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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Konsep dasar dan batasan operasional mencakup pengertian yang dipergunakan 

untuk mendapatkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian 

didefinisikan sebagai berikut :  

 

Tingkat keberlanjutan usahatani kakao agroforestri dan non agroforestri dalam 

penelitian dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.   

 

Keberlanjutan usahatani kakao adalah pengelolaan sumber daya pertanian untuk 

memenuhi perubahan kebutuhan petani dengan meningkatkan atau 

mempertahankan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. 

 

Agroforestri adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan 

kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman 

komoditas tanaman pertanian.  

 

Aspek sosial dalam hal ini manfaat dari pengolahan agroforestri dan non 

agroforestri terhadap keadaan sosial masyarakat yang ada di lingkungan 

agroforestri maupun non agroforestri, sehingga dalam hal ini dapat dilihat 
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aktivitas organisasi, tingkat partisipasi petani dalam suatu organisasi/kelompok 

tani, dan lain -lain.   

 

Kelompok tani adalah sekumpulan petani, peternak, perkebunan, yang dibentuk atas 

dasar kesamaan, kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, lingkungan 

ekonomi serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.   

 

Partisipasi petani adalah kontribusi suka rela dari petani kepada proyek atau kegiatan 

organisasi tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini dilihat dari 

frekuensi kehadiran petani, tingkat keaktifan dan pemahaman, tingkat kontribusi, 

serta tingkat keterlibatan petani dalam kegiatan organisasi. 

 

Aspek ekonomi dalam hal ini adalah manfaat ekonomi yang diterima dari hasil 

usahatani kakao agroforestri dan non agroforestri. 

 

Petani kakao adalah semua petani yang melakukan usahatani kakao dengan tujuan 

memaksimumkaj pendapatan dari bertaninya tersebut. 

 

Usahatani kakao (on farm) adalah suatu proses atau aktivitas produksi kakao 

dengan mengkombinasikan berbagai faktor sumberdaya alam, tenaga kerja, dan 

modal sesuai dengan kondisi lingkungan untuk mencapai pendapatan maksimal.   

 

Usahatani agroforestri berbasis kakao adalah suatu proses atau aktivitas produksi 

kakao di lahan milik negara atau petani yang menanam kakao dengan klasifikasi 

apabila tanaman kakao memiliki tanaman naungan lebih dari 100 pohon maka hal 

tersebut merupakan agroforestri.  Dalam hal ini tanaman naungan juga memiliki 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan petani dari usahatani kakao yang dilakukan 

agar memperoleh pendapatan maksimal. 
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Usahatani non agroforestri berbasis kakao adalah suatu proses atau aktivitas 

produksi kakao di lahan milik sendiri cendrung monokultur atau petani yang 

menanam kakao dengan klasifikasi apabila tanaman kakao memiliki tanaman 

naungan kurang dari 100 pohon maka hal tersebut merupakan non agroforestri.   

 

Pendapatan usahatani kakao adalah jumlah dari hasil perkalian antara total 

produksi kakao dengan harga jual kakao kemudian dikurangi dengan biaya 

produksi kakao yang dikeluarkan, diukur dalam satuan rupiah (Rp/tahun).   

 

Kakao (Theobroma cacao) merupakan tumbuhan berwujud pohon yang berasal 

dari Amerika Selatan. Biji tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang dikenal 

sebagai cokelat. Selain itu kakao merupakan   salah satu  komoditas andalan 

perkebunan yang  peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, 

khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa 

negara.  

 

Produksi kakao adalah jumlah fisik yang diperoleh dalam bentuk buah kakao yang 

selanjutnya diolah menjadi biji kakao kering dan dinyatakan dalam bentuk kg, 

dalam satu kali panen.   

 

Luas lahan adalah tempat yang digunakan petani untuk melakukan usahatani 

kakao yang diukur dalam satuan hektar (ha).   

 

Tenaga kerja adalah faktor produksi yang digunakan dalam budidaya tanaman 

kakao.  Tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja manusia dan mesin.  Tenaga kerja 

manusia dibedakan menjadi dua yaitu tenaga kerja dalam keluarga dan luar 

keluarga.  Penggunaan tenaga kerja diukur dalam satuan hari orang kerja (HOK).   

http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Cokelat
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Jumlah pestisida adalah banyaknya masukan bahan kimiauntuk memberantas 

hama dan penyakit yang digunakan dalam proses produksi per hektar, diukur 

dalam satuan gram bahan aktif (gba).   

 

Bibit kakao adalah banyaknya bibit yang digunakan petani untuk menyulam 

tanaman kakao dalam satu tahun, apabila petani tidak melakukan penyulaman 

dalam satu tahun maka nilai bibit tersebut adalah nol (0). 

 

Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses 

produksi barang dan jasa, dalam hal ini faktor produksi pada sistem agroforestri 

yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah produksi kakao.   

 

Penerimaan adalah suatu bentuk manfaat ekonomi yang diterima petani dari hasil 

mengelola lahan agroforestri tersebut baik yang berbasis kakao dan non 

agroforestri yang berbasis kakao, yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).   

 

Tanaman naungan merupakan salah satu alternatif untung mengurangi intensitas 

cahaya yang terlalu tinggi pada tanaman kakao serta diharapkan mampu menjaga 

keberlanjutan usahatani kakao.   

 

Analisis finansial adalah suatu studi yang bertujuan untuk menilai apakah suatu 

usaha yang dijalankan layak atau tidak untuk diteruskan. 

 

Compounding factor adalah suatu bilangan yang nilainya lebih kecil dari satu, 

dapat digunakan untuk mengalikan atau menambahkan suatu nilai diwaktu yang 

telah lalu sehingga dapat diketahui nilainya pada saat ini. 

 



47 

 

Discount rate adalah suatu bilangan yang menggambarkan tingkat suku bunga 

kredit bagi petani yang berlaku saat ini dalam satuan persen (%). 

 

Aspek lingkungan yang dalam hal ini merupakan manfaat agroforestri terhadap 

lingkungan dan sumberdaya alam dapat berupa jumlah tanaman naungan, manfaat 

penyimpanan karbon, manfaat sumber keaneka ragaman hayati, serta manfaat 

konversi tanah dan air.   

 

Manfaat tidak langsung usahatani kakao merupakan nilai eksternal dari usahatani 

kakao agroforestri dan non agroforestri yang meliputi manfaat penyimpanan 

karbon, nilai keanekaragaman hayati, serta nilai konservasi tanah dan air. 

 

Penyimpanan karbon adalah sejumlah karbon yang tersimpan di dalam tanaman 

kakao yang diukur dengan satua tonC/ha. Harga karbon dan besarnya karbon 

kakao pada kebun campuran (tonC/ha) yang ditentukan dalam penelitian ini 

merujuk pada penelitian terdahulu.  

 

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup dari semua 

sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lainnya. 

Keanekaragaman hayati dalam hal ini berfokus pada satwa liar yang ditemui atau 

dilihat oleh petani dilahan, karena satwa liar merupakan keanekaragaman hayati 

yang sering dijumpai atau dilihat oleh petani dibandingkan dengan 

keanekaragaman hayati lainnya.  

 

Konservasi air adalah suatu cara untuk memelihara keadaan dan fungsi 

sumberdaya air agar terus tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai 

untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup dalam jangka panjang. 
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Konservasi tanah adalah penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaan 

yang sesuai dengan kemampuan tanah agar tidak terjadinya kerusakan tanah. 

Konservasi tanah dan air dilihat dari baiya petani dengan pencegahan erosi dan 

mencegah terjadi nya kekurangan unsur hara serta pencemaran air dengan tidak 

menggunakan pestisida dan pupuk kimia. 

  

 

B. Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.  

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive sampling yaitu 

pemilihan daerah yang dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa di 

kecamatan tersebut potensial untuk usahatani agroforestri berbasis kakao. 

Demikian pula, di Kecamatan Gedong Tataan  banyak petani yang mengusahakan 

kakao sebagai sumber pendapatan. Selain itu petani kakao juga sudah 

mengusahakan usahatani kakao lebih dari 5 tahun usia tanam. 

 

Responden penelitian adalah petani yang mengusahakan pertanian sistem 

agroforestri berbasis kakao di Desa Sungai Langka dan petani non agroforestri di  

Desa Berenung.  Petani agroforestri berbasis kakao ini merupakan petani yang 

mengusahakan usahataninya dengan menanam tanaman kakao yang 

ditumpangsarikan dengan tanaman kehutanan, sedangkan petani non agroforestri 

berbasis kakao ini merupakan petani yang menanam tanaman kakao saja (tanpa 

naungan). 

 

Lokasi penelitian ini berada pada dua desa, yaitu Desa Sungai Langka dan  Desa 

Berenung. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa 
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Desa Sungai Langka yang berdekatan dengan kawasan hutan milik negara. 

Masyarakat di sekitar tersebut menggunakan lahan hutan sebagai sumber mata 

pencarian mereka. Desa Berenung yang  petani nya memiliki lahan untuk 

mengusahakan usahatani nya yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun. 

 

Metode pangambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak 

sederhana (simple random sampling).  Jumlah petani kakao pada lokasi penelitian 

yaitu Desa Sungai Langka dan  Desa Berenung sebanyak 302 petani, masing-

masing petani adalah sebanyak 162 petani di Desa Sungai Langka dan 140 petani 

di  Desa Berenung. 

Perhitungan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yang 

diambil dari buku Umar (2002), yaitu : 

n= 
 

     
 

keterangan:   

n = jumlah sampel petani Kakao 

N = jumlah populasi petani Kakao 

d = Derajat Penyimpangan (10% = 0,10) 

 

Merujuk pada rumus tersebut, berarti jumlah sampel untuk keseluruhan petani 

kakao di Desa Sungai Langka dan di Desa Berenung dapat dihitung sebagai 

berikut: 
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n  = 
    

          
 
   

 

                                        = 
   

      
 

       = 75,12 ≈ 75 

Kemudian dari jumlah keseluruhan sampel yang berjumlah 75 orang tersebut 

ditetapkan proporsi sampel tiap desa menggunakan rumus: 

na = 
  

   
      

 

keterangan : 

na = jumlah sampel 

nab = jumlah sampel keseluruhan 

Na = jumlah anggota 

Nab = jumlah anggota dalam populasi 

 

Setelah dihitung berdasarkan rumus tersebut, maka sampel yang diambil dari 

Desa Sungai Langka berjumlah 40 petani dan sampel yang berada pada  Desa 

Berenung berjumlah 35 petani. Responden petani pada kedua lokasi dipilih secara 

acak sederhana (simple random sampling) dengan pertimbangan bahwa populasi 

dianggap homogen dalam hal: (1) semua petani kakao memiliki teknik budidaya 

yang sama, (2) semua petani bermaksud menjual produknya, dan (3) semua petani 

mencari keuntungan dalam menjual produknya (dalam Juwita, 2013). Penelitian 

ini dimulai dari proses prasurvei yang dilakukan Maret 2014 dengan waktu 

pengambilan data yang telah dilakukan Juli 2014 sampai dengan Juni 2015. 
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C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui metode survei, yaitu mewawancarai 

secara langsung petani agroforestri berbasis kakao dan petani non agroforestri 

berbasis kakao dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah 

disediakan sebagai alat bantu pengumpulan data.  Data sekunder diperoleh dari 

lembaga/intansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perkebunan 

Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran. 

 

 

D. Metode Analisis dan Pengolahan Data 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

(deskriptif) dan analisis kuantitatif (statistik).  Adapun cara untuk menjawab 

beberapa tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode pengolahan data 

yaitu: 

 

1. Perbandingan Tingkat Partisipasi Petani Agroforestri Berbasis Kakao 

dan Non Agroforestri Berbasis Kakao 

 

Analisis tingkat partisipasi petani kakao dalam hal ini menganalisis 

perbandingan tingkat partisipasi petani kakao agroforestri dan non agroforestri. 

Cohen dan Uphof  (1977) mengemukakan bahwa sejauhmana keterlibatan para 

stakeholders dalam tahapan penyelenggaraan program digambarkan melalui 

tingkat partisipasi masing-masing stakeholder. Pada setiap tahapan 

penyelenggaraan, dilihat sejauhmana keterlibatan stakeholders , termasuk 
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frekuensi kehadiran, tingkat keaktifan dan pemahaman, tingkat kontribusi dan 

juga keterlibatan dalam kegiatan organisasi.  

 

a. Skala Likert 

 

Pengukuran partisipasi petani dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Skala likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur pendapat, 

sikap, serta persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

pendidikan. Skala likert juga merupakan alat pengukuran yang memeliki item 

(butir-butir pertanyaan) pilihan yang berjenjang.  Penggunaan skala likert 

dalam penelitian ini memiliki data berskala ordinal pada kisaran 1-3, hal ini 

disesuaikan dengan butir-butir pertanyaan misalnya saja alternatif jawaban 

sebagai berikut : 

1) Skor 3 = Sering 

2) Skor 2 = Jarang 

3) Skor 1 = Tidak pernah 

 

Untuk mempermudah pengukuran partisipasi petani yang akan diteliti, maka 

ditentukan skor minimum dan maksimum dalam pengukuran partisipasi petani. 

 

Tabel 4. Indikator Persepsi Partisipasi Petani 

No Indikator Partisipasi Petani 
Skor 

Minimum Maksimum 

1 Tingkat kehadiran dalam petemuan kelompok 5 15 

2 

Tingkat keaktifan dan pemaham petani dalam diskusi 

kelompok 5 15 

3 Tingkat kontribusi petani dalam kegiatan kelompok 5 15 

4 Tingkat keterlibatan petani dalam kegiatan kelompok  5 15 

    20 60 
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Berdasarkan Tabel 4, didapat skor minimum sebesar 20 dan skor maksimum 

sebesar 60. Penggolongan kategori yang digunakan dalam peneltian ini ada tiga 

kategori yaitu aktif, kurang aktif, dan tidak aktif. Skor minimum dan 

maksimum yang didapat,digunakan untuk menghitung interval yang 

dibutuhkan dalam menentukan tingkat kategori partisipasi petani. Interval kelas  

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus: 

 

Lebar Interval = 
                            

      
 

 = 
     

 
 

 =        ≈    

 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan interval yang akan 

digunakan dalam pengklasifikasian partsipasi petani. Tingkat kategori 

partisipasi petani terhadap kegiatan organisasi diklasifikasikan menjadi tiga 

kelas sebagai berikut:  

1. Interval 20-33, partisipasi petani tidak aktif 

2. Interval 34-47, partisipasi petani kurang aktif  

3. Interval 48-61, patisipasi petani aktif  

 

 

b. Uji Validitas dan Reabilitas 

 

 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kesahan dari pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan dalam kuesioner.  Uji validitas memiliki tujuan untuk 

mengetahui kesahan alat ukur, sehingga mampu mengukur apa yang akan 
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diukur. Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi setiap item 

sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. 

 

Uji validitas dan reabilitas dalam  penelitian ini dilakukan pada 40  responden.  

Uji validitas memiliki derajat kepercayaan sebesar 95%  α = 5%  dan df =  8.   

 

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan uji validitas adalah : 

a. Jika nilai r hitung > r tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid 

b. Jika nilai r hitung < r tabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid 

 

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan uji validitas adalah : 

a. Jika nilai alpha > r tabel, maka jawaban dinyatakan reliable 

b. Jika nilai alpha < r tabel, mka jawaban dinyatakan tidak reliable 

 

Pertanyaan yang telah disiapkan sebeumnya berjumlah 23 pertanyaan yang 

berada dalam empat indikator, tetapi setelah dilakukan uji validitas terdapat 3 

pertanyaan yang tidak valid, sehingga pertanyaan yang telah diuji dan memiliki 

hasil valid dan selanjutnya akan digunakan adalah sebanyak 20 pertanyaan.  

Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 5 dan uji reabilitas dapat dilihat 

pada Tabel 6 berikut: 
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Tabel 5. Hasil uji validitas 

Indikator No Pertanyaan Nilai r 

hitung 

Nilai r 

tabel 

Keterangan 

Tingkat kehadiran dalam pertemuan 

kelompok 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

0,626 

0,386 

0,759 

0,600 

0,343 

0,320 

0,320 

0,320 

0,320 

0,320 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Keaktifan petani dan pemahaman 

petani dalam diskusi kelompok 

 6 

 7 

 8 

0,901 

0,600 

0,554 

0,320 

0,320 

0,320 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Kontribusi petani dalam pertemuan 

kelompok 

 

 9 

10 

11 

12 

13 

0,602 

0,480 

0,626 

0,679 

0,725 

0,320 

0,320 

0,320 

0,320 

0,320 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

14 

15 

16 

0,725 

0,785 

0,731 

0,320 

0,320 

0,320 

Valid 

Valid 

Valid 

Keterlibatan petani dalam kegiatan 

kelompok 

17 

18 

19 

20 

0,653 

0,667 

0,453 

0,735 

0,320 

0,320 

0,320 

0,320 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 

 

Tabel 6 . Hasil uji reabilitas 

Indikator Koefisien alpha Nilai r tabel Keterangan 

Tingkat kehadiran dalam pertemuan 

kelompok 

0,425 0,320 Reliable 

Keaktifan dan pemahaman petani 

dalam diskusi kelompok  

0,606 0,320 Reliable 

Kontribusi petani dalam kegiatan 

kelompok 

0,749 0,320 Reliable 

Keterlibatan petani dalam kegiatan 

kelompok 

0,650 0,320 Reliable 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2014 

 

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa nilai alpha lebih besar dari r tabel.  Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa jawaban dinyatakan reliable dan dapat digunakan 

untuk pengukuran data. 
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c. Uji Mann Whitney 

  

Untuk mengetahui perbandingan partisipasi petani agroforestri dengan 

partisipasi petani non agroforestri, dilakukan uji Mann Whitney. Uji Mann 

Whitney merupakan uji non parametrik untuk data yang memiliki sebaran tidak 

normal dan ordinal seperti partisipasi, kinerja, motivasi dan data non 

parametrik lainnya.  

 

Hipotesis yang diajukan dalam uji Mann Whitney pada penelitian ini adalah : 

Ho : m1 = m2 (Tidak ada perbedaan partisipasi petani agroforestri dan petani 

non agroforestri  dalam kegiatan kelompok tani) 

H  : m ≠ m   Ada perbedaan partisipasi petani agroforestri dan petani non 

agroforestri dalam kegiatan kelompok tani) 

 

Kriteria pengambilan keputusan: 

a. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05, maka terima Ho, artinya tidak ada perbedaan 

patisipasi petani agroforestri dan petani non agroforestri 

b. Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05, maka tolak Ho, artinya ada perbedaan 

partisipasi petani agroforestri dan petani non agroforestri 

 

 

2. Perbandingan Pendapatan Petani Kakao Agroforestri dan Non 

Agroforestri 

 

a. Pendapatan Usahatani 

 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan usahatani 

kakao. Menurut Soekartawi (1995) pendapatan usahatani adalah selisih antara 

total revenue (TR) dan  total cost (TC) (selisih antara penerimaan dan semua 
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biaya).  Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual (harga hasil produksi).  Secara matematis untuk menghitung 

pendapatan usahatani dapat ditulis sebagai berikut : 

π   =  TR – TC  

=  Y. Py – Σ Xi.Pxi – BTT 

Keterangan : 

π     = pendapatan (Rp) 

TR  = Total penerimaan 

TC  = Total biaya 

Y =  hasil produksi (kakao, produksi tanaman naungan (jengkol, 

petai,    durian, sengon, jati), produksi tanaman sela (cengkeh, 

pisang, kopi) (Kg)) 

Py =  harga hasil produksi ( harga kakao, harga produksi tanaman 

naungan,  harga produksi tanaman sela (Rp)) 

Xi =  faktor produksi (bibit, pupuk, pestisida, pajak, tenaga kerja, 

sewa lahan, pasca panen dan lain-lain  i =       …. n ) 

Pxi =  harga faktor produksi ke-i (harga bibit, pupuk, pestisida, pajak, 

tenaga kerja, sewa lahan, pasca panen dan lain-lain (Rp)) 

BTT =  biaya tetap total (biaya bibit, pupuk, pestisida, pajak, tenaga 

kerja, sewa  lahan, pasca panen dan lain-lain (Rp)) 

 

Untuk mengetahui apakah usahatani menguntungkan atau tidak secara 

ekonomi, maka dapat dianalisis dengan menggunakan perbandingan (nisbah) 

antara penerimaan dan biaya atau yang biasa disebut analisis R/C (Return Cost 
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Ratio).  Nisbah perbandingan santara penerimaan dengan biaya (R/C) secara 

matematis dapat ditulis: 

R/C = PT/BT 

Keterangan : 

R/C =  Nisbah antara penerimaan dan biaya                                       

PT =  Penerimaan total                                                                   

BT =  Biaya total  

 

Kriteria pengukuran pada R/C (Return Cost Ratio) adalah :  

1. Jika R/C = 1 artinya usahatani yang dilakukan tidak menguntungkan dan 

tidak pula merugikan atau berada pada titik impas (Break Even Point) yaitu 

besarnya penerimaan sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan.  

2. Jika R/C > 1, artinya suatu usahatani yang dilakukan itu dapat dikatakan 

menguntungkan.  

3. Jika R/C < 1,  artinya suatu usahatani yang dilakukan itu dapat dikatakan 

merugikan. 

 

  

b. Uji t (Independent sample t-test ) 

 

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan antara usahatani agroforestri 

dengan non agroforestri maka dilakukan uji t. Jenis uji statistika Independent 

sample t-test bertujuan membandingkan dua kelompok mean dari dua sampel 

yang berbeda untuk mengetahui apakah ada perbedaan mean antara dua 

populasi.  Uji t dapat dilakukan apabila data tersebut bersebaran normal.  Uji 

ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 20. 
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Hipotesis yang diajukan dalam uji ini adalah : 

H₀ : m1 = m2 (Tidak ada perbedaan pendapatan kakao antara petani 

          agroforestri dan petani non agroforestri) 

H₁ : m1 ≠ m2 (Ada perbedaan pendapatan kakao antara petani agroforestri dan 

non agroforestri) 

 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05, maka terima H₀, artinya tidak ada perbedaan 

pendapatan kakako antara petani agroforestri dan petani non agroforestri. 

b. Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05, maka tolak H₀, artinya ada perbedaan 

pendapatan kakao antara petani agroforestri dan petani non agroforestri. 

 

c. Net Present Value  (NPV) 

 

 

Net Present Value (NPV) sering diterjemahkan sebagai nilai bersih saat ini.  

NPV dari suatu usahatani.  NPV merupakan nilai sekarang (present value) dari 

selisih antara benefit (manfaat) dengan cost (biaya) pada discount rate tertentu 

atau dapat juga diartikan sebagai kelebihan manfaat dibandingkan dengan 

biaya.  Secara umum, NPV sering dikatakan sebagai selisih antara pengeluaran 

dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity 

cost of capital sebagai diskon faktor atau dengan kata lain merupakan arus kas 

yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini.  

 

Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, 

biaya operasi, dan pemeliharaan serta perkiraan manfaat/benefit dari usahatani 

yang direncanakan. Keuntungan netto suatu usaha adalah pendapatan bruto 
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dikurangi jumlah biaya.  Maka NPV suatu usahatani adalah selisisih PV arus 

benefit dengan PV arus biaya.  Rumus yang digunakan adalah : 

NPV = ∑
 t- t

   i 
t

t=n
t=  

 

Keterangan :   

Bt  : Manfaat dari usahatani 

Ct  : Biaya (cost) pada tahun ke-i 

n  : Umur ekonomis usahatani (tahun) 

i    : Suku bunga diskonto (%)  

t  : Tahun ke 1,2,3 dst 

 

Tiga kriteria investasi yaitu : 

1) Bila NPV > 0, maka usahatani menguntungkan dan dapat dilaksanakan 

2) Bila NPV < 0, maka usahatani rugi dan tidak layak untuk dilaksanakan 

3) Bila NPV = 0, maka usahatani ini tidak untung dan tidak rugi (Break Event 

Point) 

 

 

3. Analisis Manfaat Tidak Langsung 

 

Penerapan agroforestri memiliki banyak manfaat terhadap pelestarian 

lingkungan dan sumbedaya alam, meliputi konservasi tanah dan air, 

penyimpanan karbon, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Untuk 

menganalisis mengenai manfaat tidak langsung (eksternal) agroforestri 

terhadap sumberdaya alam ini, peneliti menggunakan analisis Extended Benefit 

Cost Ratio  yang meliputi nilai eksternal dari usahatani kakao di lahan milik 
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petani yang meliputi manfaat penyimpanan karbon, nilai keanekaragaman 

hayati, serta nilai konservasi tanah dan air. Manfaat tidak langsung diperoleh 

dari hasil penelitian Hairiah et al. (2006) dan Noordwijk et al. (2002) (dalam 

Prasmatiwi, 2010). 

Be = BCs + BHc + BBd 

 

Keterangan : 

Be = manfaat tidak langsung (eksternalitas) 

BCs = manfaat penyimpanan karbon 

BBd= manfaat sumber keanekaragaman hayati 

BHc= manfaat konservasi tanah dan air 

 

Manfaat tidak langsung agroforestri sumberdaya alam  ini, dengan 

menggunakan penjumlahan antara manfaat penyimpanan karbon, manfaat 

sumber keanekaragaman hayati, serta manfaat konservasi air dan tanah. Untuk 

menghitung manfaat-manfaat tersebut menggunakan asumsi-asumsi yang 

berbeda, yaitu : 

1. Untuk mengetahui manfaat penyimpanan karbon yaitu (BCs) dengan 

menggunakan penelitian terdahulu (tinjauan pustaka yang relevan) 

mengenai penyimpanan karbon untuk tanaman kakao, akan tetapi apabila 

tidak ditemukannya penelitian mengenai penyimpanan karbon pada 

tanaman kakao maka dapat digunakan data dari hasil penelitian tanaman 

yang sejenis misalnya saja tanaman kopi. 

2. Untuk mengetahui manfaat sumber keanekaragaman hayati (BBd) dengan 

mengetahui satwa liar/ hewan/ tanaman apasajakah yang permah ditemukan 
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di kebun kakao milik petani. Keanekaragaman hayati pada penelitian ini 

diperoleh dari asumsi penerimaan petani kakao apabila mereka menjual 

satwa tersebut, dengan cara mengkalikan jumlah satwa liar yang pernah 

mereka temui atau lihat di lahan dengan harga satwa liar yang telah 

ditentukan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi 

Lampung. 

3. Untuk mengetahui manfaat konservasi air dan tanah (BHc) dengan 2 

perhitungan yaitu (1) menggunakan perhitungan  reforestasi, (2) 

menggunakan perhitungan pengurangan pupuk dan pestisida.Cara 

mengetahui manfaat tidak langsusng konservasi air dan tanah dengan 

menggunakan metode-metode tersebut yaitu:  

1. Perhitungan Reforestasi 

Untuk mengetahuinya dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan 

agar tidak terjadinya erosi. Dalam hal ini dapat dihitung dari kerugian 

yang ditimbulkan dari biaya perbaikan lingkungan dan biaya yang 

dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja agar tidak terjadinya erosi 

tersebut. Selanjutnya biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan upaya 

yang dihitung sebagai keuntungan yang diperoleh karena menjaga 

konservasi air dan tanah agar tidak terjadinya bencana alam  (erosi, 

banjir, dll).  

2. Tanpa penggunaan pupuk kimia dan pestisida 

Pupuk kimia dan pestisida dapat mencemari air dan tanah, tetapi petani 

kakao, baik petani agroforestri dan non agroforestri di Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran masih menggunakan pupuk kimia 



63 

 

dan pestisida.  Hal tersebut dapat merusak lingkungan dan menyebabkan 

penyakit bagi manusia. Apabila petani tidak menggunakan pupuk kimia 

dan pestisida dengan cara mengurangi biaya pupuk kimia dan pestisida 

tersebut dari pendapatan usahatani yang sudah didapat sebelumnya maka 

dalam  hal ini petani dapat menerima keuntungan dari tidak 

mengeluarkan biaya untuk pupuk kimia dan pestisida, sekaligus 

merupakan kegiatan untuk menajaga keadaan alam tanpa mencemari air 

dan tanah dengan bahan kimia yang biasa digunakan petani tersebut. 

 

 

Untuk melihat sistem usahatani manakah yang lebih layak untuk 

dikembangkan dan memberikan manfaat bagi petani  maka dilakukan 

perhitungan B/C ratio. Analisis keuntungan dan biaya (B/C ratio) adalah 

perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan total biaya 

yang dikeluarkan. Dalam penelitian ini B/C Ratio umum adalah B/C Ratio 

petani non agroforestri dan B/C Ratio baru adalah B/C Ratio petani 

agroforestri. Dalam hal ini untuk mengetahui nilai B/C Ratio menggunakan 

rumus: 

BCR = 
     

  
 

dimana: 

 

BCR: Benefit Cost Ratio  

TR : Total penerimaan usahatani 

TC : Total biaya produks usahatani 
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Suatu usaha dikatakan layak dan memberikan manfaat apabila  nilai B/C Ratio 

lebih besar dari nol. Semakin besar nilai B/C maka semakin besar nilai manfaat 

yang akan diperoleh dari usahatani tersebut (Rahardi dan Hartono, 2003). 

Manfaat yang dirasakan dalam penelitian ini dapat berupa manfaat biaya 

maupun manfaat tidak langsung bagi petani. 

 

Asumsi yang berbeda tersebut kemudian disamakan dengan dikonversikan 

menjadi rupiah. Misalnya saja pada manfaat penyimpanan karbon dilakukan 

perdagangan karbon sehingga harga 1 tonC/ha dikalikan dengan jumlah cadangan 

karbon dari tanaman kakao. Untuk manfaat keanekaragaman hayati apabila satwa 

atau tanaman yang ditemukan di perkebunan itu dijual maka dihitung dari 

keuntungan yang diterima dari hasil penjualan tanaman atau satwa tersebut. Untuk 

manfaat konservasi air dan tanah dapat dihitung dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk mencegah erosi dengan menggunakan tenaga kerja maka keuntungan yang 

diperoleh diasumsikan dari tenaga kerja, biaya pupuk dan pestisida, serta 

mengetahui biaya dan manfaat yang diterima. 

 

Hasil rupiah antara penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati serta konservasi 

air dan tanah, dilakukan penjumlahan antara ketiga nya. Dalam hal ini akan 

mengetahui seberapa besar manfaat tidak langsung yang dirasakan petani 

agroforestri maupun petani non agroforestri. Dengan demikian manfaat tidak 

langsung tersebut merupakan suatu bentuk asumsi keuntungan yang tidak dapat 

uangkan akan tetapi dapat dirasakan dengan mengetahui jumlah keuntungannya 

dalam bentuk rupiah.  
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Asumsi-asumsi mengenai analisis keberlanjutan pada aspek lingkungan yang 

dimana keuntungan yang diterima tersebut diubah dalam bentuk rupiah . Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa keanekaragaman hayati, penyimpanan 

cadangan karbon serta konervasi air dan tanah ini tidak diperdagangkan, atau 

nilai-nilai keanekaragaman hayati, penyimpanan cadangan karbon serta 

konservasi air dan tanah memang tidak tercermin di pasar konvensional, akan 

tetapi tidak berarti bahwa nilai-nilai keanekaragaman hayati, penyimpanan 

cadangan karbon serta konservasi air dan tanah memiliki nilai nol (Ninan,2009).  


