
 
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Agroforestry dalam Bahasa Indonesia,  dikenal dengan istilah wanatani atau 

agroforestri, arti sederhananya adalah menanam pepohonan di lahan 

pertanian.  Sistem ini telah dipraktekkan oleh petani di berbagai tempat di 

Indonesia selama berabad-abad, misalnya sistem ladang berpindah, kebun 

campuran di lahan sekitar rumah (pekarangan) dan padang penggembalaan.  

Menurut King dan Chandler (1982) dalam Hairiah, dkk (2003) agroforestri 

adalah sistem pengelolaan yang berkelanjutan yang mampu meningkatkan 

produksi lahan secara keseluruhan, merupakan kombinasi tanaman berkayu 

(pohon) dengan tanaman bukan kayu (pertanian dan perkebunan) dan/atau 

hewan (ternak) yang dilaksanakan pada satu bidang lahan baik secara 

bersama atau bergiliran. 

 

Pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestri sangat menguntungkan bagi 

petani karena terdiri dari tanaman semusim dan tahunan yang hasilnya lebih 

produktif  (Hairiah, dkk, 2003).  Sistem agroforestri telah banyak diterapkan 

oleh petani di berbagai tempat di Indonesia. Salah satu daerah yang 

menerapkan sistem agroforestri adalah Desa Pesawaran Indah Kecamatan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Sistem agroforestri 
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yang diterapkan di Desa Pesawaran Indah pada umumnya merupakan 

kombinasi tanaman kehutanan (pohon) dengan tanaman pertanian dan 

perkebunan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Desa Pesawaran 

Indah hidup sebagai petani dan mengelola lahannya dengan sistem 

agroforestri. 

 

Jenis-jenis pohon penghasil kayu yang banyak ditanam di lahan agroforestri 

petani adalah Sengon (Paraserianthes falcataria), Cempaka (Michelia alba), 

Bayur (Pterospermum javanicum) dan Jati (Tectona grandis). Jenis-jenis 

tanaman pertanian dan Multi Purpose Tree Species (MPTS) yang banyak 

ditanam meliputi Kakao (Theobroma cacao), Pisang (Musa paradisiaca), 

Kopi (Coffea robusta), Kelapa (Cocos nucifera), Durian (Durio zibethinus) 

dan Rambutan (Nephelium lappaceum). Dari beberapa jenis tanaman yang 

ditanam masyarakat tersebut, yang menjadi tanaman utama adalah Kakao 

(Theobroma cacao) sedangkan tanaman yang lainnya hanya sebagai tanaman 

pengisi atau peneduh. Hasil agroforestri tersebut dijual sebagai sumber 

pendapatan rumah tangga dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. 

 

Secara keseluruhan lahan agroforestri yang dikelola di Desa Pesawaran Indah 

merupakan tanah milik masyarakat. Luas lahan agroforestri di Desa 

Pesawaran Indah pada tahun 2007 adalah 1.106 ha (BPN Lampung Selatan, 

2007) dan pada tahun 2010 luas lahan agroforestri adalah 868 ha (Kecamatan 

Padang Cermin, 2010).  Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa luas 

lahan menurun 238 ha selama tiga tahun padahal sebagian besar petani 
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menggantungkan hidupnya dari hasil agroforestri tersebut. Penurunan luas 

lahan agroforestri  ini disebabkan adanya alih fungsi pemanfaatan lahan 

agroforestri menjadi pemukiman dan pemanfaatan lainnya. Oleh karena itu 

petani perlu meningkatkan pengelolaan agroforestri agar hasil yang diperoleh 

dari lahan agroforestri tetap meningkat dan memberikan keuntungan 

maksimal bagi petani meskipun luas lahan semakin berkurang. Oleh karena 

itu penelitian mengenai analisis finansial terhadap pola tanam agroforestri 

yang diterapkan petani perlu dilakukan untuk mengetahui pola tanam yang 

lebih layak/menguntungkan diterapkan oleh petani. 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Apakah pola tanam agroforestri yang diterapkan oleh petani di Desa 

Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi 

Lampung menguntungkan berdasarkan analisis finansial? 

  

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola tanam agroforestri yang 

lebih layak/menguntungkan di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berdasarkan analisis 

finansial. 

 

 

 

 

 



4 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi bagi para petani untuk menerapkan sistem 

agroforestri dengan pola tanam yang paling menguntungkan/layak 

berdasarkan analisis finansial. 

2. Sebagai bahan informasi dan studi bagi pihak-pihak yang terkait dalam 

pengembangan sistem agroforestri. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Petani di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran mengelola sumber daya alam dengan menggunakan sistem 

agroforestri berupa kombinasi tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian.  

Bentuk agroforestri berupa ladang, kebun, dan pekarangan di sekitar rumah.  

Penerapan sistem agroforestri diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

besar dimana dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan tanpa mengurangi 

kualitas produk yang dihasilkan. 

 

Sistem agroforestri yang diterapkan petani menggunakan beberapa faktor 

produksi seperti tenaga kerja, pupuk, pestisida, bibit dan peralatan (alat tani).  

Pengembalian biaya yang dikeluarkan akan bergantung dari keberhasilan 

pengelolaan pola tanam sistem agroforestri.  Dari hasil agroforestri tersebut 

diperoleh produksi yang oleh petani akan dijual dengan tingkat harga tertentu.  

Hasil penjualan tersebut petani memperoleh imbalan dalam bentuk uang.  

Uang yang diterima petani disebut penerimaan atau pendapatan kotor.  

Penerimaan atau pendapatan kotor bila dikurangi dengan biaya produksi dari 

penggunaan faktor-faktor  produksi yang dikorbankan petani, disebut dengan 
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pendapatan bersih (net income) atau keuntungan dari hasil pengelolaan 

agroforestri. 

 

Keuntungan petani juga dapat diketahui dengan analisis finansial (NPV, IRR, 

B/C).  Analisis finansial dalam hal ini dipengaruhi oleh suku bunga bank dan 

umur pengusahaanpola tanam agroforestri yaitu selama 20 tahun.  Sehingga 

akan terlihat hasilnya apakah pola tanam tersebut menguntungkan/tidak 

menguntungkan secara finansial untuk diterapkan. 
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