
ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEREMAJAAN TANAMAN
LADA OLEH PETANI DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

(TESIS)

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2016

OLEH
SUARNO SADAR



1) Alumni Pascasarjana Magister Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
2) Dosen Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

ABSTRAK

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEREMAJAAN
TANAMAN LADA OLEH PETANI DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

Suarno Sadar 1), Wan Abbas Zakaria 2), R. Hanung Ismono 2)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi
pengambilan keputusan peremajaan tanaman lada di Kabupaten Lampung Utara,
(2) kelayakan finansial usahatani lada di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian
dilaksanakan di Desa Way Wakak, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung
Utara sebagai sentra produksi usahatani lada di Kabupaten Lampung Utara pada
bulan November 2014 – Februari 2015. Sample petani untuk analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan peremajaan usahatani tanaman
lada dan kelayakan finansial usahatani lada di Kabupaten Lampung Utara adalah
sebanyak 53 petani dari populasi petani lada 165 petani. Data dianalisis dengan
menggunakan analisis logistik biner menggunakan SPSS 16.0 dan analisis
kelayakan finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang
mempengaruhi pengambilan keputusan peremajaan usahatani tanaman lada di
Kabupaten Lampung Utara adalah usia, pengalaman usahatani, luas lahan, dan
pendapatan usahatani lada, dan pendapatan selain usahatani.  (2) Usahatani lada di
Kabupaten Lampung Utara menguntungkan dan layak untuk dikembangkan
dengan nilai NPV Rp4.515.971.216,75.  Net B/C dan Gross B/C yang diperoleh
dari hasil perhitungan selama 15 tahun usahatani lada adalah sebesar 153,42 dan
6,51 serta IRR sebesar 156%.

Keywords : analisis logistik biner, analisis kelayakan, peremajaan tanaman lada



ABSTRACT

ANALYSIS OF PEPPER PLANT REJUVENATION DECISION
BY FARMERS IN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

By

Suarno Sadar 1, Wan Zakaria Abbas 2, R. Hanung Ismono 2

This study aimed to analyze: (1) the factors that influence the pepper plants
regeneration decision in Kabupaten Lampung Utara, (2) financial feasibility
pepper plants farming in Kabupaten Lampung Utara. The research conducted at
Desa Way Wakak, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi
Lampung.  The location chosen purposively because it has the highest pepper
production in Kabupaten Lampung Utara in November 2014 - February 2015. The
sample of farmers to the analysis of the factors that influence the pepper plants
regeneration decision and financial feasibility of pepper plants farming in
Kabupaten Lampung Utara is 53 farmers from 165 pepper plants farmer’s
population. Data were analyzed using binary logistic analysis using SPSS 16.0
and financial feasibility analysis. The results showed that: (1) the factors that
influence the pepper plants regeneration decision in Kabupaten Lampung Utara
are the age, the experience of farming, land use, and farm income pepper, and
income than farming. (2) Pepper plants farming in Kabupaten Lampung Utara is
profitable and feasible to be developed with NPV value Rp4.515.971.216,75. Net
B / C and Gross B/C that obtained from the calculation of pepper plants farming
for 15 years amounted to 153,42 and 6,51; and IRR value of the pepper plants
farming in Kabupaten Lampung Utara is 156%.

Keywords: binary logistic analysis, feasibility analysis, pepper plants regeneration
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman lada (Piper ningrum L.) merupakan salah satu tanaman rempah

yang dikembangkan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda.  Tanaman

lada merupakan tanaman yang banyak diminati karena memiliki banyak

kegunaan dan sebagai salah satu komoditi unggulan ekspor yang

menghasilkan devisa bagi Indonesia.

Menurut Hasyim (1986), pada tahun 1969 – 1985, daya saing ekspor lada

Indonesia di pasar internasional terhadap ekspor lada Malaysia bersifat

komplemen untuk wilayah pasar Amerika dan Eropa Timur, terhadap ekspor

lada India bersifat substitut pada empat wilayah pasar yaitu Amerika, Eropa

Barat, Eropa Timur dan Asia-Afrika-Pasifik, terhadap ekspor lada Brazil

bersifat substitut di wilayah pasar Eropa Barat dan Asia-AfrikaPasifik, dan

terhadap negara produsen lainnya adalah bersifat substitut akan tetapi tidak

nyata menurut uji statistik. Perkembangan volume ekspor lada Indonesia

tertera pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata volume ekspor tanaman lada Indonesia

tahun 2008-2012 sebesar 51.878,40 ton. Volume ekspor lada Indonesia

mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 15,71 persen. Selanjutnya

pada tahun 2010 volumen ekspor lada mengalami peningkatan. Namun, pada
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tahun  2011 volume ekspor lada mengalami penurunan yang sangat tajam

yakni sebesar 71,57 persen. Hal ini dikarenakan oleh negara tujuan ekspor

lada Indonesia mengalami krisis ekonomi, sehingga permintaan lada

Indonesia menurun.

Tabel 1.  Perkembangan volume ekspor lada Indonesia tahun 2008 – 2012

Tahun Volume Ekspor (ton) Pertumbuhan (%)
2008 52.407,00 0
2009 45.293,00 -15,71
2010 62.599,00 27,65
2011 36.487,00 -71,57
2012 62.606,00 41,72

Jumlah 259.392,00 -17,91
Rata-rata 51.878,40 -3,58

Sumber: Pusdatin Sekretariat Jendral Kementrian Pertanian, 2013

Meskipun ekspor lada Indonesia menurun, produksi lada Indonesia

mengalami peningkatan.  Hal ini menunjukkan bahwa tanaman lada di

Indonesia masih memiliki kekuatan dan peluang untuk dikembangkan karena

Indonesia memiliki lahan yang cukup luas dan sesuai untuk tanaman lada.

Adapun perkembangan produksi tanaman lada di Indonesia pada tahun 2008 -

2012 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Produksi tanaman lada di Indonesia, 2008 – 2012

Tahun
Luas Areal

(ha)
Produksi

(ton)
Produktivitas

(ton/ha)
2008 183.082,00 80.420,00 702,00
2009 185.941,00 82.834,00 729,00
2010 179.318,00 83.663,00 756,00
2011 177.490,00 87.089,00 784,00
2012 177.787,00 87.841,00 771,00

Sumber: Kementrian Pertanian, 2013
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Tabel 2 menunjukkan bahwa perkembangan produksi tanaman lada pada

tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami peningkatan, namun luas areal

tanaman lada mengalami penurunan, sehingga produktivitas tanaman lada di

Indonesia mengalami kenaikan dengan rata-rata produktivitas sebesar 748,40

ton/ha. Namun, produktivitas tanaman lada masih tergolong rendah karena

potensi produktivitas tanaman lada di tingkat lapangan dapat mencapai 2,50

ton/ha, bahkan di tingkat penelitian dapat mencapai hingga 4,00 ton/ha.

Produktivitas tanaman lada di Indonesia rendah antara lain diakibatkan oleh

intensitas serangan hama/penyakit yang menyerang tanaman lada, tanaman

lada di Indonesia belum menggunakan benih unggul, kurangnya

pemeliharaan tanaman lada, dan lemahnya permodalan yang dimiliki petani.

(Direktorat Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian, 2012)

Luas areal tanaman lada di Indonesia menurut Tabel 2 mengalami penurunan.

Penurunan luas areal tanaman lada di Indonesia disebabkan oleh kekeringan,

serangan penyakit seperti busuk pangkal batang, hama penggerek batang dan

bunga, penyakit kuning dan kerdil, serta konversi areal lada baik untuk

tambang maupun komoditi lain seperti kelapa sawit, karet dan kakao.

(Direktorat Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian, 2012).

Sentra produksi lada di Indonesia terdapat di Provinsi Lampung, Bangka

Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Provinsi

Lampung merupakan salah satu sentra produksi lada terbesar di Indonesia.
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Tanaman lada di Provinsi Lampung diolah menjadi lada hitam, sedangkan

untuk tanaman lada di Bangka Belitung diolah menjadi lada putih.

Perbedaan lada hitam dan lada putih terletak pada waktu panen dan cara

penjemurannya.  Lada putih dipanen saat buah lada sudah sangat matang, lalu

diproses dengan cara merendam dalam air yang mengalir selama kurang lebih

2 minggu dan kemudian dijemur selama 3 hari sehingga kulit luarnya yang

bersarna hitam mudah terkelupas dan menyisakan bijinya yang putih.  Lada

hitam dipanen ketika buah masih setengah matang dan warnanya kemerahan,

lalu tanpa direndam langsung dijemur selama 3 hari. (Anggraeni dkk, 2014).

Lada merupakan salah satu sumber penerimaan devisa, karena itu perlu

dukungan dari seluruh pihak untuk mendorong peningkatan mutu dan ekspor

lada hitam di Provinsi Lampung.  Adapun sentra produksi lada di Indonesia

dapat dilihat pada Tabel 15 pada lampiran.

Sebagai salah satu sentra produksi lada hitam di Indonesia, usahatani lada

telah memberikan kontribusi penting pada perekonomian masyarakat dan

daerah.  Keadaan ini tentunya didukung oleh luas areal perkebunan, letak

geografis, suhu, dan curah hujan yang sesuai untuk pertumbuhannya.

Perkembangan luas areal, produksi, dan produktivitas tanaman lada di

Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Perkembangan luas areal dan produksi tanaman lada di Provinsi
Lampung, 2004 – 2012

Tahun
Luas Areal Produksi Produktivitas

(ha) (ton) (ton/ha)

2004 64.965,00 23.520,00 0,36
2005 64.928,00 24.011,00 0,37
2006 63.799,00 21.573,00 0,39
2007 63.686,00 21.592,00 0,34
2008 63.700,00 22.164,00 0,35
2009 64.703,00 22.311,00 0,34
2010 63.620,00 22.725,00 0,36
2011 63.679,00 24.498,00 0,38
2012 63.640,00 23.005,00 0,36

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan
2013

Luas areal dan produksi tanaman lada di Provinsi Lampung pada tahun 2004-

2012 mengalami fluktuasi dengan rata-rata luas areal sebesar 63.969,38 ha

dan rata-rata produksi sebesar 22.734,88 ton serta produktivitas rata-rata

sebesar 0,36 ton/ha. Produktivitas tanaman lada Provinsi Lampung jauh lebih

rendah dibandingkan dengan rata-rata produktivitas tanaman lada di

Indonesia.  Rendahnya produktivitas tanaman lada di Provinsi Lampung

disebabkan oleh usia tanaman lada tersebut yang sudah lebih dari 10 tahun.

Salah satu sentra produksi tanaman lada di Provinsi Lampung adalah

Kabupaten Lampung Utara.  Jenis lada yang dihasilkan adalah lada hitam

karena tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. Rata-rata luas areal,

produksi, dan produktivitas di Provinsi Lampung tahun 2012 masing-masing

sebesar 4.545,71 ha, 1.643,21 ton, dan 0,21 ton/ha. Kabupaten Lampung

Utara merupakan daerah dengan luas areal dan produksi lada terbesar di

Provinsi Lampung. Produktivitas tanaman lada di Kabupaten Lampung Utara
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terbesar kedua setelah Lampung Tengah. Luas areal, produksi, dan

produktivitas tanaman lada per kabupaten di Propinsi Lampung dapat dilihat

pada Tabel 16 pada lampiran.

Hal ini terjadi karena alih fungsi lahan dari lada ke tanaman lain dan adanya

penyakit pada tanaman lada. Alih fungsi tanaman lada juga terjadi karena

umumnya tanaman lada yang ada di Kabupaten lampung Utara berusia tua

(diatas 10 tahun), sehingga dan produktivitasnya mulai berkurang bahkan ada

yang tidak produktif atau sudah melampaui batas umur ekonomisnya (15

tahun). Namun, produktivitas Kabupaten Lampung Utara jauh lebih tinggi

dibandingkan dengan rata-rata produktivitas di Provinsi Lampung. Tanaman

lada yang sudah berkurang produktivitasnya membuat pendapatan para petani

menjadi menurun. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan pendapatan

petani lada, peremajaan tanaman lada harus dilakukan di beberapa daerah

sentra produksi di Kabupaten Lampung Utara seperti yang dapat dilihat pada

Tabel 17 pada lampiran.

Kecamatan Abung Barat merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luas

areal tanaman lada terbesar di Kabupaten Lampung Utara.  Abung Barat

memiliki luas areal tanaman belum menghasilkan terbanyak seluas 568 ha.

Hal ini dikarenakan banyak petani yang telah melakukan peremajaan lada

pada tanaman yang tua.  Petani tahu benar bahwa dengan melakukan

peremajaan, maka produktivitas lada dapat meningkat, dengan resiko petani

akan kehilangan pendapatan selama 3 tahun.
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Peremajaan tanaman lada memerlukan waktu setidaknya 3 tahun untuk

berbuah.  Peremajaan lada dilakukan dengan meremajakan tanaman kayu

yang dijadikan sebagai rambatannya terlebih dahulu, setelah tanaman kayu

tersebut berumur satu tahun, tanaman lada mulai ditanam menempel pada

tanaman kayu tersebut.  Setelah dua tahun, tanaman lada baru mulai berbuah.

Selama tiga tahun itu biaya yang dikeluarkan akan terus bertambah. Oleh

karena itu, sebagian petani tanaman lada mengganti tanaman yang

diusahatanikan menjadi tanaman lain yang lebih cepat masa panennya lebih

cepat seperti ubi kayu.

Peremajaan tanaman lada sudah menjadi salah satu agenda dari pemerintah

Kabupaten Lampung Utara dalam rangka mempertahankan perkebunan lada

yang mendatangkan devisa dan menjadi simbol dari Provinsi Lampung.

Namun, melakukan peremajaan tanaman lada merupakan suatu keputusan

yang sulit diambil oleh para petani lada karena tanaman lada yang

diremajakan tidak langsung dapat berbuah pada 3 tahun pertama. Untuk itu,

perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam mengambil

keputusan untuk meremajakan tanaman lada.

Tanaman lada merupakan tanaman yang ditanam sejak zaman penjajahan

Kolonial Belanda.  Tanaman lada merupakan tanaman rempah yang dapat

tumbuh dan berproduksi hingga 15 tahun.  Tanaman ini merupakan tanaman

merambat yang memerlukan pohon atau tegakan.  Namun, tanaman ini

memerlukan waktu untuk berbuah setelah ditanam atau diremajakan.
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Terdapat dua pola tanam tanaman lada di Kabupaten Lampung Utara, yaitu

monocropping, dimana dalam satu lahan hanya ditanami tanaman lada dan

pola tanam tumpang sari atau multicropping dimana di dalam satu lahan

perkebunan tidak hanya ditanami oleh satu jenis tanaman saja.  Tanaman lada

di Kabupaten Lampung Utara biasanya di tumpang sari dengan tanaman kopi

robusta serta ada beberapa tanaman buah seperti petai, durian, duku, mangga

dan lain-lain. Untuk itu perlu diketahui apakah tanaman lada yang

dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Lampung Utara layak secara

finansial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian

ini, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi petani dalam pengambilan

keputusan untuk meremajakan tanaman lada di Kabupaten Lampung

Utara?

2. Apakah tanaman lada yang dibudidayakan di Kabupaten Lampung Utara

layak secara finansial di Kabupaten Lampung Utara?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan

peremajaan usahatani tanaman lada di Kabupaten Lampung Utara.

2. Menganalisis kelayakan finansial usahatani tanaman lada di Kabupaten

Lampung Utara.
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C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Para petani, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk

melakukan peremajaan tanaman lada.

2. Pemerintah, sebagai masukan dalam mengambil kebijakan dalam melakukan

peremajaan lada di masa yang akan datang.

3. Peneliti lain, sebagai referensi untuk dapat melakukan penelitian yang

relevan.
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II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Budidaya Tanaman Lada

a. Syarat Pertumbuhan

1) Iklim

Curah hujan yang diperlukan oleh tanaman ladaa agar dapat tumbuh

optimal berkisar 2.000-3.000 mm/th. Mendapat cukup sinar matahari

dengan perkiraan 10 jam sehari. Suhu udara yang cocok untuk

tumbuh kembang tanaman lada adalah berkisar 200C - 340C.

Kelembaban udara yang diperlukan untuk melakukan usahatani lada

adalah 50% - 100% lengas nisbi dan optimal antara 60% - 80% RH.

Terlindung dari tiupan angin yang terlalu kencang, yang berarti, dalam

perkebunan lada terdapat pohon-pohon lain yang berfungsi sebagai

pelindung tanaman lada dari tiupan angin.

2) Media Tanam

Media yang diperlukan agar tanaman lada dapat tumbuh dan

berkembang dengan optimal adalah tanah yang subur dan kaya bahan

organik, tidak tergenang atau terlalu kering, pH tanah berkisar antara

5,5 - 7,0, warna tanah merah sampai merah kuning seperti Podsolik,
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Lateritic, Latosol dan Utisol, kandungan humus tanah sedalam 1-2,5

m, kelerengan/kemiringan lahan maksimal ± 300, ketinggian tempat

300-1.100 m dpl.

b. Pedoman Teknis Budidaya

1) Pembibitan

a) Terjamin kemurnian jenis bibitnya

b) Berasal dari pohon induk yang sehat

c) Bebas dari hama dan penyakit

d) Berasal dari kebun induk produksi yang sudah berumur 10 bulan-3

tahun (Kebutuhan bibit ± 2.000 bibit tanaman perhektar)

2) Pengolahan Media Tanam

a) Cangkul 1, pembalikan tanah sedalam 20-30 cm.

b) Taburkan kapur pertanian dan diamkan 3-4 minggu.

Dosis kapur pertanian :

(1) Pasir dan Lempung berpasir: pH Tanah 3,5 ke 4,5 = 0,6 ton/ha; pH

Tanah 4,5 ke 5,5 = 0,6 ton/ha; pH Tanah ke 6,5 = 0,9 ton/ha.

(2) Lempung: pH Tanah 3,5 ke 4,5 = 0,6 ton/ha; pH Tanah 4,5 ke 5,5

= 1,7 ton/ha; pH Tanah ke 6,5 = 0,9 ton/ha.

(3) Lempung Berdebu: pH Tanah 3,5 ke 4,5 = 0,6 ton/ha; pH Tanah

4,5 ke 5,5 = 2,6 ton/ha; pH Tanah ke 6,5 = 3,2 ton/ha.

(4) Lempung Liat: pH Tanah 3,5 ke 4,5 = 0,6 ton/ha; pH Tanah 4,5 ke

5,5 = 3,4 ton/ha; pH Tanah ke 6,5 = 4,2 ton/ha.
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3) Teknik Penanaman

a) Sistem penanaman adalah monokultur (jarak tanam 2m x 2m).

Tetapi juga bisa ditanam dengan tanaman lain.

b) Lubang tanam dibuat limas ukuran atas 40 cm x 35 cm, bawah 40

cm x 15 cm dan kedalaman 50 cm.

c) Biarkan lubang tanam 10-15 hari barulah bibit ditanam.

d) Waktu penanaman sebaiknya musim penghujan atau peralihan

dari musim kemarau kemusim hujan, pukul 6.30 pagi atau 16.30-

18.00 sore.

e) Cara penanaman : menghadapkan bagian yang ditumbuhi akar

lekat kebawah, sedangkan bagian belakang (yang tidak ditumbuhi

akar lekat) menghadap keatas.

f) Taburkan pupuk kandang 0,75-100 gram/tanaman yang sudah

dicampur NATURAL GLIO.

g) Tutup lubang tanam dengan tanah galian bagian atas yang sudah

dicampur pupuk dasar : NPK 20 gram/tanaman. Untuk tanah

kurang subur ditambahkan 10 gram urea, 7 gram SP 36 dan 5

gram KCl per tanaman. Segera setelah ditutup, disiram

SUPERNASA :

(1) Alternatif 1 : 0,5 sendok makan/ 5 lt air per tanaman.

(2) Alternatif 2 : 1 botol SUPER NASA diencerkan dalam 2 liter

(2000 ml) air dijadikan larutan induk. Kemudian setiap 1 liter

air diberi 20 ml larutan induk tadi untuk penyiraman setiap

pohon.
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h) Pemberian SUPERNASA selanjutnya dapat diberikan setiap 3 - 4
bulan sekali.

4) Pemeliharaan Tanaman

a) Pengikatan Sulur Panjat

Panjatkan pada tiang panjat menggunakan tali. Ikatkan dengan

dipilin dan dilipat hingga mudah lepas bila sulur tumbuh besar dan

akar lekatnya sudah melekat pada tiang panjat.

b) Penyiangan dan Pembumbunan

Penyiangan setiap 2-3 bulan sekali. Pembumbunan dilakukan

bersamaan dengan penyiangan.

c) Perempalan

Perempalan atau pemangkasan dilakukan pada:

Batang, dahan, ranting yang tidak produktif, atau terserang hama

dan penyakit. Pucuk/batang, karena tidak memiliki dahan yang

produktif. Batang yang sudah tua agar meremajakan tanaman

menjadi muda kembali.

d) Pemupukan Susulan

Penyemprotan POC NASA (4-5 tutup) atau POC NASA (3- 4

tutup) + HORMONIK (1 tutup) per tangki setiap 3 - 4 minggu

sekali.

Pupuk makro diberikan sebagai berikut :

Sumber: PT. Natural Nusantara, 2007

Umur
(bln)

Pupuk makro (gram/pohon)
Urea SP 36 KCl

3-4 35 15 20
4-5 35 20 25
5-6 35 25 30

6-17 35 30 35
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e) Pengairan dan Penyiraman

Pada musim kemarau penyiraman sehari sekali di sore hari. Pada

musim hujan tidak boleh tergenang.

f) Pemberian Mulsa

Usia 3-5 bulan, beri mulsa alami berupa dedaunan tanaman tahunan

ataupun alang-alang.

g) Penggunaan Tajar ( Ajir)

Sebaiknya gunakan tajar mati dari bahan kayu. Pangkal tajar

diruncingkan, bagian ujung dibuat cabang untuk menempatkan

batang lada yang panjangnya telah melebihi tinggi tajar. Panjang

tajar 2,5-3 m.

2. Konsep Kelayakan Finansial

a. Konsep Pendapatan Usahatani

Menurut Hernanto (1993), pendapatan merupakan penerimaan dari hasil

usaha setelah dikurangi biaya-biaya selama proses produksi. Menurut

BPS (Badan Pusat Statistik) dalam Elva (2012), pendapatan merupakan

seluruh penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun sektor

non formal yang  terhitung dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Soekartawi (2002), pendapatan usahatani adalah selisih antara

penerimaan total atau total renvenue (TR) dengan biaya total atau total

cost (TC). Penerimaan usahatani adalah hasil dari jumlah hasil produksi

(output) dengan harga jual output. biaya usahatani diklasifikasikan

menjadi dua yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable
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cost).  Biaya tetap umumnya relatif tetap jumlahnya dan terus

dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit.  Jadi

besarnya biaya ini tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang

diperoleh, sedangkan biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya

produksi yang diperolehnya, yang termasuk biaya variabel adalah sewa

tanah, pajak, alat-alat pertanian, iuran irigasi, dan lainnya atau bisa

dikatakan sebagai biaya input produksi.

Secara matematis, pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

π =  Y. Py – Σ Xi.Pxi - BTT

Keterangan :
π =  Pendapatan (Rp)
Y =  Hasil produksi (Kg)
Py =  Harga hasil produksi (Rp)
Xi =  Faktor produksi (i = 1,2,3,….,n)
Pxi =  Harga faktor produksi ke-i (Rp)
BTT =  Biaya tetap total (Rp)

b. Konsep Kelayakan Finansial

Dalam Kasuma (2011), analisis kelayakan finansial pada dasarnya

dikembangkan dalam usaha mencari suatu ukuran yang menyeluruh yang

dapat menggambarkan tingkat kelayakan proyek, dalam analisis

kelayakan finansial proyek dilihat dari sudut lembaga atau individu yang

menanam modalnya dalam proyek atau yang berkepentingan langsung

dalam proyek. Tujuan analisis finansial adalah efisiensi finansial dari

modal yang ditanam dilihat dari sudut perorangan/private.

Pada analisis kelayakan finansial, komponen-komponen manfaat dan

biaya yang diperhitungkan adalah komponen yang secara finansial turut
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serta berpengaruh pada “private return”, atau yang berpengaruh secara

finansial dan langsung bagi kepentingan investor. Sehingga dengan

demikian semua komponen biaya akan diperhitungkan. Untuk

komponen manfaat, komponen yang bersifat langsung saja yang akan

diperhitungkan analisis kelayakan finansial pada dasarnya dikembangkan

dalam usaha mencari suatu ukuran yang menyeluruh yang dapat

menggambarkan tingkat kelayakan proyek. Secara umum metode yang

sering digunakan antara lain:

1) Metode Net Present Value (NPV)

Metode ini berusaha membandingkan semua komponen biaya dan

manfaat dari suatu proyek dengan acuan yang sama agar dapat

diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini acuan yang

dipergunakan adalah besaran neto saat ini (Net Present Value), artinya

semua besaran komponen manfaat dan biaya diubah dalam besaran

nilai sekarang.  Selanjutnya NPV didefinisikan sebagai selisih antara

Present Value dari komponen manfaat dan Present Value dari

komponen biaya.  Secara matematis rumusnya adalah sebagai berikut:

dimana:
B(t)= Besaran total dari komponen manfaat proyek pada tahun t
C(t)= Besaran total dari komponen biaya pada tahun ke-t
d = Tingkat bunga yang diperhitungkan
t = Jumlah tahun
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Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak atau

tidak, diperlukan suatu ukuran / kriteria tertentu dalam metode NPV,

yaitu:

a) NPV > 0 Artinya investasi akan menguntungkan / layak

b) NPV < 0 Artinya investasi tidak menguntungkan / tidak layak

2) Metode Benefit Cost Ratio (BCR)

Prinsip dasar metode ini adalah mencari indeks yang menggambarkan

tingkat efektifitas pemanfaatan biaya terhadap manfat yang diperoleh.

Indeks ini dikenal sebagai indeks Benefit Cost Ratio, yang secara

matematis dirumuskan sebagai berikut:

dimana:
BCR = Benefit Cost Ratio
NPB = Net present benefit
NPC = Net present cost

Untuk mengetahui apakah suatu rencana investasi layak atau tidak

setelah melalui metode ini adalah :

a) BCR >1 Artinya investasi layak

b) BCR < 1 Artinya investasi tidak layak.

3) Metode Internal Rate of Return (IRR)

IRR atau Internal Rate of Return adalah besaran yang menunjukkan

harga discount rate pada saat besaran NPV = 0. Dalam hal ini IRR
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dapat dianggap sebagai tingkat keuntungan atas investasi bersih dalam

suatu proyek, secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

Untuk mengetahui apakah suatu rencana investasi layak atau tidak

setelah melalui metode ini adalah :

a. IRR > Suku bunga maka suatu proyek dikatakan layak

b. IRR < Suku bunga maka proyek dinyatakan tidak layak

3. Konsep Pengambilan Keputusan

Pengertian pengambilan keputusan menurut  G. R. Terry (1986), adalah

sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih

alternatif yang mungkin. Claude S. Goerge, Jr (2005), mengemukakan

bahwa proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan

manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk

pertimbangan, penilaian dan pemilihan diantara sejumlah alternatif.

(Hardiantovaldi, 2013). Menurut Siagian dalam Kurnia (2013),

pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu

masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari

alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut

perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

a. Dasar Pengambilan Keputusan

Dasar pengambilan keputusan yang diungkapkan oleh Kurnia (2013)

adalah sebagi berikut:
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1) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Intuisi

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih

bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan

faktor kejiwaan lain.

2) Pengambilan Keputusan Rasional

Keputusan yang bersifat rasional  berkaitan dengan daya guna.

Masalah – masalah yang dihadapi merupakan masalah yang

memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan

pertimbangan rasional lebih bersifat objektif.

3) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang

cukup.

4) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pengalaman

Keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman-pengalaman baik

yang dialami sendiri maupun berdasarkan pengalaman orang lain.

5) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Wewenang

Keputusan yang diambil karena wewenang (authority) yang dimiliki.

b. Teknik Pengambilan Keputusan

Lahutung (2012) dalam blognya mengemukakan bahwa teknik-teknik

pengambilan keputusan berfungsi untuk membantu kita dalam membuat

keputusan terbaik dikaitkan dengan ketersediaan informasi yang relevan.

Berikut adalah enam dari tujuh macam teknik pengambilan keputusan

dari Manktelow, 2003:
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1) Pareto Analysis (Analisis Pareto)

Analisis pareto merupakan teknik yang sederhana, yang membantu

kita dalam memilih perubahan tindakan yang akan kita ambil secara

efektif. Analisis pareto merupakan sebuah teknik pengambilan

keputusan yang bertujuan untuk menemukan perubahan yang akan

memberikan manfaat terbesar bagi pengambil keputusan.

Analisis Pareto telah digunakan secara luas dalam kegiatan kendali

mutu untuk menangani kerangka proyek; proses program; kombinasi

pelatihan, proyek dan proses. Pareto Analysis adalah teknik yang

cukup sederhana karena teknik ini membantu kita untuk

menyelesaikan masalah yang penting untuk diselesaikan terlebih

dahulu. Teknik ini menggunakan prinsip Pareto yang ide utamanya

adalah mengerjakan 20% kerja dan menghasilkan 80% keuntungan

dari seluruh pekerjaan.

Langkah-langkah dalam melakukan teknik Pareto Analysis :

a) Buatlah daftar masalah yang sedang dihadapi atau pilihan-pilihan

yang ada.

b) Jika memiliki banyak masalah, kelompokkan sesuai besar kecilnya.

c) Berikan skor yang tepat untuk masing-masing kelompok.

d) Selesaikan kelompok yang mempunyai skor yang paling tinggi.

Pareto Analysis tidak hanya menunjukkan masalah mana yang paling

penting dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini juga

menunjukkan kepada kita mengenai berat ringannya suatu masalah.
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2) Paired Comparison Analysis (Analisis Perbandingan Sepasang)

Dalam menggunakan teknik ini, bandingkan tiap pilihan yang ada

dengan pilihan lain, satu per satu. Untuk setiap perbandingan tentukan

dua pilihan yang paling penting. Lalu berikan skor yang menunjukkan

seberapa penting pilihan tersebut. Setelah itu, kita bisa

menggabungkan semua perbandingan diatas sehingga tiap pilihan

memiliki derajat kepentingan.

Langkah-langkah dalam melakukan Paired Comparison Analysis :

a) Buatlah daftar mengenai hal apa yang akan dibandingkan. Berikan

huruf untuk tiap pilihan.

b) Buat tabel dengan model baris dan kolom.

c) Hitamkan bagian tabel dimana kita akan membandingkan dua hal

yang sama. Biasanya terdapat di diagonal dari tabel tersebut.

d) Hitamkan juga bagian tabel dimana kita akan menemui perbandingan

mengenai hal yang sama pada bagian yang lain. Biasanya bagian ini

berada di bawah garis diagonal.

e) Pada bagian yang tersisa, bandingkan pilihan yang ada pada baris

dengan pilihan yang ada pada kolom. Untuk tiap sel putuskan hal

mana yang lebih penting. Tandai dengan huruf untuk pilihan yang

lebih penting dalam tiap selnya. Serta berikan nilai pada perbedaan

tingkatan kepentingannya yang berkisar antara 0 (tidak ada perbedaan)

sampai 3 (sangat berbeda).
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f) Terakhir, gabungkan hasilnya dengan menjumlahkan nilai total untuk

setiap pilihan. Kita dapat juga merubah nilai tersebut ke dalam bentuk

persentase.

Teknik analisis paired comparison merupakan metode yang baik untuk

mengukur kepentingan relatif (relative importance ) dari sejumlah

alternatif solusi dan tindakan. Analisis ini memeudahkan kita dalam

menentukan keputusan kala skala prioritas dari masalah dan solusi tidak

jelas, atau ketika seluruh solsi terhadap masalah memiliki kemungkinan

menarik untuk dipilih. Teknik ini menyediakan kerangka untuk

membandingkan setiap solusi atau tindakan terhadap alternatif solusi atau

tindakan lain, dan memperlihatkan pada kita perbedaan kepentingan

antara alternatif solusi.

3) Grid Analysis (Analisis Jaringan)

Teknik analisis ini membantu kita dalam menentukan keputusan atas

beberapa pilihan yang dihadapkan pada sejumlah faktor yang berbeda.

Analisis Jaringan merupakan salah satu teknik perencanaan yang

digunakan dalam pendekatan riset operasional. Pemahaman yang baik

model jaringan dalam suatu masalah akan menentukan keberhasilan

perencanaan dalam pemecahan masalah, baik dalam penurunan

modelnya maupun dalam memecahkan model masalahnya.

Telah kita pelajari berbagai masalah yang menggunakan model jaringan

sebagai model untuk menyelesaikan masalah. Dengan
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mempertimbangkan ketiga unsur, kita dapat menurunkan model jaringan

dari masalah yang kita hadapi.

Unsur pertama, merupakan tempat, baik berupa tempat fisik maupun

abstrak. Unsur kedua, merupakan keterhubungan antara anggota dua

unsur pertama, baik keterhubungan fisik maupun keterhubungan abstrak.

Unsur ketiga, merupakan bobot dari unsur kedua, yang mungkin biaya,

mungkin pula berupa jarak, ataupun berupa waktu tempuh.

4) Teknik Implikasi Plus-Minus (Plus-Minus Implication, PMI)

Teknik pengambilan keputusan ini membantu kita dlam menentukan

keputusan atas beberapa pilihan yang dihadapkan pada sejumlah faktor

yang berbeda. PMI merupakan kepanjangan dari “Plus/ Minus/

Implications”. Teknik ini adalah sebuah teknik pengambilan keputusan

yang penting. Ketika kita telah memilih sebuah tindakan, kita harus

mengamati perkembangan situasi. Mungkin, ada kalanya, tidak

melakukan apa-apa merupakan keputusan terbaik yang ada.

Langkah-langkah dalam melakukan teknik PMI :

a) Gambarkan tabel dengan bagian paling atas tabel bertuliskan “Plus”,

“Minus”, dan “Implications”. Pada kolom di bawah “Plus” tuliskan

apa saja hal positif yang akan didapatkan ketika mengambil keputusan

tersebut. Pada kolom di bawah “Minus” tuliskan apa saja hal negatif

yang akan didapatkan ketika mengambil keputusan tersebut.

Sedangkan pada kolom “Implications” tuliskan apa saja yang menjadi
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dampak dan hasil yang memungkinkan dari pengambilan keputusan

tersebut, baik positif maupun negatif.

b) Apabila keputusan masih belum bisa diambil, maka kita bisa

memberikan penilaian untuk menunjukkan seberapa pentingnya item

tersebut. Berikan skor yang tepat untuk masing-masing pilihan.

Penilaian yang diberikan merupakan penilaian yang cukup subjektif.

c) Bila telah selesai memberikan penilaian jumlahkan skor yang

didapatkan pada kolom “Plus”, “Minus” dan “Implications”. Nilai

positif yang tinggi menunjukkan tindakan yang seharusnya diambil,

namun apabila nilai negatif yang tinggi menunjukkan bahwa tindakan

tersebut sebaiknya dihindari.

5) Force Field Analysis (Analisis Kekuatan Lapangan)

Analisa ini merupakan suatu metode yang cukup efektif untuk melihat

faktor-faktor apa saja yang kiranya mendukung ataupun bertolak

belakang dengan rencana yang kita ambil. Langkah-langkah dalam

melakukan teknik Force Field Analysis :

a) Buatlah daftar mengenai hal-hal apa saja yang mendukung perubahan

tersebut dalam satu kolom, dan daftar mengenai apa saja yang

melawan atau bertolak belakang dengan perubahan tersebut di kolom

yang lainnya.

b) Berikan penilaian untuk masing-masing daftar tersebut, dari nilai 1

(lemah) hingga 5 (kuat).

c) Gambarkan diagram yang menunjukkan kekuatan untuk mendukung

dan melawan perubahan tersebut.
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6) Cost/Benefit Analysis (Analisis biaya dan Manfaat)
Analisis ini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan biaya dan

manfaat keuangan saja. Analisis biaya merupakan analisis mengenai

biaya yang dikeluarkan agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai tujuan

dengan periode waktu yang telah ditentukan.  Analisis manfaat

merupakan analisis mengenai manfaat yang akan diperoleh ketika

kegiatan tersebut sedang berlangsung dalam periode yang telah

ditentukan.

Biaya yang dikeluarkan dalam satu periode tanam adalah biaya-biaya

yang dikeluarkan mulai dari awal periode tanam hingga kegiatan panen

pada akhir periode.  Biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya variabel dan

biaya tetap.  Biaya variabel meliputi biaya-biaya input yang jumlahnya

berubah berdasarkan skala usaha yang digunakan dalam melakukan

usahatani, contohnya antara lain adalah biaya bibit/benih, biaya pupuk,

biaya pestisida, biaya panen.  Biaya tetap merupakan biaya yang

dikeluarkan oleh petani yang tidak berubah berdasarkan skala usaha yang

digunakan, contohnya adalah biaya peralatan, biaya gudang, biaya

kendaraan, dan lain-lain.

Analisis manfaat yang dapat diperoleh dalam suatu kegiatan usahatani

dapat dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam satu kali

periode tanam atau dalam periode satu tahun.  Keuntungan usahatani

dihitung berdasarkan jumlah produksi yang diperoleh dikalikan dengan

harga jualnya.
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4. Konsep Analisis Regresi Logistik

Secara umum, analisis regresi logistik digunakan untuk melihat pengaruh

sejumlah variabel independen terhadap variabel dependen yang merupakan

variabel kategorik.  terdapat tiga jenis regresi logistik, yaitu:

a. Regresi Logistik Biner (binary logistik regression) adalah regresi

logistik dimana variabel dependennya berupa variabel dikotomi atau

variabel biner seperti: sukses - gagal, benar - salah, meremajakan atau

tidak, dan lainnya.

b. Regresi Logistik Multinomial (multinomial logistic regression) adalah

regresi logistik dimana variabel dependennya berupa variabel kategorik

yang terdiri lebih dari dua nilai (polychotomous variables) seperti:

merah, biru, kuning.

c. Regresi Logistik Ordinal (ordinal logistic regression) adalah regresi

logistik dimana variabel dependennya berupa variabel dengan skala

ordinal dan variabel dependennya memiliki pilihan yang bertingkat atau

dapat dikatakan bahwa pilihan yang satu memiliki kondisi yang lebih

baik atau lebih buruk dibandingkan yang lainnya seperti: tidak punya -

sedikit - agak banyak - banyak, halus - sedang - kasar, dan lainnya.

(Suciati, 2008).

Bentuk umum model peluang regresi logistik dengan p variabel penjelas,

diformulasikan sebagai berikut:
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dengan π(x) adalah peluang kejadian sukses dengan nilai probabilita

0≤π(x)≤1 dan βj adalah nilai parameter dengan j = 1,2,......,p. π(x)

merupakan fungsi yang non linier, sehingga perlu dilakukan transformasi

ke dalam bentuk logit untuk memperoleh fungsi yang linier agar dapat

dilihat hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Dengan

melakukan transformasi dari logit π(x), maka didapat persamaan yang

lebih sederhana, yaitu:

Jika dari beberapa variabel bebas ada yang berskala nominal atau ordinal,

maka variabel tersebut tidak akan tepat jika dimasukkan dalam model logit

karena angka-angka yang digunakan untuk menyatakan tingkatan tersebut

hanya sebagai identifikasi dan tidak mempunyai nilai numerik dalam

situasi seperti ini diperlukan variabel dummy. Untuk variabel bebas

dengan skala ordinal maupun nominal dengan k kategori, akan diperlukan

sebanyak k-1 variabel dummy.

Asumsi-asumsi dalam regresi logistik:

1) Tidak mengasumsikan hubungan linier antar variabel dependen dan

independent

2) Variabel dependen harus bersifat dikotomi (2 variabel)

3) Variabel independent tidak harus memiliki keragaman yang sama

antar kelompok variabel

4) Kategori dalam variabel independent harus terpisah satu sama lain

atau bersifat eksklusif
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5) Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum

dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor

(bebas).(Setiawan, 2013).

Pengujian statistik pada model logit menggunakan uji likelihood ratio pada

pengujian statistik secara serentaknya.  Pada uji parsialnya, model logit

menggunakan uji Z-stat, sedangkan untuk uji goodness of fit, model logit

menggunakan Count R-square dan Mc. Fadden R-square.

1) Uji Parsial dengan Z-stat

Uji parsial dilakukan dengan uji Z-stat untuk melihat apakah masing-

masing variabel independen secara terpisah mempengaruhi variabel

dependen Y.  Z-stat dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H0 = variabel independen (x) tidak mempengaruhi variabel dependen (Y)
dimana a1 = a2 = ... = an = 0 (tidak signifikan.

Ha = variabel independen (x) mempengaruhi variabel dependen (Y)
dimana terdapat i yang merupakan ai  0 (signifikan).

Untuk menentukan menerima atau menolak Ho, nilai Z-stat pada masing-

masing variabel independen dibandingkan dengan tingkat nyata ().  Ho

akan ditolak apabila Z-stat < .

2) Uji Serentak dengan Likehood Ratio

Likehood ratio digunakan untuk menguji apakah semua variabel

independen dalam model serentak mempengaruhi variabel dependen.

Hipotesis dalam pengujian Likehood Ratio tersebut adalah:

Ho = semua variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi
variabel dependen.

Ha = semua variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel
dependen.



29

3) Goodness of fit dengan R-square

Untuk melihat seberapa besar variasi dalam variabel dependen dapat

dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel dependen, dan untuk melihat

seberapa baik model dapat dijelaskan variabel dependen, maka statistik

menggunakan R-square (R2).  Semakin tinggi nilai R-square maka

menunjukkan model semakin mampu menjelaskan variabel dependen.

Oleh karena itu nilai R-square yang tinggi sangat diharapkan dalam suatu

penelitian. (Mardliyah, 2013).

5. Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Penelitian Hasyim (1986), yang berjudul “Kedudukan Komoditi

Lada di Indonesia di Pasar Internasional” menyatakan bahwa perkembangan

produksi lada sangat dipengaruhi oleh iklim (suhu, curah hujan, kelembaban

dan intensitas cahaya matahari) dan teknik budidaya yang digunakan. Iklim

merupakan faktor yang berada di luar kemampuan manusia untuk

mengendalikannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh tanaman lada secara

agronomis.  Sedangkan faktor budidaya seperti pemupukan, pemberantasan

hama penyakit, penggunaan bibit unggul dan perawatan lainnya dapat

dikuasai oleh manusia.  seperti diketahui bahwa sebagian besar (99,87 persen)

perkebunan lada dikelola oleh para petani yang umumnya taraf pengetahuan

teknologis masih sangat terbatas.  Di samping itu, segi permodalan yang

menunjang pelaksanaan teknologi produksi juga masih sangat lemah.  Oleh

karena itu, produktivitas yang dicapai ternyata sangat rendah.
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Hasil penelitian Kasymir (1994) yang berjudul “Keunggulan Komparatif dan

Dampak Kebijaksanaan Pada Komoditas Kopi dan Lada Dalam

Pengembangan Wilayah Kabupaten Lampung Barat” menunjukkan bahwa:

(1) Produksi komoditas kopi dan lada (biji kering asalan di tingkat petani,

kopi grade IV dan lada mutu ASTA di tingkat eksportir) di Kabupaten

Lampung Barat berdasrakan harga tahun 1991 yang rendah, tidak efisien

secara ekonomi, sedang secara finansial hanya komoditas kopi yang layak

diusahakan secara keseluruhan maupun di tingkat petani. (2) Secara

komparatif, baik di tingkat petani maupun keseluruhan kedua komoditas tidak

mempunyai keunggulan komparatif terutama bagi komoditas lada, sedangkan

untuk komoditas kopi hampir indiferen. (3) Kebijakan pemerintah secara

efektif menguntungkan petani maupun secara keseluruhan. (4) Pengaruh

kenaikan harga bayangan output lebih besar dari pengaruh keniakan

produktivitas, dan pengaruh kenaikan harga pupuk dan obat-obatan lebih

besar dibandingkan pengaruh kenaikan tenaga kerja. (5) pada produktivitas

potensialnya kedua komoditas sangat unggul secara komparatif dan

komoditas kopi jauh lebih unggul dari komoditas lada.

Menurut  Pranoto (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “ Dampak

Kebijakan Pemerintah Terhadap Keuntungan Dan Daya Saing Lada Putih

(Muntok White Pepper) Di Provinsi Bangka Belitung” bahwa upaya

mengembalikan kejayaan Muntok White Pepper diperlukan beberapa langkah

yang fundamental. Langkah tersebut antara lain adalah peningkatan

produktivitas, mutu hasil, efisiensi biaya produksi dan pemasaran, serta

manajemen stok melalui pengembangan inovasi teknologi dan kelembagaan.
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Akhir - akhir ini banyak kalangan pengamat mulai mengkhawatirkan

keberlanjutan pasokan lada putih Bangka Belitung di pasar global pada tahun-

tahun yang akan datang karena produksi dan produktivitasnya terus menurun.

Untuk mendukung langkah - langkah fundamental tersebut, maka akan

disusun rencana aksi untuk pengembangan lada putih di Kepulauan Bangka

Belitung untuk jangka waktu 2009 - 2012 atau disebut sebagai ”Gerakan

Pengembangan Lada Putih (Gerbang Latih)”. Gerakan ini akan diwujudkan

dalam bentuk 5 program :

a. Program Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Rehabilitasi Lada

b. Pengembangan Industri Benih, Biopestisida dan Pupuk Organik

c. Pengembangan Industri Pengolahan

d. Penguatan Kelembagaan dan Diseminasi

e. Kebijakan Makro

Mardian (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Rantai Nilai

(Value Chain) Pada Komoditas Lada Di Desa Trigadu Kecamatan Galing

Kabupaten Sambas” menyatakan bahwa kinerja pengembangan lada sejak

tahun 2006 hingga tahun 2010 tidak mampu meningkatkan produksi dan luas

areal perkebunan lada semakin menurun. Pada tahun 2006 produksinya

mencapai 5.261 ton menurun menjadi 4.432 ton pada tahun 2010. Dari  sisi

produksi telah terjadi penurunan kinerja, begitu pula dengan produktivitas

hasil juga mengalami penurunan, yang pada tahun 2006 produktivitas

hasilnya 0,532 ton/ha/tahun menjadi 0,482 ton/ha/tahun pada tahun 2010.
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Ali (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Keunggulan

Kompetitif dan Komparatif Komoditas Lada Hitam (Piper ningrum L.) di

Kabupaten Lampung Utara” menyatakan bahwa (1) Usahatani lada di

Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara memiliki keunggulan

kompetitif dan keunggulan komparatif dengan nilai PCR (Private Cost Ratio)

dan nilai DRC (Domestic Cost Ratio) masing-masing sebesar 0,05573 dan 0,

3667 sehingga cukup layak dan menguntungkan untuk diusahakan.  (2)

Kebijakan pemerintah terhadap output menguntungkan petani dengan nilai

NPCA > 1 yaitu 1,2781 sedangkan terhadap input tradable kurang efektif

khususnya input pupuk dengan NPCI < 1 sebesar 0,8635.

B. Kerangka Pemikiran

Tanaman lada merupakan tanaman rempah yang dapat menghasilkan devisa

untuk Indonesia. Indonesia pernah termasuk dalam negara-negara produsen

lada terbesar di dunia.  Namun, sekarang luas areal dan produksi tanaman

lada di Indonesia berkurang akibat beralih ke tanaman ubikayu dan karena

usia tanaman yang sudah mendekati umur ekonomisnya.

Salah satu upaya yang dilakukan agar tanaman lada tetap dapat meningkatkan

produksi tanaman lada adalah dengan cara peremajaan tanaman lada.  Hal ini

sudah dilakukan di beberapa wilayah di Provinsi Lampung.  Kabupaten

Lampung Utara merupakan daerah sentra produksi lada yang telah melakukan

peremajaan tanaman lada dengan luas areal paling banyak.

Pada proses peremajaan tanaman lada setidaknya membutuhkan waktu 3

tahun agar tanaman lada dapat menghasilkan buah.  Dalam kurun waktu tiga
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tahun tersebut, petani lada hanya mengeluarkan biaya tanpa mendapat

penghasilan dari tanaman lada yang diremajakan.  Hal lain yang dapat

mempengaruhi peremajaan tanaman lada adalah jumlah anggota keluarga,

pengalaman berusahatani lada, tingkat pendidikan petani responden, luas

lahan tanaman lada, umur responden, pendapatan usahatani lain, dan

pendapatan rumah tangga petani lada.  Oleh karena itu, penelitian ini

bertujuan ingin menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi

peremajaan tanaman lada dan menganalisis kelayakan finansial usahatani lada

di Kabupaten Lampung Utara. Kerangka pemikiran tentang analisis

pengambilan keputusan peremajaan tanaman lada oleh petani lada dan

kelayakan finansial usahatani lada  di Kabupaten Lampung Utara dapat

dilihat pada Gambar 1.

C. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. diduga faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani lada dalam

meremajakan tanaman lada di Kabupaten Lampung Utara adalah umur

petani, pendidikan formal petani, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman

berusahatani lada, luas lahan tanaman lada, pendapatan usahatani lada,

pendapatan usahatani lainnya, dan pendapatan non usahatani.

2. diduga bahwa usahatani lada di Kabupaten Lampung Utara secara finansial

menguntungkan dan layak untuk dikembangkan.
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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III.  METODOLOGI PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Konsep dasar dan batasan operasional ini mencakup pengertian yang

digunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sehubungan dengan

tujuan penelitian, mencakup :

Usahatani lada adalah kegiatan menanam dan mengelola tanaman lada untuk

menghasilkan produksi, sebagai sumber utama penerimaan usaha yang

dilakukan oleh petani.

Produksi lada adalah jumlah produksi lada pada satu periode tanam tanaman

lada (15 tahun), yang diukur dalam kg.

Produktivitas lada adalah hasil produksi lada per hektar, yang diukur dalam

satuan kilogram per hektar (kg/ha).

Biaya produksi usahatani lada adalah total biaya yang dikeluarkan karena

dipakainya faktor-faktor produksi, baik yang bersifat tunai maupun

diperhitungkan, dalam satu periode tanam lada (15 tahun), diukur dalam

satuan rupiah (Rp).
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Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam usahatani lada yang besar-

kecilnya tidak tergantung dari besar-kecilnya output yang diperoleh, diukur

dalam satuan rupiah (Rp).

Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk usahatani yang besar-

kecilnya berhubungan langsung dengan jumlah produksi dan merupakan

biaya yang dipergunakan untuk memperoleh faktor produksi berupa tenaga

kerja, bibit, pupuk, dan pestisida, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Biaya tunai adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani secara langsung (tunai)

dalam proses produksi atau usahatani lada, misalnya : biaya pembelian bibit,

pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja dari luar keluarga, diukur dalam

satuan rupiah (Rp).

Biaya diperhitungkan adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani tetapi tidak

dalam bentuk uang tunai, misalnya penggunaan faktor produksi dari dalam

keluarga, dihitung dalam satuan rupiah (Rp).

Penerimaan usahatani lada adalah produksi usahatani lada dikalikan dengan

harga jual hasil tanaman lada per kilogram, dihitung dalam satuan rupiah

(Rp).

Pendapatan usahatani lada adalah selisih antara penerimaan dengan biaya

yang dikeluarkan dalam usahatani lada, diukur dalam satuan rupiah (Rp).
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Penerimaan usahatani selain lada adalah pendapatan produksi usahatani selain

lada dikalikan dengan harga jual hasil tanaman lada per kilogram, dihitung

dalam satuan rupiah (Rp).

Analisis kelayakan finansial adalah analisis yang dilakukan untuk menilai

apakah usahatani tanaman lada yang dilakukanm, oleh petani layak untuk

dikembangkan atau tidak.

Layak merupakan kondisi dimana usahatani lada dapat memberikan manfaat

kepada petani lada secara finansial.

Tidak layak merupakan kondisi dimana usahatani lada tidak dapat

memberikan manfaat kepada petani lada secara finansial.

NPV (Net Present Value) merupakan alat untuk menghitung selisih antara

penerimaan dengan biaya yang dihitung berdasarkan nilai sekarang.

Gross B/C adalah perhitungan perbandingan antara nilai sekarang dari

penerimaan kotor dengan nilai sekarang dari biaya kotor.

IRR (Internal Rate of Return) adalah tingkat suku bunga maksimum dimana

usahatani lada masih dianggap layak.

Tingkat suku bunga merupakan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat

dilakukan penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai uang di masa

yang akan datang.  Suku bunga yang dijadikan dasar dalam perhitungan

analisis kelayakan merupakan suku bunga kredit mikro dari Bank Rakyat

Indonesia pada tahun 2014, yaitu sebesar 20,87%.



38

Discount faktor adalah suatu bilangan yang lebih kecil dari satu yang dapat

dipakai untuk mengurangi suatu jumlah di waktu yang akan datang sehingga

dapat diketahui berapa nilainya saat ini, diukur dalam satuan persen (%).

Umur ekonomis merupakan usia tanaman lada mulai dari penanaman

tanaman lada hingga tidak dapat berproduksi lagi.  Umur ekonomis tanaman

lada adalah 15 tahun.

B. Penentuan Lokasi, Waktu, dan Responden Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Way Wakak, Kecamatan Abung Barat,

Kabupaten Lampung Utara. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive

(sengaja) dengan mempertimbangkan bahwa Desa Way Wakak, Kecamatan

Abung Barat merupakan Kecamatan yang memiliki luas areal tanaman lada

yang terbesar di Kabupaten Lampung Utara. Waktu pelaksanaan penelitian

adalah Bulan November 2014 – Februari 2015. Responden dalam penelitian

ini adalah petani lada yang berada di Desa Way Wakak, Kecamatan Abung

Barat, Kabupaten Lampung Utara.

Jumlah sampel petani lada untuk analisis kelayakan finansial usahatani lada

dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan

peremajaan usahatani tanaman lada di Kabupaten Lampung Utara diambil

menggunakan rumus Sugiarto dkk (2003), yaitu:

222
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Keterangan :
n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
S2 = Varian sampel (5%)
Z = tingkat kepercayaan (95% =1,96)
d = derajat penyimpangan (5%)

Populasi petani tanaman lada di Kabupaten Lampung Utara adalah sebanyak

165 petani, dimana 20 petani lada sudah meremajakan tanamannya dan 145

petani lainnya belum meremajakan tanamannya. Dari populasi 165 petani

lada tersebut, dilakukan pengambilan sample dengan menggunakan rumus

Sugiarto, sehingga didapat sample petani untuk analisis kelayakan finansial

dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan

peremajaan usahatani tanaman lada di Kabupaten Lampung Utara usahatani

tanaman lada sebanyak 53 petani.

C. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer

dan data sekunder.  Data primer didapat melalui metode survei dengan

wawancara kepada petani menggunakan kuisioner.  Data sekunder diperoleh

dari lembaga/instansi yang berhubungan dengan penelitian, seperti Dinas

Perkebunan Propinsi Lampung, Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung

Utara, Badan Pusat Statistik, dan lembaga lainnya serta publikasi dan

laporan-laporan tertulis yang berhubungan dengan penelitian.
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D. Metode Analisis Data

Kajian ekonomi usahatani lada dihitung menggunakan perhitungan kelayakan

finansial sebagai berikut:

1. Analisis Logit

Alat analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama, yaitu

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam

melakukan peremajaan tanaman lada dan faktor-faktor yang

mempengaruhi pengambilan keputusan untuk beralih ke tanaman ubi kayu

di Kabupaten Lampung adalah menggunakan analisis regresi logit biner

dengan menggunakan SPSS 16.0.  Analisis regresi logit biner digunakan

karena ada dua kriteria yang pada variabel dependen (melakukan

peremajaan tanaman lada atau tidak).

Model logit merupakan fungsi logistik probabilitas kumulatif.

Persamaan 1= ( ) = (∝ + )
= 11 + ) = 1/(1 + (∝ )

Jika kedua sisi persamaan (1) dikalikan dengan 1+e-Zi didapat:1 + = 1
= 1 − 1 = 1 −
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Karena e-Zi = 1/eZi maka:= (rasio odds)

= ( = + ) (bentuk log dari rasio odds)

Pi adalah probabilitas dimana individu akan memilih suatu pilihan pada Xi

tertentu, P adalah non linier terhadap Z.  Dalam analisis, variabel terikat Y

yang memiliki 2 level/jenjang maka ada yang dijadikan sebagai reference

event atau kontrol.  Model ini mengasumsikan adanya hubungan linier

untuk setiap logit dan garis regresi yang sejajar sehingga model regresi

untuk setiap logit memiliki konstanta berbeda tetapi parameter regresinya

sama. 11 + 2 = +
Dalam persamaan logit biner terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi

risiko dapat diukur dengan faktor sosial ekonomi yang umumnya meliputi

luas lahan, umur petani, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan,

pengalaman berusahatani serta status lahan garapan (Soekartawi, 1993).

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti akan

memakai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam

meremajakan tanaman lada di Kabupaten Lampung Utara adalah luas

lahan, umur petani, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, pengalaman

berusahatani, pendapatan usahatani lada, pendapatan usahatani lain, dan

pendapatan non usahatani.  Jadi persamaan regresi logit biner sebagai

berikut:
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D1 (meremajakan atau tidak meremajakan) = d0 + d1X1 + d2X2 + d3X3 +

d4X4 + d5X5 + d6X6 + d7X7 + d8X8 + 

Dimana:
D1 = status peremajaan tanaman lada, 1 = untuk petani yang meremajakan

tanaman lada, 0 = untuk petani yang tidak meremajakan tanaman
lada

d0 = intersept
di = koefisien regresi parameter yang ditaksir (i = 1 s/d 8)
X1 = Umur petani (thn)
X2 = Pendidikan formal (thn)
X3 = Jumlah tanggungan keluarga (org/jiwa)
X4 = Pengalaman berusahatani (thn)
X5 = Luas lahan (ha)
X6 = Pendapatan usahatani lada (Rp)
X7 = Pendapatan usahatani lainnya (Rp)
X8 = Pendapatan selain usahatani (Rp)

Menurut Widarjono (2010), Goodness of fit dalam regresi logistik adalah

untuk mengetahui kebaikan model dengan menggunakan ukuran koefesien

determinasi (R2). Ada dua ukuran koefesien determinasi yang bisa

digunakan di dalam model regresi logistik, yaitu :

a. R Square Cox and Snell

b. R Square Negelkerke

Ukuran statistika ini sama dengan koefesien determinasi R2, dimana

semakin besar nilainya semakin baik garis regresi logistik yang kita miliki.

Namun, statistika Coz and Snell R2 ini mengandung kelemahan yaitu

nilainya tidak pernah mendekati satu. Sementara Nagelkerke dapat

menghasilkan nilai antara 0 – 1.
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Menurut Widarjono (2010), uji overal model fit digunakan untuk

mengetahui pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama

terhadap variabel dependen. Uji serentak koefesien regresi model logistik

dihitung dari perbedaan nilai -2LL antara model dengan hanya terdiri dari

konstanta dan model yang diestimasi yang terdiri dari konstanta dan

variabel independen. Uji Statistika -2LL atau uji LR mengikuti Chi Square

dengan derajat kebebasan (degree of freedom) n-k. Dimana n jumlah

observasi dan k jumlah parameter estimasi di dalam model tidak termasuk

konstanta. Jika Chi Square hitung (X²) > Chi Square tabel (X²) berarti

tolak H0 atau semua variabel independen yang diuji secara bersama-sama

mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan jika sebaliknya, maka kita

menerima hipotesis nol yang berarti semua variabel independen yang diuji

secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

Menurut Widarjono (2010), Wald Test digunakan untuk menguji pengaruh

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen di dalam

model regresi logistik. Nilai statistika Wald ini mengikuti distribusi Chi

Square (ᵡ2).

Adapun nilai  statistik Wald  dapat dihitung menggunakan nilai statistika

berdasarkan distribusi normal (Z) sebagai berikut :

Z  =   βi / se βi

Jika probabilitas Chi Square lebih kecil dari tingkat signifikansinya, maka

signifikan dan sebaliknya jika probabilitas Chi Square lebih besar dari

tingkat signifikansinya, maka tidak signifikan.  (Astriawaty, 2015).
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2. Analisis Kelayakan Finansial

a. Analisis pendapatan

Menurut Hernanto (1993), besarnya pendapatan yang diperoleh

merupakan penilaian terhadap keberhasilan suatu usahatani. Untuk

mengadakan analisis usahatani, maka secara nyata harus diketahui

jumlah penerimaan dan keadaan pengeluaran atau besarnya input yang

diperlukan selama proses usahatani tersebut berlangsung.  Analisis

pendapatan usahatani akan memberikan bantuan dalam mengukur

apakah kegiatan selama ini mengutungkan atau tidak.  Secara matematis

untuk menghitung pendapatan digunakan persamaan sebagai berikut :

π = Y.Py - ∑ Xi.Pxi

Keterangan :
π =  Pendapatan atau keuntungan (Rp)
Y = Hasil Produksi (Kg)
Py = Harga hasil produksi (Rp/Kg)
Xi = Faktor produksi, i = 1,2,3,......n
Pxi = Harga faktor produksi (Rp/satuan)

b. B/C Ratio

B/C Ratio adalah perbandingan antara penerimaan atau manfaat dari

suatu investasi dengan biaya yang telah dikeluarkan.  Rumus yang

digunakan adalah:

Gross B/C Ratio =
C

B

di mana: B =  Penerimaan (benefit)
C =  Biaya (cost)
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Kriteria kelayakan adalah:
(1) Bila B/C > 1, maka proyek layak.
(2) Bila B/C < 1, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan.
(3) Bila B/C = 1, maka proyek dalam posisi break even point.

c. Net Present Value

Net Present Value (NPV) yang disebut juga nilai tunai bersih

merupakan metode menghitung selisih antara manfaat atau penerimaan

dengan biaya atau pengeluaran.Perhitungan ini diukur dengan nilai

uang yang sekarang dengan criteria penilaian sebagai berikut :

(1) bila NPV > 0, maka usaha dinyatakan layak (feasible)
(2) bila NPV< 0, maka usaha dinyatakan tidak layak (no feasible)
(3) bila NPV = 0, maka usaha dinyatakan dalam posisi Break Event

Pont (BEP).

Secara sederhana, rumusnya adalah sebagai berikut :

NPV = PV Benefit – PV Costs

= B – C

Dimana :
B = benefit yang telah di discount
C = costs yang telah di discount

d. Internal Rate of Return (IRR)

Internal Rate of Return (IRR) merupakan suatu tingkat bunga yang

menunjukkan nilai bersih sekarang (NPV) sama dengan jumlah seluruh

investasi proyek.Dengan kata lain dapat disebut sebagai suatu tingkat

suku bunga yang menghasilkan NPV =0. Kriteria penilaian adalah

sebagai berikut:

(1) bila IRR > 1, maka usaha dinyatakan layak (feasible)
(2) bila IRR < 1, maka usaha dinyatakan tidak layak (no feasible)
(3) bila IRR = 0, maka usaha tersebut berada pada keadaan Break

Event Point (BEP).
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Rumusnya secara sederhana adalah sebagai berikut :

IRR = i+ NPV (i’’ – i)
NPV’ – NPV”

dengan:
i = discount rate pada saat ini
i’’ = discount rate yang membuat NPV negative
NPV =  NPV positif
NPV =  NPV Negatif
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IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kabupaten Lampung Utara

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang ada

di Propinsi Lampung. Kabupaten ini beribukota di Kotabumi, berjarak 100 km

dari Bandar Lampung (Ibukota propinsi Lampung). Secara administrasi, total luas

wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah 2.725,63 km² atau 7,72 persen dari

luas Propinsi Lampung dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang

d. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Lampung Barat

Secara geografis, Kabupaten Lampung Utara terletak di antara 104030’ sampai

105008’ Bujur Timur dan 4034’ sampai 5006’ Lintang Selatan. Berdasarkan Perda

No. 08 Tahun 2006, wilayah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2006

dimekarkan menjadi 23 kecamatan dan 247 desa/ kelurahan. Luas wilayah

Kabupaten Lampung Utara yang terdiri dari 23 kecamatan:

1. Bukit Kemuning 13. Blambangan Pagar

2. Abung Tinggi 14. Abung Timur
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3. Tanjung Raja 15. Abung Surakarta

4. Abung Barat 16. Sungkai selatan

5. Abung Tengah 17. Muara Sungkai

6. Abung Kunang 18. Bunga Mayang

7. Abung Pekurun 19. Sungkai Barat

8. Kotabumi 20. Sungkai Jaya

9. Kotabumi Utara 21. Sungkai Utara

10. Kotabumi Selatan 22. Hulu Sungkai

11. Abung Selatan 23. Sungkai Tengah

12. Abung Semuli

Wilayah Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah agraris dengan mata

pencaharian pokok penduduknya di sektor pertanian.

2. Topografi

Secara topografi, sebelah barat merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian

antara 450-1500 m dari permukaan laut, dan pada bagian timur merupakan

dataran rendah yang tertutup awan vulkanis. Ada tiga gunung yang terdapat di

Kabupaten Lampung Utara, yaitu Gunung Haji, Gunung Ulu Sabuk, dan Gunung

Tangkit Teb.  Sungai yang terdapat di Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai

berikut: Way Rarem, Way Galing, Way Kulur, Way Sabuk, Way Kelamas, Way

Rendah, Way Talang Mas, Way Melungun, Way Kelanga, Way Sungkai Hulu,

Way Buluh, Way Buyut, Way Hanakau, Way Sungko Hilir.

3. Iklim

Kabupaten Lampung Utara memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim

kemarau berganti sepanjang tahun.  Temperatur rata-rata di Kabupaten Lampung
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Utara adalah 300C dengan jumlah hujan rata-rata 197 mm/bulan dan hari hujan

rata-rata 12 hari/bulan. Pada tahun 2013, suhu rata-rata maksimum berkisar

antara 31,80C sampai 34,30C, sedangkan suhu udara minimum berkisar antara

22,90C sampa 24,00C.

4. Perekonomian dan Mata Pencaharian

Perekonomian Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh sektor pertanian.

Wilayah yang berpenduduk sebanyak 598.892 jiwa ini bermata pencaharian utama

pada sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman keras seperti kopi, lada,

kelapa sawit, dan lain-lain.

5. Sosial Budaya

Masyarakat Kabupaten Lampung Utara dikenal sebagai masyarakat yang terbuka

bagi kaum pendatang dan memiliki jiwa gotong royong (“SAKAI

SAMBAYAN”).  Lebih dari 97 persen penduduk Kabupaten Lampung Utara

beragama Islam.

6. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah Penduduk Lampung Utara pada tahun 2013 sebesar 598.892 jiwa. Jumlah

Penduduk Laki-laki sebesar 304.711 jiwa dan perempuan sebesar 294.181 jiwa

dengan rasio jenis kelamin 103,58. Dengan luas wilayah 2725.63 Km2 kepadatan

penduduk Lampung Utara mencapai 217 jiwa per Km2.

Berdasarkan data dari dinas sosial dan tenaga kerja Kabupaten Lampung Utara,

jumlah Perusahaan yang terdaftar sebanyak 86 perusahaan, 49 perusahaan
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bergerak disektor perdagangan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.017 orang

dan 18 perusahaan industri dengan tenaga kerja sebanyak 1.726 orang. Jumlah

pengawai negeri sipil di lingkungan pemda tercatat 9.749 orang.

B. Keadaan Umum Desa Way Wakak

1. Kondisi Geografis

Desa Way Wakak berjarak 4 km dari ibukota Kecamatan.

Batas wilayah Desa Way Wakak adalah:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cahaya Negeri

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ulak Ata

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ogan Lima

d. Sebelah Barat berbatasa dengan Desa Tanjung Harta

Luas wilayah Desa Way Wakak adalah 298 ha.  luasan desa tersebut terdiri dari

luas pemukiman 40 ha, luas persawahan 12 ha, luas perkebunan 212 ha, luas

kuburan 2 ha, luas pekarangan 23 ha, luas taman 1 ha, luas perkantoran 2 ha, luas

prasarana umum lainnya 7 ha.

2. Topografi dan Iklim

Letak Desa Way Wakak berada pada ketinggian 250 - 400 mdl.  Curah hujan rata-

rata di Desa Way Wakak 1.794,4 mm.  Jumlah bulan hujan yang terdapat di Desa

Way Wakak adalah 65 bulan, dengan kelembaban sekitar 60-80% dan suhu rata-

rata harian sekitar 200C -300C.
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3. Perekonomian dan Mata Pencaharian

Pertanian yang dikembangkan di Desa Way Wakak antara lain adalah lada, kopi,

karet, jagung, kelapa sawit, kelapa, padi sawah, padi ladang, ubi kayu, rambutan,

enau, sawo, dan duku.  Selain tanaman pertanian, masyarakat Desa Way Wakak

juga mengembangkan potensi peternakan, yaitu ayam kampung, bebek, dan

kambing. Mata pencaharian penduduk di Desa Way Wakak adalah sebagai petani,

buruh tani, dan Pegawai Negeri Sipil.

4. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk di Desa Way Wakak adalah 674 jiwa, dimana jumlah laki-laki

332 jiwa dan jumlah perempuan 342 jiwa.  jumlah kepala keluarga yang terdapat

di Desa Way Wakak adalah 180 kepala keluarga.  kepadatan penduduk yang ada

di Desa Way Wakak sekitar 100 penduduk per km. Berdasarkan data dari dinas

sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Lampung Utara Jumlah Perusahaan yang

terdaftar sebanyak 72 perusahaan, 35 perusahaan bergerak disektor perdagangan

dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 867 orang dan 18 perusahaan industri

dengan tenaga kerja sebanyak 1584 orang. Jumlah pengawai negeri sipil di

lingkungan pemda tercatat 10.304 orang.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan peremajaan

usahatani tanaman lada di Kabupaten Lampung Utara adalah usia,

pengalaman usahatani, luas lahan, pendapatan usahatani lada, pendapatan

selain usahatani.

2. Usahatani lada di Kabupaten Lampung Utara menguntungkan dan layak

untuk dikembangkan dengan nilai NPV Rp4.515.971.216,75.  Net B/C dan

Gross B/C yang diperoleh dari hasil perhitungan selama 15 tahun

usahatani lada adalah sebesar 153,42 dan 6,51 serta IRR sebesar 156%.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan

antara lain:

1. Sebagai pertimbangan petani dalam melakukan usahatani lada agar dapat

lebih memberikan nutrisi seperti pupuk kandang dan tambahan pupuk

kimia agar dapat meningkatkan produksi tanaman lada.

2. Sebagai pertimbangan kepada pemerintah untuk dapat lebih memberikan

penyuluhan kepada petani lada dalam melakukan usahatani lada, seperti
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pengolahan tanah, serta cara dan waktu yang tepat dalam memberikan

tambahan pupuk.

3. Kepada peneliti lain agar dapat meneliti lebih lanjut mengenai persepsi

petani terhadap usahatani lada dan usahatani apa yang lebih

menguntungkan untuk diusahakan sebagai tanaman sela ketika melakukan

peremajaan tanaman lada.
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