mengembangkan model bisnis yang tepat dengan mengemas produk dan 

layanan yang dapat disediakan oleh agregator (Tapsavi 2009). Matthieu (2018) 

berpendapat bahwa kemajuan era digital mampu memberikan nilai pada setiap 

rantai pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh agregator. Oleh karena itu, perlu 

adanya penelitian terkait model bisnis agregator berbasis daring dalam sektor 

pertanian khususnya komoditas hortikultura sayuran. 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang 

lebih mendetail sebagai berikut: 

1. Bagaimana posisi petani mitra agregator berbasis daring pada era pertanian 

4.0? 

2. Bagaimana rantai nilai dalam aktivitas agregator pada komoditas sayuran?  

3. Bagaimana model bisnis agregator berbasis pada komoditas sayuran? 

4. Bagaimana kebijakan strategis dalam agregator daring komoditas sayuran? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi posisi petani mitra agregator daring komoditas sayuran di era 

pertanian 4.0. 

2. Mengidentifikasi peta jalan rantai nilai agregator daring komoditas sayuran. 

3. Merancang model bisnis agregator pada komoditas sayuran. 

4.    Merumuskan kebijakan strategis dalam agregator daring komoditas sayuran. 

 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki manfaat untuk mencari solusi terhadap masalah 

industri pertanian sayuran di Indonesia melalui perancangan model bisnis 

aggregator daring. Perancangan model bisnis aggregator berguna untuk 

meningkatkan potensi keuntungan industri melalui peningkatan nilai di industri 

pertanian hortikultura khususnya sayuran serta mensejahterakan petani komoditas 

sayuran. Dalam hal ini, rancangan model bisnis tersebut dapat digunakan oleh 

berbagai pihak berkepentingan atau agregator daring untuk menjalankan bisnisnya 

untuk menuju pertanian yang berkelanjutan. 

 

 

Kebaharuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam industri pertanian khususnya 

hortikultura. Kebaruannya adalah sebagai berikut: 

1. Melihat keberadaan posisi petani mitra agregator pada tahap era era pertanian. 

2. Dalam hal peta jalan rantai nilai agregator daring komoditas sayuran. 
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3. Dalam hal merancang model bisnis agregator daring terkait dengan 

modernisasi pertanian komoditas sayuran. 

4. Dalam perumusan kebijakan strategis agregator daring komoditas sayuran 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terfokus pada: 

1. Perancangan model bisnis agregator daring yang tepat di Indonesia, khususnya 

produk sayuran. 

2. Komoditas sayuran yang dipilih didasarkan pendapatan petani mitra agregator 

yaitu kangkung, bayam, dan tomat sebagai sayuran dengan tingkat konsumsi 

yang paling tinggi dan cabai merah, bawang merah sebagai sayuran yang 

memiliki pengaruh pada inflasi. 

3. Agregator berbasis daring di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, 

Bandung dan Medan. 

4. Petani adalah mitra agregator daring objek penelitian 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Sayuran 

Acquaah (2009) mendefinisikan hortikultura sebagai Ilmu dan seni budidaya, 

pengolahan, dan pemasaran buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan tanaman 

hias.  Menurut Simsons dan Straus (2010) hortikultura adalah industri dan ilmu 

budidaya tanaman. Ruang lingkup hortikultura terdiri dari: 

1. Arborikultur studi dan seleksi, penanaman, perawatan, dan penghapusan 

individu pohon, semak, tanaman merambat, dan tanaman kayu abadi lainnya. 

2. Produksi dan pemasaran tanaman bunga. 

3. Produksi, pemasaran dan pemeliharaan lanskap tanaman 

4. Produksi dan pemasaran sayuran. 

5. Produksi dan pemasaran buah. 

6. Fisiologi pascapanen 

Hortikultura merupakan komoditas potensial yang mempunyai nilai ekonomi 

dan permintaan pasar yang tinggi. Menurut Saptana et al. (2006), komoditas 

hortikultura tergolong sebagai komoditas komersial bernilai ekonomi tinggi (high 

value commodity), sehingga harus diproduksi secara efisien untuk dapat bersaing di 

pasar. Hortikultura merupakan kelompok komoditas yang penting dan strategis 

tersedia dalam jumlah cukup dengan mutu layak, aman dikonsumsi, dan dengan 

harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pasar hortikultura di dunia sangat besar dan 

menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan 

laju pertumbuhan penduduk.   

Peran strategis sub sektor hortikultura terlihat dalam kontribusinya sebagai 

penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang Produk Domestik 

Bruto (PDB), penyerap tenaga kerja, serta sumber utama pendapatan rumah tangga 

perdesaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, PDB sub 

sektor Hortikultura atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai Rp196.132 




