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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Botani Tanaman Pepaya 

Pepaya berasal dari daerah tropis Amerika Tengah dan Hindia Barat yaitu 

sekitar Mexico, Costa Rica dan Nikaragua.Melalui pelaut-pelaut bangsa Portugis 

pada abad ke-16 tanaman ini tersebar sampai ke Afrika, Asia serta daerah 

lainnya.Pada abad ke-17 pepaya menjadi lebih populer dan tersebar luas di 

Kepulauan Hawaii dan pulau lainnya di Lautan Pasifik (Sunarjono, 2008). 

Menurut Hamzah (2014) tanaman pepaya diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kerajaan: Plantae (tumbuh-tumbuhan), Sub-kerajaan: Tracheobionta (tumbuhan 

berpembuluh), Divisi: Magnoliophyta (tumbuhan berbiji), Kelas : Magnoliopsida 

(berkeping dua/dikotil), Subkelas: Dilleniidea, Bangsa: Violales, Famili : 

Caricaceae, Marga: Carica, Jenis: Carica papaya L. 

 

2.1.1. Morfologi tanaman pepaya (Carica papaya L.)  

a. Batang 

Menurut Agustina (2017) Batang (caulis) merupakan bagian yang penting 

untuk tempat tumbuh tangkai daun dan tangkai buah.Bentuk batang pada tanaman 

pepaya yaitu berbentuk bulat, dengan permukaan batang yang memperlihatkan 

berkas-berkas tangkai daun, dapat dilihat pada gambar 2.Arah tumbuh batang 

yaitu tegak lurus yaitu arahnya lurus ke atas.Permukaan batang tanaman pepaya 

yaitu licin.Batangnya berongga, umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, 

dan tingginya dapat mencapai 5-10 m. 

b. Daun 

 Menurut Hamzah (2014) daun pepaya tersusun spiral menutupi ujung 

batang. Daunnya termasuk tunggal, bulat, ujung meruncing, pangkal bertoreh, dan 

memiliki bagian tepi bergigi. Diameter daun berkisar 20-75 cm. Daun pepaya 

ditopong oleh tangkai daun yang berongga dengan panjang sekitar 20-100 cm. 

Daun permukaan atas berwarna hijau tua sedangkan permukaan bawah berwarna 

hijau muda. Daun pepaya memiliki pertulanan daun menjari sehingga helaian 

daun menyerupai telapak tangan. 

 



6 
 

c. Akar 

Menurut Agustina (2017) Akar (radix) pepaya merupakan akar dengan 

sistem akar tunggang (radix primaria), karena akar lembaga tumbuh terus menjadi 

akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Bentuk 

akar bulat dan berwarna putih kekuningan. 

d. Bunga 

Menurut Sunarjono (2008) pepaya keluar dari ketiak daun, tunggal atau 

dalam rangkaian. Bunga pepaya ada yang berkelamin tunggal (betina/putik atau 

jantan/benang sari saja) atau berkelamin sempurna (hermafrodit) yang memiliki 

putik dan benang sari yang fertil. Dengan demikian ada pohon betina dan pohon 

jantan (pohon gantung), dan pohon sempurna sesuai dengan bunga yang 

dikandung. Pepaya tergolong penyerbuk silang dengan perantara angin. Bunganya 

berbentuk trompet kecil. Mahkota bunga berwarna kekuningan. 

e. Buah 

Menurut Seftiana (2010) buah pepaya memiliki bentuk buah bulat hingga 

memanjang, dengan ujung biasanya meruncing. Warna buah pepaya ketika muda 

berwarna hijau gelap, dan setelah masak berwarna hijau muda hingga kuning. 

Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, 

tergantung varietasnya. Bagian tengah buah pepaya berongga dengan biji buah 

berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir (pulp) 

untuk mencegahnya dari kekeringan. Dalam usahatani, biji-biji yang digunakan 

untuk ditanam kembali diambil dari bagian tengah buah. 

 

2.1.2. Syarat Tumbuh Tanaman Pepaya 

 Tanaman pepaya merupakan tanaman buah-buahan tropika yang beriklim 

basah. Di indonesia tanaman ini dapat tumbuh didaerah dataran rendah sampai 

dataran tinggi yang mencapai ketinggian 1.000 m diatas permukaan laut. Suhu 

optimal untuk pertumbuhan tanaman pepaya berkisar antara 22-26
°
C, suhu 

minimum 15
°
C dan suhu maksimal 43

°
C . Curah hujan yang sesuai untuk tanaman 

pepaya berkisar antara 1.5000-2.000 mm per tahun (Kalie, 2005). 

 Tanaman pepaya dapat tumbuh diberbagi jenis tanah, namun tanah yang 

ideal untuk pertumbuhan pepaya pada lokasi tanah yang gembur dan subur dengan 
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ketersediaan unsur hara yang cukup serta drainase dan aerasi yang baik dan 

memiliki tingkat ke asaman tanah berkisar antara 6-7 (Warisno, 2003). 

2.1.3. Manfaat Pepaya 

 Tanaman pepaya memiiki senyawa nutrisi dan non nutrisi (senyawa aktif) 

yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tidak hanya buah pepaya dalam 

kondisi yang matang saja dapat dikosumsi sehari-hari. Buah pepaya muda, biji, 

daun, bunga, dan akar dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan diantaranya 

sebagai pelancar ASI, mengobati kekurangan darah (anemia). Biji buah pepaya 

digunkan sebagai obat demam, pembesaran hati dan limpa. Bunga digunkan 

sebagai obat hepatitis. Daun sebagai obat biri-biri dan cacingan. Getah tanaman 

pepaya dapat digunakan sebagai obat luka bakar, jerawat, dan penyakit kulit 

lainnya (Kharisma, 2017). 

Air rebusan buah pepaya biasa dijadikan nutrisi untuk bayi. Menurut 

Susilawati (2017) Air rebusan buah pepaya yang diberikan kepada bayi yang 

berumur 10 hari keatas mempengaruhi kenaikan berat badan rata-rata sebesar 

279,78 gram.  

Tanaman pepaya sebagai antioksidan menurut Maisarah dkk. (2013) 

menyatakan bahwa aktivitas antioksidan ekstrakmethanol Carica papaya terbaik 

adalah padaekstrak daun muda papaya lalu diikuti oleh ekstrakbuah mentah, 

ekstrak buah matang, dan ekstrak biji pepaya. 

 

2.2. Pengertian Usaha Tani 

Usaha tani adalah suatu tempat atau bagian dari permukaan bumi di mana 

kegiatan pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu apakah ia seorang 

pemilik atau orang yang digaji. Usaha tani dapat berupa bercocok tanam ataupun 

berternak. Dalam bahasa ekonomi, produksi pertanian mengusahakan masukan 

untuk menghasilkan keluaran. 

Masukan adalah segala sesuatu yang diikutsertakan dalam proses 

produksi, seperti penggunaan tanah, tenaga kerja petani, beserta keluarganya dan 

pekerja upahan, kegiatan petani dalam perencanaan pengelolaan seperti bibit, 

pupuk, insektisida, dan sarana produksi lainnya. 
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Keluaran adalah hasil tanaman dan hasil ternak yang dihasilkan oleh usaha 

petani, masukan dan pengeluaran ini mencakup biaya dan hasil.Setelah pertanian 

menjadi lebih maju, semakin banyak biaya dan penerimaan yang berupa uang 

tunai, semakin petani memperhitungkan biaya dan hasil (Mosher, 1977). 

2.3.  Teori Fungsi Produksi 

Produksi adalah proses menggunakan sumberdaya untuk menghasilkan 

barang-barang atau jasa. Kualitas dan kuantitas produk akan tergantung dari input 

faktor yang di gunakan akan menurunkan kualitas maupun kuantitas produknya. 

Usaha peningkatan produksi sekarang ini bukan lagi semata-mata untuk 

peningkatan kuantitas hasil panen, tetapi di tujukan kepada peningkatan 

pendapatan petani (Ruauw dkk., 2011). 

Menurut Sudarman (2004) pengertian fungsi produksi adalah hubungan 

antara output yang dihasilkan dan faktor-faktor produksi yang digunakan sering 

dinyatakan dalam suatu fungsi produksi (production function). Fungsi produksi 

suatu skedul (tabel atau persamaan matematis) yang menggambarkan jumlah 

output maksimum yang dapat dihasilkan dari satu set faktor produksi tertentu dan 

pada tingkat produksi tertentu pula, faktor produksi dapat diklasifikasikan menjadi 

dua macam: 

1. Faktor Produksi Tetap (Fixed Input) 

Faktor produksi tetap adalah faktor produksi di mana jumlah yang 

digunakan dalam proses produksi tidak dapat diubah secara cepat bila keadaan 

pasar menghendaki perubahan jumlah output. Dalam kenyataannya tidak ada satu  

faktor produksi pun yang sifatnya tetap secara mutlak. Faktor produksi ini tidak 

dapat ditambah atau dikurangi jumlahnya dalam waktu yang relatif singkat. Input 

tetap akan selalu ada walaupun output turun sampai dengan nol. Contoh faktor 

produksi tetap dalam industri ini adalah alat atau mesin yang digunakan dalam 

proses produksi. 

2.  Faktor Produksi Variabel (Variable Input) 

Faktor produksi variabel adalah faktor produksi di mana jumlah dapat 

berubah dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan jumlah output yang 

dihasilkan. Contoh faktor produksi variabel dalam industri adalah bahan baku dan 

tenaga kerja. 
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Sedang menurut Gilarso (2003), fungsi produksi menunjukkan hubungan 

teknis antara besarnya hasil output (maksimal) yang dapat diperoleh dari 

bermacam-macam jumlah dan kombinasi input faktor produksi tertentu dengan 

tingkat perkembangan teknologi tertentu. Fungsi produksi menunjukkan 

bagaimana permintaan konsumen akan output atau hasil produksi menjadi 

permintaan produsen akan input faktor-faktor produksi. Fungsi produksi dapat 

ditulis dalam bentuk persamaan : 

Q = a + bX1 + cX2 + dX3 + ... 

Di mana Q = hasil produksi (output) 

X1 = jumlah tenaga kerja 

X2 = jumlah bahan baku 

X3 = jumlah/pemakaian peralatan 

Faktor-faktor produksi dibedakan atas dua kelompok sebagai berikut 

(Soekartawi, 2003): 

1. Faktor biologi, seperti lahan pertanian dengan macam dan tingkat 

kesuburannya, bibit, varietas, pupuk, obat-obatan, gulma dan sebagainya. 

2. Faktor sosial ekonomi, seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, resiko dan ketidak pastian, kelembagaan, adanya 

kredit dan sebagainya. 

2.4. Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara masukan produksi (input) dengan 

produksi (output). Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel satu disebut 

variabel dependen (Y) dan yang lain disebut variabel independen (X). 

Penyelesaian hubungan antara X dan Y adalah biasanya dengan cara regresi, 

dimana variasi dari Y akan dipengaruhi variasi dari X. Dengan demikian pada 

garis regresi juga berlaku dalam penyelesaian fungsi Cobb-Douglas (Soekartawi, 

2003). 


