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KATA PENGANTAR 
 

Salah satu tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan 
penelitian. Dalam rangka mendukung kegiatan penelitian bagi para dosen, 
Departemen Agribisnis telah melakukan kegiatan Penelitian Unggulan Departemen 
(PUD) yang dimulai sejak tahun 2011. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan 
motivasi bagi dosen Departemen Agribisnis untuk melakukan kegiatan penelitian 
sehingga dapat meningkatkan kompetensi di bidangnya masing-masing. Kegiatan 
PUD tersebut dimulai dari penilaian proposal yang akan didanai dan ditutup oleh 
kegiatan seminar. Selanjutnya untuk memaksimumkan manfaat dari kegiatan 
penelitian tersebut, hasil penelitian perlu didiseminasi dan digunakan oleh masyarakat 
luas. Salah satu cara untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian tersebut adalah 
dengan menerbtikan prosiding ini.  

 
Prosiding ini berhasil merangkum sebanyak 22 makalah PUD yang telah 

diseminarkan pada pada tanggal 7-14 Desember 2011.  Secara umum makalah-
makalah tersebut  dapat dibagi menjadi tiga bidang kajian, yaitu kajian Bisnis (9 
makalah), Kewirausahaan (6 makalah), dan Kebijakan (7 makalah).  Bidang kajian 
tersebut sesuai dengan Bagian yang ada di Departemen Agribisnis, yaitu Bagian 
Bisnis dan Kewirausahaan dan Bagian Kebijakan Agribisnis. Dilihat dari metode 
analisis yang digunakan, makalah yang terangkum dalam prosiding ini sebagian besar 
menggunakan analisis kuantitatif. Pesatnya perkembangan teknologi komputasi dan 
ketersediaan software metode kuantitatif mendorong para peneliti untuk memilih 
metode  analisis tersebut.  Ke depan metode analisis kajian bidang Agribisnis  perlu 
diimbangi dengan metode analisis kualitatif. 

 
Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS 

sebagai ketua tim PUD dan sekaligus  sebagai Editor Prosiding ini beserta tim lainnya. 
Besar harapan kami prosiding ini dapat digunakan dan bermanfaat bukan saja di 
lingkungan kampus tapi juga bagi masyarakat luas. 
 
 
 

Bogor, 1 Februari 2012 
Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB 
 
 
 
Dr.Ir. Nunung Kusnadi, MS 
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KAJIAN PEMBATASAN KREDIT (CREDIT RATIONING)  
PADA USAHATANI SAYURAN  

DI KECAMATAN PANGALENGAN JAWA BARAT 
 

Oleh : 
Dwi Rachmina1), Netti Tinaprilla2), Eva Yolynda Aviny3), Feryanto4) 

dan Maryono5)  
1,2,3,4,5,) Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB 

1)dwirachmina@yahoo.com 
 

ABSTRACT 
Vegetable farming has a good prospect, but its total cost of production is very high, reaching to 
Rp 25-50 million per hectare per season, which is mostly financed by non formal financial 
institution.  It indicate the possibility of credit limitation from financial institution or bank to 
vegetable farming. Therefore, the study of the sources of funds, determinants of credit access 
and credit rationing in vegetable farming, is important. This study was conducted in 
Pangalengan, West Java. A total of 76 vegetable farmers in six villages in Pangalengan was 
chosen by stratified random sampling. Credit rationing phenomenon in vegetable farming was 
adressed by credit accessibility that was estimated by logit model and credit realization that was 
analyzed by multiple regression model. Most of funding in vegetable farming comes from 
internal funding. External funding in the form of inputs and equipments generally comes from 
non formal financial institution such as input suppliers or traders. Because of close relationship, 
the ease of requirement facilitation, faster process, and payment installments system, make this 
kind of sources is preferred by farmer. Determinant factors of credit access in vegetable farming 
are the distance to economic center area (capital city of District), farm assets, and land 
ownership. Credit rationing can be shown from the fact that credit realization is always smaller 
than credit needs, which is only 25 percent. Factors that are significantly affecting credit 
rationing are interest rates and farm costs. Dummy variable of formal or non formal financial 
institution is also significantly affecting the credit rationing where farmers receive smaller 
credit from non formal institution than from formal institution. 

Keywords: Credit rationing, accessibility, vegetable farming 
 

ABSTRAK 
Usahatani sayuran memiliki prospek yang baik, namun total biaya produksinya sangat tinggi, 
mencapai Rp 25-50 juta/ha/musim yang umumnya dibiayai oleh kredit dari lembaga keuangan 
informal. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan pembatasan kredit oleh lembaga keuangan 
formal untuk usahatani sayuran. Karena itu, sangat penting untuk meneliti sumber-sumber 
pembiayaan dan faktor-faktor yang menentukan akses terhadap kredit dan pembatasan kredit 
dalam usahatani sayuran. Penelitian ini dilakukan terhadap 76 usahatani sayuran di Kecamatan 
Pangalengan, Jawa Barat yang ditentukan secara stratified random sampling di enam desa sentra 
sayuran. Aksesibilitas kredit diduga dengan model logit dan model regresi berganda digunakan 
untuk menduga faktor yang mempengaruhi pembatasan kredit melalui pendekatan analisis 
aksesibilitas kredit dan realisasi kredit.  Pembiayaan usahatani sayuran umumnya dibiayai oleh 
pembiayaan internal. Pembiayaan eksternal berasal dari lembaga keuangan informal seperti 
pemasok input dan pedagang dalam bentuk input atau peralatan. Kedekatan hubungan, prasyarat 
pinjaman yang relatif mudah, proses yang lebih cepat, dan pembayaran dengan sistem cicilan 
atau dibayar tunai sesudah panen, menyebabkan sumber keuangan eksternal tersebut lebih 
disukai oleh petani. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses kredit dalam usahatani sayuran 
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adalah: jarak ke pusat perekonomian (kota kecamatan), aset usahatani, dan status lahan 
usahatani. Keberadaan pembatasan kredit dapat dilihat realisasi kredit yang selalu lebih kecil 
dari kebutuhan kredit, yaitu hanya sekitar 25 persen. Faktor-faktor yang secara nyata 
mempengaruhinya adalah tingkat bunga kredit dan biaya usahatani. Variabel dummy lembaga 
pembiayaan formal atau informal juga berpengaruh nyata secara positif, dimana nilai perolehan 
kredit dari lembaga keuangan informal relatif lebih kecil dari kredit yang diperoleh dari lembaga 
keuangan formal. 

Kata Kunci: pembatasan kredit, aksesibilitas, usahatani sayuran 
 
 

I. PENDAHULUAN 

Komoditas sayuran memiliki prospek untuk dikembangkan di Indonesia.   
Pengembangan usaha pada umumnya memerlukan dukungan pembiayaan yang tepat. 
Namun jika dilihat dari sumber pembiayaan kredit formal melalui perbankan terlihat 
alokasi kredit untuk sektor pertanian sangat rendah.  Pangsa kredit pertanian secara 
nasional tidak pernah mencapai 10 persen (Bank Indonesia, 2011).  Bahkan di Jawa 
Barat yang merupakan daerah sentra pertanian, pangsa kredit pertanian pada tahun 2010 
(kuartal II) hanya mencapai 2,1 persen (Gambar 1). 
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Sumber: LBU, Kantor Bank Indonesia Bandung, 2011 

Gambar 1. Pangsa Kredit Bank Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Sektor 
Perekonomian pada Kuartal Kedua 2010 (Juta Rupiah) 

 
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kegiatan usahatani sayuran lebih 

banyak menggunakan sumber pembiayaan internal berupa modal sendiri atau laba 
usahatani periode sebelumnya. Kalaupun terdapat sumber pembiayaan eksternal atau 
kredit, maka diduga kredit lebih banyak bersumber dari lembaga keuangan non formal 
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atau lembaga keuangan formal non bank. Hal ini dapat mengindikasikan adanya 
pembatasan kredit dari lembaga keuangan formal terhadap sektor pertanian.  Oleh 
karena itu penelitian tentang pembatasan kredit (credit rationing) menjadi salah satu 
topik menarik untuk dikaji. 

Kecamatan Pangalengan merupakan salah satu sentra produksi komoditas 
sayuran dataran tinggi di Provinsi Jawa Barat. Usahatani sayuran di Kecamatan 
Pangalengan dilakukan secara monokultur dan intensif sepanjang tahun dengan 
orientasi untuk memenuhi permintaan pasar. Biaya operasional usahatani sayuran 
utama, yaitu kentang, di Kecamatan Pangalengan  relatif besar sekitar Rp 29-37 juta per 
musim per hektar dengan periode waktu tanam sekitar empat bulan (Ridwan, Sabari, 
dan Hilman, 2010). Sekitar lebih dari 70 persen dari total biaya usahatani tersebut 
merupakan biaya tunai. Selain dana operasional, usahatani sayuran juga memerlukan 
dana investasi misalnya untuk perluasan dan perbaikan lahan usahatani, dan pengadaan 
peralatan. Usahatani sayuran diusahakan pada lahan kering dengan kemiringan sampai 
60 persen, sehingga untuk mengurangi erosi diperlukan biaya investasi untuk 
pembuatan guludan atau terasering. Selain memerlukan biaya relatif tinggi, usahatani 
sayuran juga memiliki risiko usaha yang relatif besar (Fariyanti, 2007).  Namun 
demikian, usahatani sayuran mampu memberikan keuntungan yang relatif besar, sekitar 
Rp 24 – 33 juta per hektar per musim.  Nilai tukar petani (term of trade) untuk sektor 
hortikultura, termasuk sayuran, adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan sub 
sektot pertanian lainnya, yaitu mencapai 108,98.  

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dikaji sumber-sumber pembiayaan 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembatasan kredit pada usahatani sayuran.  Oleh 
karena itu, pertanyaan penelitian ini yaitu sumber-sumber pembiayaan apa saja yang 
berperan dalam usahatani sayuran?  Bagaimana aksesibilitas petani sayuran terhadap 
kredit? Apakah rendahnya kredit untuk usahatani sayuran karena modal sendiri sudah 
kuat ataukah karena adanya pembatasan kredit (credit rationing) yang dihadapi petani. 
Jika terjadi pembatasan kredit, apakah pembatasan kredit diakibatkan adanya 
pembatasan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan atau akibat pembatasan kredit 
dari sisi petani dan usahataninya? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi 
pembatasan kredit pada usahatani sayuran? 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 
adalah: 
1. Mendeskripsikan sumber-sumber pembiayaan usahatani sayuran di Kecamatan 

Pangalengan, Bandung. 
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas terhadap kredit pada 

usahatani sayuran di Kecamatan Pangalengan, Bandung. 
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi kredit dalam usahatani 

sayuran. 
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II. KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1. Pentingnya Permodalan dalam Usahatani 
Modal merupakan faktor yang menentukan besarnya produksi dan pendapatan. 

Kurangnya modal dalam usahatani akan menyebabkan penggunaan sarana produksi 
menjadi sangat terbatas yang pada gilirannya akan mempengaruhi produksi dan 
pendapatan. Menurut Mubyarto (1994), penciptaan modal petani melalui dua cara, 
yakni: (1)  dengan menyisihkan kekayaannya atau sebagian dari hasil produksi untuk 
disimpan dan diinvestasikan kembalidalam usahatani atau usaha lainnya yang produktif, 
dan (2) melalui pinjaman kredit dari bank atau sumber lainnya. Karena pendapatan 
petani yang musiman serta tingginya proporsi konsumsi rumah tangga mengakibatkan 
akumulasi modal cara pertama ini tidak dapat dilakukan. Untuk itu dibutuhkan kredit 
dari bank atau sumber lainnya. 

Pentingnya peranan kredit disebabkan oleh kenyataan bahwa secara relatif modal 
merupakan faktor produksi non alami (buatan manusia) yang persediaannya masih 
sangat terbatas. Cara yang paling mudah dan paling tepat untuk memajukan pertanian 
dan meningkatkan produksi adalah dengan memperbesar penggunaan modal. Prinsip 
inilah yang menjiwai usaha intensifikasi pertanian dengan penggunaan bibit unggul 
baru, obat pemberantas hama dan penyakit, penggunaan pupuk yang lebih banyak serta 
investasi dibidang pengairan sehingga mengakibatkan meningkatnya output. Tetapi 
secara teoritis penggunaan modal yang lebih banyak dalam usaha intensifikasi pertanian 
tidaklah dapat disamakan begitu saja dengan penggunaan kredit yang lebih banyak 
(Mubyarto, 1994). 

Penelitian mendalam mengenai masalah perkreditan pertanian dalam usaha 
intensifikasi pertanian padi sawah telah dilakukan oleh Sudjanadi antara tahun 1967-
1968  di daerah  Karawang dengan kesimpulan-kesimpulan antara lain sebagai berikut: 
(1) pemberian kredit usahatani dengan bunga ringan perlu untuk memungkinkan petani 
melakukan inovasi-inovasi dalam usahataninya, (2) kredit harus bersifat dinamis yaitu 
mendorong petani untuk menggunakan secara produktif dengan bimbingan dan 
pengawasan yang teliti, (3) kredit yang diberikan selain merupakan bantuan modal juga 
merupakan perangsang untuk menerima petunjuk-petunjuk dan bersedia berpartisipasi 
dalam program peningkatan produksi, dan (4) kredit pertanian yang diberikan kepada 
petani tidak perlu hanya terbatas pada kredit usahatani saja yang langsung diberikan 
bagi produksi pertanian tetapi harus pula mencakup kredit-kredit untuk kebutuhan 
rumahtangga (kredit konsumsi). 

Keberadaan kredit usahatani bukanlah satu-satunya faktor kunci yang 
menentukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani. Namun kredit 
usahatani mempunyai peranan yang cukup penting dalam usahatani untuk 
meningkatkan produksi bagi para petani yang modalnya tidak mencukupi untuk 
pembiayaan usahatani. Kredit tidak merupakan syarat mutlak dalam pembangunan 
pertanian karena yang penting adalah mendorong petani untuk menggunakan barang-
barang modal dan penemuan teknologi baru untuk meningkatkan produksi pertanian 
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dan sarana produksi di dekat petani (Mosher, 1968).  Mubyarto (1994) dan Penry (1975) 
mengemukakan bahwa secara teoritis penggunaan modal yang lebih banyak dalam 
usaha intensifikasi pertanian tidaklah dapat disamakan dengan penggunaan kredit yang 
lebih banyak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit memang diperlukan, 
tetapi tidak mutlak.  Demikian halnya menurut Wharton dalam Ronodiwirjo (1969) 
menyimpulkan bahwa (a) pemberian kredit usahatani perlu untuk memungkinkan 
petani melakukan inovasi-inovasi usahataninya, (b) kredit harus dinamis yaitu 
mendorong petani untuk menggunakannya secara produktif dengan bimbingan dan 
pengawasan yang teliti, dan (c) kredit yang diberikan selain berfungsi sebagai bantuan 
modal juga merupakan perangsang untuk menerima bimbingan teknik.  Sejalan dengan 
hal tersebut, menurut Sugiyanto et al. (1993) kredit Bimas padi dan palawija telah 
berhasil membantu para petani dari waktu ke waktu di dalam menerima dan 
menerapkan cara-cara intensifikasi padi dan palawija, sehingga berhasil meningkatkan 
produksi per hektar.  Colter (1983) menyatakan bahwa petani di desa di Jawa Tengah 
banyak yang meminjam ke lembaga keuangan formal.  Jenis kredit yang banyak dipilih 
yaitu kredit sarana produksi melalui Bimas masih merupakan kebutuhan masyarakat, 
dan dengan adanya kredit bagi masyarakat pedesaan akan dapat mempercepat laju 
kenaikan hasil pertanian melalui penerapan teknologi baru.  

2.2. Kebutuhan Kredit dan Pembatasan Kredit 
Modal merupakan salah satu faktor produksi penting terutama bagi petani kecil, 

selain lahan, tenaga kerja, dan manajemen. Tanpa ketersediaan modal yang mencukupi, 
petani kecil tidak dapat meningkatkan produksinya dan pengembangan sektor pertanian 
akan sulit dicapai. Hal ini akan mengakibatkan petani tidak dapat meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraannya. Karena itu, untuk meningkatkan kemampuannya 
berusahatani, petani membutuhkan kredit sebagai sumber modal dengan suku bunga 
yang relatif rendah guna untuk menjalankan program intensifikasi lahannya.  

Sebagian besar petani Indonesia merupakan petani kecil dengan tingkat 
kemampuan modal yang terbatas, sehingga mereka relatif sulit untuk menggunakan 
input yang tepat. Penggunaan input yang kurang tepat berakibat pada rendahnya 
pendapatan usahatani.  Pendapatan usahatani juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca, 
agroklimat, pasar dan teknologi. Bagi petani kecil, teknologi baru seringkali tidak dapat 
mereka adopsi karena terbatasnya modal yang mereka miliki. Terkait teknologi baru, 
kendala yang dihadapi petani adalah terbatasnya modal untuk membeli input produksi 
seperti pupuk, pestisida, peralatan pertanian, sewa traktor, dan biaya tenaga kerja. Di 
satu sisi, petani harus meningkatkan produktivitas usahatani, tapi disisi lain petani 
membutuhkan tambahan modal untuk membeli lebih banyak input. Karena keterbatasan 
modal tersebut, petani umumnya menggunakan teknologi sederhana dengan input yang 
relatif rendah sehingga mereka tidak bisa meningkatkan produktivitasnya atau tidak 
dapat mencapai produktivitas yang optimal. Produktivitas yang tidak optimal akan 
mengakibatkan rendahnya keuntungan usahatani.  Rendahnya keuntungan usahatani 
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dapat mempengaruhi alokasi pendapatan untuk konsumsi rumahtangga (pangan, 
sandang, kesehatan dan pendidikan), tabungan, pembelian input dan investasi, yang 
pada akhirnya dapat mengganggu keberlanjutan usahatani. 

Selain jaminan pasar, kendala lain dalam peningkatan pendapatan usahatani 
adalah keterbatasan ketersediaan modal karena terbatasnya akses terhadap lembaga 
keuangan formal. Penyebabnya adalah prosedur mendapatkan yang kompleks dan 
keengganan petani untuk meminjam, sementara petani yang ingin meminjam biasanya 
masih dihadapkan pada pembatasan kredit sebagai kendala terbesar. 

Jika dilihat dari credit rationing, terdapat dua konsep penting dalam 
ekonomi pertanian  yaitu internal dan eksternal credit rationing. Pihak 
perbankan sebagai penyedia kredit memiliki kurva suplai kredit dengan slope 
positif  yang akan dihadapi petani.  Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka  
capital yang bersedia disalurkan akan semakin banyak. Sebaliknya bagi petani, 
dengan tingkat suku bunga yang semakin tinggi maka capital yang akan 
dipinjam akan semakin sedikit. Pembatasan kredit eksternal ini dapat dilihat  pada 
Gambar 2. 

 
 

 
Sumber : Doll and Orazem, 1984 

Gambar 2.  Kurva Suplai Kredit dan Keseimbangan Pinjaman  
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Pada pembatasan kredit dengan tingkat suku bunga rendah, petani ingin 
meminjam OA sebanyak-banyaknya sementara untuk suku bunga tinggi, petani ingin 
meminjam sedikit mungkin. Kesetimbangan tercapai jika Value of Marginal Capital 
(VMP atau Capital) berpotongan dengan kurva supply kredit. Jika credit rationing 
adalah B, akan ada ekses demand sebanyak C.  Dalam pembatasan kredit internal, 
menurunnya kurva VMP model terjadi karena diskon. VMP modal bergeser ke arah 
diskonto VMP modal, dan kesetimbangan tercapai saat modal bergeser ke Diskonto 
VMP dan kesetimbangan tercapai saat suku bunga memiliki suku bunga yang lebih 
rendah. 

2.3. Kerangka Pemikiran Operasional 
Sebagaimana yang telah diuraikan pada pendahuluan dan perumusan 

masalah, maka perlu dikaji pembatasan kredit pada petani sayuran (lokasi di 
sentra tanaman sayuran Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung). 
Analisis difokuskan kepada petani yang mengusahakan tanaman sayuran 
kentang dan kubis/kol. Untuk lebih jelas kerangka pemikiran secara umum dapat 
dilihat pada Gambar 3.  
 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mencoba menganalisis fenomena pembatasan kredit (credit 
rationing) yang dihadapi oleh petani sayuran, baik kredit yang bersumber dari lembaga 
keuangan formal maupun lembaga keuangan non formal. Fokus kajian penelitian ini 
tidak hanya  menganalisis sumber-sumber pembiayaan dan aksesibilitas petani terhadap 
kredit formal maupun non formal, tapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi 
aksesibilitas dan realisasi kredit di usahatani sayuran.Pembatasan kredit bisa terjadi 
karena kebijakan lembaga keuangan sebagai penyedia dana (kreditur), juga bisa karena 
karakteristik petani atau peminjam (debitur). Penelitian ini berfokus pada menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi pembatasan kredit yang bersumber dari petani 
sebagai debitor. 
 
  



Dwi Rachmina, Netti Tinaprilla,  Kajian Pembatasan Kredit (Credit Rationing) 
Eva Yolynda Aviny, Feryanto dan Maryono pada Usahatani Sayuran di Kecamatan Pangalengan Jawa Barat 

 

404 Prosiding Seminar Penelitian Unggulan Departemen Agribisnis 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Aksesibilitas dan Pembatasan Kredit pada Usahatani Sayuran 

 

3.1. Lokasi dan Metode Sampling 
Lokasi penelitian dipilih di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung karena 

merupakan sentra utama tanaman sayuran dataran tinggi di Provinsi Jawa Barat, 
khususnya kentang dan kubis. Pengumpulan data primer usahatani dilaksanakan pada 
bulan Juni - Juli 2011 dengan jumlah sampel sebanyak 76 usahatani yang berlokasi di 
6 desa sentra yaitu Desa Margaluyu, Desa Pulosari, Desa Margamekar, Desa 
Margamukti, Desa Margaluyu, dan Desa Sukaluyu (Tabel 1).  Penentuan sampel 
menggunakan metode acak berstratifikasi (stratified random sampling). Stratifikasi 
didasarkan luas usahatani yaitu skala sempit (<0,5 ha), skala sedang (0,5 – 1,0 ha), dan 
skala luas (>1 ha). Analisis data meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif.  Faktor-
faktor yang mempengaruhi aksesibilitas petani terhadap kredit dianalisis dengan model 
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logistik biner. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi kredit dianalisis 
dengan model regresi berganda. 

 
Tabel 1. Sebaran Sampel Petani Sayuran di Kecamatan Pangalengan Tahun 

2010/2011 

No Desa 
Jumlah 
Sampel 
(orang) 

Jarak ke kota 
kecamatan 

(km) 

Waktu 
tempuh ke 
kecamatan 

(menit) 

Ketinggian  
(m dpl) 

Kemirngan 
lahan (%) 

1. Margamulya 9 0,7 12 1.200 40,0 
2. Pulosari 16 2,5 25 1.446 32,0 
3. Margamekar 15 3,2 15 1.440 30,0 
4. Margamukti 15 1,7 9 1.485 36,0 
5. Margaluyu 18 13,0 60 1.550 2,5 

6. Sukaluyu 3 10,0 40 1.522 31,0 
Sumber:  Profil Kecamatan Pangalengan, 2011 

 

3.2. Perumusan Model  
Untuk menjawab tujuan penelitian, dibangun dua model yaitu (1) model 

aksesibilitas petani terhadap kredit (AKS), dan (2) model realisasi kredit (CRED). 
Kredit yang dianalisis merupakan kredit dari sumber lembaga formal maupun non 
formal.  Model aksesibilitas kredit (AKS) digunakan untuk menduga faktor-faktor yang 
mempengaruhi aksesibilitas terhadap kredit.  Sedangkan model realisasi kredit (CRED) 
digunakan untuk menduga faktor-faktor yang mempengaruhi besar realisasi kredit yang 
diterima petani. 

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi aksesibilitas kredit,terdiri dari jumlah 
anggota keluarga, umur petani, pengalaman berusahatani sayuran, pendidikan formal 
petani, jenis kelamin petani, jarak lahan ke pusat kecamatan, aset usahatani, dan 
kepemilikan lahan, dengan model sebagai berikut: 

 = ln = α0 + α1X1 + α2X2 + α3X3 + α4X4 + α5X5 + α6X6 + α7X7 + α8X8 ...(1) 

dimana:  
AKS =  Aksesibilitas petani terhadap sumber pembiayaan (Akses=1 dan tidak 

akses=0) 
X1 =   Jumlah anggota keluarga 
X2  =   Umur petani(tahun) 
X3  =   Pengalaman berusahatani sayuran (tahun) 
X4  =   Pendidikan formal petani (tidak lulus SD = 1, lulus SD = 2, SLTP = 3, SLTA 

= 4, Diploma = 5, Sarjana = 6) 
X5  =   Jenis kelamin petani (laki-laki=1 dan perempuan= 0) 
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X6 =   Jarak lahan usahatani ke kota kecamatan (km) 
X7 =   Aset usahatani (Rp juta) 
X8 =   Kepemilikan lahan sebagai variabel dummy (milik sendiri = 1, lahan non milik 

= 0)  
αi =  Koefisien parameter 
α0 =   Konstanta 

Tanda dan besaran parameter dugaan adalah   α0,α1,α2,α3, α4,α5,α7,α8> 0; α6 < 0   
 
Sementara model yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi 
kredit.  Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi realisasi kredit yaitu tingkat bunga, 
biaya usahatani sayuran, tabungan, dan jenis lembaga keuangan.  Secara matematis, 
model faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi kredit adalah: 
 
CRED  =  β0+ β1Y1 + β2Y2 + β3Y3 + β4Y4  + e …………………………………...…..(2) 
 
Dimana: 
CRED  = Realisasi kredit (Rp) 
Y1 =   Tingkat suku bunga (%)  
Y2 =   Biaya usahatani sayuran (Rp) 
Y3 =   Tabungan (Rp) 
Y4 =   Jenis lembaga keuangan (formal = 1, informal = 0) 
βi = Koefisien parameter 
β0             =   Konstanta 

Tanda dan besaran parameter dugaan adalah  β0, β2, β4> 0β1,β3< 0 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Karakteristik Petani dan Usahatani Sayuran 
Beberapa karakteristik penting dari petani sampel dan usahatani sayuran, antara 

lain  petani responden rata-rata berumur 47 tahun dengan tanggungan sebanyak 4-5 
anggota keluarga.  Tingkat pendidikan formal petani sampel umumnya berpendidikan 
SD dan pengalaman berusahatani sayuran sudah lebih dari 10 tahun. Petani dengan usia 
kurang dari 50 tahun yang memiliki akses terhadap kredit umumnya memiliki jumlah 
anggota keluarga yang lebih kecil (rata-rata 3 orang). Lebih dari 50 persen petani 
sampel tidak pernah bersekolah secara formal. Namun dari Tabel 2 terlihat bahwa 
petani sampel yang berpendidikan SD (35 petani) lebih akses terhadap kredit daripada 
petani sampel berpendidikan SMP (1 petani). Selain tidak mengikuti pendidikan formal, 
sebagian besar petani sampel pun (41 petani) tidak mengikuti pendidikan non formal. 
Dari 35 orang petani yang mengikuti pendidikan formal, hanya 30 persen diantaranya 
yang mengakses kredit untuk menjalankan usahataninya. Sifat usahatani sayuran 
merupakan pekerjaan utama bagi sebagian besar petani responden (Tabel 2). 
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Tabel 2. Karakteristik Petani Sampel di Kecamatan Pangalengan menurut 
Aksesibilitas Kredit Tahun 2010/2011 

Uraian Akses Tidak Akses Total 
Jumlah anggota keluarga 
(orang) <=2 13 15 28 
 3 sd 4 22 23 45 
 >=5 1 2 3 
Umur petani (tahun) <40 10 9 19 

 40 – 50 7 12 19 

 50 – 60 11 7 18 

 >60 8 12 20 
Pendidikan formal petani <6 35 39 74 

 >=6 1 1 2 
Jenis kelamin petani Laki-laki (=1) 35 37 72 

 Perempuan (=2) 1 3 4 
Pendidikan non formal 1= pernah 12 23 35 

 0= tidak pernah 24 17 41 
Status kegiatan usahatani  1=primer 35 36 71 

 2=sampingan 1 4 5 
Memiliki pekerjaan 
sampingan 

1= Ya 
0= Tidak 

14 
22 

15 
25 

29 
47 

 
Aksesibilitas terhadap kredit dipengaruhi oleh jarak dan waktu tempuh untuk 

mencapai lembaga keuangan. Semakin dekat lokasi lembaga keuangan, semakin tinggi 
aksesibilitas kredit.  Aksesibilitas kredit juga meningkat seiring dengan membaiknya 
kondisi jalan (Tabel 3).Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa meskipun umumnya luas lahan 
usahatani sayuran yang diusahakan petani sampel kurang dari 0,5 ha, ditemukan bahwa 
petani yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan adalah petani dengan luas lahan 
sekitar 1 ha. Petani yang akses terhadap kredit memiliki lahan yang lebih sempit,  
sebesar 0,67 hektar dibandingkan petani yang tidak akses terhadap kredit 
mengusahakan sekitar 1,47 hektar. Sebagian besar petani sampel memiliki lahan sendiri 
dan cenderung berkurang aksesnya terhadap kredit. 
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Tabel 3. Karakteristik Usahatani Sayuran di Kecamatan Pangalengan menurut 
Aksesibilitas Kredit Tahun 2010/2011 

Uraian Akses Tidak akses Total 
Kondisi jalan ke lahan Bagus 17 16 33 
 Jelek 19 24 43 
Jarak lahan ke lembaga 
keuangan (km) 

<1 0 0 0 
1-5  18 15 33 
5-10 11 13 24 
10-20 7 9 16 
>20 0 3 3 

Waktu tempuh ke lembaga 
keuangan formal (menit) 

<10 6 5 11 
10-30  19 20 39 
30 – 60 8 14 22 
>=60  3 1 4 

Aset usahatani <50 juta  18 11 29 
 50 - 500 juta 17 21 38 
 500 juta - 1 milyar 1 5 6 
 >1 milyar 0 3 3 
Aset rumah tangga <50 million 10 5 15 
 50 - 500 juta 26 34 60 
 500 juta - 1 milyar 0 0 0 
 >1 milyar 0 1 1 
Total Aset  <50 juta 2 2 4 
 50 - 500 juta 33 25 58 
 500 juta - 1 milyar 1 6 7 
 >1 milyar 0 7 7 
Status lahan milik =1 19 32 51 
 non milik = 0 17 8 25 
Jenis lembaga keuangan formal=1 10 0 10 
 non formal=0 26 40 66 
Luas lahan milik sendiri (ha) <0,1 14 10 24 
 0,1 sd 1 21 16 37 
 >=1 1 14 15 
Luas lahan total  (ha) <0,1 0 1 1 
 0,1 sd 1 29 22 51 
 1 sd 5 7 13 20 
 >=5 0 4 4 
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Uraian Akses Tidak akses Total 
% lahan milik sendiri <10 14 8 22 
 10-50 7 7 14 
 >=50 15 25 40 
Pendapatan non usahatani <10 juta 27 33 60 
 10 - 50 juta 7 6 13 
 >=50 juta 2 1 3 
Pendapatan usahatani <10 juta 9 3 12 
 10 - 50 juta 18 18 36 
 >=50 juta 9 19 28 
Pendapatan total  <10 juta 4 1 5 
 10 - 50 juta 19 20 39 
 50 -100 juta 7 10 17 
  >100 juta 6 9 15 

 
Sekitar 72 persen petani sampel memiliki total aset pada kisaran 50-500 juta 

rupiah dan 57 persen diantaranya akses terhadap kredit (Tabel 3). Petani dengan aset 
lebih dari 50 juta rupiah memiliki akses lebih rendah daripada petani dengan aset kurang 
dari 50 juta rupiah. Namun, terkait dengan aset rumah tangga, petani yang aset 
rumahtangganya berkisar antara  50-500 juta rupiah memiliki akses yang lebih baik 
terhadap kredit. 

Pendapatan petani sampel hampir sama antara petani yang akses terhadap kredit 
dengan yang tidak akses.  Meskipun ditemukan bahwa aksesibilitas petani terhadap 
kredit relatif sama tidak peduli berapa pun pendapatan petani, namun  petani yang lebih 
akses terhadap kredit cenderung memiliki total pendapatan yang lebih besar  (Rp 45,3 
juta per tahun) daripada petani yang aksesibilitasnya rendah(Rp 42,5 juta).  Pada Tabel 
3 terlihat bahwa semakin besar pendapatan petani sampel, baik  pendapatan dari 
usahatani maupun luar usahatani, maka petani semakin tidak akses terhadap kredit. 

4.2. Sumber Pembiayaan Usahatani Sayuran  
Pada umumnya sumber pembiayaan usahatani sayuran terdiri dari sumber 

pembiayaan internal (modal milik sendiri) dan eksternal (kredit atau pinjaman).  
Sumber dana milik sendiri pada umumnya berasal dari beberapa sumber, antara lain: 
(1) keuntungan usahatani, (2) tabungan, dan (3) keuntungan dari aktivitas usaha lain.  
Sementara sumber dana eksternal atau kredit berasal dari lembaga keuangan formal 
maupun informal. Lembaga keuangan formal di Kecamatan Pangalengan terdiri dari 
bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga bank terdiri dari bank umum dan BPR. 
Bank umum di Pangalengan adalah Bank BRI dan Bank BUKOPIN. Sedangkan BPR 
ada dua, yaitu BPR Bandung Kidul dan BPR Syariah Ammanah Rabbaniah. BPR 
Bandung Kidul merupakan bank yang lebih khusus melayani peternak sapi perah yang 
menjadi anggota Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS). Namun demikian, jika 
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peternak tersebut memiliki usahatani sayuran juga, maka mereka dapat memanfaatkan 
kredit dari BPR Bandung Selatan. Sementara BPR Syariah Ammanah Rabbaniah 
melayani seluruh masyarakat secara umum dan banyak petani sayuran mendapat kredit 
dari BPR ini.  Lembaga keuangan formal non bank terdiri dari Pegadaian, KUD Walatra 
dan Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa). Sayangnya,  KUD Walatra yang mayoritas 
anggotanya petani sayuran, saat ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan 
lembaga keuangan informal yang relatif banyak yaitu kelompok simpan pinjam (KSP). 

Sumber pembiayaan internal bagi usahatani sayuran sebagian besar berasal dari 
pembiayaan sendiri atau dana milik sendiri yaitu sebanyak 53 persen. Sedangkan 
sumber pembiayaan eksternal atau kredit sekitar 47 persen, terdiri dari 13 persen 
bersumber dari lembaga keuangan formal dan 34 persen bersumber  dari lembaga 
keuangan non formal.Sumber pembiayaan non formal yang paling banyak dipilih oleh 
petani yaitu toko/kios atau pedagang sarana produksi, baik yang berlokasi di pusat 
kecamatan dan atau di beberapa desa yang dilalui jalan raya, seperti Desa Sukaluyu, 
Desa Margamulya, Desa Pulosari, dan beberapa desa lainnya. Umumnya petani 
memilih toko/kios sarana pertanian yang paling dekat dengan lokasi lahan usahatanu 
atau rumah petani. Bentuk pinjaman dari lembaga keuangan non formal tersebur berupa 
natura yaitu sarana produksi dan atau peralatan yang diperlukan petani untuk kegiatan 
usahatani sayuran.  Sarana produksi yang diperlukan yaitu benih, pupuk, dan pestisida.  
Peralatan yang diperlukan dalam usahatani sayuran antara lain mesin untuk 
penyiraman, hand sprayer, mesin untuk penyemprotan, sprinkle, ember dan terpal. 
Lembaga keuangan non formal tersebut dipilih petani karena kemudahan persyaratan 
dalam mendapatkan pinjaman dan prosesnya cepat. Hanya dengan datang ke toko dan 
saat itu juga petani mendapatkan pinjaman dalam bentuk input yang 
diperlukan.Pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara dicicil dan atau dilakukan 
sekaligus setelah panen (atau dikenal dengan istilah “yarnen”).  

Lembaga pembiayaan formal yang banyak diakses petani adalah bank dan  
Pegadaian. Petani responden umumnya lebih banyak meminjam ke bank BRI dan BPR 
Syariah Ammanah Rabbaniah. Selain kemudahan persyaratan kredit dan cepatnya 
proses pengurusan kredit, beberapa petani memilih Pegadaian karena fleksibelnya 
sistem pembayaran pinjaman yang seringkali disesuaikan dengan siklus kegiatan 
usahatani. Petani dapat membayar setelah panen dan sistem pembayaran ini disebut 
sebagai “yarnen”. 

4.3. Aksesibilitas Petani Sayuran terhadap Kredit 
Pemenuhan kebutuhan dana usahatani sebagian besar (53 persen) bersumber dari 

dana milik sendiri, dan sekitar sekitar 47 persen bersumber dari pinjaman. Hal ini 
menunjukkan bahwa petani sayuran di Kecamatan Pangalengan pada umumnya kurang 
akses terhadap sumber pembiayaan eksternal.  Dengan kata lain, kemampuan 
pembiayaan internal pada usahatani sayuran relatif tinggi. Banyak faktor yang 
mempengaruhi aksesibilitas petani sayuran terhadap kredit.  Tabel 4 menunjukkan 
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deskripsi statistika faktor-faktor yang diduga mempengaruhi aksesibilitas kredit pada 
usahatani sayuran di Pangalengan. 
 
Tabel 4. Deskripsi Statistika Variabel Aksesibilitas Kredit pada Usahatani 

Sayuran   di  Kecamatan Pangalengan Jawa Barat Tahun 2010/2011 
Variabel Mean St. Dev Minimum Maximum 

Aksesibilitas  0,4737      0,5026 0,0000 1,0000 
Jumlah anggota keluarga 2,8026 1,2756 0,0000 9,0000 
Umur Petani  
Pengalaman Usahatani 

50,9474 
25,9868 

12,6342 
12,3272

27,0000 
4,0000 

74,0000 
51,0000 

Pendidikan petani  
Jenis Kelamin  
Jarak lokasi  
Aset Usahatani  
Status Lahan  

2,5789 
1,0526 
6,3974 

203,4499 
0,6711 

1,1345 
0,2248 
5,5376 

358,3633 
0,4729

1,0000 
1,0000 
1,0000 

210,0000 
0,0000 

6,0000 
2,0000 

30,0000 
2.095,3370 

1,0000 
 

Hasil analisis model regresi logistik menunjukkan nilai G sebesar 22,823 
dengan p-value 0,004, berarti model dapat menjelaskan faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan petani untuk meminjam atau tidak meminjam.  Berdasarkan 
hasil analisis model logit tersebut, diketahui bahwa faktor yang secara signifikan 
mempengaruhi aksesibilitas petani sayuran terhadap kredit yaitu jarak lokasi ke pusat 
perekonomian, aset usahatani, dan status lahan usahatani (Tabel 5).  Arah hubungan 
ketiga faktor tersebut dengan aksesibilitas kredit berlawanan, terlihat dari tanda negatif 
pada koefisien parameter. Lahan usahatani yang berlokasi lebih jauh dari pusat 
kecamatan akan semakin tidak akses terhadap kredit. Demikian halnya petani yang 
memiliki aset usahatani lebih banyak dan status lahan milik cenderung lebih tidak akses 
kepada kredit.  Komponen aset usahatani yang dominan yaitu lahan usahatani.  Hal ini 
mencerminkan bahwa usahatani yang memiliki aset lebih banyak dan memiliki lahan 
sendiri sudah lebih mampu membiayai usahatani dari sumber dana milik sendiri (dana 
internal). Sumber dana internal yang paling penting dan utama yaitu keuntungan 
usahatani. Pada umumnya petani akan mengalokasikan dari keuntungan usahatani 
sebelumnya untuk biaya usahatani periode berikutnya.  Keuntungan usahatani yang 
relatif besar, mencapai  22 juta rupiah per ha per musim.   
 
 
 
 
 
  



Dwi Rachmina, Netti Tinaprilla,  Kajian Pembatasan Kredit (Credit Rationing) 
Eva Yolynda Aviny, Feryanto dan Maryono pada Usahatani Sayuran di Kecamatan Pangalengan Jawa Barat 

 

412 Prosiding Seminar Penelitian Unggulan Departemen Agribisnis 2011 

Tabel 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas terhadap Kredit pada 
Usahatani Sayuran di Kecamatan Pangalengan Tahun 2010/2011 

Variabel Koefisien        Z  P-value      Odd Ratio 
Constant 5,2391 1,99 0,047  
Jumlah anggota kel  -0,2974 -1,07 0,283 0,75 
Umur petani  
Pengalaman usahatani       

-0,0330 
0,0181

-0,96 
0,48

0,338 
0,632

0,97 
1,02 

Pendidikan petani  -0,4068 -1,27 0,203 0,67 
Jenis Kelamin  -0,9675 -0,65 0,513 0,38 
Jarak Lokasi  -0,0801 -1,30 0,195 0,92 
Aset Usahatani  -0,0045 -2,04 0,041 1,00 
Status Lahan  -0,8309 -1,39 0,163 0,44 

Test that all slopes are zero: G = 22,823, DF = 8, P-value = 0,004 
Log-Likelihood = -41,162 

4.4. Pembatasan Kredit pada Usahatani Sayuran 
Pembatasan kredit meliputi kredit dari lembaga pembiayaan formal dan non 

formal. Pembatasan kredit dapat dilihat dari realisasi kredit yang lebih kecil 
dibandingkan kebutuhan modal yang terlihat dari biaya usahatani.  Pada Tabel 6 terlihat 
rata-rata realisasi kredit hanya sekitar 25 persen dari biaya usahatani tunai.  Rata-rata 
total kebutuhan modal sekitar 20 juta rupiah sementara realisasi kredit hanya sekitar 5 
juta rupiah dengan tingkat bunga sekitar 10 persen per tahun.  Maksimum realisasi 
kredit pada usahatani sayuran yaitu 40 juta rupiah. Kredit tersebut diperoleh dari 
lembaga keuangan formal yaitu bank. 
 
Tabel 6. Deskripsi Statistika Variabel Realisasi Kredit pada Usahatani Sayuran   

di  Kecamatan Pangalengan Jawa Barat Tahun 2010/2011 
Variabel Mean St. Dev Minimum Maximum 

Pembatasan kredit 5.008.795,91 9.001.942,00 0,00 40.000.000,00 
Suku bunga 9,98 3,65 1,00 17,00 
Biaya produksi         
Tabungan 

20.218.390,83 
4.041.052,63 

27.402.306,96 
15.421.928,16

1.856.600,17 
0,00

150.122.350,00 
110.000.000,00 

 
Pembatasan kredit pada usahatani sayuran di Kecamatan Pangalengan diduga 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi 
pembatasan kredit pada usahatani sayuran yaitu tingkat bunga kredit, kebutuhan dana 
untuk membiayai usahatani terutama biaya tunai, tabungan, dan jenis lembaga 
keuangan (Tabel 7). Semua faktor-faktor yang diduga tersebut, kecuali tabungan, secara 
signifikan berpengaruh terhadap terhadap pembatasan atau realisasi kredit.   Tabungan 
kurang berpengaruh terhadap realisasi kredit. Petani sayuran sangat memperhitungkan 
tingkat bunga kredit dan kebutuhan biaya usahatani. Jika tingkat bunga kredit mahal, 
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maka petani cenderung mengurangi jumlah kredit. Kebutuhan dana tunai tergambar 
dari biaya usahatani, terlihat jika biaya usahatani meningkat maka petani akan 
cenderung meningkatkan jumlah kredit.   

Variabel dummy jenis lembaga pembiayaan formal atau non formal ternyata juga 
berbeda secara signifikan dengan tanda positif (Tabel 7). Artinya, besar kredit yang 
diterima petani dari lembaga non formal cenderung lebih sedikit jika dibandingkan 
dengan lembaga formal. Hal ini terkait dengan ketersediaan dana yang dimiliki oleh 
masing-masing lembaga, dimana lembaga pembiayaan formal cenderung memiliki 
dana lebih banyak. 

 
Tabel 7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Kredit pada Usahatani 

Sayuran  di  Kecamatan Pangalengan Jawa Barat Tahun 2010/2011 
Variable Coefisien T value Pr > |t|    VIF 

Intersep 12.797.365 4,93 <,0001  
Suku bunga -1.059.911 -4,54 <,0001 1,0149 
Biaya produksi  0,10863 3,50 0,0004 1,0059 
Tabungan -0,03813 -0,69 0,2455 1,0069 
Jenis lembaga keuangan 5.366.283 2,14 0,0357 1,0148 

Adj R-Sq : 0,3369     Fhit = < 0,0001 

 
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 
Sumber pembiayaan usahatani sayuran di Kecamatan Pangalengan yang tersedia 

meliputi bank umum (BRI dan Bank Bukopin), BPR (BPR Bandung Kidul dan BPR 
Syariah Ammanah Rabbaniah), koperasi simpan pinjam, dan pegadaian.   Sementara 
lembaga keuangan non formal yang paling dominan yaitu toko atau kios sarana 
produksi yang berada di kota kecamatan maupun di desa.  Ketersediaan lembaga 
keuangan non formal lebih banyak dan relatif lebih dekat dengan petani.   

Sebagian besar petani sayuran (53 persen) akses kepada lembaga keuangan 
formal, dan sisanya 47 persen tidak akses terhadap kredit.  Aksesibilitas terhadap kredit 
non formal lebih besar dibandingkan terhadap kredit formal.   Faktor utama yang 
mempengaruhi aksesibilitas kredit tersebut yaitu jarak lahan ke pusat perekonomian, 
aset usahatani, dan status lahan usahatani.  

Pembatasan kredit pada usahatani sayuran masih terjadi, terlihat dari realisasi 
kredit yang lebih kecil dari kebutuhan biaya usahatani. Hanya sekitar 25 persen 
kebutuhan dana usahatani yang dibiayai oleh kredit. Besaran kredit yang diterima petani 
juga sangat bervariasi yaitu mulai 1 juta sampai maksimum 40 juta rupiah. Faktor yang 
berpengaruh secara signifikan terhadap pembatasan kredit yaitu tingkat bunga kredit, 
biaya usahatani, dan dummy jenis lembaga. Nilai aset usahatani semakin tinggi, maka 
ketergantungan terhadap kredit semakin kecil karena petani semakin mampu 
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menciptakan keuntungan. Variabel dummy jenis lembaga pembiayaan formal atau non 
formal juga bertanda positif dan signifikan.  Artinya besar kredit yang diberikan oleh 
lembaga keuangan formal lebih besar dibandingkan lembaga keuangan non formal. 
Namun demikian, jika dilihat dari ketersediaan dan persyaratan yang diperlukan, maka 
lembaga keuangan non formal relatif lebih potensial sebagai sumber pembiayaan 
usahatani sayuran. 

5.2. Rekomendasi 
Keterlibatan lembaga keuangan formal, terutama bank dan pegadaian, relatif 

masih rendah dalam pembiayaan usahatani sayuran.  Oleh karena itu, diperlukan 
dorongan kepada lembaga tersebut untuk meningkatkan alokasi pembiayaan untuk 
usahatani sayuran dengan syarat yang sesuai dengan karakteristik usahatani. Misalnya 
sistem prosedur tidak berbelit dan pembayaran yang disesuaikan dengan periode panen. 
Pegadaian nampaknya dapat menjadi salah satu lembaga pembiayaan yang sesuai 
dengan karakteristik usahatani sayuran.   

Lembaga non formal, terutama toko atau kios sarana produksi sangat membantu 
petani dalam memenuhi kebutuhan input usahatani.  Oleh karena itu, ketersediaan toko 
atau kios tersebut perlu mendapat dukungan dari pihak pemerintah setempat misalnya 
melalui penyediaan infrastruktur jalan yang lebih baik. 
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