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anggrek mengkaji analisis usaha dibanding dengan non anggrek, gula mengkaji
masalah elastisitas produksi dan efisiensi harga.
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sosial forestry di Kabupaten Gunung Kidul terhadap pendapatan masyarakat.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga
kepada semua pihak yang telah membantu hingga Buletin Ilmiah Instiper ini dapat
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Keragaan Usahatani Karet Rakyat di Kabupaten Rokan
Hulu Riau
The Porformance of Smallholder Rubber Farms In The Rokan Hulu
Regency Riau
Oleh Tri Endar Suswatiningsih
Staf Fakultas Pertanian INSTIPER Yogyakarta

ABSTRACT
Smallholder rubber farms are largerly carried out by professional management.
Farmers rely more on the business for generation. This has in impact on the results
obtained lateks. The present research is intended to study the feasibility of smallholder rubber farms and seek the constraints faced by farmers. Data was analyzed
following project evaluation method, using NPV, IRR, Net B/C, and Payback period
parameters.
The result revelead that smallholder rubber farms were feasible to be developed.
As it had Rp 50,059,242 for NPV, 46.592 for IRR and 5.322 for Net B/C. Investment would be paid after sevent years. Constraints faced by farmers among others,
received the price level slab far from the factory price.
Keywords: Smallholder rubber farms, feasibility, contraints

PENDAHULUAN
Perkebunan di Indonesia mempunyai peran dan kedudukan yang penting dan
strategis, baik secara ekonomi, sosial, penyerap tenaga kerja maupun peran ekologi.
Perkebunan juga merupakan sumber kesejahteraan, kemajuan, kemandirian, dan
kebanggaan bangsa Indonesia. Pengelolaan perkebunan pada saat ini masih mengandalkan dan bertumpu pada melimpahnya sumberdaya manusia yang relatif murah. Efisiensi, produktivitas, kualitas, keberlanjutannya yang masih rendah, kurang
memiliki keunggulan kompetitif, serta lemahnya pengembangan produk yang
ditandai oleh ekspor yang sebagian besar berupa produk primer.
6
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Karet alam merupakan salah satu komoditas alam yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Tahun 2002 luas perkebunan karet yang diusahakan sebagai perkebunan rakyat mencapai 85,5% dari total luas perkebunan karet yang ada, dan sisanya 14,5% merupakan perkebunan besar (Anonim, 2005).
Total luas perkebunan karet rakyat Indonesia mencapai 3,04 juta hektar, dan merupakan perkebunan karet rakyat terluas di dunia, yang disusul oleh Malaysia dan
Thailand. Tetapi perkebunan karet yang luas tersebut tidak diimbangi dengan produktivitas yang memuaskan. Bahkan di pasaran Internasional karet Indonesia dikenal bermutu rendah (Anonim, 1995). Produktivitas karet rakyat berkisar 400-500
kg karet kering per hektar per tahun berada di bawah produktivitas perkebunan karet berskala besar yang mencapai 1000-1500 kg karet kering per hektar per tahun
dengan kualitas produksi yang lebih baik (Setyamidjaja, D., 1993). Pada tahun 2008
produksi karet alam Indonesia memasuki masa keemasan dengan harga jual mencapai 2,8 $ US perkilogram atau harga tertinggi dalam sejarah perkaretan tanah air
pada masa itu.
Produksi karet dipengaruhi oleh beberapa hal seperti iklim dan cuaca. Pada
musim rontok produktivitas pohon karet menurun, dan dengan asumsi harga pasar
luar negeri stabil, harga di tingkat petani pun menjadi lebih baik. Cuaca juga berpengaruh terhadap produksi karet. Pada musim hujan petani tidak bisa menyadap
karena lateks yang keluar tidak bisa ditampung karena lateks mengencer dan jatuh
di sekeliling batang. Begitu juga hujan pada waktu dinihari karena batang masih
dalam kondisi basah, sehingga pada musim hujan produksi karet petani turun.
Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau merupakan salah satu daerah penghasil
karet yang potensial. Pada tahun 1999-2003 produksi karetnya mencapai rata-rata
73.154,6 ton dengan luas areal rata-rata 206.385,6 hektar (Tabel 1). Produktivitas
karet rakyat di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 354 kg/tahun, masih berada di bawah
produktivitas rata-rata karet rakyat nasional yaitu 400-500 kg/tahun. Harga karet
rata-rata hingga tahun 2003 mencapai Rp 279.883,6/kuintal dan cenderung terus
meningkat dan pada tahun 2004 mencapai Rp 482.883,6/kuintal. Sedangkan harga
karet alam nasional mencapai 2,8 US $ perkilogram atau Rp 28.000/kg jika nilai
7
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tukar rupiah terhadap dolar sebesar Rp 10.000. Berdasarkan potensi yang ada perlu
dikaji lebih lanjut sejauh mana usaha tani karet rakyat di Kabupaten Rokan Hulu
layak dikembangkan.
Tabel 1. Luas, Produksi, Produktivitas, dan Harga Karet Alam di Kabupaten Rokan
Hulu Riau Tahun 1999-2003
Tahun

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

1999
2000
2001
2002
2003
Rerata

182.143
183.569
215.618
225.631
224.967
206.386,6

63.568
64.569
78.195
78.848
80.593
73.154,6

Produktivitas
(Ton/Ha)
0,349
0,352
0,363
0,349
0,358
0,354

Harga (Rp/ku)
154.968
198.800
315.150
247.903
482.597
279.883,6

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2004 dan BPS Propinsi Riau, 2004. (diolah)

Untuk mengetahui kelayakan usaha pertanian menurut Kadariah (2001) digunakan konsep NPV, IRR, Net B/C dan Payback period yang dirumuskan sbb:
n

a.

Net Present Value (NPV) =

Bt − Ct

¦ (1 + i )
t =1

t

Bt = benefit/pendapatan kotor (Rp)
Ct = cost/biaya yang dikeluarkan (Rp)
t = jangka waktu (tahun)
i = tingkat bunga yang berlaku (%)
Suatu usaha dikatakan layak jika nilai NPV > 0 atau bernilai positif.
b.

Internal Rate of Return (IRR) adalah nilai tingkat bunga yang memberikan
nilai NPV = 0
IRR = i '+

NPV '
( i" − i ' )
NPV '− NPV "

i’ = Tingkat bunga tertinggi yang memberikan nilai NPV positif
i” = tingkat bunga terendah yang memberikan nilai NPV negatif
NPV’
= NPV positif
NPV”
= NPV negatif
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IRR diperoleh melalui coba-coba. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai IRR>
suku bunga bank yang berlaku saat itu.
c.

Net B/C =

∑ NPV ( + )
∑ NPV ( −)

Suatu usaha dikatakan layak jika nilai Net B/C > 1 (Yacob, 1998).

d.

Payback period (PBP) adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Analisis PBP digunakan untuk mengetahui berapa
lama usaha yang dilakukan dapat mengembalikan modal yang diinvestasikan.
Semakin cepat dalam mengembalikan biaya investasi suatu usaha, semakin
baik usaha tersebut karena semakin lancar perputaran modalnya.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu
Propinsi Riau dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu
sentra produksi karet rakyat di Propinsi Riau. Pengambilan sampel petani dengan
metode purposive sampling dengan jumlah petani sampel sebanyak 27 orang dengan ketentuan sampel yaitu petani karet yang mempunyai lahan dan mempunyai
tanaman karet baik yang sudah berproduksi maupun yang belum berproduksi dengan umur tanaman 1-19 tahun. Data petani dianalisis menggunakan analisis kelayakan yang meliputi NPV, IRR, Net B/C dan Payback Period pada tingkat bunga
yang berlaku di Kecamatan Bangun Purba yaitu 15%. Analisis kelayakan usaha
dilakukan selama 19 tahun sesuai dengan umur ekonomis tanaman karet yang ditanam oleh petani dan masih bisa berproduksi.
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HASIL PENELITIAN
Tabel 2. Identitas Petani Karet di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan
Hulu Riau Tahun 2007
Uraian
A. Usia Petani (tahun)
- 18-50
- 51-64
B. Jumlah anggota keluarga (orang)
- ≤3
- 4-6
- ≥7
C. Tingkat pendidikan
- Tamat SD
- Tamat SMP
- Tamat SMA
D. Pekerjaan Sampingan
- Tidak ada
- Pedagang
- Tukang
- Tukang kayu
- Sopir
E. Pengalaman berusahatani karet (tahun)
- ≤9
- 10 – 20
- 21 – 30
- ≥ 31

Jumlah
(orang)

Persentase
(%)

25
2

93
7

5
15
7

19
56
25

15
4
8

55
15
30

20
2
2
1
2

74
7
7
4
7

8
12
6
1

30
44
22
4

Sumber: Analisis Data Petani, 2007

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani karet di Kecamatan Bangun Purba
Kabupaten Rokan Hulu 73% berusia 18-50 tahun dengan pendidikan 55% tamatan
SD. Hampir semua petani tidak mempunyai pekerjaan sampingan selain sebagai
petani karet, dengan luas lahan 3-6 hektar (67%). Petani memilih karet karena karet
merupakan tanaman yang banyak diusahakan dan sesuai untuk wilayah Bangun
Purba selain karena tidak memiliki ketrampilan lain selain menanam karet. Petani
telah menanam karet selama 10-20 tahun yang lalu (44%) dan ada yang telah 30
tahun lebih menanam karet.
10
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Bibit yang ditanam petani adalah hasil okulasi jenis GT 11 dan PB, meskipun
ada juga yang berasal dari biji karet. Jenis GT 11 mempunyai kelebihan menghasilkan getah lateks lebih banyak, cepat dalam pemulihan kambium dan kebal terhadap
serangan penyakit, sedangkan jenis PB cukup rentan terhadap serangan penyakit.
Pohon karet mulai disadap rata-rata ketika berumur 6 tahun, atau lilit batang
mencapai 45 cm dengan ketinggian 100 cm dari permukaan tanah. Penyadapan dilakukan setiap hari dengan sistem sadap bervariasi yaitu V2 d2 (penyadapan berbentuk huruf V yang disadap setiap dua hari sekali) atau S1 d2 (penyadapan berbentuk spiral yang disadap setiap dua hari sekali). Jumlah pohon karet rata-rata
yang dimiliki petani yaitu 565 batang per hektar.
Petani menjual karet hasil sadapannya dalam bentuk slab ke pedagang pengumpul di tingkat desa yang dilakukan dua minggu sekali. Tetapi pada perkebunan besar, pemasaran dilakukan setiap hari dalam bentuk lateks karena perkebunan besar memiliki tempat pengolahan hasil sendiri, berbeda dengan rakyat yang
menjualnya kepada tengkulak sebagai pedagang pengumpul di desa. Harga yang
diterima petani pun bervariasi, dan harga sepenuhnya ditentukan oleh tengkulak,
sehingga posisi tawar petani masih rendah.
Pada umur 1-5 tahun petani mengeluarkan biaya untuk pembukaan lahan, penanaman, pengajiran, pemupukan dan pemeliharaan. Baru mulai tahun ke-6 ditambah dengan biaya penyadapan serta biaya pengolahan menjadi slab. Produksi slab
petani ketika baru disadap pada tahun ke-6 mencapai rata-rata 1.920 kg/tahun dan
terus meningkat sampai dengan umur pohon karet 19 tahun mencapai rata-rata
3.840 kg/tahun, dengan harga slab pada waktu penelitian mencapai rata-rata Rp
8.500/kg.
Petani pada tahun ke 1-5 belum memperoleh penerimaan dari usahataninya
karena pohon karet belum dapat disadap, tetapi pengeluaran untuk usahatani karet
tetap berjalan sehingga pendapatannya negatif (Tabel 3). Mulai tahun ke-6 pohon
karet sudah dapat disadap sehingga sudah ada pemasukkan. Pendapatan tertinggi
diperoleh pada tahun ke-8 yaitu sebesar Rp 7.903.411,-
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Tabel 3. Rata-rata Produksi, Penerimaan, dan Pendapatan per Hektar Usahatani
Karet di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Riau Tahun
2007 (Discount Factor = 15%)
Umur
tanaman (Th)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Jumlah

Produksi Slab
(kg)

Penerimaan
(Rp)

0
0
0
0
0
0
1.920
1.920
3.264
3.264
3.264
3.264
3.264
3.456
3.456
3.456
3.456
3.840
3.840
3.840
45.504

Biaya
(Rp)

0
0
0
0
0
0
7.055.586
6.135.292
9.069.563
7.886.576
6.857.892
5.963.385
5.185.552
4.774.421
4.151.671
3.610.148
3.139.259
3.033.101
2.637.479
2.293.460
71.793.387

Pendapatan
(Rp)

7.180.000
1.141.739
992.817
863.319
750.712
652.793
1.542.236
1.341.075
1.166.152
1.014.045
881.778
766.764
666.751
579.784
504.160
438.400
381.217
331.493
288.255
250.656
21.734.145

-7.180.000
-1.141.739
-992.817
-863.319
-750.712
-652.793
5.513.350
4.794.218
7.903.411
6.872.531
5.976.114
5.196.621
4.518.801
4.194.638
3.647.511
3.171.749
2.758.042
2.701.608
2.349.224
2.042.804
50.059.242

Sumber : Analisis Data Petani, 2007.

Tabel 4. Nilai NPV, Net B/C dan Payback Period Usahatani Karet Di Kecamatan
Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Riau Per Hektar Tahun 2007
Discount
Factor (%)

NPV
(Rp)

12
15
18
25

71.250.711
50.059.242
35.176.301
14.742.526

Sumber : Analisis Data Petani, 2007
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Net B/C

Payback Period

6,981
5,322
4,117
2,375

6 tahun 1 bulan
7 tahun 1 bulan
8 tahun 1 bulan
8 tahun 2 bulan

Keragaan Usahatani Karet Rakyat di Kabupaten Rokan Hulu Riau

Kelayakan usahatani karet rakyat dilihat dari nilai NPV menunjukkan bahwa
usahatani karet yang dijalankan petani cukup menguntungkan. Bila mendasarkan
pada suku bunga bank yang berlaku di Kecamatan Bangun Purba yaitu 15%, maka
nilai NPV diperoleh sebesar Rp 50.059.242/hektar, artinya usahatani karet rakyat
akan memberikan keuntungan pada petani di akhir tahun ke 19 sebesar nilai NPVnya yaitu Rp 50.059.242,- /hektar setara dengan nilai uang pada tahun 2007. Bila
discount factor diturunkan 12% maka pada akhir tahun ke-19 diperoleh keuntungan
sebesar Rp 71.250.711,Nilai Net B/C pada discount factor 15% sebesar 5,322 artinya setiap rupiah
yang diinvestasikan akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 5,322,- atau 5,322
kali jumlah yang diinvestasikan. Hal ini tentu menguntungkan bagi petani.
Berdasarkan nilai Payback period maka pada tingkat discount factor 15%, modal yang diinvestasikan petani akan kembali dalam waktu 7 tahun 1 bulan setelah
usahatani karet berjalan. Semakin cepat pengembalian investasi akan semakin baik
dan menguntungkan bagi petani.
Nilai IRR diperoleh sebesar 46,592 %, yang berarti lebih tinggi dari tingkat
bunga bank yang berlaku di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, sehingga sangat menguntungkan untuk berinvestasi pada usahatani karet.
Kendala yang dihadapi petani meliputi kendala teknis yang berkaitan dengan
budidaya tanaman karet dan kendala non teknis yaitu tingkat pendidikan petani
yang rendah, harga yang diterima petani jauh dari harga pabrik, serta keterbatasan
modal usaha.
KESIMPULAN
Usahatani karet rakyat di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu
Riau layak diusahakan dengan nilai Net B/C sebesar 5,322; NPV sebesar Rp
50.059.242. perhektar, IRR sebesar 46,592 % dan payback period selama 7 tahun 1
bulan pada tingkat bunga 15%.
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Profil Karet Alam Indonesia
Profile Of Natural Rubber Indonesia
Oleh Danang Manumono
Staf Fakultas Pertanian, INSTIPER Yogyakarta

ABSTRACT
Natural Rubber (NR) is a renewable resorces and is important in Indonesia agricultural plantation. Indonesia has largest area in the world but not on the production
and lower than Thailand. Trend of import is not same between of production and
expor trend. Since 2002, consumption, production and export have been increasing, and export-production ratio has more than 86 %. In later, Indonesia natural
rubber price has been increasing. Most smallholders and farmers have constrains
in production are technicaly cultur and tapping technic. The raw material quality
is low because of the deliberately factor to increasing weight of NR. The extention
education technically and regulation have been needed to increase of farmer and
smallholder role.
Keyword: Natural rubber, export-production ratio, low quality.

PENDAHULUAN
Karet alam di Indonesia relatif masih memegang peranan dalam dunia perkebunan, namun seiring pejalanan waktu kurang banyak mendapat perhatian dibanding Kelapa Sawit yang terus berkembang. Sumbangan perkebunan karet disamping sebagai penghasil devisa, sumber bahan baku industri turunannya sampai
produk-produk yang sangat diperlukan oleh industri lain, dan sebagai sumber pendapatan masyarakat juga dianggap sebagai salah satu sumber karbon pelestari lingkungan. Tidak dapat dipungkiri perkebunan karet sebagai salah satu penyumbang
pelestari fungsi lingkungan hidup masih dapat diandalkan.
Karet alam masih dianggap belum tergantikan oleh karet sintetis disamping
sifat-sifat unggul tertentu juga sebagai penyedia karbon maupun sebagai sumber15
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daya yang dapat diperbaharui (renewable) meskipun pangsa pasar karet sintetis
sampai saat ini masih dianggap relatif lebih tinggi. Seiring meningkatnya harga
minyak bumi sabagai bahan baku karet sintetis akan meningkatkan harga karet
sintetis sehingga diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar karet alam Indonesia.
Karet alam merupakan hasil olahan dari lateks atau getah hasil sadapan tanaman Hevea brasiliensis. Meskipun lateks dapat diperoleh dari berbagai jenis tanaman, namun sampai saat ini lateks dalam pasaran dunia disebut dengan rubber merupakan lateks dari tanaman tersebut. Lateks dalam perdagangan dunia memiliki
berbagai bentuk dan jenis sebagai bahan baku industri berikutnya, seperti karet
remah, karet lembaran RSS, lateks dadih dan lain-lain.
Karet alam Indonesia sudah cukup lama berkembang sejak jaman kolonial,
namun seiring perjalanan waktu sudah mulai kurang diperhatikan, meskipun akhirakhir ini telah banyak mengalami kenaikan harga. Karet Indonesia ditinjau dari
areal tanam menunjukkan urutan nomor satu dunia yaitu sekitar 3,4 juta ha pada
2007, namun memiliki urutan total produksi nomor dua setelah Thailand. Hal tersebut menunjukkan produktivitas karet alam Indonesia masih rendah.
Kondisi karet Indonesia yang relatif kurang berkembang dan produktivitas
yang rendah menyebabkan menurunnya minat investor. Berbagai kendala, terutama
alam dan lingkungan serta regulasi menyebabkan persoalan tersendiri.
Rumusan Masalah
Perkebunan karet disamping sebagai sumberdaya yang dapat diperbaharui juga
sebagai salah satu penyerap tenaga kerja yang potensial karena sifatnya yang padat
karya. Ditambah proses industri turunannya hingga ke tangan konsumen, seperti
ban kendaraan, belt dan yang lain memiliki nilai tambah yang relatif cukup tinggi.
Produktivitas karet dan gairah investor yang rendah menjadi persoalan tersendiri, untuk itu perlu dikaji kondisi yang selama ini terjadi dalam perkebunan karet
di Indonesia.

16
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TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perkembangan karet alam di Indonesia
dan fenomena yang terjadi di dalamnya.
METODOLOGI
Kajian dilakukan terhadap data-data tentang karet alam Indonesia dan negaranegara lain sebagai pendukung untuk melihat kondisi perkaretan nasional. Pendekatan kajian lebih bersifat analisis tabel guna mengkaji fenomena yang terjadi.
AREAL TANAM DAN PRODUKSI KARET
Areal tanam perkebunan karet di Indonesia relatif mengalami kenaikan sejak
2001 hingga 2007 meskipun tidak besar. Pada 2002 hingga 2004 terjadi penurunan,
hal ini sebagai akibat peremajaan pada kebun-kebun tua. Seperti kita ketahui areal
perkebunan karet Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda atau diperkirakan diawali pada 1876 yang dibawa oleh Wickham (Kadir, 2008). Sehingga dimungkinkan banyaknya areal tanam yang sudah beberapa kali permajaan dan pada 2005
mulai terjadi kenaikan luas areal tanam hingga 2007. Peremajaan kebun karet dilakukan pada tanaman berumur 30 – 35 tahun tergantung pada kondisi tanaman,
atau bahkan lebih dari 35 tahun jika tidak memungkinkan untuk melakukan peremajaan.
Tabel 1. Luas Areal Tanam dan Produksi Perkebunan Karet Di Indonesia 2001-2007
Tahun
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2001 –
2007

Area
tanam
(000 ha)
3345
3318
3290
3262
3279
3309
3414

Pertumbuhan
Areal tanam
( %)

Produksi
(‘000 ton)

Pertumbuhan
Prod. (%)

-0.8072
-0.8439
-0.8511
0.5212
0.9149
3.1732

1607
1630
1792
2066
2271
2637
2755

1.431
9.939
15.290
9.923
16.116
4.475

-

2.0628

Produktivitas (ton/
ha)
0.4804
0.4913
0.5447
0.6334
0.6926
0.7969
0.8070

Pertumbuhan Produktivitas (%)
2.26
10.87
16.28
9.35
15.06
1.26

Sumber: Bastari dan Tunas, 2008
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Gambar 1. Trend Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Perkebunan Karet
di Indonesia

Pada tabel 1 dapat dilihat meskipun luas areal tanam menurun (2002-2004)
namun terdapat peningkatan produksi. Pengurangan luas areal tanam merupakan
akibat peremajaan, sedangkan tanaman-tanaman remaja (6 – 10 thn) mulai mengalami peningkatan produksi. Hal yang perlu diketahui adalah produksi getah karet
per pohon sangat dipengaruhi oleh umur tanaman disamping teknis budidaya. Dengan peningkatan umur tanaman akan terjadi peningkatan produksi getah per pohon
seiring membesarnya lingkar batang pohon sampai pada batas waktu tertentu yaitu
pada tanaman tua. Produksi tanaman tua mengalami penurunan karena bidang sadap
sudah mulai rusak maupun wilayah bidang sadap menurun. Bidang sadap yang rusak merupakan bidang sadap pulihan yang telah lebih dari dua kali sadap. Pada beberapa kasus karena tidak dilakukan peremajaan, penyadapan dilakukan pada cabang-cabang lateral. Gambar 1. menunjukkan pada 2004/2005 merupakan titik
klimaks dimana tanaman muda cenderung lebih banyak dibanding dengan tanaman
tua sehingga produksi rendah namun luas areal tanam relatif tinggi.
18
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Thailand memiliki luas areal sekitar 2,1 juta hektar dapat menghasilkan kurang
lebih 2,9 juta ton getah (Dirjen Perkebunan, 2008), sedangkan Indonesia dengan
luas areal tanam lebih tinggi (3,4 juta ha) menghasilkan getah yang lebih rendah
sekitar 2,7 juta ton. Pengusahaan areal tanaman karet di Thailand dilakukan oleh
perkebunan rakyat (smallholding farmer) yaitu sekitar 93 % pada 2006 (Sambonsuuke, Kheowvongsri, dan Joshi, 2007) dan meningkat menjadi 99,2 % pada 2007
(Gapkindo, 2008), sama halnya dengan di Indonesia 85 % dilakukan oleh perkebunan rakyat sisanya (15 %) dilakukan oleh Perkebunan Besar Swasta dan negara.
Secara umum luas areal tanam perkebunan karet Indonesia menempati urutan pertama disusul Thailand, Malaysia, China, India dan Vietnam. Potensi yang cukup
tinggi dari luas areal tanam memungkinkan Indonesia sebagai negara produsen
terbesar dunia. Banyaknya kendala menyebabkan produksi karet Indonesia rendah,
terutama masalah kultur teknis dan masih banyaknya tanaman tua yang belum
diremajakan. Produktivitas yang rendah masih dapat ditingkatkan dengan berbagai
upaya yang memungkinkan, baik secara kultur-teknis maupun regulasi.
DOMESTIK
Industri pengolahan karet atau konsumsi karet di Indonesia diamping menggunakan karet alam juga menggunakan karet sintetis dengan bahan baku minyak
bumi. Konsumsi karet sintetik di Indonesia cukup besar penggunaannya dibanding
karet alam dan meningkat setiap tahunnya. Konsumsi karet sintetik di Indonesia
pada 2006 sekitar 135 ribu ton, 2007 turun menjadi 125 ribu ton namun pada 2008
meningkat menjadi 188 ribu ton (Rahman dan Haris 2008, dan IRSG 2008). Organisasi karet dunia (IRSG) pada 2006 mencatat Indonesia sebagai salah satu negara
pengguna karet sintetis terbesar menempati urutan ke-10 setelah India.
Konsumsi karet alam dari tahun ke tahun di Indonesia meningkat rata-rata
23,35 % per tahun dengan peningkatan tertinggi pada periode 2005/2006 sebesar
60,63 %, demikian pula konsumsi dunia terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.
Pangsa konsumsi karet alam Indonesia terhadap dunia menempati urutan ke 6 atau
sebesar 4 % dan China merupakan kosumen terbesar dunia. Perkembangan kon19
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sumsi karet alam Indonesia maupun dunia menunjukkan bahwa gairah industri
perkaretan di Indonesia semakin membaik dan para pengusaha mulai melirik pada
industri perkaretan sehingga memungkinkan peningkatan areal tanam maupun
produksi karet.
Tabel 2. Konsumsi Karet Alam Dunia 2002 – 2007 (‘000 ton)
Negara/Tahun
PR China
USA
Japan
India
Malaysia
Indonesia
Korea
Thailand
Lain-lain
Total dunia

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Pangsa (2007)

1395
1111
749
680
408
145
326
278
2535
7627

1525
1078
784
717
421
156
333
298
2718
8030

2000
1144
815
745
403
196
352
319
2742
8716

2150
1159
857
789
387
221
370
335
2815
9083

2400
1003
874
815
383
355
364
321
2701
9216

2550
1018
888
851
449
391
377
374
2821
9719

26.2
10.5
9.1
8.8
4.6
4.0
3.9
3.8
29.1
100.00

Sumber: Gapkindo, 2008
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Gambar 2. Perkembangan Konsumsi Karet Alam Indonesia
IMPOR-EKSPOR
Indonesia meskipun sebagai salah satu negara penghasil utama namun masih
juga mengimpor karet alam. Selain karena masalah teknis yaitu industri pengolahan

20

Profil Karet Alam Indonesia

karet alam mensyaratkan kriteria tertentu untuk karet alam yang akan diolah, yang
tidak dimiliki produsen Indonesia dan harga yang diperoleh lebih rendah untuk
kualitas yang sama menyebabkan para industriawan mengimpor karet alam. Impor
barang-barang karet Indonesia pada 2007 sekitar 142 ribu ton sedangkan karet sintetik sebesar 125 ribu ton (Rahman dan Haris, 2008). Volume impor Indonesia dari
2002 – 2007 berfluktuasi, dan terendah pada 2005 (Tabel 3). Hal ini terkait dengan
peningkatan produksi yang relatif cukup tinggi pada 2004 yaitu sebesar 15,29 %.
Penurunan impor hanya bersifat kejutan mengingat pada 2007 impor tetap mengalami peningkatan sedangkan pada 2006 produksi juga mengalami peningkatan
relatif tinggi.
Ekspor Indonesia relatif cukup tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun sejak
2002, yang menunjukkan bahwa karet alam Indonesia dapat diandalkan sebagai
penghasil devisa negara dan sekaligus sebagai komoditi unggulan ekspor. Table 3.
menunjukkan proporsi volume ekspor dibanding produksi relatif tinggi yaitu di atas
86 %, hal ini menunjukkan bahwa produksi karet alam Indonesia dikonsumsi dalam negri tidak lebih dari 14 %. Rendahnya konsumsi di dalam negri menunjukkan
industri pengolahan karet menjadi barang jadi belum bergairah dan lebih banyak
diolah negara lain.

Tabel 3. Ekspor – Impor Karet Alam Indonesia

2002

Vol. Ekspor
(000 ton)
1497

Vol. Impor
(000 ton)
7,831

Proporsi Eksport/
Produksi (%)
91,84

2003

1661

8,565

92,69

2004

1874

6,965

90,71

2005

2023

4,779

89,08

2006

2286

5,713

86,69

2007

2407

8,148

87,37

Tahun

Sumber: Gapkindo 2008, dan FAO dalam mongabay.com 2008
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Gambar 3. Pola Perkembangan Ekspor – Impor Karet Alam Indonesia

HARGA KARET ALAM
Harga suatu produk pertanian tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas barang. Kekuatan tawar menawar antara pedagang dan pembeli akan dapat berbeda di
setiap transaksi. Gambaran kondisi harga produk merupakan rerata dari seluruh harga
transaksi maupun sejumlah mutu yang ada. Jenis dan mutu karet alam sangat beragam, dari yang berkualitas sangat buruk (karet tanah) sampai yang berkualitas baik
seperti lateks pekat maupun RSS dan sit angin (air dried sheet). Gambaran fluktuasi
harga dari tahun ke tahun secara tidak langsung akan memberikan gambaran fenomena kemampuan karet alam dalam menyumbang perekonomian kerakyatan.
Tabel 4. Perkembangan Harga Karet Alam di Indonesia (Rp/kg)
Tahun

Harga (Rp/Kg)

2003
2004
2005
2006
2007

5867
8538
9651
13527
18278

Sumber: Dirjen Perkebunan, 2008
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tanam yang tercatat dengan pasti. Beberapa kasus yang teramati adalah “hilangnya”
produk dari perusahaan, dan ekspor “ilegal” oleh perkebunan rakyat di sekitar perbatasan
(Malaysia) dan di luar Gapkindo merupakan penyebab hilangnya catatan produksi.
Teknis budidaya yang kurang baik dan penyadapan yang kurang sempurna karena masalah waktu maupun teknik sadap merupakan kendala produksi. Waktu
yang kurang tepat yang dilakukan di atas waktu optimum dan teknik penyadapan
yang kurang baik, seperti konsumsi kulit yang berlebihan dan kerusakan jaringan
kambium menyebabkan turunnya produksi. Penyadapan intensif di waktu tanaman
remaja (sadap tahun-tahun awal) menyebabkan penurunan produksi yang cukup
signifikan saat tanaman menjelang tua dan tua. Sebagaimana dikemukakan di depan bahwa di Indonesia masih banyak ditemukan tanaman-tanaman tua atau menjelang tua bahkan tanaman tua renta, dan pada 2004/2005 menunjukkan relatif banyak kebun diremajakan (Gambar 1).

KENDALA MUTU
Hambatan regulasi merupakan salah satu kendala mutu namun juga sebagai
salah satu pendorong peningkatan mutu. Pengawasan bokar (bahan olah karet)
menjadikan pekebun enggan mencatatkan produksinya, terutama oleh adanya bahan-bahan kontaminan kasar seperti tanah, tatal, pasir dan lain-lain.
Harga suatu produk tidak terlepas dari mutu produk. Mutu bokar yang baik
akan menghasilkan produk turunannya (sekunder) yang baik dan tentunya memberikan harga yang baik. Mutu bokar yang relatif rendah menjadi sorotan karena
dianggap relatif rendah, terutama bokar dari perkebunan rakyat. Yanagisawa (2008)
dari perusahaan ban Bridgestone menyatakan rendahnya mutu bokar diantaranya
disebabkan kontaminan yang terbawa dari bokar sampai pada produk akhir (ban)
seperti serpihan kayu atau tatal, serpihan daun dan plastik serta serpihan logam.
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (2008) menyatakan
akibat adanya perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata di
lapangan, kurangnya pengawasan di tingkat pedagang bokar, tidak dapat diterap24
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kannya SNI SIR pada produk dan tidak adanya sangsi regulasi SIUP pada pedagang menyebabkan mutu bokar rendah dan menyulitkan proses perdagangan bokar.
Regulasi yang ada dianggap menghambat perdagangan bokar oleh pekebun, meskipun sangsi yang diberikan ditujukan kepada pedagang. Beberapa saran yang diajukan diantaranya adalah perundang-undangan tentang bokar harus direvisi untuk
diselaraskan dengan perundang-undangan lain, seperti SK 616/MPP/Kep/10/1999
tentang pengawasan mutu wajib SNI crumb rubber SIR bagi pedagang bokar yang
dianggap tidak selaras dengan UU No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan; perlu
adanya mekanisme perijinan usaha selain SIUP; Kebijakan Menteri lebih terbuka
dan tidak detail; serta pembinaan kepada pekebun dan pedagang dalam penyadapan maupun memproses bokar melalui penyuluh-penyuluh lapangan.
Kendala mutu yang sering muncul dalam bokar adalah bau busuk akibat penggunaan koagulan yang tidak sesuai anjuran, pembekuan yang salah, unsur kesengajaan untuk meningkatkan kadar air dalam karet bongkah (lump) seperti memasukkan tatal dalam getah dan perendaman lump, tidak dilakukannya pemerasan air
menyebabkan rendahnya mutu bokar (Bastari dan Tunas 2008). Rendahnya mutu
bokar disamping mengakibatkan rendahnya harga bokar juga menyebabkan proses
pengolahan menjadi crumb rubber (SIR) tidak efisien atau mahal dan menimbulkan
limbah yang merugikan lingkungan.
Klasifikasi mutu di setiap negara berbeda-beda dan kode produk merupakan
cermin dari negara penghasil. Indonesia mengeluarkan standar mutu produk dengan
kode SIR (Standard Indonesia Rubber) yang merupakan produk karet alam dengan
spesifikasi teknis terdiri dari SIR3LV, SIR3CV, SIR3L, SIR3WF, SIR5, SIR10,
SIR10VK/CV, SIR20, dan SIR20VK/CV (Hanggokusumo, 2008). Pengklasifikasian
spesifikasi teknis karet alam berdasarkan kekenyalan, kelenturan, kadar abu, kandungan kotoran, kandungan nitrogen dan warna serta persyaratan teknis lain yang
diminta oleh pembeli. Karet alam non spesifikasi teknis merupakan bokar atau jenis
di luar kriteria tersebut sesuai permintaan konsumen atau sesuai dengan kesediaan
produsen maupun pekebun dalam menyediakan produk, seperti lateks konsentrasi
tinggi, lateks dadih, lateks bongkah, sit angin dan lain-lain.
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KESIMPULAN
Produksi dan produktivitas karet alam Indonesia sangat potensial untuk ditingkatkan ditinjau dari luas areal tanam maupun kultur teknis yang ada. Proporsi ekspor dibanding produksi masih di atas 86%. Hilangnya catatan produksi dan banyaknya tanaman tua menyebabkan produktivitas karet alam di Indonesia rendah.
Diperlukan regulasi yang tidak menghambat perdagangan karet alam dan pembinaan bagi perkebunan rakyat, baik kultur teknis maupun teknik penyadapan guna
peningkatan produksi dan perbaikan mutu.
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Analisis Usaha Tanaman Hias Anggrek dan Non Anggrek di
Provinsi D.I. Yogyakarta
Analysis of Orchid and Non Orchid Ornamental Plant Business in D.I.
Yogyakarta Province
Oleh Fitri Kurniawati
Staf Fakultas Pertanian Instiper Yogyakarta

ABSTRACT
The study was conducted to determine the income of farmers and orchid retailers, farmers' income and non-orchid retailers, business feasibility and marketing
channels as well as identify problems and constraints affecting the development of
ornamental plants in the province of Yogyakarta.
Results showed that plants that is a trend is Adenium, Aglaonema, Anthorium, Euphorbia, sanseviera and Orchid. The average income of farmers and non-orchid
retailers larger than orchid growers and retailers.
Marketing channels which occur very simple, from farmers to consumers and from
farmer to retailer to consumer. In an attempt farmers and retailers to deal with factors inhibiting factors which include capital, production and marketing.
Keywords: Ornamental Plants, Farmers, Merchants.

PENDAHULUAN
Tanaman hias merupakan tanaman yang mempunyai nilai keindahan dan daya
tarik tertentu serta mempunyai nilai ekonomis untuk keperluan hiasan di dalam dan
di luar ruangan.
Pada masa kini kegiatan usaha tanaman hias berkembang di berbagai daerah di
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biaya di dalam melaksanakan kegiatan pemasaran sehingga mereka menghendaki
keuntungan yang tinggi atas imbalan jasa pemasaran yang dilakukan.
Berkaitan dengan pengembangan usaha tanaman hias di Daerah Istimewa Jogjakarta, maka ada empat hal yang harus dicermati yaitu :
1.

Bagaimana pendapatan petani dan pedagang tanaman hias anggrek dan non
anggrek, serta membandingkan mana yang lebih besar pendapatannya.

2.

Bagaimana kelayakan usaha petani dan pedagang tanaman hias anggrek dan
non anggrek.

3.

Bagaimana saluran pemasaran tanaman hias di DIJ

4.

Kendala apa saja yang mempengaruhi pengembangan usaha tanaman hias.

TINJAUAN PUSTAKA
Tanaman hias adalah jenis tanaman tertentu baik yang berasal dari tanaman
daun atau tanaman bunga yang dapat ditata untuk memperindah lingkungan sehingga suasana menjadi lebih artistik dan menarik (Sudarmono, 1997). Keindahan
tanaman hias dapat dinikmati dengan cara menghadirkan tanaman tersebut secara
utuh dilingkungan pemukiman manusia, misalnya dengan menanam tanaman hias
tersebut di halaman rumah atau di taman umum. Tanaman hias selain ditanam langsung pada lahan yang tersedia, juga dapat ditanam pada pot. Keindahan tanaman
hias juga dapat dinikmati dengan cara memanen organ tanaman tersebut, misalnya
untuk bunga potong (cut flower). Dengan demikian, panen tanaman hias dapa dilakukan secara fisik dan dapat juga hanya dengan cara menikmati keindahannya
dengan tidak secara fisik memanen tanaman atau bagian dari tanaman hias tersebut
(Lakitan, 1995)
Pada umumnya tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komoditi tanaman hias adalah sebagai berikut :
1.

Pemasaran
Pemasaran komoditi tanaman hias masih dihadapkan masalah pokok yaitu
lemahnya informasi pasar terutama dalam hal jumlah, jenis dan mutu yang
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sesuai dengan tuntutan pasar. Hal ini mengakibatkan tingginya biaya pemasaran sehingga harga yang diterima oleh petani atau pedagang menjadi rendah.
2.

Skala Usaha
Skala pada umumnya kecil dan terpencar-pencar. Hal ini menyebabkan produksi yang tidak efisien dengan mutu, jenis dan jumlahnya kurang kompetitif dipasarkan terutama di pasar internasional.

3.

Sarana Produksi
Terbatasnya ketersediaan bibit dari segi kuantitas dan kualitas menyebabkan
tingginya biaya produksi. Selain itu fasilitas yang tersedia bagi pengembangan
usaha tanaman hias juga relatif sedikit.

4.

Permodalan
Modal yang dimiliki oleh petani tanaman hias pada umumnya sangat terbatas.
Di lain pihak lembaga finansial sebagai penyedia modal kerja yang dapat di
jangkau oleh petani belum mendukung secara optimal ( Adjid, 1994)

Dalam sistem pemasaran produsen seringkali menggunakan perantara sebagai
penyalurnya dan perantara ini merupakan suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri serta berbeda di antara produsen dan konsumen akhir atau pemakai.
Lebih lanjut Swasta (2002) mengemukakan bahwa dalam penyaluran barang
konsumsi yang ditujukan untuk pasar konsumen terdapat lima macam saluran pemasaran, yaitu :
1.

Produsen Æ Konsumen akhir

2.

Produsen Æ Pengecer Æ Konsumen akhir

3.

Produsen Æ Pedagang Besar Æ Pengecer Æ Konsumen akhir

4.

Produsen Æ Agen Æ Pengecer Æ Konsumen akhir

5.

Produsen Æ Agen Æ Pedagang besar Æ Pengecer Æ Konsumen.
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Margin pemasaran merupakan perbedaan antara harga ditingkat konsumen dan
harga ditingkat produsen atau perbedaan antara harga beli dengan harga jual. Panjang
pendeknya saluran pemasaran akan membentuk margin pemasaran yang berbeda.
Keuntungan pemasaran merupakan selisih antara marjin pemasaran dengan
biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan oleh pedagang
perantara dalam melaksanakan proses pemasaran. Total keuntungan atau laba dalam saluran pemasaran merupakan penambahan keuntungan atau laba dari setiap
pedagang perantara yang ikut serta.

METODE PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan memilih daerah penelitian secara
purposive sampling, yaitu memilih daerah yang memiliki tingkat produksi tanaman
hias yang paling tinggi, data produksi tanaman hias diperoleh dari BPS D.I. Yogyakarta. Daerah yang terpilih adalah Kabupaten Sleman dan Kotamadya Yogjakarta.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan survei lapangan. Studi
pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan untuk
mengetahui keadaan umum daerah penelitian dan data yang akan mendukung hasil
penelitian. Studi pustaka dilakukan pada instansi terkait yaitu BPS, Dinas Pertanian dan instansi lain.
Survei lapangan dilakukan guna memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian yaitu data-data yang mendukung kegiatan usaha tanaman hias, saluran pemasaran serta untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pengembangan usaha tanaman hias. Survei lapangan dilakukan dengan
observasi, wawancara dan pengisian kuesioner terhadap instansi terkait, petani, pedagang dan konsumen tanaman hias. Penentuan responden sebagai sumber informasi dilakukan dengan metode acak sederhana baik untuk petani, pedagang maupun konsumen tanaman hias anggrek dan non anggrek, tanaman non anggrek yang
diteliti adalah Adenium, Aglaonema, Anthorium, Euphorbia, Sanseviera. Jumlah
responden adalah 100 orang terdiri dari 20 orang petani tanaman hias anggrek dan
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20 orang petani tanaman hias non anggrek, 20 orang pedagang tanaman hias anggrek dan 20 orang pedagang tanaman hias non anggrek serta 10 orang konsumen
tanaman hias anggrek dan 10 orang konsumen tanaman hias non anggrek.
Digunakan analisis tabel untuk mengetahui pendapatan petani dan pedagang,
dan analisis R/C ratio untuk mengetahui kelayakan usaha tanaman hias. Untuk
mengetahui jenis saluran pemasaran dilakukan dengan jalan menelusuri jejak penyaluran tanaman hias mulai dari petani sampai ke konsumen akhir. Analisis diakhiri dengan analisis pengambilan keputusan untuk menafsirkan dan menyimpulkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.

Profil Petani Tanaman Hias

Perkembangan usaha tanaman hias di propinsi DIJ sangat pesat, hal ini dapat
dilihat dengan banyaknya petani maupun pedagang yang bermunculan sebagai pemain baru. Pada umumnya mereka menggeluti bidang tanaman hias berawal dari
hobi yang kemudian berkembang menjadi bersifat komersial, tetapi ada juga petani
atau pedagang yang melihat peluang bisnis yang besar dan berusaha menanamkan
modal yang dimiliki untuk usaha tanaman hias. Peluang bisnis ini dapat dilihat dari
banyaknya masyarakat yang memerlukan lingkungan yang sehat, dan banyaknya
pembangunan taman di kota-kota sebagai area terbuka.
Petani dalam berproduksi lebih banyak yang membudidayakan tanaman hiasnya sendiri. Petani non anggrek dalam membudidayakan tanaman hiasnya dengan
cara generatif maupun vegetatif. Untuk tanaman adenium, aglaonema dan anthurium, petani memperbanyak dengan cara penyemaian biji, sedangkan untuk tanaman euphorbia dan sanseviera petani membudidayakan dengan cara vegetatif.
Petani mempunyai lahan sendiri untuk mengusahakan tanaman hias dan bervariasi untuk luas lahan yang digunakan yaitu antara 500-6.000 m². Penggunaan
tenaga kerja menggunakan tenaga kerja luar keluarga untuk proses produksi, se32
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dangkan tenaga kerja dalam keluarga sebagai administrator. Petani menjadikan
usaha sebagai pekerjaan pokok, hanya sebagian kecil yang menjadikan usaha ini
sebagai pekerjaan sampingan.
Bahan baku untuk melakukan proses produksi sebagai pemenuhan konsumen,
petani sering mendatangkan dari luar propinsi DIJ, yaitu untuk tanaman (bibit) dari
Malang, Bandung, Jakarta, Tawangmangu, Magelang dan Ungaran. Sedangkan untuk
sarana produksi seperti pot, pupuk didatangkan dari Malang, Jakarta dan Bandung.
Petani tidak hanya menjual tanaman hias saja tetapi melakukan usaha sampingan yaitu menyewakan tanaman (rental) dan pembuatan taman. Usaha ini masih
berhubungan dengan usaha tanaman hias dan dilakukan untuk menambah pendapatan petani. Usaha sampingan ini muncul, awalnya karena permintaan dari konsumen. Kebutuhan akan adanya tanaman di dalam ruangan yang semakin meningkat dan kebutuhan akan keberadaan tanaman di dalam kantor-kantor, sekolah,
instansi swasta, penataan kota menyebabkan usaha sampingan ini semakin berkembang. Usaha ini berkembang kurang lebih hampir sepuluh tahun terakhir, hal ini
dapat dipahami bahwa masyarakat kota sudah memiliki apresiasi yang cukup tinggi terhadap keindahan ruangan dengan elemen tanaman sebagai unsur alami yang
dapat memperlunak sifat keras furniture maupun struktur arsitek bangunan. Selain
itu konsumen juga sudah menyadari manfaat adanya tanaman hias yang berfungsi
sebagai titik pandang yang menyejukkan.
Usaha sampingan yang lain adalah pembuatan taman. Sistem pembuatan taman sangat tergantung pada luasan area yang akan dibuat taman. Apabila area semakin luas berarti membutuhkan tanaman semakin banyak dan membutuhkan
waktu untuk proses pembuatan taman.
Usaha rental dan pembuatan taman sebagian dilakukan oleh petani yang mempunyai skala usaha besar, akan tetapi tidak semua petani mengusahakan usaha sampingan ini. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai alasan bahwa penyewaan tanaman membutuhkan biaya yang banyak dan menanggung banyak resiko yaitu
tanaman akan rusak setelah disewa.
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Keberhasilan petani dalam melaksanakan usahataninya sangat dipengaruhi oleh
umur petani, tingkat pendidikan, pengalaman dan juga jumlah anggota keluarga.

2.

Profil Pedagang Tanaman Hias

Sampel pedagang pengecer yang diambil dalam penelitian ini adalah pedagang
yang membeli tanaman hias dari petani langsung kemudian di jual ke konsumen.
Pedagang disini juga dibedakan menjadi dua kelompok jenis tanaman yaitu pedagang pengecer non anggrek yang menjual tanaman hias yang sedang trend dan jenis
tanaman lain dalam jumlah relatif sedikit. Penjualan pedagang pengecer hanya terbatas pada penjualan tanaman pot dan pupuk. Untuk pedagang non anggrek jenis
pot yang dijual beraneka ragam ada yang terbuat dari plastik (berwarna hitam, hijau, coklat), tanah liat dan keramik. Sedangkan pupuk yang dijual adalah pupuk
organik (kompos, sekam, pakis) dan pupuk anorganik (pupuk daun, akar, hormon
perangsang pertumbuhan). Sedangkan untuk pedagang anggrek selain menjual
anggrek berbunga juga menjual bibit anggrek baik dalam botol maupun seedling.
Untuk penjualan pot macamnya ada pot yang dari tanah liat, pakis, kotak dari kayu.
Sedangkan pupuk yang dijual adalah pupuk anorganik (vitobloom, gromone) dan
hormon pertumbuhan.
Cara penjualan yang dilakukan oleh pedagang tanaman hias yaitu selain membuka kios, juga mengikuti pameran tanaman hias dua sampai empat kali dalam satu
bulan yang diselenggarakan oleh beberapa even organizer, maupun mengikuti lomba atau kontes tanaman hias. Walaupun ada juga pedagang yang melakukan pemasaran secara mandiri yaitu dengan menjual dilingkungan tetangga, teman dan dari
mulut ke mulut.

3.

Profil Konsumen Tanaman Hias

Konsumen yang membeli tanaman hias terdiri dari konsumen pribadi untuk
memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu sebagai kolektor atau hanya untuk penyejuk
ruangan atau rumah, instansi pemerintah, swasta, sekolah dan masih banyak yang
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lain. Konsumen ada yang bersifat kolektor, hal ini disikapi pedagang untuk selalu
menyediakan jenis tanaman tertentu bahkan dengan cara mendatangkan dari luar
negeri karena harga jualnya sangat tinggi.
Sebagian besar konsumen non anggrek adalah mereka yang menyukai tanaman hias (hobi) dan hanya sekedar ikut-ikutan ingin memiliki tanaman hias terutama
tanaman yang sedang trend. Tanaman yang paling diminati konsumen adalah tanaman bibit karena harganya lebih murah dan merasa puas apabila bisa mengembangkan sendiri.
Sedangkan konsumen anggrek adalah bersifat hobi dan pemula karena menyukai tanaman jenis yang menghasilkan bunga. Untuk konsumen anggrek yang bersifat kolektor, mereka berusaha mencari jenis tanaman anggrek yang belum dimiliki
dan mencari jenis yang baru.

4.

Jenis Tanaman Hias Yang Diperdagangkan

Banyaknya jenis dan macam tanaman hias yang diperdagangkan baik oleh
petani maupun pedagang pengecer di Prov. D.I. Yogyakarta sangat tergantung dari
luas usahanya, semakin luas usaha semakin banyak pula jenis dan jumlah tanaman
hias yang diusahakan. Petani dan pedagang tanaman hias non anggrek mengusahakan lebih dari satu jenis tanaman hias, mereka lebih menitikberatkan pada jenis
tanaman yang sedang trend, yaitu adenium, aglaonema, anthorium, euphorbia, dan
sanseviera. Harga jual untuk tanaman berdaun bisa mencapai jutaan rupiah, hal ini
berdasar pada jumlah daun, penampilan, tinggi tanaman, jenis/spesies. Sedangkan
untuk tanaman berbunga berdasar pada jenis/spesies, semakin langka jenisnya
maka akan semakin mahal harganya. Walaupun untuk jenis tertentu yang tidak
trend tetap menyediakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen instansi atau kantor pemerintaih, swasta, sekolah dan sebagainya. Sedangkan untuk petani dan pedagang anggrek hanya mengusahakan satu jenis tanaman anggrek saja.
Jumlah tanaman yang terjual setiap bulannya baik dari jenis maupun jumlahnya secara keseluruhan sulit untuk diketahui. Hal ini disebabkan karena keluar
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masuknya tanaman tidak dirinci dengan jelas dan bagi petani dan pedagang pengecer, jumlah dan jenis tanaman yang terjual dan dibeli bukan merupakan hal yang
harus benar-benar diperhitungkan.
Harga yang terbentuk di pasar pada komoditas tanaman hias ditentukan oleh
penampilan. Untuk tanaman hias daun, harga sering dihitung bersasarkan jumlah
daun, spesies tanaman, penampilan (bentuk, warna) dan untuk tanaman hias bunga,
harga ditentukan apabila tanaman sudah menghasilkan bunga. Penentuan harga tanaman anggrek biasanya didasarkan pada bentuk bunga yang indah, rapi, menarik
dan tahan lama, warna bunga yang cemerlang dan bersih bahkan warna yang mencolok, tangkai yang kokoh dan tidak lemah serta kelangkaan jenisnya.

5.
a.

Analisis Pendapatan.
Pendapatan Petani Dalam Usaha Tanaman Hias.

Pendapatan diperoleh dari total penerimaan dikurangi dengan total biaya keseluruhan. Biaya dalam usaha tanaman hias dibedakan atas biaya tetap dan biaya
variabel. Biaya tetap terdiri dari pajak tanah, restribusi sampah, biaya keamanan
dan tenaga kerja tetap serta penyusutan sedangkan biaya variabel terdiri dari biaya
untuk pembelian tanaman/bibit, pot, pupuk, rekening listrik, rekening telpon, transportasi dan upah tenaga kerja tidak tetap.
Penerimaan diperoleh dari penjualan tanaman, pot, pupuk dan penerimaan
rental, pembuatan taman dan merangkai bunga (bouqet). Tabel 1 dibawah ini menjelaskan pendapatan rata-rata petani tanaman hias.
Tabel 1. Rata-rata pendapatan petani tanaman hias di Prov. D.I. Yogyakarta (Rp/bln)
No
1.
2.
3.
4

Keterangan
Penerimaan
Total Biaya
Pendapatan
R/C Ratio

Sumber : Analisis data primer, 2008
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Non Anggrek

Anggrek

17.512.500,00
4.033.244,80
13.479.255,00
4.342

11.960.000,00
2.812.562,51
9.147.437,49
4.252

Analisis Usaha Tanaman Hias Anggrek dan Non Anggrek di Provinsi D.I. Yogyakarta

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan R/C ratio, baik petani
non anggrek maupun petani anggrek mempunyai nilai lebih dari 1, maka petani tanaman hias baik non anggrek maupun anggrek layak untuk diusahakan.

b.

Pendapatan pedagang pengecer tanaman hias

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan R/C ratio. Baik pedagang pengecer non anggrek maupun pedagang pengecer anggrek mempunyai nilai
lebih dari 1, maka pedagang pengecer tanaman hias baik non anggrek maupun anggrek layak untuk diusahakan.
Tabel 2. Rata-rata pendapatan pedagang pengecer tanaman hias di Prov. D.I.
Yogyakarta (Rp/bln)
No
1.
2.
3.
4

Keterangan
Penerimaan
Total Biaya
Pendapatan
R/C Ratio

Non Anggrek

Anggrek

8.410.000,00
1.850.631,94
6.559.368,06
4.544

7.665.000,00
1.983.565,98
5.681.434,02
3.864

Sumber : Analisis data primer, 2008

6.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Usaha Tanaman Hias

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa dalam melakukan suatu usaha tentu tidak
lepas dari faktor penghambat atau kendala-kendala yang harus dihadapi. Bagi
petani dan pedagang pengecer tanaman hias ada beberapa hambatan atau kesulitan
yang dihadapi dalam mengusahakan usaha tanaman hias. Dalam hal ini faktor
penghambat yang dihadapi dalam mengusahakan usaha tanaman hias dibagi menjadi 3 faktor yaitu: Faktor penghambat dalam mendapatkan modal, produksi dan
pemasaran. Modal disini ditujukan guna pengembangan usaha, yaitu perluasan
usaha, penganekaragaman jenis tanaman, penganekaragaman usaha sampingan
dan lain-lain. Petani dan pedagang pengecer menghadapi kendala mendapatkan
modal disebabkan bunga pinjaman yang tinggi, prosedur pinjaman sulit dan berbelit-
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belit serta tidak mempunyai agunan. Kendala produksi adalah terbatasnya bibit atau
tanaman dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam jumlah banyak dan kualitas yang sama. Kendala pemasaran adalah persaingan yang terlalu ketat, karena perkembangan jumlah petani
dan pedagang pengecer tanaman hias yang terus bertambah, kendala lain adalah
lemahnya informasi.
Faktor pendukung usaha tanaman hias meliputi faktor pendukung dalam modal, produksi dan pemasaran. Petani maupun pedagang pengecer tanaman hias
yang mengikuti suatu kelompok tani atau badan koperasi tidak akan mengalami
kesulitan karena mendapat dukungan dari pemerintah berupa bantuan modal dengan bunga yang rendah dan pengembalian jangka panjang. Penyediaan bibit atau
tanaman juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini dibawah Departemen Pertanian. Bahkan pihak swasta sekarang banyak menyediakan sarana dan prasarana
produksi. Untuk memasarkan tanaman hias agar produk sampai ke tangan konsumen, pemerintah propinsi DIJ juga menyediakan sarana atau tempat untuk jual
beli yaitu di Bursa Agro Jogjakarta dan Departemen Pertanian. Sedangkan pihak
swastapun membantu pengusaha tanaman hias untuk memasarkan produknya dengan mendirikan Event Organizer yang menyelenggarakan pameran-pameran di
Propinsi D.I. Yogyakarta antara lain Yudhistira, Oskar Production, Witkoe, Iwan
Moris Production, Cipta Wahana karya dan Flower’s Land, mereka bersaing dan
melihat peluang besar untuk ikut mengambil keuntungan dengan perkembangan
usaha tanaman hias ini. Lokasi pameran juga mendukung dalam pameran tanaman
hias karena letak berada di Jantung atau tengah kota, antara lain halaman parker
Mc. Donald Gondolayu, bekas hotel Ambarukmo, Alfa Supermarket, Kedaung,
Parkir Timur Galeria Mall. Halaman APMD, Among Rogo, Purna Budaya UGM.
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Tabel 3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam usaha tanaman hias di Prov.
D.I. Yogyakarta
No

Faktor

Penghambat

Pendukung

1

Modal

Bunga pinjaman tinggi
Prosedur pinjaman sulit
Tidak mempunyai agunan

2

Produksi

Terbatasnya bibit atau tanaman
dari segi kualitas dan kuantitas.

Pemerintah dan pihak swasta
menyediakan sarana dan
prasarana yang cukup

3

Pemasaran

Persaingan

Pameran

Dukungan Pemerintah melalui
kelompok tani atau koperasi

Sumber : Analisis data primer, 2008
KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Tanaman hias yang sedang trend adalah adenium, aglaonema,anthorium, euphorbia, sanseviera dan anggrek.

2.

Saluran Pemasaran tanaman hias di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta sangat sederhana yaitu terdiri dari
a. Saluran I
: Petani Æ Konsumen
b. Saluran II : Petani Æ Pedagang Pengecer Æ Konsumen
Rata-rata pendapatan petani dan pedagang pengecer tanaman hias non anggrek lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pendapatan petani dan pedagang pengecer tanaman anggrek.

3.

4.

Petani dan pedagang pengecer tanaman hias dalam melakukan usahanya ada
faktor penghambat dan faktor pendukung yaitu faktor modal, faktor produksi
dan faktor pemasaran.
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ABSTRACT
This research aims to determine the elasticity value of each production factor, technical efficiency level and price, and return to scale of PT. Madu Baru Yogyakarta.
The basic method being used is analytical descriptive followed by analysis of productive function of Cobb-Douglas.
The result showed that 60,8% variation of sugar production can be simultaneously
explained by the independent variable of ground sugar canes, sulfur, lime, Fuel Oil,
and kkwt (kesepakatan kerja waktu terbatas/agreement of limited working hour) of
installation department and factory. The value of significance F with the reliability
degree of 95% demonstrated significant correlation between all production factors
and sugar production. In individual (t-test), only production factor of ground sugar
cane, sulfur, and Fuel Oil that affect the sugar production significantly.
The efficiency indices (ki) of ground sugar cane production factor, auxiliary material of sulfur, and Fuel Oil are 1,23; 50,13; and -2,81, mean that the utilization of
ground sugar cane production factor and sulfur were less effect. Thus, additional
utilization needs to be implemented until mill capacity to intensify the production.
Furthermore, the use of Fuel Oil has proven to be inefficient because mill capacity
not yet fulfilled.
The totaling of regression coefficients of production factor has amounted to 0,976
on fase II (decreasing return to scale). It means that PT. Madu Baru Yogyakarta
still have their opportunity to increase the production, however the percentage of
additional production increase will decrease in proportion to each increment of
production factor.
Keywords: sugar production, efficiency, elasticity, return to scale.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksinya didasarkan pada
tujuan yang hendak dicapai. Biasanya perusahaan cenderung menempatkan manfaat keuangan sebagai tujuan utama, yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal.
Perusahaan pabrik gula berbeda dengan perusahaan industri non pertanian,
pabrik gula pada umumnya sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku tebu
sehingga kapasitas di bawah minimum. Suatu sektor industri dapat berjalan dengan
baik dan bertambah besar bila nilai tambah maupun outputnya meningkat. Untuk
dapat meningkatkan output tersebut, faktor-faktor produksi yang digunakan dalam
proses produksi pabrik gula harus dimanfaatkan secara optimal.
Sebagai perusahaan pabrik gula PT. Madu Baru Yogyakarta bertujuan untuk
memperoleh profit yang maksimal atau setidak-tidaknya terhindar dari kerugian
(normal profit). Namun demikian kendala yang dihadapi oleh pabrik gula ini semakin berat karena berkurangnya sumberdaya yang tersedia. Oleh karena itu salah
satu hal yang sangat penting adalah efisiensi produksi berdasarkan pada hasil analisis kuantitatif, dengan kata lain sangat diperlukan analisis untuk menjawab beberapa pertanyaan:
1.

Seberapa besar perbandingan perubahan relatif produksi dan input yang
menunjukkan nilai elastisitas faktor-faktor produksi di PT. Madu Baru Yogyakarta?

2.

Apakah PT. Madu Baru telah efisien secara teknis dan harga dalam kegiatan
produksinya?

3.

Dengan melihat return to scale, apakah tingkat produksi PT. Madu Baru telah
optimal dalam pemakaian faktor-faktor produksi?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diadakan penelitian Efisiensi
Produksi Gula di PT. Madu Baru Yogyakarta.
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B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :
1.

Nilai elastisitas faktor-faktor produksi yang digunakan di PT. Madu Baru Yogyakarta

2.

Efisiensi teknis dan efisiensi harga

3.

Derajat skala hasil (return to scale)

METODE PENELITIAN
A. Metode Dasar
Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode
penelitian yang dipusatkan pada pemecahan masalah yang aktual. Data yang telah
dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis (Surachmad,
1985).
Penelitian ini juga menggunakan teknik studi kasus, yaitu memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, sebanyak yang diteliti terdiri atas satu unit atau kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus. Penelitian ini
merupakan suatu kasus di perusahaan PT. Madu Baru dengan memusatkan perhatian pada efisiensi produksi gula.
B. Jenis Dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder PT. Madu
Baru Yogyakarta, yaitu data time series dua mingguan periode Mei – September
tahun 2000 –2004, dan data primer hasil wawancara sebagai pelengkap dan penjelas dalam analisis.
Data pokok yang digunakan, yaitu:
a.

Jumlah gula pasir yang dihasilkan oleh PT. Madu Baru dan digunakan sebagai
variabel tak bebas (dependent variable) dalam fungsi produksi.

b.

Data faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di pabrik
gula yang terdiri atas jumlah tebu giling, jumlah pemakaian bahan penolong
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(belerang, kapur, bahan bakar Fuel Oil), dan jumlah penggunaan tenaga yang
berhubungan dengan kegiatan produksi di bagian instalasi dan pabrik, yang
dinyatakan dalam hari kerja orang (HKO).
c.

Harga output adalah nilai rupiah gula pasir yang didasarkan pada harga yang
berlaku pada tahun yang bersangkutan, dinyatakan dalam rupiah per kuintal
(Rp/ku).

d.

Harga input adalah harga faktor produksi yang digunakan dalam produksi
gula berupa nilai rupiah tebu giling, bahan penolong berupa belerang dan kapur, bahan bakar Fuel Oil, dan tenaga kerja kesepakatan kerja waktu terbatas
(kkwt) bagian instalasi dan pabrik, dinyatakan dalam rupiah per satuan unit
(Rp/satuan).

C. Metode Analisis
Analisis menggunakan metode fungsi produksi Cobb-Douglas, sebagai berikut:

Keterangan:
Y : variabel yang dijelaskan
x : variabel yang menjelaskan
a,b : besaran yang akan diduga
u : kesalahan (disturbance term)
e : logaritma natural, e = 2,718
Fungsi produksi ini digunakan untuk menganalisis efisiensi teknis dan efisiensi
harga. Dalam mengestimasikan parameter fungsi produksi pada persamaan fungsi
Cobb-Douglas, digunakan metode kudrat terkecil yang biasa Ordinary Least Square
(OLS), sehingga model fungsi produksi perlu ditransformasikan ke dalam bentuk
linier menjadi:
ln Y = ln a + bn ln Xn + u, n = 1,2,….5
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Selanjutnya dengan pendekatan regresi linier kuadrat terkecil (OLS) akan
diperoleh parameter estimasi masing-masing variabel yang berpengaruh (independent variable). Parameter ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui tingkat signifikansinya terhadap
variabel yang dipengaruhi (dependent variable) pada masing-masing parameter
tersebut dilakukan uji t. Pengujian secara serentak dilakukan dengan uji F (Over All
Test) dan koefisien determinasi majemuk (R2). Analisis korelasi digunakan untuk
menguji hubungan antara dua variabel yang tidak menunjukkan hubungan fungsional (berhubungan bukan berarti disebabkan).
1.

Uji koefisien determinasi

Koefisien determinasi merupakan proporsi variabel bebas yang diterangkan
oleh pengaruh linear variabel bebas. Koefisien determinasi mengukur besarnya
sumbangan variabel bebas terhadap naik turunnya variabel tak bebas. Nilai R 2 terletak antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tepat garis regresi yang diperoleh. Sebaliknya, semakin kecil R2 menunjukkan arti bahwa semakin tidak tepat regresi tersebut untuk menggambarkan data observasi. Nilai R 2
dapat dicari dengan persamaan:
R 2 = ESS/TSS
Keterangan :
ESS : jumlah kuadrat yang diterangkan (explained sum of square)
TSS : jumlah kuadrat total (total sum of square)
2.

Koefisien korelasi

Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur
kekuatan (keeratan) suatu hubungan antar variabel. Nilai positif dan negatif menunjukkan arah korelasi. Sifat korelasi akan menentukan arah dari korelasi, dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. 0,00 – 0,20 berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah
b. 0,21 – 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah
c. 0,41 – 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat
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d.
e.
f.
3.

0,71 – 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat
0,91 – 0,99 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat sekali
1 berarti korelasi sempurna

Uji F (Over All Test)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas yang dipakai dalam model. Nilai F hitung
yang semakin menjauhi 0 menunjukkan arti bahwa semakin besar pengaruh semua
variable bebas secara serentak terhadap variable tak bebas. Nilai F hitung harus
dibandingkan dengan F tabel pada derajat kebebasan tertentu. Hipotesis yang digunakan:
Ho = b1 = b2 =b3 = b3 ……. = bn = 0
Ha = bi ≠ 0
Statistik uji yang digunakan:

Keterangan:
ESS : jumlah kuadrat yang diterangkan (explained sum of square)
RSS : jumlah kuadrat residual (residual sum of square)
k : jumlah variabel
N : jumlah sampel
Jika F hitung < F tabel pada derajat bebas yang sama, maka Ho diterima. Sedangkan jika Ho diterima maka model tidak dapat digunakan untuk meramalkan
hubungan (tidak ada hubungan Y dengan x1, x2, ….. x5). Jika Ho ditolak maka model
dapat digunakan dalam meramalkan hubungan antara Y dengan faktor-faktor
produksi (x1, x2, ….. x5) yang digunakan.
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4.

Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap tak bebas, dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Nilai t-hitung yang semakin menjauhi nol menunjukkan arti bahwa semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap
variabel tak bebas. Untuk pengujian hipotesis, maka nilai t-hitung harus dibandingkan dengan nilai t-tabel pada derajat keyakinan tertentu mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel bebas. Hipotesis yang digunakan adalah:
Ho = bi = 0
Ha = bi ≠ 0
Statistik uji yang digunakan:
t hitung =

.i = 1, 2, 3, ….. n

Keterangan:
bi : koefisien regresi variabel bebas
Sbi : standar error
Jika t-hitung, pada derajat bebas yang sesuai maka Ho diterima, artinya variabel ke-i tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap produksi pada tingkat kepercayaan yang telah ditentukan. Jika t-hitung > t-tabel pada derajat bebas yang sesuai,
maka variabel ke-i memiliki pengaruh yang nyata terhadap produksi.
5.

Pengujian selanjutnya adalah pengujian untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik.
Pengujian ini meliputi uji multikolinearitas dan uji autokolinearitas.
a. Multikolinearitas
Multikolinearitas merupakan suatu keadaan, satu atau lebih variabel bebas dapat dinyatakan sebagai kombinasi varibel bebas merupakan fungsi variabel bebas lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas adalah
dengan uji Klein atau nilai R2.
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b.

Autokolinearitas
Autokolinearitas menunjukkan hubungan antara nilai-nilai yang berurutan variabel yang sama. Pengujian untuk mengetahui ada dan tidaknya autokolinearitas adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson.
6.

Untuk mengetahui efisiensi produksi yang terdiri atas efisiensi teknis dan
efisiensi harga dilakukan perhitungan sebagai berikut:
a. Efisiensi teknis
Efisiensi teknis terjadi bila penggunaan input x1 dapat menghasilkan
produk rata-rata yang maksimum yaitu pada saat MP = AP atau
= 1 atau berada di daerah II (0< є <1).

=є

b.

Efisiensi harga
Penggunaan input dikatakan efisien dalam alokasi harga bila mempunyai
MVP (Marginal Value Product) yang sama dengan harga input yang bersangkutan pada keadaan tersebut akan dapat keuntungan maksimum.
Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:
MVPxr = Pxn atau

= 1 = ki

ki = (bi.Y Py)/(xi Pxi)
Jika ki=1, maka input yang digunakan sudah efisien. Penggunaan input
yang digunakan belum efisien pada saat ki>1, sedangkan jika ki<1, input yang
digunakan tidak efisien.
Derajat skala hasil (return to scale) dapat dihitung dengan menambahkan elastisitas faktor produksi (b1 + b2 + …..b5) = є. Bila є = 1, maka perusahaan mengalami constan return to scale, bila є >1, perusahaan mengalami
increasing return to scale, dan bila є <1, perusahaan mengalami decreasing
return to scale.
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HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Produksi
Produk yang dihasilkan oleh PT. Madu Baru Yogyakarta terdiri atas produk
utama dan produk sampingan. Hasil produksi dipengaruhi oleh jumlah tebu yang
digiling dan luas areal penanaman tebu. Sebagai gambaran, luas areal tanaman tebu
yang ada pada saat ini berkisar 5000-6000 ha dengan tingkat produktivitas lahan
tiap hektarnya sebesar kurang lebih 1000 kuintal tebu. Di samping tebu, diperlukan
pula bahan-bahan penolong lain yang sangat membantu proses produksi.
Hasil produksi berupa gula sebagai produk utama dan tetes sebagai produk
sampingan selama tahun 1994 sampai dengan 2004 dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Rasio produksi gula dan tetes dari tahun ke tahun relatif tetap, pada umumnya 90%
hasil dari proses penggilingan berupa ampas tebu, 5% gula, sisanya berupa tetes
dan air. Mulai tahun 1998, terjadi peningkatan produksi gula dan tetes yang disebabkan oleh kapasitas giling yang meningkat pula.
Tabel 3.1.Hasil Produksi Gula dan Tetes PT. Madu Baru Yogyakarta
Tahun
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Gula (ku)
Produksi (ku)
Perubahan
188.326
139.101
- 49.225
134.118
- 4.983
141.673
7.555
176.786
35.113
208.455
31.669
226.320
17.865
194.200
- 32.120
237.636
43.436
244.999
7.363
232.879
- 12.120

Tetes (ku)
Produksi (ku)
Perubahan
120.717
108.561
- 12.156
141.565
33.004
90.450
-51.115
121.070
30.620
157.325
36.255
175.169
17.844
146.028
- 29.141
171.345
25.317
179.643
8.298
169.170
- 10.473

Rasio gula
dengan tetes
1,56
1,28
0,95
1,56
1,46
1,32
1,29
1,33
1,39
1,36
1,38

Sumber: Data Sekunder PT. Madu Baru, 2007.
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B. Pengujian Analisis Korelasi dan Regresi
1.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R 2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel tak bebas. Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel Model Summary dan tertulis R square. Apabila regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda yaitu variabel bebas
yang digunakan lebih sari satu, maka nilai yang digunakan adalah R square yang
sudah disesuaikan (Adjusted R square), karena disesuaikan dengan jumlah variabel
bebas yang digunakan dalam penelitian. Nilai R square dikatakan baik jika di atas
0,5 karena nilai R square antara 0 sampai 1. Nilai Adjusted R square dapat dilihat
pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2. Model Summary
Model

R

R square

Adjusted R
Square

Std. Error of
Estimate

Durbin-Watson

1

0,811a

0,658

0,608

0,09020

1,88

a. Predicate (Constant), KKWT, FO, KAPUR, BELERANG, TEBU
b. Dependent Variable : PRODUKSI
Sumber : Analisis Data, 2007

Output SPSS pada Tabel 3.2 memiliki nilai koefisien determinasi yang sudah
disesuaikan (Adjusted R square) sebesar 0,608. Artinya 60,8% variasi variabel tak
bebas produksi gula dapat dijelaskan bersama-sama oleh variabel bebas tebu giling,
belerang, kapur, Fuel Oil, dan tenaga kerja kesepakatan kerja waktu terbatas di
bagian instalasi dan pabrik. Sedangkan sisanya 39,2% dijelaskan oleh variabel lain
di luar variabel yang digunakan dalam model. Jadi dapat disimpulkan bahwa model
regresi linear berganda layak dipakai untuk penelitian, karena sebagian besar variasi variabel tak bebas dijelaskan oleh variabel bebas yang digunakan dalam model.
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2.

Uji Koefisien Korelasi

Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur
kekuatan (keeratan) suatu hubungan antar variabel. Nilai positif dan negatif menunjukkan arah korelasi. Nilai koefisien korelasi Pearson diperoleh dari perhitungan
melalui SPSS dan dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Koefisien Korelasi

Produksi Gula
Tebu
Belerang
Kapur
Fuel Oil
kkwt

Produksi
Gula
1
0,709
0,553
0,369
-0,644
-0,033

Tebu
0,709
1
0,587
0,121
-0,576
0,047

Belerang
0,553
0,587
1
0,129
-0,516
-0,206

Kapur
0,369
0,121
0,129
1
-0,161
-0,241

Fuel Oil
-0,644
-0,576
-0,516
-0,161
1
-0,034

Kkwt
-0,033
-0,047
-0,206
-0,241
-0,034
1

Sumber: Analisis Data, 2007

Dari Tabel 3.3 terlihat bahwa ada hubungan positif yang sangat erat antara faktor produksi tebu dan belerang dengan produksi gula. Jika variabel tebu dan gula
mengalami kenaikan maka produksi gula juga akan naik. Sedangkan faktor produksi Fuel Oil walaupun hubungannya dengan produksi sangat erat juga, tetapi bersifat
negatif, artinya jika Fuel Oil mengalami kenaikan maka produksi gula justru menurun. Hal ini disebabkan oleh karena Fuel Oil adalah bahan bakar untuk ketel sebelum ampas tebu dihasilkan atau terus dipakai jika ampas tebu kurang tersedia. Semakin banyak menggunakan Fuel Oil berarti semakin sedikit ampas yang tersedia
untuk bahan bakar yang berarti semakin sedikit pula tebu yang digiling yang pada
akhirnya berarti semakin rendah produksi gula yang diperoleh. Dari Tabel 3.3
tersebut juga terlihat bahwa faktor produksi kapur dan tenaga kerja (kkwt) tidak
erat hubungannya dengan produksi gula. Faktor produksi tenaga kerja (kkwt) diperhitungkan tetap walaupun saat itu tebu yang digiling lebih sedikit, sehingga bisa
dikatakan tidak ada hubungan antara tenaga kerja (kkwt) dan produksi gula.
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3.

Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas secara bersamasama terhadap variabel tak bebas. Nilai F hitung yang semakin menjauh 0 menunjukkan arti bahwa semakin besar pengaruh semua variabel bebas secara serentak
terhadap variabel tak bebas. Nilai F hitung dapat dilihat pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4. ANOVA
Model
Regression
Residual
Total

Sum of Square
0,533
0,277
0,810

df
5
34
39

Mean Square
0,107
0,008

F

Sig.

13,110*

0,000a

a. Predictors : (Constant), KKWT, FO, KAPUR, BELERANG, TEBU
b. Dependent Variable : PRODUKSI
Sumber : Analisis Data, 2007
Keterangan :
*= berpengaruh nyata

Nilai F hitung sebesar 13,110 > dari F tabel 4,48 (df1=6-1=5 dan df2 = 406=34) yang berarti bahwa variabel bebas (faktor-faktor) berupa tebu giling, belerang, kapur, Fuel Oil, dan tenaga kerja kesepakatan kerja waktu terbatas bagian
instalasi dan pabrik secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap produksi
gula pada taraf kepercayaan 95% (nilai p-value 0,000 < 0,05).
4.

Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel
bebas secara individual (parsial) terhadap variabel tak bebas, dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Nilai t hitung diperoleh dari perhitungan melalui SPSS
dan dapat dilihat pada Tabel 3.5.
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Tabel 3.5. Coeficients
Model
(Constant)
Tebu
Belerang
Kapur
FO
kkwt

Unstandardized
Coeficients
B
-3,485
0,641
0,116
0,405
-0,070
0,147

Std. Error
5,143
0,197
0,133
0,164
0,031
0,671

Standardized
Coeficients

t

Sig

Beta
0,444
0,117
0,260
-0,285
0,024

-0,678
3,251*
0,869ns
2,475*
-2,209*
0,219ns

0,503
0,003
0,391
0,018
0,034
0,828

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

0,538
0,552
0,910
0,605
0,850

1,858
0,811
1,099
1,654
1,177

a. Predictors : (Constant), KKWT, FO, KAPUR, BELERANG, TEBU
Sumber: Analisis Data, 2007
Keterangan :
*= berpengaruh nyata
ns= tidak berpengaruh nyata

Analisis uji t untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel tak bebas adalah sebagai berikut:
a.

Variabel tebu giling memiliki nilai p-value 0,003<0,005 atau t-hitung 3,251>ttabel 2,03 (df=40-5=35) berarti berpengaruh nyata. Artinya kuantitas tebu giling sebagai bahan baku produksi gula secara parsial berpengaruh nyata terhadap produksi gula.

b.

Variabel belerang memiliki p-value 0,391>0,005 atau t-hitung 0,869<t-tabel
2,03 (df=35) berarti tidak berpengaruh nyata. Artinya kuantitas belerang sebagai bahan penolong produksi gula secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap produksi gula.

c.

Variabel kapur memiliki p-value 0,018<0,05 atau t-hitung 2,475>t-tabel 2,03
(df=35) berarti berpengaruh nyata. Artinya kuantitas kapur sebagai bahan penolong produksi gula secara parsial berpengaruh nyata terhadap produksi gula.

d.

Variabel Fuel Oil memiliki p-value 0,034<0,05 atau t-hitung 2,209>t-tabel 2,03
(df=35) berarti berpengaruh nyata. Artinya kuantitas Fuel Oil sebagai bahan
bakar produksi gula secara parsial berpengaruh nyata terhadap produksi gula.
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e.

Variabel kesepakatan kerja waktu terbatas bagian instalasi dan pabrik memiliki
nilai p-value 0,828>0,05 atau t-hitung 0,219<t-tabel 2,03 (df=35) berarti berpengaruh nyata. Artinya jumlah jam kerja karyawan kesepakatan kerja waktu
terbatas (kkwt) bagian instalasi dan pabrik sebagai tenaga kerja pengolahan
produksi gula secara parsial berpengaruh nyata terhadap produksi gula.

Berdasarkan angka yang tertera dalam kolom
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atau di sekitar angka 2, maka model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi karena angka 2 pada uji Durbin-Watson terletak di daerah No Autocorrelation.
Hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson menunjukkan angka 1,888 dan dari
tabel diperoleh batas bawah (dl) = 1,23 dan batas atas (du) = 1,77. Dengan demikian,
nilai hitung Durbin-Watson sebesar 1,888 terletak di daerah No Autocorrelation dan
dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik
autokorelasi.
D. Pengujian Analisis Efisiensi dan Skala Usaha
1. Elastisitas Produksi
Pada suatu analisis regresi, variabel dengan koefisien regresi terbesar merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling kuat dalam regresi tersebut. Untuk
mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel
tak bebas digunakan koefisien elastisitas.
Model yang digunakan dalam analisis efisiensi adalah model regresi linear
Cobb-Douglas. Hasil pendugaan garis melalui fungsi Cobb-Douglas akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus menunjukkan besarnya elastisitas masingmasing faktor produksi. Telah dijelaskan pada uji t sebelumnya bahwa dari tabel
3.5, variabel bebas yang berpengaruh nyata adalah variabel tebu giling, kapur, dan
Fuel Oil. Nilai koefisien elastisitas produksi masing-masing variabel yang berpengaruh nyata terhadap produksi gula adalah sebagai berikut:
a.

Elastisitas produksi tebu giling

=

0,641

b.

Elastisitas produksi kapur

=

0,405

c.

Elastisitas produksi Fuel Oil

=

–0,070

Faktor produksi tebu giling memiliki koefisien regresi atau elastisitas paling
besar. Hal ini menunjukkan tebu giling mempunyai pengaruh yang paling besar
terhadap produksi gula daripada variabel bebas lainnya. Koefisien regresi faktor
produksi tebu giling sebesar 0,641 berarti penambahan input sebesar 1% akan meningkatkan output (gula) sebesar 0,64%. Berdasarkan koefisien regresi diketahui
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besarnya elastisitas produksi tebu giling sebesar 0,641 (tahap II) berada di daerah
rasional.
Koefisien regresi faktor produksi bahan penolong berupa kapur sebesar 0,405
berarti penambahan input sebesar 1% akan meningkatkan output (gula) sebesar
0,40%. Berdasarkan koefisien regresi diketahui besarnya elastisitas produksi bahan
penolong berupa kapur sebesar 0,405 (tahap II) berada di daerah rasional.
Koefisien regresi faktor produksi bahan bakar berupa Fuel Oil sebesar -0,070
berarti penambahan input sebesar 1% akan menurunkan output (gula) sebesar
0,07%. Berdasarkan koefisien regresi diketahui besarnya elastisitas produksi bahan
bakar berupa Fuel Oil sebesar -0,07 (tahap III) berada di daerah irrasional.
Elastisitas tebu giling dan kapur terletak pada daerah II (0< є <1). Pada tahapan
ini, tambahan sejumlah input tebu giling dan kapur tidak diimbangi dengan penambahan output gula yang diproduksi. Jumlah gula yang diproduksi semakin lama
semakin kecil, tetapi Total Product (TP) tetap naik pada tahapan increasing at decreasing rate. Persentase naiknya penambahan produksi gula semakin berkurang
dengan naiknya persentase penambahan tebu giling dan kapur. Pada daerah ini,
nilai Average Product (AP) atau produk rerata lebih besar daripada Marginal Product (MP). Sehingga dapat diartikan penggunaan faktor produksi tebu giling telah
efisien secara teknis karena daerah II ini merupakan daerah rasional bagi produsen
untuk mencapai keuntungan maksimum.
Elastisitas bahan bakar Fuel Oil terletak pada daerah III (є <0). Pada tahapan
ini, tambahan sejumlah input bahan bakar Fuel Oil justru menyebabkan penurunan
output gula yang diproduksinya. Faktor produksi bahan bakar Fuel Oil dikatakan
tidak efisien, artinya penambahan Fuel Oil justru mengurangi jumlah produksi
gula. Sehingga penggunaan bahan bakar Fuel Oil perlu dikurangi agar gula yang
diproduksi dapat meningkat.
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2.

Fase Pergerakan Skala Usaha (Derajat Skala Hasil).

Untuk mengetahui derajat skala hasil, dapat diketahui dengan penjumlahan
elastisitas masing-masing faktor-faktor produksi. Hasil penjumlahan elastisitas faktor-faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut:
ε = ε1 + ε2 + ε3
= 0,641 + 0,405 + (-0,070)
= 0,976
Penjumlahan tersebut hanya untuk nilai elastisitas tebu giling, bahan penolong
berupa kapur, dan bahan bakar Fuel Oil karena hanya tiga nilai elastisitas itulah
yang berpengaruh nyata terhadap produksi gula pasir. Sedangkan nilai elastisitas
belerang dan kesepakatan kerja waktu terbatas tidak ditambahkan karena tidak berpengaruh nyata terhadap produksi gula pasir.
Karena nilai ε sebesar 0,976, maka nilai elastisitas produksi total berada pada
tahapan decreasing return to scale yaitu tahap yang rasional. Hal ini berarti PT.
Madu Baru berproduksi pada tahap II, dalam kurva tahapan produksi, kurva MVP
menurun tetapi masih lebih besar dari nol dan letaknya di bawah kurva APP. Pada
tahapan ini PT. Madu Baru masih dapat menaikkan produksi gula namun persentase
naiknya tambahan produksi semakin berkurang pada setiap penambahan faktor
produksi, dengan kata lain perusahaan mengalami decreasing return to scale.
3.

Efisiensi Harga

Efisiensi harga merupakan konsep ukuran marginal tentang penambahan faktor produksi yang mengakibatkan penambahan produk yang dihubungkan dengan
harga masing-masing faktor produksi dalam usaha untuk mencapai suatu keuntungan maksimum. Suatu penggunaan faktor produksi akan efisien dalam alokasi
harga apabila mempunyai MVP yang sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan. Pada tingkat inilah diperoleh keuntungan maksimum. Nilai kuantitas,
harga variabel, MVP variabel bebas, dan ki dapat dilihat pada Tabel 3.6.
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Tabel 3.6. Kuantitas, Harga Variabel, MVP Variabel Bebas, dan ki
Variabel bebas
Koefisien regresi
Rata-rata Xi
Pxi (Rp)
Rata-rata Y (ku)
PY (Rp)
MVPXi
ki

Tebu giling (X1)
0,641
227.367,48 ku
10.850/ku
14.059,9 ku
336.770,5/ku
13.348,91
1,23

Kapur (X3)
0,405
25.988,56 kg
1.472/kg
14.059,9 ku
336.770,5/ku
73.788,57
50,13

FO (X4)
-0,070
114.415,73 lt
1.032/lt
14.059,9 ku
336.770,5/ku
-2.896,87
-2,81

Sumber: Analisis Data, 2007

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa indeks efisiensi (ki) faktor
produksi tebu giling, bahan penolong berupa kapur, dan bahan bakar berupa Fuel
Oil, yaitu berturut-turut 1,23; 50,13; dan -2,81. Ini berarti penggunaan faktor
produksi tebu giling dan kapur masih belum atau kurang efisien. Sedangkan indeks
efisiensi faktor produksi bahan bakar Fuel Oil memiliki nilai lebih kecil dari 1, ini
berarti penggunaan bahan bakar Fuel Oil tersebut tidak efisien karena terlalu berlebihan. Sehingga dapat dikatakan penggunaan faktor-faktor produksi yang dimasukkan dalam variabel bebas, tidak atau belum dialokasikan secara efisien.
Penggunaan bahan baku utama yaitu tebu giling ternyata tidak efisien maka
dengan penambahan faktor produksi tersebut, produksi gula masih dapat meningkat sehingga keuntungan yang dicapai perusahaan pun masih dapat dinaikkan
hingga mencapai maksimum. Penambahan input tebu giling ini juga perlu diimbangi dengan penambahan bahan penolong berupa kapur.
Fuel Oil digunakan sebagai bahan bakar kegiatan operasional mesin pabrik di
stasiun pengolahan produksi gula yang senantiasa bekerja sepanjang hari dan tidak
tergantung banyak sedikitnya jumlah tebu yang digiling. Hal ini pula yang menyebabkan tenaga kerja kesepakatan kerja waktu terbatas bagian instalasi dan
pabrik tidak menunjukkan pengaruh nyata terhadap produksi gula. Penggunaan
hari kerja orang tetap diperhitungkan sebagai upah walaupun pada saat itu kuantitas tebu giling lebih sedikit, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan
faktor-faktor produksi tidak efisien.
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Kendala utama dalam proses gula terutama adalah penyediaan bahan baku dan
kapur. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa faktor produksi tebu giling
memiliki sumbangan terbesar dibandingkan faktor produksi lain. Hal ini disebabkan oleh tebu giling sebagai bahan baku utama produksi gula.
Dari hasil perhitungan indeks efisiensi diketahui bahwa penggunaan faktor
produksi tersebut dinilai belum efisien artinya masih kurang. Hal ini disebabkan
kurangnya pasokan tebu di pabrik gula karena penyempitan lahan maupun karena
persaingan dengan jenis tanaman lain yang dinilai lebih menguntungkan.
Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam rangka menaikkan produksi gula
adalah menambah pasokan bahan baku sampai kapasitas giling dengan cara mengembangkan kerja sama di wilayah lain untuk peningkatan areal tanam tebu sehingga secara tidak langsung akan mendorong efisiensi dalam hal penggunaan bahan bakar dan bahan penolong. Menurut Sekretariat Dewan Gula Indonesia,
kapasitas giling di Indonesia telah mencapai 32.759,80 ku tebu per hari. Sedangkan
di PT. Madu Baru, tebu yang digiling setiap hari rata-rata sebanyak 28.420,93 ku
tebu. Ini berarti walaupun telah memenuhi jumlah standar minimum tebu giling
(15.000 ku per hari) tetapi masih berada di bawah rata-rata kapasitas giling pabrik
gula di Indonesia.
Penggunaan bahan bakar dan bahan penolong berkaitan dengan kapasitas giling. Dengan terpenuhinya kapasitas giling, maka penggunaan bahan bakar lebih
efisien. Penggunaan faktor produksi bahan bakar berkaitan erat dengan kegiatan
operasional mesin pabrik. Pemakaian bahan bakar Fuel Oil dinilai tidak efisien secara teknis maupun harga karena pada saat jumlah tebu yang digiling sedikit, bahan
bakar tetap digunakan di setiap pengolahan. Sehingga hal ini mengakibatkan biaya
tetap per unit produk semakin tinggi.
Takaran penggunaan bahan penolong disesuaikan dengan kuantitas tebu giling. Sehingga jumlah kapur yang diberikan tergantung besar sedikitnya tebu yang
digiling. Selain dipengaruhi oleh jenis dan keadaan bahan baku, kualitas gula yang
dihasilkan juga dipengaruhi oleh tingkat keasaman dan jumlah kapur pada peng-
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olahan gula di stasiun pemurnian. Pemberian pH kapur terlalu tinggi dan berlebihan harus dihindarkan untuk mencegah gula berwarna gelap. Oleh karena itu,
kelebihan kapur ini dinetralkan dengan penggunaan belerang sehingga proses pemurnian nira menghasilkan nira yang jernih.
Jumlah kapur yang ditambahkan dilakukan secara hati-hati dan dengan perhitungan yang tepat yaitu disesuaikan dengan nira mentah. Fungsi pemakaian kapur
adalah untuk mengendapkan kotoran dalam nira, menetralkan nira, dan mencegah
inverse sehingga dihasilkan rendemen gula yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis,
penggunaan tebu giling dan kapur dinilai belum efisien dalam alokasi harga. Hal ini
disebabkan tebu giling belum mencapai kapasitas giling pabrik sehingga penggunaan kapur yang menyesuaikan jumlah tebu giling juga masih dapat ditambahkan
jika pemakaian tebu juga meningkat. Pemakaian kapur sesuai dengan prosedur turut menentukan kualitas SHS IA yang dihasilkan PT. Madu Baru.
Selain kapur, bahan penolong yang digunakan sebagai variabel bebas dalam
penelitian ini adalah belerang. Dari hasil analisis, pemakaian belerang sebagai input
produksi gula tidak berpengaruh secara nyata. Pabrik telah mengikuti prosedur
penggunaan kapur dengan baik sehingga pabrik hanya perlu menambahkan sedikit
belerang untuk membantu proses pemutihan gula.
Sementara itu, faktor produksi lain yang digunakan adalah tenaga kerja kesepakatan kerja waktu terbatas bagian instalasi dan pabrik yang berhubungan langsung dengan kuantitas output produksi gula. Dari hasil analisis, faktor produksi ini
tidak berpengaruh secara nyata terhadap produksi gula. Hal ini disebabkan jumlah
HKO tidak tergantung dengan jumlah tebu yang digiling. Pada saat musim giling,
ada kalanya pabrik tidak melakukan penggilingan atau jumlah tebu yang digiling
sangat minim sedangkan biaya upah harus tetap dibayarkan. Sehingga hal ini tidak
turut menentukan banyak sedikitnya produksi gula yang dihasilkan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1.

2.

3.

Elastisitas :
a. Fuel Oil
e<0
(daerah III)
b. kapur
0 < e <1 (daerah II)
c. tebu
0<1
(daerah II)
Penggunaan faktor produksi tebu giling dan kapur belum atau kurang efisien
sehingga masih dapat ditingkatkan, dan kapasitas giling tidak terpenuhi maka
pemakaian Fuel Oil tidak efisien (berlebihan)
PT. Madu Baru berada pada tahapan decreasing return to scale.

B. Saran
1.

Salah satu usaha untuk meningkatkan efisiensi produksi adalah dengan menaikkan jumlah tebu giling sampai dengan kapasitas giling, dengan cara kerja
sama dengan wilayah sentra produksi tebu ditingkatkan, dan perluasan areal
tanaman tebu yang disertai dengan teknis budidaya yang tepat. Jika kapasitas
giling terpenuhi maka pemakaian Fuel Oil dan tenaga kerja kesepakatan kerja
waktu terbatas di bagian instalasi dan pabrik juga efisien.

2.

Pemakaian kapur agar disesuaikan dengan jumlah nira mentah dengan ukuran
dan konsentrasi tertentu.
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Perbedaan Metode Sampling Terhadap Taksiran Luas Bidang
Dasar
Sampling Method Difference In Their Basal Area Estimates
Oleh Tatik Suhartati
Staf Fakultas Kehutanan INSTIPER Yogyakarta

ABSTRACT
The aim of this research is to describe difference two sampling methods are plot
sampling and point sampling in their basal area estimates.
Sampel was taken in BKPH Banyuasin, KPH Ngawi. Four age classes were evaluated with two methods above, Age classes respectively III, IV, V, VI. Difference
Basal Area Factor in point sampling were evaluated. Basal Area Factor 1 and
Basal Area Factor 4 used for Age Class III and Age Class IV. Basal Area Factor 4
and Basal Area Factor 9 used for Age Class V and Age Class VI. Basal area estimate, sampling precision and error sampling are three factor used for defined wich
sampling method will be the best method.
The result of this research is plot sampling and point sampling have non significant
effect to their basal area estimates. Point sampling with Basal Area Factor 1 give
the best sampling precision and error sampling in Age Class III and Age Class IV.
In other hand plot sampling give the give the best sampling precision and error
sampling in Age Class V and Age Class VI.
Keywords : plot sampling, point sampling, basal area estimates

PENGANTAR

Data potensi hutan biasanya diperoleh dengan cara melakukan sampling. Demikian juga yang dilakukan dalam kegiatan perencanaan pengelolaan hutan jati di
Perum Perhutani. Biasanya sampel diambil dengan cara membuat plot atau petak
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ukur. Plot ditempatkan secara sistematik dengan awal acak atau sesuai dengan instruksi yang berlaku di Perum Perhutani. Menurut Loestch et al. (1973) , metode ini
mudah dilaksanakan akan tetapi biayanya relatif mahal dan biasanya juga terdapat
masalah pada pohon yang terletak di tepi batas petak ukur. Di sisi lain dikenal
pengambilan sampel tanpa plot atau yang lebih dikenal dengan sampling titik.
Waktu, biaya dan kecermatan yang dihasilkan merupakan tiga variabel yang
menentukan teknik sampling yang dipilih (Simon, 1996). Kecermatan dari inventore hutan yang dilakukan dengan sampling diukur dari sampling error dan tidak
termasuk non sampling error. Sedangkan keakuratan berhubungan dengan error
total dan termasuk di dalamnya efek dari non sampling error. Dalam inventarisasi
hutan maka yang pertama harus dilakukan adalah mengelola akurasi dengan mendesign sedemikian rupa agar dapat diperoleh tingkat kecermatan tertentu dengan
menghilangkan atau meminimalkan non sampling error. Sampling error diekspresikan oleh standar error rata-rata, sedangkan non sampling error adalah error yang
tidak berhubungan dengan masalah statistik pemilihan sampel dan akan ada baik
dilakukan pengukuran terhadap populasi maupun sampel. Jadi non sampling error
selalu ada sedang sampling error ada hanya jika diterapkan metode sampling (Husch
et al., 1982).
Sampling titik dilakukan menggunakan alat yang dapat sangat sederhana yaitu
sebatang tongkat dengan lubang pandang pada ujung yang satu dan celah pandang
pada ujung yang lain. Keunggulan metode ini antara lain dapat dilakukan dengan
mudah dan cepat, tidak diperlukan pembuatan petak ukur sehingga masalah kecermatan karena pohon batas dapat diatasi.
Melihat keunggulan yang dimiliki oleh metode sampling titik, maka perlu dilakukan perbandingan apakah metode sampling titik dapat memberikan taksiran,
kecermatan sampling dan sampling error yang sama baik atau bahkan lebih baik
daripada sampling plot.
Alat berupa tongkat yang digunakan dalam metode sampling titik mempunyai
ukuran yang disebut sebagai basal area faktor (BAF). Ada beberapa ukuran BAF
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yang dapat digunakan, akan tetapi untuk memilih nilai BAF yang tepat sulit ditetapkan petunjuk yang bersifat umum sehingga jika akan dipergunakan sampling titik
perlu dilakukan penelitian pendahuluan agar dapat ditemukan nilai BAF yang cocok. Oleh karena itu jika sampling titik menunjukkan kecermatan dan sampling
error yang lebih baik dibanding sampling plot, maka perlu dicari nilai BAF yang
cocok untuk digunakan pada kelas umur tertentu.
Perbandingan panjang alat pengukur sudut dengan lebar celah pandang (k) =
1/50, maka nilai 1 disebut sebagai BAF (Basal Area Factor). Dengan mengetahui
jumlah pohon yang masuk sebagai sampel, akan diketahui luas bidang dasar per
hektar, yaitu dengan mengalikan jumlah pohon dengan nilai BAF alat yang dipakai.
Sedang untuk mengetahui taksiran jumlah pohon per hektar dapat dilakukan dengan menggunakan faktor jumlah pohon. Faktor jumlah pohon adalah sama dengan
nilai BAF alat yang dipakai dibagi dengan luas bidang dasar pohon (Simon, 1996).
Ada dua faktor yang berpengaruh langsung terhadap jumlah pohon yang
masuk sampel di titik tertentu, yaitu lebar sudut pandang dan diameter pohon.
Makin kecil sudut pandang alat yang dipakai, akan semakin besar kemungkinan
pohon sampel yang diperoleh. Hal ini di satu pihak akan memmpertinggi kecermatan taksiran karena derajat bebas semakin besar, tetapi di pihak lain dapat menimbulkan kesalahan oleh adanya kemungkinan pohon-pohon yang tertutup oleh pohon
yang terletak lebih dekat dengan titik sampel. Sebaliknya jika sudut pandang terlalu
lebar maka jumlah sampel pohon akan lebih sedikit sehingga mengurangi kecermatan taksiran karena derajat bebas juga kecil (Simon, 1996).
Pemilihan alat pengukur dengan nilai BAF yang tepat sesuai dengan kondisi
tegakan mempunyai arti penting dalam sampling titik agar diperoleh kecermatan
taksiran yang baik. Secara praktis yang perlu diperhatikan di lapangan untuk menetukan nilai BAF yang tepat adalah ukuran diameter pohon dan kerapatan tegakan. Semakin rapat tegakan cenderung dipilih BAF yang besar dan sebaliknya.
Semakin besar diameter pohon juga cenderung untuk memilih BAF yang lebih
besar. Dalam hutan seumur, ukuran diameter pohon dapat dilihat dari kelas um-
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urnya. Dengan alat yang dibuat secara sederhana, dapat dipilih nilai BAF sebagai
berikut : BAF 1 dengan nilai k = 1/50 untuk tegakan berukuran kecil; BAF 4 dengan nilai k = 2/50 untuk tegakan berukuran sedang dan BAF 9 dengan nilai k =
3/50 untuk tegakan berukuran besar (Simon, 1996).

METODE PENELITIAN
Pengambilan Sampel
Sampel diambil di BKPH Banyuasin, KPH Ngawi. Terdapat empat kelas umur
yang digunakan yaitu KU III (umur 24 tahun), KU IV (umur 35 tahun), KU V (umur
49 tahun) dan KU VI (umur 56 tahun). Metode sampling plot yang digunakan untuk
semua kelas umur adalah sistematik sampling dengan awal random. Dengan ketentuan kelas umur III dan IV menggunakan petak ukur lingkaran luas 0,04 ha (jarijari 11,28 m) dengan jarak antar petak ukur 100 x 100 m sedangkan kelas umur V
dan VI dengan luas petak ukur 0,1 ha (jari-jari 17,8 m) dengan jarak antar petak
ukur 200 x 200 m. Sedang metode sampel titik pada Kelas Umur III dan IV menggunakan BAF 1 dan 4 dan pada kelas Umur V dan VI menggunakan BAF 4 dan 9.
Titik sampel pada sampling titik sama dengan titik pusat petak ukur pada sampling
plot, sehingga jumlah titik sampel untuk masing-masing kelas umur sama dengan
jumlah petak ukur pada sampling plot.

Analisis
Luas Bidang Dasar/Hektar pada Sampling Titik
Taksiran rata-rata luas bidang dasar per hektar (lbds/ha) untuk satu unit penaksiran dihitung dengan rumus :
dimana :
X : rata-rata jumlah pohon pada semua titik sampel
BAF : basal area faktor
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Luas Bidang Dasar/Per Hektar pada Sampling Plot
Taksiran rata-rata luas bidang dasar per hektar (lbds/ha) untuk satu unit penaksiran dengan rumus :

Kecermatan sampling (Plbds) untuk sampling titik maupun plot dihitung dengan
rumus :

; Se lbds : standar error
Sampling error (SElbds) sampling titik maupun plot dihitung dengan rumus :

Perbandingan Antara Sampling Plot dengan Sampling Titik
Perbandingan luas bidang dasar pada ke dua nilai BAF yang dipakai untuk setiap kelas umur antara metode sampel plot dengan sampel umur dilakukan dengan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap. Perlakuan untuk masing-masing kelas
umur ada tiga yaitu sampling plot, sampling titik dengan BAF1 dan sampling titik
dengan BAF2. Jika terdapat beda nyata antar ke tiga perlakuan, selanjutnya dilakukan uji LSD.
Perbandingan juga dilakukan terhadap kecermatan sampling dan sampling error luas bidang dasar maupun jumlah pohon per hektar yang diperoleh untuk setiap
metode pengambilan sampel dengan cara melihat angka numeriknya saja. Dari perbandingan tersebut selanjutnya ditentukan metode sampling yang paling cocok untuk masing-masing kelas umur.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah Titik Plot
Titik pusat masing-masing plot atau petak ukur pada sampling plot menjadi
titik sampel pada sampling titik. Rincian jumlah dan luas petak ukur setiap kelas
umur dicantumkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah dan Luas Petak Ukur Setiap Kelas Umur
Kelas Umur

Umur (th)

Luas (ha)

Luas PU (ha)

Jumlah PU

III
IV
V
VI

24
35
49
56

15,1
26,1
7,2
16,2

0,04
0,04
0,1
0,1

11
15
7
16

Taksiran Luas Bidang Dasar
Pengambilan sampel dengan metode sampling titik pada masing-masing kelas
umur menggunakan dua macam nilai Basal Area Factor (BAF). Untuk Kelas Umur
III dan IV menggunakan BAF 1 dan BAF 4 sedangkan untuk Kelas Umur V dan
VI menggunakan BAF 4 dan BAF 9. Statistik luas bidang dasar per hektar untuk
KU III dan IV menggunakan metode sampling plot dan sampling titik dapat dicermati pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Luas Bidang Dasar/Hektar Kelas Umur III dan IV
Kelas
Umur
III
IV

Sampling Plot
Rata-rata
Standar
(m2/ha)
Deviasi
8,84
4,64
10,40
4,89

BAF 1
Rata-rata
Standar
(m2/ha)
Deviasi
8,55
4,43
10,3
3,90

BAF 4
Rata-rata
Standar
(m2/ha)
Deviasi
10,55
8,63
11,47
8,75

Tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa pada Kelas Umur III maupun IV terdapat
perbedaan variasi rata-rata luas bidang dasar yang cukup besar untuk ke dua nilai
BAF yang digunakan. Sedangkan untuk Kelas Umur V dan VI, variasi nilai rata-
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rata luas bidang dasar per hektar antara BAF 4 dan BAF 9 tidak terlalu besar dibandingkan Kelas Umur III dan IV.

Tabel 3. Statistik Luas Bidang Dasar/Hektar Kelas Umur V dan VI
Kelas
Umur
V
VI

Sampling Plot
Standar
Rata-rata
Deviasi
19,3
9,28
14,59
7,28

BAF 4
Standar
Rata-rata
Deviasi
20,00
15,49
14,00
8,75

BAF 9
Standar
Rata-rata
Deviasi
18,00
14,69
9,56
10,11

Hasil analisis varians pada Tabel 4 menunjukkan bahwa untuk semua kelas
umur ternyata ke dua metode sampling yang digunakan tidak memberikan efek
yang berbeda nyata terhadap taksiran rata-rata luas bidang dasar per hektar.
Tabel 4.Analisis Varians Luas Bidang Dasar/Hektar
Sumber Variasi
KELAS UMUR III
Perlakuan
Error
Total
KELAS UMUR IV
Perlakuan
Error
Total
KELAS UMUR V
Perlakuan
Error
Total
KELAS UMUR VI
Perlakuan
Error
Total

Derajat Bebas

Kwadrat Tengah

F hitung

2
30
32

13,8319
34,3450

0,4027 NS

2
42
44

15,7418
34,1785

0,4606 NS

2
18
20

7,2541
180,759

0,0401 NS

2
45
47

112,8894
79,9304

1,4123 NS

Keterangan : NS :tidak berbeda nyata pada taraf uji 0,05
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Selanjutnya akan dilihat hasil perhitungan kecermatan sampling dari ke dua
metode yang digunakan. Nilai kecermatan sampling dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Kecermatan Sampling Luas Bidang Dasar/Hektar
Kelas Umur

Sampling Plot

III
IV
V
VI

17,35
12,15
18,15
13,60

BAF 1
15,65
9,81
-

Sampling Titik
BAF 4
25,21
19,70
26,55
17,65

BAF 9
30,86
26,46

Sampling titik dengan BAF 1 ternyata menghasilkan kecermatan sampling
yang terbaik dibanding sampling plot dan sampling titik dengan BAF 4 untuk Kelas
Umur III dan IV. Ini mungkin terjadi karena pohon sampel pada sampling titik
dipilih berdasarkan ukuran luas bidang dasarnya sehingga pohon-pohon yang berukuran besar, bernilai tinggi akan diwakili oleh jumlah yang sepadan. Sedangkan
dalam sampling plot pohon yang dipilih sebagai sampel adalah pohon-pohon yang
masuk dalam petak ukur tanpa memperhatikan berapa dan bagaimana komposisi
ukurannya (Loetsch et al., 1973). Pada Kelas Umur III dan IV ini, sampling titik
dengan BAF 4 menghasilkan kecermatan sampling yang terendah. Hal ini diduga
kareana menurut Simon (1996) pada sampling titik ada dua faktor yang berpengaruh terhadap jumlah pohon yang masuk sebagai sampel di titik tertentu yaitu lebar
sudut pandang dan ukuran diameter pohon sampel. Untuk BAF 4 berarti sudut pandang lebih lebar dibanding BAF 1, sehingga jumlah pohon sampel yang diperoleh
semakin sedikit, hal ini akan mengurangi taksiran kecermatan karena derajat bebasnya juga kecil. Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa pada
sampling titik dengan BAF 4, ada dua titik sampel yang tidak ada pohon sampelnya
atau tidak ada pohon yang masuk dalam sudut pandang BAF 4. Oleh karena itu
varians luas bidang dasar per hektar pada sampling titik dengan BAF 4 ini jauh
lebih besar dibanding sampling titik dengan BAF 1. Akibat dari itu maka kecermatan samplingnya juga rendah.
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Pengambilan sampel dengan metode sampling plot memberikan kecermatan
yang tertinggi pada Kelas Umur V dan VI. Untuk sampling titik pada Kelas Umur
V dan VI ini digunakan BAF 4 dan 9, ternyata dengan sudut pandang yang lebar
(lebih lebar dibanding yang digunakan pada Kelas Umur III dan IV) menghasilkan
kecermatan sampling yang rendah. Hal ini diduga karena penggunaan sudut pandang yang lebar (BAF 4 dan 9) membuat banyak titik sampel yang tidak ada pohon
sampelnya terutama pada Kelas Umur VI.
Menurut Simon (1996) efektifitas suatu metode sampling, dapat diukur dengan
memperbandingkan besarnya varians harga rata-rata untuk metode sampling yang
dimaksudkan, kalau keduanya mempunyai derajat bebas yang sama. Dalam hal ini
yang dibandingkan adalah besarnya sampling error (SE). Oleh karena itu berikut
disajikan nilai sampling error (SE) pada taraf kepercayaan 99 % untuk ke dua metode sampling yang digunakan seperti pada Tabel 6.
Tabel 6. Sampling Error Luas Bidang Dasar Per Hektar
Kelas Umur

Sampling Plot

III
IV
V
VI

2,5368
1,4792
6,8199
3,4359

BAF 1
2,4281
1,1857
-

Sampling Titik
BAF 4
4,8199
2,6532
11,3666
10,6933

BAF 9
10,7837
4,4351

Dilihat dari nilai sampling error maka untuk Kelas Umur III dan IV yang paling kecil nilainya adalah sampling titik dengan BAF 1. Sedangkan untuk Kelas
Umur V dan VI adalah sampling plot. Jika ingin diperoleh kecermatan tertentu
yang sama dengan metode sampling yang lain maka dapat dilakukan pehitungan
jumlah sampel yang diperlukan dengan menggunakan perbandingan nilai varians
rata-rata (Simon, 1996). Pada Kelas Umur III dengan menggunakan sampling titik
BAF 1 diperoleh kecermatan 15,65 %, dengan jumlah titik sampel yang sama dengan jumlah petak ukur pada sampling plot. Jika sampling plot ingin memperoleh
kecermatan yang sama dengan sampling titik BAF 1 maka diperlukan jumlah petak
ukur sebesar 12 buah, jadi hanya diperlukan tambahan 1 petak ukur saja. Sedang71
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kan untuk sampling titik BAF 4 diperlukan 42 titik sampel, hampir empat kali lebih
besar dari jumlah titik sampel pada BAF 1. Pada Kelas Umur IV dengan menggunakan metode sampling titik BAF 1 dengan jumlah titik sampel 15 buah diperoleh
kecermatan tertinggi yaitu sebesar 9,81 %, maka jika sampling plot ingin memperoleh kecermatan yang sama dengan sampling titik BAF 1 harus menggunakan 24
petak ukur dan untuk sampling titik dengan BAF 4 harus menggunakan 75 titik
sampel atau lima kali jumlah titik sampel pada sampling plot BAF 1. Pada Kelas
Umur V sampling plot menghasilkan kecermatan tertinggi yaitu sebesar 18,15 %
dengan jumlah petak ukur 7 buah. Jika sampling titik dengan BAF 4 ingin memperoleh kecermatan yang sama dengan sampling plot maka diperlukan sejumlah 16
buah sedangkan dengan BAF 9 harus menggunakan 18 titik sampel, ke duanya
memerlukan hampir dua kali jumlah petak ukur pada sampling plot. Sedangkan
pada Kelas Umur VI sampling plot dengan 16 petak ukur juga menghasilkan kecermatan tertinggi yaitu 13,60 %. Untuk memperoleh kecermatan yang sama maka
sampling titik dengan BAF 4 memerlukan titik sampel 20 buah, sedangkan BAF 9
memerlukan 27 buah titik sampel.
Pemilihan Metode yang Paling Baik
Metode yang dianggap paling baik dalam peneitian ini akan dipilih dengan
melihat nilai kecermatan sampling, sampling error dan jumlah tenaga kerja dalam
menjalankan pekerjaan di lapangan dan pengolahan data.
Kelas Umur III dan IV termasuk kelas umur muda yang dalam penelitian ini
kecermatan sampling dan sampling error untuk taksiran rata-rata luas bidang dasar
per hektar tertinggi dihasilkan oleh sampling titik dengan BAF 1. Untuk Kelas
umur V dan VI, kecermatan sampling dan sampling error yang terbaik dihasilkan
oleh sampling plot.
Jika hanya ingin menaksir luas bidang dasar per hektar maka metode sampling
plot memerlukan 3 orang tenaga kerja sedangkan metode sampling titik hanya memerlukan 2 orang saja. Jenis pekerjaan pada pembuatan sampling plot adalah membuat petak ukur, menentukan pohon batas dan mengukur diameter pohon.
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Pengolahan data luas bidang dasar per hektar yang diambil dengan menggunakan sampling plot, memerlukan waktu relatif lebih lama dibanding dengan sampling titik. Luas bidang dasar dalam sampling plot dihitung dari luas bidang dasar
per pohon dalam setiap petak ukur dijumlahkan dan dikalikan dengan luas petak
ukur, sedangkan pada sampling titik cukup dengan mengalikan jumlah pohon yang
masuk sebagai sampel dengan nilai BAF alat yang dipakai. Perhitungan ini cukup
mudah, cepat dan tidak terjadi pembulatan-pembulatan seperti pada sampling
plot.
Berdasarkan kajian terhadap kecermatan sampling, sampling error, jumlah tenaga kerja di lapangan dan pengolahan data maka jika hanya ingin ditaksir luas
bidang dasar per hektar saja untuk Kelas Umur III dan IV dapat dipilih sampling
titik BAF 1, untuk Kelas Umur V dan VI sebaiknya dipilih sampling plot. Hal ini
karena baik dalam hal kecermatan maupun sampling error untuk taksiran luas bidang dasar per hektar maupun jumlah pohon per hektar, sampling plot menghasilkan yang terbaik.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.

Kedua metode sampling menghasilkan taksiran luas bidang dasar per hektar
dan jumlah pohon per hektar yang tidak berbeda nyata.

2.

Kemampuan menghasilkan kecermatan sampling dan sampling error pada
taksiran luas bidang dasar per hektar untuk KU III dan IV terbaik diperoleh
dengan sampling titik BAF 1, sedangkan untuk KU V dan VI diperoleh oleh
sampling plot.

PERSANTUNAN
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Pengaruh Pengaturan pH Pulp Terhadap Sifat Papan Serat
Kerapatan Sedang dari Campuran Limbah Kayu
Effect of pH Regulation of Pulp PropertiesMedium Density Fiber
Board of Mixed Waste Wood
Oleh Hastanto Bowo Woesono
Staf Fakultas Kehutanan INSTIPER Yogyakarta

ABSTRACT
Manufacturing trials of medium density fiberboard from wood have been conducted
on laboratory at the faculty of Forestry Gadjah Mada University and INSTIPER
Yogyakarta. Wood waste sample in this study were obtained from wood industry in
Yogyakarta. The kind of wood waste were bangkirai, meranti and kamfer.
Pulp preparation were carried out by using the conventional hot soda process at
concentration of 5 gram per liter : wood to liquor ratio 1 to 5 and soaking time one
hour. In this experiment the role of the pH of the slurry was investigated at seven
levels being from pH 3 to pH 8 with pH interval. Medium density fiberboard are
formed by applying cold pressure for 5 minutes and hot pressure of 25 kg/cm2 for
5 minutes at 130° C.
The pulp was tasted according to Libby experiment pulping by hot soda process.
Average pulp yield were between 64.24 – 73.40 per cent. This experiment reveals
than except of density, other properties were significantly influenced by the level of
pH. Medium density fiberboard produced from slurry of having the pH of 4, 5 and 6
appear to have density, tensile strength, modulus of rupture, and modulus of elasticity comparable to that the FAO standard.
In general, the pH 5 produce medium density fiberboard of better physical and mechanical properties.
Keywords : wood waste, pH pulp, medium density fiberboard
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PENDAHULUAN
Potensi kayu limbah di Indonesia cukup besar dan belum dimanfaatkan secara
optimal untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk-produk yang
mempunyai nilai ekonomis tinggi. Kollmann et al (1975) memberikan gambaran
bahwa industri penggergajian akan menghasilkan lebih kurang 30% limbah kayu,
sedangkan pabrik yang mengetam kayu akan menghasilkan 10% limbah kayu.
Limbah-limbah yang dihasilkan dari setiap industri pengolahan kayu akan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi kualitas maupun sifat fisiknya.
Dengan demikian upaya pemanfaatannya perlu penanganan yang berbeda pula.
Selain pengetahuan tentang karakteristik limbah, pemanfaatan limbah telah di
dorong dengan adanya kemajuan teknologi di bidang pengolahan kayu, khususnya
setelah ditemukannya perekat-perekat sintetik. Penemuan perekat sintetik ini telah
memberikan kontribusi yang nyata dalam pemanfaatan limbah-limbah kayu tersebut. Salah satu hasil kemajuan teknologi pengolahan kayu tersebut adalah pembuatan papan serat, baik papan serat kerapatan rendah (insulation board), sedang (medium density fiberboard) atau keras (hardboard).
Pembuatan papan serat dari segi bahan baku, sangat menguntungkan karena
tidak memerlukan persyaratan bahan baku yang khusus, disamping mempunyai
keunggulan sifat fisik dan mekanik yaitu memiliki struktur yang homogen dan sifat
kekuatan yang tinggi (Pasaribu, 1976). Masalah yang dihadapi dalam pembuatan
papan serat kerapatan dari limbah kayu adalah keragaman jenis dan mutu kayu.
Papan serat yang dihasilkan dari kayu limbah tersebut dapat menyebabkan variasi
terhadap berbagai kekuatan dan sifat penyerapan air dan warna papan (Pasaribu,1976).
Permasalahan ini dapat dikurangi dengan pencampuran bahan baku yang sesuai,
pengaturan pH pada pembentukan lembaran atau dengan menambahkan bahan penolong (Anonim,1958).
Untuk mengetahui peranan pH bahan pembentuk lembaran (pH pulp) dan
mendapatkan nilai optimum sifat fisik dan mekanik papan serat yang di buat, maka
dilakukan penelitian pembuatan papan serat kerapatan sedang (medium density fi-
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berboard) dari berbagai tingkat pH pada pembentukan lembaran, dengan menggunakan bahan penolong UF (urea formaldehida) sebagai pengikat serat.
Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mencoba memanfaatkan limbah pasahan kayu sebagai bahan baku pembuatan papan serat kerapatan
sedang dan mempelajari bagaimana pengaruh keasaman (pH pulp) terhadap sifatsifat papan serat yang dibuat.
BAHAN DAN METODE PENELITIAN
A. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan untuk pembuatan pulp terdiri dari; limbah ketaman (pasahan) kayu bengkirai, kapur dan meranti yang berasal dari berbagai industri pengolahan kayu di DIY. Sedangkan bahan penolong berupa: bahan perekat urea formaldehida dengan pH 6,8 yang kandungan resin solid sebesar 50%. Pengatur pH pulp
berupa asam sulfat dan soda kaustik. Alat penelitian diantaranya timbangan, digester,
pengiling pulp, pH meter, saringan, press dingin, press panas, dan gergaji lingkar.
B. Metode Penelitian dan Cara Penelitian
a. Metode Penelitian
Metode Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap, dengan pola
faktorial. Faktor pertama adalah tingkat pH pulp terdiri atas 7 aras (3, 4, 5, 6,
7 dan 8) dan faktor kedua adalah kadar perekat urea formaldehide terdiri atas
2 aras ( 5% dan 10%). Dari kedua faktor tersebut diperoleh 14 kombinasi perlakuan, dengan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga
diperoleh 42 sampel lembaran papan serat. Parameter penelitian ini adalah sifat
fisik papan serat (pengembangan tebal dan penyerapan air; kadar air dan kerapatan), dan sifat mekanika papan serat (modulus patah dan modulus elastisitas,
keteguhan tekan sejajar permukaan dan keteguhan tekan tegak lurus permukaan). Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis varians yang dilanjutkan
dengan uji Tukey.
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b.

Cara Penelitian
Sebelum dilakukan pembuatan pulp, maka dilakukan penyaringan limbah
pasahan dan pengelompokan limbah pasahan kayu berdasarkan jenis kayunya.
Limbah dikelompokkan menjadi limbah pasahan kayu meranti, bengkirai dan
kamfer dengan perbandingan 1:1:1, berdasarkan berat kering tanur yang kemudian dilakukan penimbangan bahan seberat 1000 gram berat kering tanur. Pemasakan serpih dilakukan dengan menambahkan larutan (NaOH) 5% dengan
perbandingan limbah pasahan : larutan adalah 1:5. Sebelum limbah pasahan
dimasak dalam digester, dilakukan perendaman dalam larutan NaOH 5% selama 1 jam. Selanjutnya pemasakan dilakukan dengan digester dalam suhu 160°
C selama 1 jam. Serpih yang telah lunak dicuci, kemudian dilakukan penggilingan. Pulp disaring dengan saringan bertingkat 1 mm dan 100 mesh dengan
air kran. Untuk membuat lembaran papan serat, dengan ukuran 30 x 30 cm,
ketebalan 5 mm dengan target kerapatan 0,8 g/cm3 , dibutuhkan pulp seberat
360 gram pulp kering tanur. Pulp kemudian dicampur air sampai sampai tercapai suspensi dengan konsistensi 2%. Selanjutnya dalam suspensi ditambahkan
bahan penolong berupa perekat urea formaldehida 5% atau 10% dari berat kering tanur pulp, dan diatur pH-nya dengan menambahkan larutan NaOH untuk
menaikkan pH atau H2SO4 untuk menurunkan pH sesuai dengan kombinasi
perlakukan. Adonan pulp yang telah diatur keasamannya dituangkan dalam
mat, dipres dingin selama 5 menit, kemudian dilakukan pengepresan panas,
selama 5 menit dengan suhu 130°C. Hasil papan dikondisikan dengan lingkungan selama 7 hari kemudian dilakukan pembuatan contoh uji fisik dan mekanik.
Pengujian sifat fisik dan mekanik papan serat dilakukan dengan standar ASTM
(American Standard Test Materials ) D.1037-72 yang meliputi :
1.

Penyerapan Air dan Pengembangan Tebal Papan Serat
Ukuran sampel pengujian adalah 15 cm x 15 cm x tebal papan. Sebelum
diuji contoh uji ditimbang berat dan diukur volumenya, kemudian direndam
secara vertikal di bawah permukaan air selama 2, 4, dan 24 jam, dengan ma-
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sing-masing perendaman diangkat dan diukur berat dan dimensinya, kemudian
di hitung penyerapan air dan pengembangan tebal dengan rumus :
Rumus penyerapan air :
A=

B2 − B1
x100%
B1

Keterangan :
A = penyerapan Air (%)
B1= berat contoh uji sebelum
direndam (g)
B2= berat contoh uji setelah
direndam

Rumus pengembangan tebal :
E=

T2 − T1
x100%
T1

Keterangan :
E = pengembangan Tebal (%)
T1 = tebal contoh uji sebelum
direndam (mm)
T2 = tebal contoh uji setelah
direndam (g)

2.

Kadar Air dan Kerapatan
Ukuran contoh uji adalah 5 cm x 5 cm x tebal papan. Contoh uji ditimbang
terlebih dahulu, kemudian dimasukan dalam oven bersuhu 103 ± 20C sampai
beratnya konstan. Pengujian kerapatan dilakukan dengan menimbang contoh
uji dan mengukur volumenya.
Rumus kadar air :
KA =

W2 − W1
x100%
W1

Keterangan :
KA = kadar Air (%)
W2 = berat contoh uji mula-mula(g)
W1 = berat contoh uji setelah dioven (g)

Rumus kerapatan :
Kr =

KxF
LxWxT

Keterangan :
Kr = kerapatan (gr/cm3)
K = konstanta (metrik=1)
F = berat contoh uji (g)
W = lebar contoh uji (cm)
L = panjang contoh uji (cm)
T = tebal contoh uji (cm)
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3.

Keteguhan Lengkung statik
Pengujian dilakukan pada keadaan kering udara. Ukuran contoh uji panjang 5 cm + (24 cm x tebal) atau panjang 17 cm, lebar 7,5 cm. Pengujian untuk
mendapatkan modulus patah dan modulus elastisitas.
Rumus Modulus Patah :
Rumus Modulus Elastisitas :
MOR =
Keterangan :
MOR = modulus patah (kg/cm2)
P0 = beban maksimum (kg)
L = panjang bentang bebas (cm)
b = lebar contoh uji (cm)
d = tebal contoh uji (cm)

MOR =
Keterangan :
MOE = modulus elastisitas (kg/cm2)
P1 = beban pada batas proporsi (kg)
L = panjang bentang bebas (cm)
b = lebar contoh uji (cm)
d = tebal contoh uji (cm)
δ = besarnya defleksi oleh beban P1 (cm)

4.

Keteguhan Tekan Sejajar Permukaan
Ukuran contoh uji yang digunakan adalah panjang 10,1 cm, lebar 2,5cm
dan tebal minimum 2 cm. Karena tebal hanya ± 0,5 cm maka dilakukan penggabungan 4 potongan sampel dengan perekat. Keteguhan Tekan Sejajar Serat
dihitung sebabagi berikut :
Rumus keteguhan tekan sejajar permukaan :
R=

P
bxd

Keterangan :
R = keteguhan tekan sejajar permukaan (kg/cm2)
P = beban maksimum (kg)
b = lebar contoh uji (cm)
d = tebal contoh uji (cm)
5.

Keteguhan Tarik Tegak Lurus Permukaan
Ukuran contoh uji yang digunakan adalah panjang 5cm, lebar 5cm dan
tebal papan. Pengujian dilakukan dengan merekatkan kedua permukaan con-
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toh uji pada lempeng kayu yang berukuran 5 x 7,5 cm sebanyak 2 buah. Pada
kedua permukaan contoh uji dilaburkan perekat epoxi sebanyak 7 gram. Keteguhan Tarik Tegak lurus permukaan dihitung sebabagi berikut :
Rumus keteguhan tarik tegak lurus permukaan :
IB =

P
A

Keterangan :
IB = keteguhan tarik tegak lurus permukaan (kg/cm2)
P = beban tarik (kg)
A = luas permukaan contoh uji (cm2)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai rata-rata rendemen pulp yang diperoleh selama 21 kali pemasakan dengan proses soda panas berkisar antara 64,24 – 73,40%. Sedangkan nilai rata-rata
sifat fisika papan serat dapat dilihat pada Tabel 1, dan sifat mekanika dapat dilihat
dari Tabel 2.
Tabel 1. Nilai Rata-rata Pengujian Sifat Fisika Papan Serat
pH
3
4
5
6
7
8
Kontrol
Standar FAO 1966

Kadar air
(%)
9.83 a
10.03 a
10.27 b
10.31 b
10.78 c
10.88 d
10.31 b
-

Parameter
Kerapatan
Penyerapan air
(gr/cm2)
(%)
0.65 ns
44.71 a
0.65 ns
45.63 ab
0.66 ns
48.60 bc
0.65 ns
49.60 c
0.67 ns
50.51 c
0.64 ns
51.71 c
0.64 ns
49.68 c
0,42 - 0,80
-

Pengembangan
tebal (%)
15.08 a
16.00 ab
19.01 bc
19.97 c
21.00 c
22.08 c
20.05 c
6 – 40

Keterangan : angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan beda tidak nyata.
ns : beda tidak nyata
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Kisaran rata-rata kadar air papan serat (Tabel 1) menunjukkan bahwa kadar air
papan serat di bawah kisaran keseimbangan kadar air kayu pejalnya, pada umumnya (12% - 15%). Keadaan ini disebabkan penggunaan suhu yang tinggi pada proses pembuatan papan serat. Seperti dinyatakan oleh Haygreen dan Bowyer (1989)
bahwa penggunaan suhu yang tinggi pada pembuatan papan serat akan menghasilkan kadar air yang lebih rendah dari kayu pejalnya dalam kondisi yang konstan. Hal
ini disebabkan pulp mengandung banyak selulosa, apabila dikenai suhu yang tinggi
akan kehilangan air terlalu banyak atau mengalami dehidrasi sehingga pulp akan
kehilangan sifat higroskopis.
Hasil penelitian dengan pengaturan berbagai tingkat pH pulp menunjukkan
nilai rata-rata kerapatan papan serat (seperti terlihat pada Tabel 1), ternyata tidak
memberikan pengaruh yang signifikan. Keadaan ini disebabkan penambahan larutan pengatur pH baik berupa asam sulfat atau larutan kaustik soda, cenderung
hanya membantu dalam pengikatan bahan tambahan lainnya, sehingga tidak memberikan perubahan secara signifikan pada penambahan berat atau masa pulp.
Nilai rata-rata penyerapan air selama perendaman 24 jam berkisar antara 44,71
– 51,71%. Angka ini masih di atas standar yang ditetapkan oleh FAO 1966 yang
berkisar antara 6 – 40%. Dari pengukuran nilai rata-rata penyerapan air menunjukkan bahwa semakin rendah pH pulp maka semakin rendah pula sifat penyerapan
airnya. Keadaan ini disebabkan penurunan nilai pH pulp akan mengakibatkan fraksi selulosa yang bersifat higroskopis mengalami degradasi sejalan dengan penurunan pH pulp, sehingga menyebabkan proporsi selulosa pada tiap-tiap tingkat pH
pulp juga berbeda. Sedangkan pada pH pulp 8 menunjukkan bahwa nilai rata-rata
penyerapan air tertinggi. Hal ini disebabkan terjadinya penambahan gugus (OH)pada pulp pada waktu pengaturan suspensi pulp. Peningkatan gugus hidroksil pada
pulp akan berpengaruh fraksi lignin dalam pulp lebih banyak terdegradasi daripada
fraksi selulosa, sehingga prosentase fraksi yang menyerap air (selulosa) lebih banyak. Dengan demikian peningkatan gugus hidroksil akan meningkatkan daya
rentang atau afinitas terhadap air.
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Pengembangan papan serat selama perendaman 24 jam berkisar antara 15,08
– 22,08%. Hasil analisis varians menunjukkan bahwa pH pulp berpengaruh sangat
nyata terhadap sifat pengembangan tebal. Dari nilai rata-rata pengembangan tebal
menunjukkan bahwa semakin rendah pH pulp maka sifat pengembangan tebal papan semakin menurun. Kondisi ini kemungkinan besar berhubungan erat dengan
sifat penyerapan air. Artinya semakin tinggi sifat penyerapan air akan mempunyai
korelasi yang positif terhadap pengembangan tebal papan serat, sampai tercapai
kondisi yang konstan.
Tabel 2. Nilai Rata-rata Pengujian Sifat Makanika Papan Serat
Parameter
pH
3
4
5
6
7
8
Kontrol
Standar FAO
1966

Tekan Sejajar
Permukaan
(kg/cm2)
64.48 a
75.77 a
79.73 a
71.49 a
68.63 a
69.60 a
71.44 a
-

Tarik Tegak Lurus
Permukaan (kg/cm2)

MOE
(kg/cm2)

MOR
(kg/cm2)

1.79 a
2.37 abc
2.83 a
2.38 bc
2.04 a
1.95 ab
2.05 ab

12425 ns
15063 ns
16974 ns
13704 ns
13488 ns
13223 ns
13664 ns

88.80 a
102.45 b
112.76 c
94.82 ab
93.64 ab
92.62 a
95.45 ab

2-6

14000 - 49000

105 - 280

Keterangan : angka yang diikuti huruf yang sama menunjukan beda tidak nyata.
ns : beda tidak nyata

Hasil analisis varians menunjukkan bahwa pH pulp tidak menghasilkan perbedaan yang nyata pada parameter keteguhan tekan sejajar serat. Namun dari Tabel 2
terlihat bahwa nilai rata-rata keteguhan tekan sejajar serat, pada pengaturan pH
pulp 5, pH 4 dan pH 6 menunjukkan lebih tinggi daripada varibel kontrol, dengan
nilai keteguhan tekan tertinggi pada pH 5. Hal ini disebabkan pada pH pulp 5 telah
terjadi tingkat pH optimum, yang menyebabkan penambahan bahan penolong seperti perekat dapat diendapkan dalam permukaan serat secara optimal, sehingga
pada pH 5 terjadi sifat keteguhan tekan yang lebih tinggi dari pada pH lainnya.
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Tabel 2 juga menunjukkan bahwa pengaturan pH pulp dari pH pulp 8, pH pulp
7, pH pulp 6 sampai pH pulp 5 mempunyai kecenderungan sifat internal bonding
(keteguhan tarik tegak lurus permukaan) yang semakin meningkat, kemudian
mengalami sedikit penurunan pada pH pulp 4 dan menghasilkan nilai terkecil pada
pH pulp 3. Nilai tertinggi internal bonding terjadi pada pengaturan pH pulp 5 atau
naik 30,1% bila dibandingkan dengan kontrol, namun demikian pengaturan pada pH
pulp pada pH 5 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan pH 4 dan pH 6.
Nilai rata-rata modulus patah tertinggi dicapai pada pH pulp 5. Dari uji Tukey
menunjukkan bahwa pH 8, 7, 6 dan 3 tidak beda nyata dengan kontrol sedangkan
pH 4 dan pH 5 berbeda nyata dengan kontrol. Hal ini berarti pengaturan pH 4 dan
pH 5 ternyata memberikan peningkatan modulus patah sebesar 18.1% dan 7.3% terhadap kontrol. Sedangkan pada modulus elastisitas pengaturan variasi pH pulp
ternyata menunjukkan perbedaan yang tidak nyata, tetapi pada pH 5 cenderung
menghasilkan rata-rata modulus elastisitas yang tertinggi dibandingkan pH pulp
yang lain.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.

Pengaturan keasaman bahan pembentuk lembaran (pH pulp) cenderung meningkatkan sifat fisik dan mekanik papan serat.

2.

Pada pengaturan pH pulp sampai pH 5, cenderung menghasilkan sifat fisik dan
mekanik papan serat yang lebih baik dibandingkan dengan pH pulp lainnya.

3.
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Staf Fakultas Kehutanan INSTIPER; 3) Alumni Fakultas Kehutanan INSTIPER.

ABSTRACT
Demands of society in the era of reform and regional autonomy on the forest following the paradigm shift, in addition to the intangible benefits of forests are needed
long-term tangible benefits of forests in the short term. Short-term benefits of forests
should be able to add income communities around the forest, to be able to realize
these benefits the Department of Forestry through BPDAS SOP Yogyakarta create
a model social forestry areas (MSFA). The purpose of this study was to analyze the
effect MSFA on community income and analyzing social and economic factors that
influence income.
The research method used was stratified random sampling with a sampling intensity
of 15%, strata based on land area, the analysis of data using multiple linear methods, to analyze the independent variables collectively influence the dependent variable used the F test if the test shows a significant on the level test 5% then proceed t
test to analyze the independent variables that significantly the dependent variable.
The results showed that the land model contributes 44.5% of total community income,
or nearly half of their income annually. Factors that influence the their income in the
area of the model is 1. Age factor with a negative t test value which means the older
they are less and less income from the area model. 2. Private land factor with a positive t test value which mean the land area the greater the share of income, this can
be explained that the agricultural system used is not intensification but use extensive
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system. 3. Distance between the land model with private land factor with a negative
t test value which means the farther the distance between the land model with private land, the smaller their income from the land model. Although they have got the
land model, but they still have to work on private land so that if the distance is far
then the time taken to move them from the land model into private land or.otherwise.
Keywords: Forest, Land model, Income.

PENDAHULUAN
Hutan Indonesia hingga masa mendatang akan tetap menghadapi tantangan
berat, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tantangan dari dalam negeri tidak hanya imbas dari persoalan reformasi saja, namun demokrasi dan otonomi
daerah juga merupakan persoalan baru yang harus diselesaikan. Sementara itu, desakan dari luar negeri dengan adanya globalisasi tidak hanya berkaitan dengan bidang perdagangan, tetapi juga globalisasi informasi dan tuntutan internasional agar
tetap menjaga kelestarian hutan tropika Indonesia.
Permasalahan lain yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan penduduk,
keadaan ekonomi masyarakat yang rendah, dan keadaan hutan itu sendiri yang semakin terdegradasi, sehingga pemerintah berusaha meningkatkan penyelamatan
kekayaan negara melalui pendekatan Perhutanan Sosial (social forestry). Menurut
Anonim (2004) Perhutanan sosial (social forestry) merupakan bentuk pendekatan
yang kini dilakukan untuk menjadikan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
hutan sebagai mitra yang sejajar dalam mengelola dan membangun hutan untuk
kepentingan bersama. Ide, strategi, dan kebijakan perhutanan sosial yang diambil
pemerintah adalah untuk mengelola hutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dalam mewujudkan kelestarian hutan.
Guna mengimplementasikan program social forestry ini di lapangan, dibangun model pengelolaan social forestry yang disebut juga Areal Model Social Forestry (AMSF). AMSF ini dicirikan dengan pengelolaan yang menyeluruh. Pengelolaan tersebut meliputi; kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha.
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Dengan adanya pengelolaan yang menyeluruh ini harapan dari pemerintah cq. Departemen Kehutanan agar terbentuk suatu lahan yang produktif, kelembagaan yang
baik, dan pemasaran yang tepat sasaran. Sehingga dapat menjadi suatu contoh untuk desa-desa lain.
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1.

Menganalisis pendapatan petani dari Areal Model Social Forestry di RPH
Candi, BDH Karangmojo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.

Menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap pendapatan petani pada
Areal Model Social Forestry di RPH Candi, BDH Karangmojo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di RPH Candi, BDH Karangmojo, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Secara administratif, lokasi penelitian terletak di Dusun Kalialang,
Desa Kalitekuk, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
B. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada tanggal 7 Maret - 7 Mei
2005.
C. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan adalah alat tulis dan daftar pertanyaan berupa kuisioner,
komputer program SPSS. Bahan dalam penelitian ini adalah masyarakat dusun Kalilalang dan lahan andil Areal Model Social Foraetry (AMSF) petak 60 di RPH
Candi, BDH Karangmojo. Desa Kalilalang adalah desa yang sebagian masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Adapun seluruh responden ber-
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mata pencaharian pokok sebagai petani. Pesanggem yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan atau yang hanya mempunyai pekerjaan sebagai petani sebanyak 11
orang, berdagang 2 orang, Buruh serba bisa 3 orang, menjadi Kepala Dukuh 3
orang, Pamong Desa, Tukang Kayu, Tukang Batu, Pembantu Rumah Tangga (PRT)
masing-masing 1 orang. Lahan yang mereka garap adalah lahan andil dari Areal
Model Social Forestry dan lahan milik.
D. Metode Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling berstrata (stratified random sampling) dengan intensitas sampling 15%. Teknik pengambilan sampel
ini dapat digunakan apabila terdapat informasi tentang populasi. Cara dari sampling
berstrata yaitu dengan memecah populasi kedalam kelompok dengan unsur-unsur
dalam satu kelompok agar lebih homogen. Pengambilan sampel ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang menggarap lahan andil pada Areal Model
Social Forestry sebanyak 153 orang. Sehingga, dengan intensitas sampling 15 %
maka sampel yang diambil sebanyak 23 orang. Dan untuk menghomogenkan data,
maka sampel petani dikelompokkan berdasarkan luas lahan, yaitu :
No

Strata

Luas Kepemilikan lahan

1.
2.
3.

I
II
III

> 0,30 ha
0.20 – 0,30 ha
< 0,20 ha

Sumber : Rancangan AMSF Proyek Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan pengelolaan Hutan Rakyat BP DAS Serayu, Opak, Progo. 2004

E.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian data yang dibutuhkan berupa data primer dan data
sekunder:
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1.

Data Primer
Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara pada masyarakat
desa Kalitekuk, Kecamatan Semin. Data yang akan diambil di masyarakat
adalah:
(a) Luas lahan andil, (b) Pendidikan formal petani, (c) Jumlah tanggungan keluarga, (d) Jarak rumah dengan andil, (e) Jarak rumah dengan lahan milik, (f)
Jarak lahan milik dengan lahan andil, (g) Jumlah ternak, (h) Luas lahan milik
dan (i) Umur petani

2.

Data Sekunder
Data skunder diperoleh dari kantor kepala desa Kalitekuk berupa
monografi desa, KRPH Candi, dan Balai Pengelolaan DAS S.O.P yang meliputi luas lahan, letak desa, topografi desa dan keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Kalitekuk.

F.
1.

Metode Analisis
Pendapatan (kotor) dari tanaman pertanian di lahan andil dicari dengan rumus:
Yi = X1 + X2 +……+ Xn
Keterangan Y = Pendapatan dari tanaman pertanian di lahan andil.
X1 = pendapatan dari komoditi 1
X2 = pendapatan dari komoditi 2
Xn = pendapatan dari komoditi n
Σ P = Y1 + Y2 +Y3
Keterangan Σ P = Pendapatanan total pesanggem (kotor)
Y1 = pendapatan (kotor) dari tanaman pertanian di lahan andil
Y2 = pendapatan kotor dari tanaman pertanian di lahan milik
Y3 = pendapatan dari pekerjaan sampingan

2.
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Kalitekuk. Analisis regresi linier berganda adalah metode yang membicarakan
hubungan variabel terikat dengan variabel bebas. Hubungan ini dinyatakan
dalam suatu model persamaan matematika yang menunjukkan besarnya nilai–
nilai variabel terikat dan variabel bebas. Setelah hubungan ini ditetapkan maka
perumusan yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan nilai variabel
bergantung setelah diketahui beberapa variabel bebasnya.
Secara umum bentuk analisis regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

Y = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + …..+ b9X9 + Є
Dimana :
bo
b1,b2,..bn
Y
X1.. X9
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
ε

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

konstanta
koefesien Regresi
(Variabel Dependent) Pendapatan petani dalam setahun (Rp)
(Variabel Independent)
umur petani (th)
tingkat pendidikan
jumlah tanggungan keluarga aktif (orang)
luas lahan andil (ha)
luas lahan milik (ha)
jumlah ternak (ekor)
jarak rumah dengan lahan andil (m)
jarak lahan andil dengan lahan milik (m)
jarak rumah dengan lahan milik (m)
random error

Dengan pengertian bahwa tingkat pendidikan menggunakan skoring, nilai
skoring diberikan mulai dari nilai terendah yaitu tidak sekolah hingga nilai
tertinggi yaitu SMA, kategori nilai skoring adalah sebagai berikut :
Tidak sekolah = 1
Sekolah Dasar = 2
SLTP = 3
SMU = 4
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Untuk pengujian dalam penelitian ini dibatasi sampai pada tingkat uji F
dan uji t. Uji F dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel bergantung secara keseluruhan.
Uji t dilakukan untuk menguji setiap variabel bebas dalam regresi, yang
berpengaruh terhadap variabel bergantung dengan taraf uji 5 %.

HASIL PENELITIAN
Hasil Produksi dan Pendapatan Petani di Lahan Areal Model Social Forestry
(AMSF)
Rata-rata hasil produksi pertanian yang diusahakan pesanggem di lahan
andil Areal Model Social Forestry (AMSF) untuk komoditas jagung disajikan
pada Tabel 1.
Tabel 1. Rata-rata hasil produksi pertanian dan pendapatan pertahun dari jagung
dan berdasarkan luas lahan andil dari Areal Model Social Forestry
(AMSF).

Strata

Luas lahan andil

Jumlah
Pesanggem

Pesanggem yang
menanam

Rata
produksi
per tahun
(Kg)

Rerata Pendapatan per
tahun (Rp)

Starata I
Strata II
Strata III

> 0,3
0,2 – 0,3
< 0,2

7
9
7

2
2
1

500
37.5
20

500.000,00
37.500,00
20.000,00

Rerata
produksi
per tahun
dikonversi 1
ha (Kg)
522,22
166,67
222,22

Rerata Pendapatan per tahun dikonversi
1 ha (Rp)
522.222,00
166.665,00
222.220,00

Sumber : Pengolahan data primer

Dari tabel di atas diperoleh rata-rata pendapatan dari jagung perhektar pertahun per KK = Rp 1.599.994,00 atau dibulatkan underestimate Rp 1.500.000,00
Rata-rata hasil produksi pertanian dan pendapatan petani yang diusahakan pesanggem di lahan andil Areal Model Social Forestry (AMSF) untuk komoditas
ketela pohon disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Rata-rata hasil produksi pertanian dan pendapatan per tahun dari ketela
pohon berdasarkan luas lahan andil dari Areal Model Social Forestry
(AMSF)

Strata

Luas
lahan
andil

Jumlah
Pesanggem

Pesanggem yang
menanam

Rerata
produksi
per tahun
(Kg)

Rerata Pendapatan per
tahun (Rp)

Rerata
produksi
per tahun
dikonversi
1 ha (Kg)

Rerata Pendapatan per tahun
dikonversi 1 ha
(Rp)

Starata I
Strata II
Strata III

> 0,3
0,2 – 0,3
< 0,2

7
9
7

5
6
6

3200
2250
1500

987.500,00
808.333,33
562.500,00

4.527,28
10.129,63
12.467,59

1.697.730,00
3.799.277,29
4.687.499,46

Sumber : Pengolahan data primer

Dari tabel di atas diperoleh rata-rata pendapatan dari ketela perhektar pertahun
per KK = Rp 3.494.665,32 atau dibulatkan underestimate Rp 3.400.000,00
Rata-rata hasil produksi pertanian dan pendapatan petani yang diusahakan pesanggem di lahan andil Areal Model Social Forestry (AMSF) untuk komoditas padi
disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata hasil produksi pertanian dan pendapatan per tahun dari padi
berdasarkan luas lahan andil dari Areal Model Social Forestry (AMSF)

Strata

Luas
lahan
andil

Jml Pesanggem

Pesanggem
yang
menanam

Rata
produksi
per tahun
(Kg)

Rerata Pendapatan per
tahun (Rp)

Rerata
produksi
per tahun
dikonversi 1
ha (Kg)

Rerata Pendapatan per tahun
dikonversi 1 ha
(Rp)

Starata I
Strata II
Strata III

> 0,3
0,2 – 0,3
< 0,2

7
9
7

6
8
6

560
275
200

491.666,67
257.142,86
200.000,00

655,74
1.078,57
1.950,91

655.738,33
1.078. 571,43
1.997.541,00

Sumber: Pengolahan data primer

Dari tabel di atas diperoleh rata-rata pendapatan dari padi perhektar pertahun
per KK = Rp 1.227.412,37 atau dibulatkan underestimate Rp 1.200.000,00
Rata-rata hasil produksi pertanian dan pendapatan petani yang diusahakan pesanggem di lahan andil Areal Model Social Forestry (AMSF) untuk komoditas
kacang tanah disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Rata-rata hasil produksi pertanian dan pendapatan per tahun dari kacang
tanah berdasarkan luas lahan andil dari Areal Model Social Forestry
(AMSF)
Strata

Luas
lahan
andil

Jumlah
Pesanggem

Pesanggem yang
menanam

Rata
produksi
per tahun
(Kg)

Starata I
Strata II
Strata III

> 0,3
0,2 – 0,3
< 0,2

7
9
7

3
2
2

366.67
300
105

Rerata Pendapatan per
tahun (Rp)

Rerata
produksi per
tahun dikonversi 1 ha (Kg)

Rerata Pendapatan per tahun
dikonversi 1 ha
(Rp)

348.333,33
366.666,67
256.666,67

525
1.666,67
1.033,34

462.000,00
1.833.333,33
1.083.335,00

Sumber : Pengolahan data primer

Dari tabel di atas diperoleh rata-rata pendapatan dari kacang tanah perhektar
pertahun per KK Rp 1.031.333,80 atau dibulatkan underestimate Rp 1.000.000,00
Hasil Produksi dan Pendapatan Petani dari Lahan Milik
Tanaman pada lahan milik umumnya sama dengan lahan andil yaitu jagung,
ketela pohon, padi dan kacang tanah. Sistim tanam yang dilakukan juga sama dengan lahan andil yaitu sistim tumpang sari bedanya hanya pada lahan milik tidak
ada tanaman pokok kehutanan yang ditanam secara teratur, sedangkan pada lahan
andil tampak jelas tanaman pertanian ditanam di sela-sela tanaman pokok dan tanaman MPTs yaitu tanaman mete dengan jarak tanam yang seragam. Hasil produksi dan pendapatan pesanggem pada lahan milik dapat disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Rata-rata hasil produksi pertanian dan pendapatan per tahun dari jagung
berdasarkan luas lahan milik

Strata

Luas
lahan
andil

Jumlah
Pesanggem

Pesanggem yang
menanam

Rata
produksi
per tahun
(Kg)

Rerata Pendapatan per
tahun (Rp)

Starata I
Strata II
Strata III

> 0,3
0,2 – 0,3
< 0,2

13
5
5

10
5
0

170
110
0

141.666.67
110.000,00
0

Sumber : Pengolahan data primer
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Rerata
produksi
per tahun
dikonversi 1
ha (Kg)
220,39
406,67
0

Rerata Pendapatan per tahun dikonversi
1 ha (Rp)
242.425,00
406.668,00
0
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Dari tabel di atas diperoleh rata-rata pendapatan dari jagung perhektar pertahun per KK Rp 297.172,66 atau dibulatkan underestimate Rp 275.000,00
Hasil produksi ketela pohon dan pendapatan pesanggem pada lahan milik dapat disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Rata-rata hasil produksi pertanian dan pendapatan per tahun dari ketela
pohon yang telah dibuat gaplek berdasarkan luas lahan milik

Strata

Luas lahan andil

Jumlah
Pesanggem

Pesanggem yang
menanam

Rata
produksi
per tahun
(Kg)

Rerata Pendapatan per
tahun (Rp)

Rerata
produksi per
tahun dikonversi 1 ha (Kg)

Rerata Pendapatan per tahun dikonversi
1 ha (Kg)

Starata I
Strata II
Strata III

> 0,3
0,2 – 0,3
< 0,2

13
5
5

12
5
1

2.020,83
1.400
500

756.125,00
525.000,00
187.500,00

2.767,7
4.720,0
3.333,33

1.622.320,60
1.770.000,00
1.249.938.75

Sumber : Pengolahan data primer

Dari tabel di atas diperoleh rata-rata pendapatan dari ketela perhektar pertahun
per KK Rp 1.642.654,77 atau dibulatkan underestimate Rp 1.600.000,00
Hasil produksi padi dan pendapatan pesanggem pada lahan milik dapat
disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Rata-rata hasil produksi pertanian dan pendapatan per tahun dari padi
berdasarkan luas lahan milik
Strata

Luas
lahan
andil

Jumlah
Pesanggem

Pesanggem yang
menanam

Rata
produksi
per tahun
(Kg)

Rerata Pendapatan per
tahun (Rp)

Rerata
produksi per
tahun dikonversi 1 ha (Kg)

Rerata Pendapatan per tahun
dikonversi 1 ha
(Kg)

Strata I
Strata II
Strata III

> 0,3
0,2 – 0,3
< 0,2

13
5
5

12
4
5

541.67
287.5
250

545.454.54
287.500,00
250.000,00

570,51
1.866,67
4.633,33

520.506,67
1.083.332,50
4.633.334,00

Sumber : Pengolahan data primer

Dari tabel di atas diperoleh rata-rata pendapatan dari padi perhektar pertahun
per KK Rp 1.606.956,19 atau dibulatkan underestimate Rp 1.600.000,00
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Hasil produksi kacang tanah dan pendapatan pesanggem dari komoditas kacang tanah pada lahan milik dapat disajiakan pada Tabel 8.
Tabel 8. Rata-rata hasil produksi pertanian dan pendapatan per tahun dari kacang
tanah berdasarkan luas lahan milik

Strata

Luas
lahan
andil

Jumlah
Pesanggem

Pesanggem yang
menanam

Rata
produksi
per tahun
(Kg)

Rerata Pendapatan per
tahun (Rp)

Rerata
produksi per
tahun dikonversi 1 ha (Kg)

Rerata Pendapatan per tahun
dikonversi 1 ha
(Rp)

Starata I
Strata II
Strata III

> 0,3
0,2 – 0,3
< 0,2

13
5
5

1
1
0

400
300
0

440.000,00
330.000,00
0

727,27
1.000,00
0

799.997,00
1.100.000,00
0

Sumber : Pengolahan data primer

Dari tabel di atas diperoleh rata-rata pendapatan dari kacang tanah perhektar
pertahun per KK Rp 949.998,5 atau dibulatkan underestimate Rp 900.000,00
Pekerjaan sampingan dan pendapatan yang diperoleh petani.
Data dari pekerjaan sampingan, penghasilan perbulan dan penghasilan pertahun disajikan pada Tabel 9.
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Tabel 9. Pekerjaan sampingan pesanggem, penghasilan per bulan dan penghasilan
per tahun.
No. Urut
Sampel

Pekerjaan
sampingan

Pekerjaan
pokok

Penghasilan per
bulan (Rp)

Penghasilan
pertahun (Rp)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Tukang batu
Berdagang
Dukuh
Buruh pabrik
Buruh
Pamong
Sopir
Buruh
Dukuh
Berdagang
Tukang kayu
PRT
Total
Rerata

Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani
Tani

600.000
600.000
150.000
140.000
8.00.000
400.000
200.000
250.000
150.000
500.000
600.000
280.000
4.670.000
389.166.67

7.200.000
7.200.000
1.800.000
1.680.000
9.600.000
4.800.000
2.400.000
3.000.000
1.800.000
6.000.000
7.200.000
3.360.000
56040000
4.670.000

Sumber Pengolahan data primer

Dari Tabel 9 diperoleh data bahwa pendapatan rata-rata perbulan dari pekerjaan sampingan sebesar Rp.348.166.67. sedangkan pendapatan rata-rata per tahun
dari pekerjaan sampingan sebesar Rp.4.670.000.00.
Rekapitulasi pendapatan total per hekatar per tahun per KK disajikan pada
Tabel 9a.
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Tabel 10. Deskripsi statistik dari masing-masing variabel.
Variable
Pendapatan (Y)
Umur (X1)
Pendidikan (X2)
jumlah kelurga aktif (X3)
luas lahan andil (X4)
luas lahan milik (X5)
Jumlah ternak (X6)
Jarak rumah ke lahan andil (X6)
Jarak lahan andil ke lahan milik (X7)
Jarak lahan milik ke rumah (X8)

1.0304
46.8696
2.3478
3.8261
.3611
.5630
2.2609
1108.6957
1482.6087
1347.8261

.71946
10.85149
.83168
.88688
.34613
.49106
1.28691
532.50100
786.04428
531.60953

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Sumber : Pengolahan data primer

HASIL ANALISIS
Dalam penelitian ini menggunakan dua analisis yaitu uji F dan uji T pada taraf
uji 5 %.
1.

Analisis Varians
Berdasarkan hasil pengamatan kondisi sosial ekonomi dengan responden
sebanyak 23 responden menggunakan variabel independent dari X1 sampai
X9 dengan variabel dependent yaitu pendapatan petani dari Areal Model Social Forestry yang dianalisis dengan meggunakan regresi linier berganda dalam program SPSS, maka diperoleh hasil analisis varians garis regresi. Seperti
yang disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Anova
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
9.993
1.395
11.388

df
9
13
22

Mean Square
1.110
.107

F
10.351

Sig.
.000(a)

Sumber : Pengolahan data primer
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Pada Tabel 11, diketahui bahwa nilai Fhitung 10,351 lebih besar dari pada nilai
Ftabel yaitu 3,81 pada taraf uji 5 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. Untuk mengetahui variabel independent yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani, maka dilakukan
uji T.

2.

Uji T

Dengan menggunakan Regresi linier berganda diperoleh nilai thitung dari masing-masing variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Hasil analisisnya
dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12. Koefesien Regresi
Model
1

(Constant)
Umur
pendidikan
Jumlah kelurga aktif
Luas lahan andil
Luas lahan milik
Jumlah ternak
Jarak rumah ke lahan
andil
Jarak lahan andil ke
lahan milik
Jarak lahan milik ke
rumah

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
3.474
.750
-.045
.010
-.134
.124
.101
.120
1.634
.244
-.387
.213
.082
.070

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

-.675
-.155
.125
.786
-.264
.147

4.633
-4.496
-1.085
.843
6.705
-1.819
1.169

.000
.001*
.298ns
.415ns
.000*
.092ns
.263ns

.000

.000

.265

1.737

.106ns

-.001

.000

-.822

-5.649

.000*

.000

.000

-.141

-1.145

.273ns

Keterangan:
* = Berpengaruh nyata pada taraf uji 0,05
ns = Tidak berpengaruh nyata pada taraf uji 0,05

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka terdapat variabel independent
yang berpengaruh nyata terhadap variabel dependent yang ditunjukkan oleh nilai
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signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu umur petani (X1) dengan nilai sig = 0,001(thit
= - 4,496), luas lahan andil (X4) dengan nilai sig = 0,000 (thit = 6,705), dan jarak
lahan andil ke lahan milik (X8) dengan nilai sig = 0,000 (thit = -5,469).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.

Pendapatan rata-rata taksiran pesanggem per tahun per hektar dari lahan andil
Areal Model Social Forestry adalah sebesar Rp 7.353.405,49 dan pendapatan
ini menyumbangkan sebesar 44,5 % dari pendapatan total rata-rata petani Rp
16.526.187,61.

2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani pada Areal Model Social
Forestry adalah umur petani (X1), luas lahan andil (X4) dan jarak lahan andil ke
lahan milik (X8).

3.

Nilai thit pada X1 dan X8 negatif artinya semakin tua umur dan semakin jauh
jarak lahan andil dengan lahan milik semakin kecil pendapatan, sedang nilai
thit X4 positif artinya semakin luas andil yang dikelola semakin besar pendapatannya

Saran
Berdasarkan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :
1.

Areal model hendaknya dapat terus dikembangkan mengingat hasilnya dapat
menyumbang hampir setengah pendapatan petani di sekitar hutan

2.

Petani yang usia semakin tua dan memiliki lahan andil yang letaknya semakin
jauh dengan lahan milik menjadi prioritas nomor dua karena pendapatan dari
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AMSF semakin kecil, yang diutamakan yang masih muda/usia produktif dan
jarak lahan milik dengan lahan andilnya semakin dekat
3.

Luas andil yang diberikan kepada pesanggem berpengaruh positif terhadap
pandapatan, oleh karena itu jika dimungkinkan luas andil diperluas lagi. Hal
ini dapat dijelaskan karena petani di sekitar AMSF belum masuk pada pola
pengelolaan intensif tetapi masih ekstensif.
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