
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman lidah buaya (Aloe vera) berasal dari kepulauan Canary 

di sebelah Barat Afrika. Lidah buaya adalah tanaman yang sebelumnya 

terkenal pada jaman Romawi sebagai tanaman untuk merawat kecantikan 

Ratu Mesir disebabkan tanaman lidah buaya mengandung vitamin- 

vitamin, mineral yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dari 

Afrika, lidah buaya kemudian menyebar ke negara-negara lain, seperti 

Arab, India, Eropa, Asia Timur, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. 

Di Indonesia, tanaman ini ditanam oleh penduduk sebagai tanaman obat 

keluarga sekaligus sebagai tanaman hias, tetapi penanaman secara 

besar-besaran belum umum dilakukan. 

Tanaman lidah buaya sudah dikenal oleh masyarakat Pont~anak 

sebagai tanaman obat dan tanaman hias yang biasa ditanam di 

pekarangan rumah. Manfaat tanaman lidah buaya adalah untuk 

mengobati panas dalam, luka bakar, menghentikan pendarahan dan lain- 

lain. Selain itu, tanaman lidah buaya juga bermanfaat untuk melebatkan 

dan menghitamkan rambut. Pada awalnya masyarakat menanam lidah 

buaya semata-mata hanya sebagai tanaman sela yang ditanam bersama- 

sama dengan tanaman sayuran. Pemanfaatannya juga masih terbatas, 

yaitu sebagai tanaman hias dan bahan baku kosmetika (shampo). 

Masyarakat belum terlalu mernperhatikan atau menghiraukan keuntungan 

yang diperoieh jika mereka membudidayakan dan berbisnis iidah buaya, 
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karena pada umumnya petani yang sebagian besar adalah keturunan 

Cina mempunyai kegiatan lain yaitu berdagang. 

Kalimantan Barat mempunyai 9 komoditi buah-buahan tropis 

unggulan, yaitu jeruk siam, durian, langsat, pepaya, salak, nenas, 

manggis, jagung dan pisang. Dari 9 komoditi tersebut, ada 2 komoditi 

ditambah dengan I komoditi lain yang dianggap memiliki keunggulan 

komparatif dan kompetitif yaitu jagung, lidah buaya, dan pepaya. Dari 

ketiga komoditi tersebut, hanya tanaman lidah buaya dan pepaya yang 

dikembangkan di Kota Pontianak, yaitu di Kecamatan Pontianak Utara 

yang merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Pontianak sebagai 

sentra produksi. (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2000) 

Kota Pontianak sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Barat 

termasuk wilayah yang berada pada daerah tropis basah dan terkenal 

sebagai daerah khatulistiwa, memberi kondisi yang cocok untuk 

perkembangan lidah buaya dan pepaya. Hal ini disebabkan untuk 

perkembangan dan pertumbuhannya tanaman lidah buaya dan pepaya 

sangat menyukai tempat yang panas dan sedikit basah. Pada lahan yang 

disinari matahari penuh, tanaman lidah buaya akan menumbuhkan daun 

baru asalkan media tanamnya gembur dan subur. Jenis tanah gambut 

sangat cocok untuk tanaman lidah buaya. Sebagian besar jenis tanah di 

Kota Pontianak adalah tanah gambut/organosol, yaitu sebesar 51,42% 

dari luas wilayah di Kota Pontianak. Dari 51,42% tersebut, bagian terluas 

terdapat di Kecamatan Pontianak Utara yaitu seluas 3.047 hektar. Hal ini 

seperti yang tercantum pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Luas dan Jenis Tanah Setiap Kecamatan di Kota Pontianak 

Sumber: Dinas Urusan Pangan Kota Pontianak, 2001 

Di kalangan petani keturunan Cina di Kotamadya Pontianak, lidah 

buaya dikenal dengan nama "Natau" dan dikenal dengan nama spesifik 

"Medicine Plant" (tanaman obat), yang digunakan sebagai penahan rasa 

panas pada kulit yang terkena api. Sejalan dengan waktu, pemanfaatan 

lidah buaya mulai meluas. Tanaman lidah buaya mulai digunakan 

sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk lain. Selain digunakan 

sebagai bahan baku untuk membuat kosmetika, tanaman lidah buaya juga 

digunakan membuat minuman dan makanan. Dari sini dapat dilihat 

bahwa dengan semakin meluasnya pemanfaatan lidah buaya akan 

meningkatkan permintaan akan tanaman lidah buaya sehingga dapat 

menjadi sumber mata pencaharian petani dan diharapkan dapat 

meningkatkan taraf hidup petani. Berikut ini disajikan perkembangan 

tanaman lidah buaya di Kota Pontianak (Tabel 2). 

Tabel 2. Perkembangan Tanaman Lidah Buaya di Kota Pontianak 
No 
1 
2 
3 
4 
5 

Surnber: Dinas Urusan Pangan Kota Pontianak, 2001 

Tahun 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Populasi Tanaman (rumpun) 
109.520 
222.000 
310.800 
377.400 
397.750 

Luas (Ha) 
14,80 
30,OO 
42,OO 
51,OO 
53,75 

Produksi (TonlBln) 
140,18 
284,16 
397,82 
483,lO 
509,12 
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Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun luas tanah 

(Ha) yang ditanami lidah buaya semakin meningkat. Pada tahun 1996, 

luas yang ditanami adalah 14,80 hektar dan terus meningkat pada tahun- 

tahun berikutnya. Pada tahun 2000, luas lahan yang sudah ditanami 

adalah 53,75 hektar. Luas lahan yang meningkat, juga meningkatkan 

populasi tanaman dan produksi lidah buaya. Populasi tanaman yang 

pada tahun 1996 sebanyak 109.520 rumpun, terus meningkat dari tahun 

ke tahun. Pada tahun 2000, populasi tanaman sudah mencapai 397.570 

rumpun. Untuk produksi, pada tahun 1996 sebanyak 140,18 ton per bulan 

meningkat menjadi 509,12 ton-per bulan pada tahun 2000. 

Lidah buaya yang dihasilkan di Pontianak dijual dalam dua cara. 

Sebagian besar petani menjual lidah buaya dalam bentuk segar yaitu 

tanpa diolah lebih lanjut. Sebagian kecil petani, selain menjual lidah 

buaya segar juga mengolah lidah buaya menjadi minuman segar, yang 

diyakini masyarakat luas sangat bermanfaat bagi kesegaran tubuh. Hal ini 

juga didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen 

Kesehatan dalam ha1 ini Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi 

terhadap lidah buaya segar (LBS) dan minuman lidah buaya, dimana pada 

setiap 100 gram minuman lidah buaya terkandung 1,120 mg asam fosfat 

yang dapat meningkatkan proses metabolisme dalam perut dan 

mengandung energi 6,88 kalori disamping zat gizi lainnya. Penjualan 

minuman lidah buaya dilakukan mulai dari kedai-kedai minuman di pinggir 

jalan, toko-toko, supermarket dan bahkan di hotel berbintang sudah 

masuk dalam daftar menu sebagai minuman khas Kalimantan Barat. 
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Menurut hasil penelitian, gel lidah buaya mengandung berbagai 

macam zat yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Zat-zat ini sangat 

berguna untuk pertumbuhan tulang, pernbentukan dan penggantian 

jaringan, pengaturan metabolisme dalam tubuh manusia dan pengaturan 

gerak syaraf. Adapun zat-zat tersebut antara lain: 

a. Lignin : mempunyai kemampuan penyerapan yang tinggi. 

b. Saponin : sebagai bahan antiseptik yang baik. 

c. Mineral : K, P, Fe, Mg, Ma, Ca danNa yang memberikan 

vitalitas dan ketahanan terhadap penyakit. 

d. Vitamin : A, 61, B2, 66, C dan E yang berfungsi mencegah 

penyakit. 

e. Asam Amino : essensial dan non essensial yang penting untuk 

pertumbuhan dan regenerasi sel. 

f .  Enzym : lipase, katalase, oksidase, amylase yang berperan 

dalam pengaturan reaksi kirnia dalam tubuh. 

Melihat perkembangan produksi dan konsumsi lidah buaya di 

Kalirnantan Barat, maka perlu dikaji apakah masyarakat memperoleh 

peningkatan pendapatan dari usaha di bidang tersebut. 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah utama yang dibahas dalarn penelitian ini adalah apakah 

usaha budidaya lidah buaya layak dan dapat meningkatkan pendapatan 

bagi petani pernbudidaya lidah buaya dengan perkembangan bisnis 

komoditas tersebut. Untuk menjawab ha1 tersebut, perlu dijawab: 
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1. Berapa besar biaya yang diperlukan untuk budidaya tanaman lidah 

buaya per hektar dan biaya yang diperlukan untuk mengolah lidah 

buaya menjadi minuman segar? 

2. Apakah lebih menguntungkan menjual lidah buaya segar atau rnenjual 

lidah buaya setelah diolah menjadi minuman segar? 

3. Apakah pendapatan petani dapat ditingkatkan jika petani melakukan 

alternatif usaha budidaya pepaya? 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

dengan melakukan usaha budidaya' lidah buaya petani dapat 

rneningkatkan pendapatannya atau perlu dilakukan alternatif budidaya 

pepaya untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan petani. 

1.4. Manfaat 

Dari penelitian yang. dilakukan ini diharapkan akan dapat 

rnemberikan rnanfaat, khususnya bagi penulis dan petani. Manfaat- 

rnanfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah: 

a. Manfaat bagi petani adalah untuk mengetahui alternatif usaha yang 

layak dan menguntungkan yang dapat dilakukan agar bisa 

rnemberikan peningkatan pendapatan. 

b. Manfaat bagi peneliti adalah untuk melatih dan membiasakan penulis 

dalam menganalisis suatu masalah yang ada dan berusaha untuk 

mencari penyelesaian dari masalah tersebut dengan mengaplikasikan 

teori yang telah didapatkan. 
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c. Manfaat bagi Pemda Kalbar adalah untuk pernbinaan bagi para petani 

dan perlindungan, sebagai potensi ekonomi yang penting. 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian adalah pada analisis secara finansial 

untuk mengetahui usaha apa yang layak dan menguntungkan yang 

sebaiknya dilakukan petani agar pendapatan petani dapat ditingkatkan. 

Pilihan usaha adalah melakukan budidaya lidah buaya dengan menjual 

lidah buaya segar, menjual lidah buaya segar serta mengolah lidah buaya 

menjadi minuman segar atau melakukan alternatif usaha lain, yaitu 

dengan menggunakan lahan mereka untuk budidaya pepaya. 
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