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ABSTRAK

SUMBANGAN WANATANI BERBASIS KARET
(Hevea Brasilliensis Muell.Arg) DALAM PENDAPATAN PETANI

DI TAMAN HUTAN RAKYAT WAN ABDURACHMAN (TAHURA)

Oleh

Vitho Yerriandha1, Zainal Abidin2, dan Eka Kasymir2

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan rumah
tangga petani di Taman Hutan Rakyat (TAHURA) dan mengetahui besarnya
sumbangan wanatani berbasis karet dalam pendapatan rumah tangga petani di
TAHURA. Penelitian dilakukan di Taman Hutan Rakyat Wan Abdurachman
(TAHURA) pada bulan Agustus - September 2015. Data dikumpulkan berupa data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara 35 petani
wanatani yang dipilih secara sampel acak proporsi (propotional random sampling).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan analisis
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata
pendapatan responden per tahun sebesar Rp18.863.222 yang berasal dari
agroforestri (39.06%), hasil pertanian (50.70%) serta barang dan jasa (10.24%).
Rata-rata produksi getah yang dihasilkan yaitu sebesar 1810.1 kg/ha/tahun.

Kata kunci : sumbangan wanatani, wanatani karet, pendapatan.
Keterangan :
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ABSTRACT

CONTRIBUTION OF AGROFORESTRY
( Hevea Brasilliensis Muell.Arg ) REVENUE IN FARMER

PEOPLE IN THE PARK FOREST WAN ABDURACHMAN ( TAHURA )

By

Vitho Yerriandha1, Zainal Abidin2, dan Eka Kasymir2

The research aims to determine of the sources income and figure out contribution of
rubber agroforest to household income of farmer in TAHURA.  The research
primary and secondary data ware collected at the Forest Park Wan Abdurachman
(TAHURA) from August to September 2015. The primary data was obtained
through interviewing with 35 agroforestry farmers choosen by propotional random
sampling. This is a survey study used descriptive qualitative and quantitative
analysis. The study shows that of average income per year respondents was
Rp18.863.222 which were from agroforest (39.06%), agriculture (50.70%) and
services (10.24%). The average production of rubber was 1810.1 kg/ha/year.

Key words: agroforestry contribution, rubber agroforestry, income.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya hutan banyak memberikan manfaat berlipat ganda, baik secara

langsung maupun tidak langsung kepada manusia untuk memenuhi hampir semua

kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan bahan karet. Setelah perang dunia

pertama kebutuhan bahan karet terus meningkat seiring meningkatnya permintaan

pasar akan indutri ban kendaraan bermotor atau mobil. Untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, beberapa perusahaan besar di daerah tropis banyak menanam

tanaman karet (Hevea brasiliensis) sebagai salah satu lahan bisnis yang

menguntungkan.

Karet rakyat di Sumatera pertama kali mulai dibudidayakan pada tahun 1904

dengan sistem tebas bakar. Karet rakyat tersebut ada yang dipelihara dan ada yang

tidak, sehingga nampak seperti tanaman liar yang tumbuh di antara vegetasi alam

lainnya. Pada awalnya tanaman karet dimaksudkan untuk dikembangkan di areal

perkebunan saja, namun berkat ketekunan dan pengtahuan petani akan maanfaat

ekonomi, mereka mampu mengadaptasikan tanaman tersebut ke sistem

perladangan berpindah yang telah ada seperti sistem wanatani. Perluasan tanaman

karet berkembang cepat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi

Lampung.
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Berikut ini tabel yang memperlihatkan perkembangan luas areal dan

perkembangan produksi karet di Indonesia.

Tabel 1.  Perkembangan luas areal dan perkembangan produksi karet di Indonesia

Tahun Luas areal (Juta Ha) Produksi (Juta Ton)
2011 3,24 2,74
2012 3,44 2,44
2013 3,45 2,7

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014.

Dari Tabel 1, perkembangan luas areal perkebunan karet di Indonesia dari tahun

2011 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan yakni berkisar 0,29% - 0,33%.

Perkembangan produksi karet di Indonesia selama tahun 2011 sampai tahun 2013

berfluktuasi. Pada tahun 2011 produksi karet mencapai 2,74 juta ton atau sebesar

0,43 persen. Pada tahun 2012 produksi karet mengalami penurunan 11,05 persen

menjadi sebesar 2,44 juta ton. Pada tahun 2013 produksi karet mengalami

peningkatan sekitar 12,08% atau menjadi 2,7 juta ton (BPS, 2014).

Pembukaan lahan kawasan hutan primer maupun sekunder sebagian di antaranya

tidak lepas dari usaha masyarakat untuk membuka perkebunan rakyat (terutama

karet) yang menjadi tumpuan ekonomi sebagian besar masyarakat sekitar kawasan

hutan. Kegiatan wanatani karet di kawasan hutan dilakukan petani dengan

menggunakan bibit karet yang berasal anakan pohon karet atau yang biasa disebut

bibit karet alam. Salah satu kawasan hutan di Provinsi Lampung yang

dimanfaatkan sebagai penunjang ekonomi petani karet adalah kawasan Taman

Hutan Rakyat Wan Abdurachman (TAHURA).

Taman Hutan Rakyat Wan Abdurachman terletak di Provinsi Lampung seluas

22.244 Ha dan ditetapkan sebagai Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
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Wan Abdul Rachman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan

No. 742/Kpts-II/92 tanggal 21 Juli 1992. Menurut administrasi pemerintahan

terletak di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kedodong, Gedong Tataan, Padang

Cermin dan Kota Madya Bandar Lampung, sedangkan pengelolaannya di bawah

Balai Konservasi Sumber Daya Alam II Tanjung Karang Bandar Lampung.

Pembukaan hutan di wilayah TAHURA menjadi kebun-kebun karet rakyat secara

tradisional dilakukan dengan pola-pola pencampuran penanaman antara tanaman

karet sebagai tanaman pokok dengan tanaman semusim seperti padi, palawija,

maupun tanaman-tanaman keras lainnya seperti kayu-kayuan dan buah-buahan.

Sebagian besar  masyarakat di sekitar hutan kurang mengetahui penanaman karet

rakyat dengan pencampuran atau kombinasi tanaman lain, sehingga besarnya

kontribusi dari wanatani karet terhadap pendapatan petani tidak optimal.

Menurut Darusman dan Hardjanto (2006), manfaat ekonomi hutan rakyat secara

langsung dapat dirasakan masing-masing rumah tangga para pelakunya dan secara

tidak langsung berpengaruh pada perekonomian desa. Pengelolaan kebun karet

rakyat di wilayah TAHURA telah dilakukan masyarakat setempat secara

tradisional sejak puluhan tahun lalu. Pengelolaan kebun karet rakyat tersebut

sebagian besar adalah berupa kebun karet campuran atau disebut juga sebagai

Wanatani Karet. Selain itu terdapat pula yang sudah melakukan pola monokultur

karet.

Sistem penanaman wanatani memiliki dua keuntungan, yaitu manfaat ekologis

dan manfaat ekonomis. Manfaat ekologis yang diperoleh adalah bahwa sistem ini

dapat menciptakan kelestarian lingkungan dan ekosistem di dalamnya, sedangkan
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manfaat ekonomis dari sistem wanatani adalah terciptanya diversifikasi sumber

pendapatan dari pengelolaan lahan yang sama (Mayrowani dan Ashari, 2011).

Sistem wanatani berbasis karet pada penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan

pendapatan rumah tangga petani, sehingga berimplikasi terhadap peningkatan

kesejahteraan mereka.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui

besarnya sumbangan wanatani berbasis karet terhadap pendapatan petani di

Taman Hutan Rakyat Wan Abdurachman (TAHURA).

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan

tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sumber-sumber pendapatan rumah tangga petani di Taman

Hutan Rakyat Wan Abdurachman (TAHURA).

2. Mengetahui besarnya sumbangan wanatani berbasis karet dalam

pendapatan rumah tangga petani di TAHURA.

C. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi kepada petani mengenai tingkat pendapatan petani

dengan sistem wanatani karet di lokasi penelitian.

2. Sebagai masukan dalam pembinaan dan pengembangan kepada petani

wanatani tanaman karet di lokasi penelitian.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Wanatani

1. Definisi

Wanatani adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya yang memadukan

kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman

komoditas (tanaman jangka pendek), seperti tanaman pertanian dengan

model-model wanatani bervariasi mulai dari wanatani sederhana berupa

kombinasi penanaman sejenis pohon dengan satu-dua jenis komoditas

pertanian, hingga ke wanatani kompleks yang memadukan pengelolaan

banyak spesies pohon dengan aneka jenis tanaman pertanian, dan bahkan

juga dengan ternak atau perikanan (Permenhut RI, 2013).

Selain defenisi di atas ada beberapa defenisi agroforestri/wanatani yang

disampaikan oleh para pakar lainnya, antara lain:

1. Menurut Hairiah, Sardjono, dan Sabarnurdin ( 2003), pada dasarnya

agroforestry/wanatani terdiri dari tiga komponen pokok yaitu

kehutanan, pertanian dan peternakan, dimana masing-masing komponen

sebenarnya dapat berdiri sendiri sebagai satu bentuk sistem penggunaan

lahan. Sistem-sistem tersebut umumnya ditujukan pada produksi satu

komoditi khas atau kelompok produk yang serupa.
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2. Menurut Huxley (1999), agroforestry/wanatani adalah sistem

pengelolaan sumberdaya alam yang dinamis secara ekologi dengan

penanaman pepohonan di lahan pertanian dan padang penggembalaan

untuk memperoleh berbagai produk secara berkelanjutan sehingga

dapat meningkatkan keuntungan sosial, ekonomi dan lingkungan bagi

semua pengguna lahan.

Tujuan akhir program wanatani adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat

khususnya petani yang berada di sekitar hutan dengan memprioritaskan

partisipasi aktif masyarakat dalam memperbaiki keadaan lingkungan yang

rusak dan berlanjut dengan memeliharanya. Program-program wanatani ini

diarahkan pada peningkatan dan pelestarian produktivitas sumberdaya yang

pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Gambar 1. Tujuan Akhir dari Program Wanatani, (Fay dan Sirait. 2001).

Tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai dengan cara mengoptimalkan

interaksi positif antara berbagai komponen penyusunnya (pohon, produksi

tanaman pertanian, ternak/hewan) atau interaksi antara komponen-komponen

tersebut dengan lingkungannya.

Kegiatan hutan desa atau peremajaan kebun-kebun karet tua dapat

dikembangkan melaui tanaman campuran yang sudah berkembang atau sudah

Sistem
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Rehabilitasi dan
Perlindungan
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menjadi suatu kearifan lokal melalui kegiatan agroforestry atau wanatani.

Kawasan hutan produksi yang terdegradasi tidak hanya ditanami dengan

spesies tanaman perhutanan, tetapi dapat juga dikombinasikan dengan tanaman

karet. Kombinasi tanaman karet dengan jenis tanaman kehutanan dapat

memberikan penghasilan rutin setelah karet berproduksi sambil petani menjaga

hutan. Prinsipnya dari wanatani yang dilakukan oleh petani selain untuk

mendapatkan hasil jangka panjang dari tanaman karet dan jenis kayu, juga

untuk mendapatkan hasil jangka menengah dan jangka pendek, sekaligus

berfungsi ekologis dalam penyerapan karbon (Asmani, 2012).

2. Ciri-ciri wanatani

Beberapa ciri khas yang dimiliki oleh sistem wanatani adalah sebagai

berikut :

1. Adanya dua kelompok tumbuhan sebagai komponen dari sistem

wanatani, yaitu pepohonan / tanaman tahunan dan tanaman semusim.

2. Ada interaksi antara pepohonan dan tanaman semusim, terhadap

penangkapan cahaya, penyerapan air dan unsur hara.

3. Transfer silang antara pohon dengan tanaman.

4. Perbedaan perkembangan tanah

3. Komponen wanatani

Wanatani terdiri dari beberapa komponen pembentuk yang pada dasarnya

komponen-komponen tersebut merupakan salah satu faktor dalam menjaga

kelestarian lingkungan atau kawasan hutan.
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Adapun komponen-komponen yang dimaksud antara lain adalah :

a. Tanaman semusim

Tanaman semusim tidak pernah dominan di dalam satu kebun

campuran.

b. Tanaman tahunan

Jenis tanaman keras ini hanya mencakup pohon-pohon yang

memerlukan pemeliharaan dan pemanenan secara teratur. Kebun

campuran biasanya memiliki jenis pepohonan yang pada umumnya

dibudidayakan, seperti durian (Durio zibethinus) dan kopi (Coffea

canephora).

c. Pohon lain dan perdu

Banyak spesies lain yang penting dapat ditemukan di dalam kebun

campuran. Ada spesies yang ditanam dan ada yang berkembang biak

melalui persemaian alami tanpa campur tangan manusia, namun

dibiarkan hidup, dirawat, dan dipanen dengan berbagai tujuan.

d. Hewan

Hewan merupakan salah satu komponen dalam wanatani yang

dimanfaatkan sebagai penunjang kebutuhan rumah tangga petani.

Salah satu contoh pemanfaatan hewan sebagai komponen wanatani

adalah apiculture yang merupakan sistem pengelolaan pohon yang di

tanam sebagai sumber pakan lebah madu.

Nilai ekonomis dalam pemanfaatan hewan khususnya sebagai ternak

diharapkan mampu bersinergis dengan kontribusi wanatani lainnya

seperti hasil pertanian dan perkebunan.
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4. Ruang lingkup wanatani

Wanatani sebagai sebuah teknik penanaman campuran memiliki ruang

lingkup beragam dimana memiliki pola tanam dinamis bukan statis,

artinya setiap kombinasi elemen berbeda menghasilkan sistem yang

berbeda pula (Mahendra, 2009). Pada kawasan tertentu, sangat mungkin

dijumpai beraneka ragam pola pemanfaatan lahan yang terbentuk dalam

suatu sistem wanatani sehingga kita mengenal beberapa bentuk wanatani

antara lain adalah :

1. Agrisilviculture, yaitu pola penggunaan lahan yang terdiri atas

pengkombinasian tanaman pertanian (pangan) dengan tanaman

kehutanan dalam ruang dan waktu yang sama.

2. Sylvopastoral, yaitu sistem pengelolaan lahan yang menghasilkan kayu

sekaligus berfungsi sebagai padang penggembalaan.

3. Agrosylvopastoral, yaitu sistem pengelolaan lahan yang memiliki tiga

fungsi produksi sekaligus antara lain sebagai penghasil kayu, penyedia

tanaman pangan dan juga padang penggembalaan untuk memelihara

ternak.

4. Sylvofishery, yaitu sistem pengelolaan lahan yang didesaign untuk

menghasilkan kayu sekaligus berfungsi sebagai tambak ikan.

5. Apiculture, yaitu sistem pengelolaan lahan yang memfungsikan pohon-

pohon yang ditanam sebagi sumber pakan lebah madu.

6. Sericulture, yaitu sistem pengelolaan lahan yang menjadikan pohon-

pohon untuk memelihara ulat sutera.
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7. Multipurpose forest tree production system, yaitu sistem pengelolaan

lahan yang mengambil berbagai macam manfaat dari pohon baik dari

kayunya, buahnya maupun daunnya.

5. Pola wanatani

Sistem wanatani memiliki pola-pola tertentu dalam mengkombinasikan

komponen-komponen tanaman penyusunnya. Karakteristik pola tanam

wanatani sangat tergantung pada pemilik lahan serta karakteristik lainnya.

Tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu prioritas produksi sehingga

membuat pola tanam berbeda antara satu lahan dengan lahan lainnya.

Vergara (1982) mengklasifikasikan pola tanam wanatani ke dalam

beberapa bentuk, antara lain adalah :

1. Trees Along Border (TAB), yaitu pola penanaman pohon dibagian pinggir

lahan dan tanaman pertanian berada dibagian tengah.

Pohon-pohon yang ditanam mengelilingi lahan biasanya difungsikan

sebagai pagar atau batas tanaman.

2. Alternate Rows, yaitu pola penanaman agroforestri yang menempatkan

pohon dan tanaman pertanian secara berselang-seling. Pola wanatani yang

menempatkan pohon dan tanaman pertanian secara berselang-seling.

Pola wanatani ini dimungkinkan pada lahan yang relatif datar.

3. Alley Cropping, yaitu pola penanaman wanatani yang menempatkan

pohon di pinggir kanan dan kiri tanaman pertanian. Larikan pohon

diusahakan membujur ke timur/barat.
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4. Random Mixture, yaitu pola penanaman acak dimana antara tanaman

pertanian dan pohon ditanam tidak teratur. Pola acak ini terbentuk karena

tidak adanya perencanaan awal dalam menata letak tanaman.

6. Komposisi dan pengenalan jenis tanaman wanatani

Manfaat sumber daya hutan berdasarkan keberadaan produk dalam sistem

pasar dapat dibedakan menjadi marketable yaitu produk hutan yang telah

dijualbelikan dan non-marketable yaitu hasil hutan yang belum

diperjualbelikan atau public goods (fungsi hidrologis, biodiversity dan

nilai estetika). Berdasarkan sifat dan jenisnya tanaman wanatani dapat

dikelompokkan menjadi tangible yaitu kayu (kayu bakar, log), non kayu

(rotan, getah, tumbuhan obat, madu) dan intangible yaitu rekreasi alam

dan hidrologis (Ichwandi, 2006).

Pengelolaan lahan (wanatani maupun hutan tanaman) dapat berjalan secara

optimal bila didasari oleh pengetahuan tentang jenis, sifat-sifat dan

karakteristik tempat tumbuhnya. Dari sekian banyak jenis tumbuhan yang

hidup di Indonesia, kita harus memilih jenis-jenis tertentu dari tanaman

kehutanan (pohon), tanaman pangan (pertanian), tanaman penghasil buah,

tanaman penghasil obat dan jenis hewan ternak untuk mengisi lahan

wanatani. Manfaat yang bisa diambil dari pengetahuan jenis adalah agar

bisa meramunya menjadi komposisi yang ideal bagi lahan wanatani

sehingga fungsi pekarangan yang diinginkan bisa tercapai

(Mahendra, 2009).
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7. Pendapatan masyarakat di sekitar hutan

Secara umum pengertian pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai

suatu peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam

memproduksi barang atau jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan

sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan

pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Sumber daya hutan

sesungguhnya memberikan manfaat ekonomi langsung kepada

masyarakat. Dengan kegiatan-kegiatan kehutanan yang baik, sumber-

sumber daya hutan mampu memberikan manfaat langsung dalam

meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil hutan merupakan sumber

daya ekonomi potensial yang beragam yang menghasilkan sederetan hasil

hutan serbaguna baik hasil hutan kayu dan non kayu maupun hasil-hasil

hutan yang lainnya (Wirakusumah, 2003).

Menurut (Lastinawati, 2014), pendapatan usahatani adalah selisih antara

penerimaan usahatani dengan total biaya produksi yang telah dikeluarkan

selama proses produksi berlangsung.

Menurut (Gautama, 2007),  luas lahan merupakan salah satu faktor

produksi yang penting dalam mempengaruhi kegiatan usaha tani termasuk

usaha tani dengan sistem wanatani. Faktor ini bisa saja menyebabkan

rendahnya pendapatan petani karena sempitnya lahan yang diolah.

Ciri ekonomi mata pencaharian masyarakat di pedesaan terutama

di negara-negara berkembang adalah keberagaman. Masyarakat desa

mengandalkan pemanfaatan langsung hasil pertanian dan hutan serta
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berbagai sumber pendapatan lainnya yang dihasilkan dari penjualan hasil

hutan atau dari upah bekerja (Baharuddin dan Ira, 2009).

B. Tanaman karet

Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30

tahun. Habitus tanaman ini merupakan pohon dengan tinggi tanaman dapat

mencapai 15 – 20 meter. Modal utama dalam pengusahaan tanaman ini adalah

batang setinggi 2,5 sampai 3 meter dimana terdapat pembuluh latek. Oleh

karena itu fokus pengelolaan tanaman karet ini adalah bagaimana mengelola

batang tanaman ini seefisien mungkin (http://balittri.litbang.pertanian.go.id,

2012).

Tanaman karet yang pertama kali ditanam di Indonesia berada di Kebun Raya

Bogor Jawa Barat. Indonesia pernah menguasai produksi karet dunia, namun

saat ini posisi Indonesia didesak oleh dua negara tetangga Malaysia dan

Thailand. Lebih dari setengah karet yang digunakan sekarang ini adalah

sintetik, tetapi beberapa juta ton karet alami masih diproduksi setiap tahun,

dan masih merupakan bahan penting bagi beberapa industri termasuk otomotif

dan militer. Menurut Nazaruddin dan Paimin (1998) klasifikasi botani

tanaman karet adalah sebagai berikut :

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Keluarga : Euphorbiaceae
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Genus : Hevea

Spesies : Hevea brasiliensis

Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup

besar, tinggi pohon dewasa mencapai 15-25 meter. Batang tanaman biasanya

tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi diatas. Diantara kebun

karet ada beberapa kecondongan arah tumbuh tanamanya yang agak miring

kearah utara. Batang tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan

nama lateks ( Http://id.wikipedia.org, diakses 25 Juni 2015 ).

Sesuai dengan sifat dikotilnya, akar tanaman karet merupakan akar tunggang.

Akar ini mampu menopang batang tanaman yang tumbuh tinggi dan besar.

Sistem perakaran yang bercabang pada setiap akar utamanya (Santosa, 2007).

Biji karet terdapat dalam setiap ruang buah, jadi jumlah biji biasanya ada tiga

kadang enam sesuai dengan jumlah ruang. Ukuran biji besar dengan kulit

keras. Warnanya coklat kehitaman dengan bercak-bercak berpola yang khas.

Bunga pada tajuk dengan membentuk mahkota bunga pada setiap bagian

bunga yang tumbuh. Bunga berwarna putih, rontok bila sudah membuahi,

beserta tangkainya. Bunga terdiri dari serbuk sari dan putik (Aidi dan Daslin,

1995).

Hasil karet biasa dimanfaatkan atau diolah menjadi beberapa produk antara

lain adalah : RSS I, RSS II, RSS III, Crumb Rubber, Lump dan Lateks.

Hasil utama dari pohon karet adalah lateks yang dapat dijual atau

diperdagangkan di masyarakat berupa lateks segar, slab/koagulasi, ataupun sit

asap/sit angin. Selanjutnya produk-produk tersebut akan digunakan sebagai
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bahan baku pabrik Crumb Rubber/Karet Remah yang menghasilkan berbagai

bahan baku untuk berbagai industri hilir seperti ban, bola, sepatu, karet, sarung

tangan, baju renang, karet gelang, mainan dari karet dan berbagai produk hilir

lainnya (Setyamidjaja, 1993).

Pola tanam wanatani dapat dikatakan berhasil apabila usaha tersebut dapat

meningkatkan produktivitas, berkelanjutan serta dapat diadopsi oleh petani

secara mudah sehingga dapat dikembangkan dalam skala lebih luas. Oleh

karena itu jenis tanaman penyusun pola wanatani sangat dipengaruhi dari

beberapa aspek seperti aspek sosial, ekonomi, dan budaya petani (Diniyati,

Achmad, Santoso. 2013). Usaha perlindungan lahan secara ekonomi,ekologi,

dan sosial saat ini diwujudkan dengan sistem agroforestri (Hilmanto, 2010).

C. Pendapatan, Pengeluaran dan Biaya Produksi

1. Pendapatan dan Pengeluaran

Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan

maupun natura. Pendapatan atau disebut juga income dari seorang

pedagang kaki lima adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi

yang dimilikinya pada sektor produksi. Harga faktor produksi di pasar

seperti halnya untuk barang-barang di pasar barang ditentukan oleh tarik

menarik antara penawaran dan permintaan.  Tarik menarik antara

penawaran dan permintaan tersebut tentu karena adanya faktor harga.

Semakin tinggi harga produksi yang diterima petani tentu akan berdampak

pada tingginya pendapatan yang diterima petani.
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Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian pendapatan antara lain :

Boediono (1992 : 180) mengemukkan bahwa pendapatan adalah hasil dari

penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi.

Menurut Winardi (1992 : 171), pendapatan adalah hasil berupa uang atau

materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor

produksi. Pendapatan Rumah Tangga adalah pendapatan atau penghasilan

yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari

pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota

rumah tangganya.

Rumah tangga akan memperoleh penghasilan berupa bunga atau bila dana

dari rumah tangga ditanamkan langsung dalam bentuk pendirian

perusahaan maka rumah tangga akan memperoleh penghasilan berupa laba

atau deviden. Rumah tangga bisnis dapat juga disebut sebagai rumah

tangga produsen.

Menurut (Mangkoesoebroto, G. 1998), teori pendapatan masyarakat dapat

digolongkan menjadi 2, yaitu pendapatan permanen (permanent income)

dan pendapatan sementara (transitory income). Pengertian dari pendapatan

permanen adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode

tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji

dan upah. Pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan

kekayaan seseorang (yang menciptakan kekayaan). Sedangkan pengertian

pendapatan sementara (transitory) adalah pendapatan yang tidak bisa

diperkirakan sebelumnya. Pendapatan sementara tidak ada hubungannya

dengan pendapatan permanen, juga antara konsumsi sementara dengan



17

konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara dengan pendapatan

sementara. Sehingga MPC dari pendapatan sementara sama dengan nol

yang berarti bila konsumen menerima pendapatan sementara yang positif

maka tidak akan mempengaruhi konsumsi. Demikian pula bila

konsumen menerima pendapatan sementara yang negatif maka tidak akan

mengurangi konsumsi.

Boediono (1992 : 180) mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil

dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sector

produksi. Sedangkan menurut Winardi (2007) pendapatan adalah hasil

berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan

faktor-faktor produksi.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan

oleh suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu. Pendapatan juga

dapat di definisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh

seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu

tahun), pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja,

pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta

pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tujangan

sosial atau asuransi pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, 1996).

Konsumsi mempunyai pengertian yang lebih luas lagi yaitu barang dan

jasa akhir yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang

dan jasa akhir yang dimaksud adalah barang dan jasa yang sudah siap
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dikonsumsi oleh konsumen. Barang konsumsi ini terdiri dari barang

konsumsi sekali habis dan barang konsumsi yang dapat dipergunakan

lebih dari satu kali . Badan Pusat Statistik (2006) menyatakan pengeluaran

rumah tangga dibedakan atas pengeluaran konsumsi makanan dan

pengeluaran konsumsi non makanan (Antari. 2008).

Pengeluaran konsumsi masyarakat dapat dijadikan salah satu perbedaan

antara masyarakat yang sudah mapan dan yang belum mapan, atau antara

negara maju dan negara berkembang. Pengeluaran konsumsi masyarakat

yang belum mapan biasanya didominasi oleh konsumsi kebutuhan pokok

atau kebutuhan primer (kebutuhan makanan), sedangkan pola konsumsi

masyarakat yang sudah mapan cenderung lebih banyak teralokasi kedalam

kebutuhan sekunder atau bahkan tersier (kebutuhan non makanan).

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan

oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhanya dalam satu

tahun tertentu.  Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan

untuk membeli makanan, membiayai jasa angkutan, membayar pendidikan

anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-barang

tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhanya, dan

pembelanjaan tersebut dinamakan konsumsi. (Sukirno, 2000). Rumah

tangga memutuskan berapa banyak dari pendapatan yang akan

dibelanjakan untuk konsumsi dan mereka menabung sisanya. Jadi rumah

tangga harus membuat keputusan tunggal bagaimana membagi sisa

pendapatan antara konsumsi dan tabungan. Pengeluaran konsumsi rumah
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tangga merupakan komponen terbesar dari keseluruhan pengeluaran

aktual.

2. Biaya Produksi

Sebelum membicarakan masalah biaya produksi maka terlebih dahulu

perlu dikemukakan pengertian tentang produksi itu sendiri. Secara umum

pengertian  produksi adalah kegiatan suatu organisasi atau perusahaan

untuk memproses dan  merubah bahan baku (raw material) menjadi

barang  jadi (finished goods) melalui  penggunaan  tenaga  kerja  dan

fasilitas produksi lainnya.

Menurut (Sukirno, 2000 : 3) biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan

untuk mengolah bahan baku menjadi produk selesai.

Selanjutnya menurut Harnanto dan Zulkifli (2003 : 16) mengatakan bahwa

biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku

menjadi produk jadi.

Biaya produksi menentukan harga pokok yang melekat pada produk yang

dihasilkan perusahaan. Selama suatu produk masih belum terjual maka

pembebanan biaya tersebut dalam periode tertentu akan tertunda dan

diperlukan sebagai aktiva dalam bentuk persediaan. Berbeda sifat dengan

biaya periode yang akan dibebankan pada periode terjadinya biaya tersebut

tanpa melihat apakah ada penjualan atau tidak dan ditunda pada periode

berikutnya. Biaya periode merupakan biaya non produksi dan meliputi

biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum.
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Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu

barang. Biaya produksi merupakan biaya yang berkaitan dengan pembuatan

barang dan penyediaan jasa. Biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih

lanjut sebagai biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung dan overhead

pabrik. Sedangkan biaya non produksi adalah biaya yang berkaitan selain

fungsi produksi yaitu, pengembangan, distribusi, layanan pelanggan dan

administrasi umum.

Menurut (Garrison, Ray, Eric, dan Peter, 2006 : 51) biaya produksi dibagi ke

dalam tiga kategori besar, yaitu : bahan langsung (direct material), tenaga

kerja langsung (direct labor), dan biaya overhead pabrik (manufacturing

overhead).

Menurut (Bambang dan Kartosapoetra, 2008), biaya penyusutan merupakan

bagian dari biaya tetap.  Hal ini dikarenakan biaya penyusutan tidak

dipengaruhi oleh besarnya produksi komoditas pertanian. Salah satu cara

menghitung biaya penyusutan sebuah mesin atau alat produksi adalah dengan

menggunakan metode penyusutan dengan persentase tetap dari harga beli,

dan unsur-unsur yang harus diketahui adalah :

1. Harga beli alat produksi

2. Perkiraan umur ekonomis dari alat tersebut

3. Perkiraan nilai sisa atau alat itu setelah umur ekonomisnya berkahir

Ada dua jenis biaya dalam usahatani yaitu biaya tunai atau biaya yang

dibayarkan dan biaya diperhitungkan atau biaya yang tidak termasuk kedalam
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biaya tunai tetapi diperhitungkan dalam kegiatan usahatani seperti upah tenaga

kerja dalam keluarga dan biaya penyusutan. Biaya yang tunai atau biaya yang

dibayarkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja

luar keluarga, biaya untuk pembelian input produksi seperti bibit, pupuk, dan

obat-obatan.

D. Wanatani Berbasis Karet

Berbagai alternatif pengembangan karet rakyat telah dilakukan oleh

pemerintah, bahkan penelitian ke arah pola pengembangan yang relatif mudah

diadopsi oleh petani tetap dilakukan hingga saat ini.

Sejak 10 tahun terakhir, World Agroforestry Centre (ICRAF) bersama Centre

de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le

Développement (CIRAD-France) dan Balai Penelitian Sembawa - Pusat

Penelitian Karet, bersama petani di Propinsi Kalimantan Barat, Jambi dan

sebagian Sumatera Barat membangun jaringan penelitian dan percobaan

wanatani berbasis karet klonal di lahan petani melalui Proyek Penelitian

Sistem Wanatani Berbasis Karet Klonal. Pengelolaan kebun karet dengan

sistem wanatani berbasis karet klonal (Rubber Agroforestry System-RAS)

memberikan pilihan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas lateks

dengan memperhatikan berbagai kendala seperti kendala teknis, sosial-

ekonomis dan kelembagaan yang dihadapi oleh petani.

Ekspor karet Indonesia secara umum dibagi dalam dua jenis yaitu karet alam

dan karet sintetis, dimana selama periode tahun 2010-2012 produksi karet

yang diekspor sebagian besar dalam bentuk karet alam. Selama tiga tahun
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terakhir ekspor karet alam mengalami penurunan dan kembali meningkat,

dimana pada tahun 2010 volume ekspor karet alam Indonesia mencapai 2,30

juta ton, tahun 2011 mengalami penurunan sekitar 13,25 persen yakni 2,30

juta ton.  Selanjutnya pada tahun 2012 ekspor karet alam mengalami

peningkatan sebesar 18,05 persen yakni menjadi 2,35 juta ton (BPS, 2014).

Potensi karet di Provinsi Lampung terbilang tinggi, terutama untuk

perkebunan karet rakyat. Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal

Perkebunan menyebutkan, tahun 2010 Produksi Perkebunan Rakyat 289.633

ton, Produksi Perkebunan Swasta 3.020 ton, tahun 2011 Produksi Perkebunan

Rakyat 270.248 ton, Produksi Perkebunan Swasta 2.925 ton, tahun 2010

Produksi Perkebunan Rakyat 287.345 ton, Produksi Perkebunan Swasta 3.094

ton.

Dari kondisi objektif tersebut di atas menggambarkan tingginya permintaan

pasar internasional akan karet yang terkadang pada momen-momen tertentu

harga berfluktuasi, dan mendesak kita untuk melakukan intervensi lebih serius

dan profesional menyikapi apa yang sebenarnya terjadi di pasar bebas sebagai

dampak globalisasi ekonomi dunia. Utamanya, bagaimana mengemas

produksi karet Lampung yang lebih bermutu agar mempunyai daya saing yang

kuat di pasar internasional (BPS 2014).

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Asysyifa (2011) tentang Kontribusi Sistem Agroforestri

Tradisional Dalam Mendukung Eksistensi Sosial Ekonomi Rumah Tangga
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menyimpulkan bahwa sistem agroforestri yang terdapat di desa Sungai

Langsat ialah sistem agrisilvikultur.  Dengan dua sub sistem yaitu sub sitem

agroforestri kebun karet dan sub sitem kebun buah campuran.  Dari aspek

ekonomi kontibusi yang diberikan kebun agroforestri pada pendapatan

masyarakat cukup besar, yaitu rata-rata 53,31 persen dengan pendapatan rata-

rata sebesar Rp5.159.105,- per orang per tahun.  Program hutan rakyat yang

dikembangkan berdampak secara sosial ekonomi terutama dalam hal

menambah penghasilan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan hasil

produksi atau hasil sadapan, memberikan harapan atau prospek kedepan,

menciptakan lapangan kerja di desa, menyediakan kayu untuk bangunan

rumah dan dijual.  Secara sosial budaya antara lain: meningkatkan kerjasama,

meningkatkan etos kerja masyarakat, mengenal bibit unggul, pengatur jarak

tanam, dan pembakaran lahan dengan izin, merubahan peladangan berpindah

menjadi menetap, masyarakat mandiri dan lainnya.

Hasil penelitian Sultika (2010) tentang Analisis Pendapatan Dan Persepsi

Masyarakat Terhadap Hutan Rakyat menyimpulkan bahwa pendapatan total

petani dari kegiatan pengelolaan hutan rakyat adalah Rp475.687.000/tahun

dengan rata-rata Rp 7.928.117/tahun/petani dan kontribusinya adalah 33,02

persen.  Pendapatan total dari luar kegiatan pengelolaan hutan rakyat adalah

Rp964.953.000/tahun dan rata-rata serta kontribusinya adalah

Rp16.082.550/tahun/petani dan 66,98 persen.  Berdasarkan UMR ciamis tahun

2009, maka 21,67 persen petani hutan rakyat dibawah UMR.  Berdasarkan

analisis regresi berganda, maka pendapatan total berhubungan positif dengan

pendidikan, jumlah anggota keluarga dan luas hutan rakyat.
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Sedangkan pendataan hutan rakyat berhubungan positif dengan luas hutan

rakyat saja.  Faktor-faktor sosial ekonomi yang lain (usia, pekerjaan pokok

dan jenis kelamin) tidak berhubungan signifikan dengan pendapatan.  Persepsi

petani terhadap hutan rakyat berdasarkan Skala Likert adalah tinggi dengan

nilai sebesar 2,72.

Hasil penelitian Putri (2015) tentang Analisis Pendapatan Dan Tingkat

Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Kopi Di Kabupaten Lampung Barat

meyimpulkan bahwa pendapatan petani kopi di Kabupaten Lampung Barat

berdasarkan Bank Dunia tergolong sangat rendah. Tingkat kesejahteraan

petani kopi di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan kriteria Sayogjo masuk

dalam kategorei hidup layak, dan berdasarkan indikator BPS masuk kategori

sejahtera.

Hasil Penelitian Hendrik (2011) tentang Analisis Pendapatan Dan Tingkat

Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar Dan Danau Bawah Di

Kecamatan Prdayun Kabupaten Siak Provinsi Riau menyimpulkan bahwa,

berdasarkan kriteria UMR didapatkan seluruh nelayan mempunyai pendapatan

di atas UMR.  Berdasaran Bapepnas, sebanyak 4 rumah tangga nelayan tidak

sejahtera, dan menurut BPS sebanyak 6 rumah tangga responden termasuk ke

dalam rumah tangga tidak sejahtera.

Hasil penelitian Paidi (2007) tentang Analisis Pendapatan Usahatani Ubi Kayu

Di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang

menyimpulkan bahwa, rata-rata total pendapatan keluarga petani ubi kayu di
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Kecamatan tulang Bawang Tengah adalah Rp24.493.446 per tahun dengan

sumbangan pendapatan rata-rata dari usahatani ubi kayu sebesar 51,42 %.

Hasil penelitian Patricia (2015) tentang Analisis Keberlanjutan Usahatani

Agroforestri Berbasis Kakao Di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten

Pesawaran menyimpulkan bahwa, tingkat pertisipasi petani yang ada di daerah

penelitian menunjukkan bahwa partisipasi petani agroforestri lebih aktif

dibandingkan dengan petani non agroforestri.  Pendapatan lahan petani

agroforestri lebih besar dibandingkan dengan pendapatan lahan petani non

agroforestri. Hasil analisis uji statistik menunjukkan bahwa perbedaan

pendapatan petani agroforestri dan non agroforestri adalah signifikan.

Kemudian untuk nisbah penerimaan dan biaya (R/C) menunjukkan bahwa

(R/C) ratio petani agroforestri berbasis kakao memiliki keuntungan yang lebih

besar dibandingkan petani non agroforestri berbasis kakao.  Usahatani

agroforestri berbasis kakao di daerah penelitian ini masih layak untuk

dikembangkan.  Sistem pertanian agroforestri bebrbasis kakao menunjukkan

manfaat ekonomi dan lingkungan yang mengarah pada sumber daya alam

yang berkelanjutan di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

F. Kerangka Pemikiran

Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan hidup akan menyebabkan

kebutuhan lahan akan meningkat pula. Hal ini sering menimbulkan terjadinya

konversi hutan menjadi ladang, kebun, sawah, pemukiman dan penggunaan

lainnya, seperti yang terjadi di wilayah TAHURA.
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Penduduk di wilayah TAHURA memanfaatkan sumber daya hutan yang salah

satunya adalah dengan cara berkebun karet. Pengelolaan kebun karet rakyat

di wilayah TAHURA telah dilakukan masyarakat setempat secara tradisional

sejak tahun 2004.  Pengelolaan kebun karet rakyat tersebut sebagian besar

adalah berupa kebun karet campuran atau disebut juga sebagai wanatani

berbasis karet (KPH, 2014).

Sistem penanaman secara wanatani ini memiliki dua keuntungan, yaitu

manfaat ekologis dan ekonomis. Manfaat ekologis adalah bahwa sistem ini

dapat menciptakan kelestarian lingkungan dan ekosistem didalamnya,

sedangkan manfaat ekonomis dari sistem wanatani adalah terciptanya

diversifikasi sumber pendapatan dari pengelolaan lahan yang sama.

Pendapatan petani hutan biasaya tidak hanya berasal dari satu sumber

penghasilan, keragaman tingkat pendapatan itu sendiri dapat menentukan

tingkat pendapatan yang mungkin diterima oleh petani. Dengan demikian

diharapkan sistem wanatani karet ini dapat meningkatkan pendapatan total

rumah tangga petani wanatani karet, sehingga berimplikasi terhadap

peningkatan kesejahteraan petani. Berdasarkan kondisi tersebut maka

diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui produksi karet yang

dihasilkan dari sistem wanatani karet tersebut. Besarnya kontribusi sistem

wanatani karet terhadap pendapatan petani dapat dilihat dengan menggunakan

metode survey menggunakan kuesioner. Kuesioner ditujukan kepada petani

yang melakukan wanatani berbasis karet. dengan mengetahui pendapatan dari

semua unit usaha yang dilakukan petani, maka besarnya kontribusi dari sistem

wanatani dilokasi penelitian dapat diketahui. Hasil penelitian ini diharapkan
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dapat mendorong masyarakat melakukan pengembangan sistem wanatani

karet secara optimal. Kerangka acuan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Gambar 2. Alur kerangka pemikiran.

Wanatani

Karet

Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan

1. Durian
2. Kemiri
3. Duku
4. Rambutan
5. Coklat
6. Pisang
7. Alpukat
8. Petai
9. Tangkil
10. Kopi
11. Jengkol
12. Ternak sapi dan kambing
13. Lain-lain (kelapa, nangka,

cengkeh, bambu, lada, cempaka,
aren)

Barang dan Jasa

1. Buruh
2. Berdagang
3. Guru ngaji

Pendapatan Rumah

Tangga Petani
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III. METODE PENELITIAN

A. Konsep Dasar dan Batasan Operasional

Wanatani merupakan sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan tanaman

berkayu dengan tanaman tidak berkayu yang tumbuh bersamaan pada suatu lahan

untuk memperoleh berbagai produk sehingga terbentuk interaksi ekologis dan

ekonomis antara komponen tanaman yang ditanam.

Sistem wanatani karet adalah suatu pola wanatani pada karet yang bertujuan untuk

meningkatkan produktivitas hasil panen, termasuk karet itu sendiri sebagai hasil

utama dan juga hasil sampingan (buah-buahan, kayu, rotan dan lain-lainnya)

dengan suatu sistem intensifikasi dan untuk kepentingan kelestarian karet tersebut.

Rumah tangga petani wanatani karet adalah sekelompok orang yang mendiami

bangunan fisik dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur serta

mempunyai dan melakukan sistem wanatani karet.

Luas pemilikan lahan wanatani karet adalah lahan wanatani karet yang dimiliki

petani/Ha.

Luas penguasaan lahan wanatani karet adalah lahan wanatani karet yang dikuasai

atau digarap oleh petani, meliputi lahan milik, sewa dan sebagainya/Ha.
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Produksi wanatani karet adalah apa yang dihasilkan dari wanatani karet terutama

getah karet.

Biaya total yang dihitung ialah biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh petani

dalam melakukan proses produksi.

Penerimaan adalah semua penerimaan petani dari hasil penjualan barang dan jasa

atau outputnya.

Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dikurangi dengan total biaya

yang dikeluarkan oleh petani.

Sumbangan atau kontribusi sistem wanatani meliputi besarnya sumbangan

pendapatan yang diperoleh dari lahan wanatani untuk meningkatan pendapatan

petani.

Sumbangan pendapatan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan adalah

sumber pendapatan yang berasal dari lahan pertanian, perkebunan dan peternakan.

Sumbangan pendapatan barang dan jasa adalah sumber pendapatan yang berasal

dari pekerjaan sampingan petani seperti guru ngaji, pemain orgen, buruh

bangunan dan berdagang.

Pengeluaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan petani baik untuk faktor

produksi wanatani maupun untuk kebutuhan rumah tangga

Sisa atau tabungan adalah hasil pengurangan dari total pendapatan rumah

tanggadikurangi pengeluaran rumah tangga petani.
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Dalam penelitian ini, hal yang berhubungan dengan variable penelitian dapat

dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Batasan operasional.

No Variabel Satuan
1. Penerimaan adalah nilai hasil yang diterima petani yang

dihitung dengan mengalikan jumlah produksi karet dengan
harga produksi yang diukur dalam satuan rupiah .

Rp/thn

2. Pendapatan adalah penerimaan yang diperoleh petani setelah
dikurangi biaya tunai yang dikeluarkan selama proses
produksi dalam satu tahun.

Rp/thn

3. Pendapatan rumah tangga adalah seluruh penerimaan dari
aktivitas ekonomi rumah tangga petani yang telah dikurangi
biaya total dalam hal ini pedapatan rumah tangga petani terdiri
dari pendapatan wanatani berbasis karet, pendapatan dari hasil
pertanian, perkebunan, peternakan serta pendapatan barang
dan jasa selama satu tahun

Rp/thn

4. Biaya total adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh
petani dalam melakukan proses produksi.

Rp/thn

5. Produksi wanatani karet adalah apa yang dihasilkan dari
wanatani karet terutama getah karet.

Kg

6. Pendapatan wanatani karet adalah hasil produksi terutama
getah karet yang diperoleh dari lahan wanatani karet dan telah
dikurangi biaya produksi dalam satu tahun.

Rp/thn

7. Pendapatan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
adalah sumber pendapatan yang berasal dari lahan pertanian,
perkebunan dan peternakan.

Rp/thn

8. Pendapatan barang dan jasa adalah sumber pendapatan yang
berasal dari pekerjaan sampingan petani seperti guru ngaji,
pemain orgen, buruh bangunan dan berdagang

Rp/thn

9. Pengeluaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan petani
dalam faktor produksi wanatani.

Rp/thn

10. Pengeluaran rumah tangga adalah biaya-biaya yang
dikeluarkan petani baik berupa biaya atau pengeluaran pangan
dan biaya non pangan.

Rp/thn

11. Sisa atau tabungan adalah total dari pendapatan rumah tangga
yang telah dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga petani
dalam satu tahun.

Rp/thn

12. Curahan  kerja adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang
dicurahkan oleh petani yang baik pada usahatani maupun di
luar usahatani, diukur dalam satuan hari orang kerja.

HOK/thn

13. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang digunakan dalam HOK/thn
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pengolahan lahan hingga pasca-panen.  Tenaga kerja
dibedakan menjadi dua yaitu tenaga kerja dalam keluarga dan
luar keluarga. Penggunaan tenaga kerja diukur dalam satuan
hari orang kerja.

14. Biaya tenaga kerja adalah besarnya biaya korbanan marjinal
untuk tenaga kerja sama dengan upah tenaga kerja tiap HOK
diukur dalam satuan rupiah.

Rp/thn

15. Luas lahan adalah areal/tempat yang digunakan untuk
melakukan usahatani di atas sebidang tanah, yang diukur
dalam satuan hektar.

Ha

16. Peralatan adalah alat-alat yang digunakan petani dalam
wanatani karet. Peralatan memiliki penyusutan dan
merupakan faktor produksi tetap karena tidak habis digunakan
dalam satu kali proses produksi.

Unit

17. Obat-obatan adalah jumlah pemakaian obat-obatan yang
digunakan petani dalam proses produksi.

Liter

18. Biaya pengangkutan adalah jumlah ongkos atau biaya yang
dikeluarkan oleh petani untuk membawa hasil panen.

Rp/Liter

B. Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Taman Hutan Rakyat Wan Abdurachman

(TAHURA) tepatnya di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling

Bandar Lampung.  Pemilihan lokasi tersebut atas pertimbangan Kelurahan

Sumber Agung Kecamatan Kemiling merupakan salah satu blok pemanfaatan

dan blog lindung terbesar di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM)

TAHURA. Daerah penelitian ini banyak ditanami tanaman karet dan banyak

masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan

wanatani. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Agustus-September 2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok tani yang

tergabung dalam Gabungan Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan

(GKPPH) di Taman Hutan Rakyat Wan Abdurachman (TAHURA),
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sedangkan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah perwakilan

kelompok tani karet yang dipilih secara proporsional.

Menurut (Arikunto, S. 2006), sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi

yang diteliti. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan

adalah Proportional Sampling (sampel proporsi).

Proportional Sampling (sampel proporsi) adalah cara pengambilan sampel

dari anggota populasi dengan memperhatikan proporsi dalam sampel wilayah

(Arikunto, S. 2009).  Data sekunder pada penelitian menunjukkan bahwa

terdapat 496 Kepala Keluarga (KK) dari 6 kelompok tani yang tergabung

dalam Gabungan Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (GKPPH).

Adapun kelompok tani yang tergabung dalam GKPPH yang memiliki kebun

karet dalam blog pemanfaatan dan blog lindung di Tahura Kelurahan Sumber

Agung Kecamatan Kemiling adalah sebanyak 6 kelompok tani dengan jumlah

sebanyak 350 orang (KK). Kelompok tani yang tergabung dalam GKPPH

Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nama-nama kelompok tani di wilayah TAHURA.

No. Nama Kelompok Jumlah anggota
(orang KK)

Jumlah responden
(orang KK)

1
2
3
4
5
6

Tanjung Manis
Sukawera
Umbul Kudu
Pemancar
Mata Air
Cirate

113
57
79
41
29
31

11
6
8
4
3
3

Jumlah 350 35
Sumber : Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KKPH, 2014).

Menurut Arikunto, S. (2002), jika jumlah populasi ≥ 100 orang, maka sampel

yang diambil 10-25 % dari total populasi agar hasilnya lebih baik dan akurat.

Rumus tersebut dijabarkan sebagai berikut :
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∑sampel= n x N%

Keterangan :

∑ sampel = ukuran sampel

n =  jumlah populasi masyarakat

N% (10%) =  nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen

kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan

sampel populasi).

Perhitungan jumlah sampel pada Taman Hutan Rakyat Wan Abdurachman

(TAHURA) adalah sebagai berikut :

∑sampel = 350x
001

10

∑sampel = 35

Sehingga pada penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan berjumlah 35

orang responden petani wanatani berbasis karet.

Adapun jumlah responden yang diambil dari setiap kelompok ditentukan

berdasarkan populasi anggota kelompok tani.

C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survey.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama seperti hasil

dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasanya dilakukan oleh

peneliti (Umar, 2007). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari

instansi-instansi terkait dalam rangka menunjang kebutuhan data penelitian.
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D. Metode Analisis Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode tabulasi dan

komputerisasi.  Data yang diperoleh disederhanakan dalam bentuk tabulasi dan

kemudian diolah menggunakan Microsoft excel.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kualitatif dan kuantitatif.  Analisis deskriptif kualitatif digunakan

untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi petani ditinjau dari profil responden

dan jumlah produksi pertanian responden.  Pada penelitian ini, analisis

kuantitatif digunakan untuk (a) mengetahui produksi atau output wanatani

berbasis karet di Taman Hutan Rakyat Wan Abdurachman, (b) mengetahui

besarnya kontribusi hasil wanatani berbasis karet dalam pendapatan rumah

tangga petani di Taman Hutan Rakyat Wan Abdurachman.

1) Analisis Deskriptif dengan Tabulasi

Metode analisis deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah

yang diteliti dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat

sekarang berdasarkan faktor-faktor sebagaimana adanya (Nawawi dan

Martini, 1994).  Analisis ini digunakan untuk mengkaji sistem usahatani

karet yang diterapkan petani responden di daerah penelitian.  Data yang

digunakan adalah data mengenai karateristik petani responden.

2) Pendapatan Petani

Untuk menghitung pendapatan bersih atau keuntungan usahatani terlebih

dahulu harus diketahui tingkat penerimaan dan biaya pada periode tertentu.
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Penerimaan petani didekati dengan persamaan sebagai berikut (Soekartawi,

1995) :

TR = Pi x Qi

Keterangan :

TR = Total Revenue = total penerimaan (Rp)
P = Price = harga pokok per kg
Q = Quantitas = jumlah produk yang dihasilkan

Pendapatan bersih atau keuntungan petani diperoleh dengan

persamaan berikut (Soekartawi, 1995) :

 = TR – TC
TC = Total biaya

 adalah keuntungan yang diperoleh petani yang merupakan hasil dari

pengurangan dari total penerimaan dengan total biaya.

Persentase kontribusi wanatani berbasis karet dapat dihitung menggunakan

rumus (Boediono, 1992 : 105) berikut ini:

%PAK = x 100%
Keterangan:

% PAK = persentase kontribusi wanatani karet

PAK = pendapatan yang diperoleh dari wanatani karet

PRT = total pendapatan rumah tangga

π = Y. P − ΣX P − BTT
Keterangan:

Π = Pendapatan (Rp)

Y = Produksi (Kg)
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Py = Harga produksi (Rp/Kg)

X = Faktor produksi

Pxi = Harga faktor produksi (Rp/satuan)

BTT = Biaya tetap total (Rp)
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IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Fisik Wilayah

1. Letak dan Luas

Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman mencakup kawasan hutan

Register 19 Gunung Betung.  Secara administratif Taman Hutan Raya

Wan Abdurachman termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanjung Karang

Barat, Kemiling dan Kecamatan Teluk Betung Barat (Kota Madya

Bandar Lampung), serta Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan

Kedondong, Kecamatan Way Lima, dan Kecamatan Padang Cermin

Kabupaten Lampung Selatan (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung,

2014).

Secara geografis batas-batas Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman

berada pada 050.18’ sampai 050.29’ LS dan antara 1050.02’ sampai

1050.14’ BT dengan luas 22.249,31 ha (Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung, 2012). Penelitian ini dilakukan di blok pemanfaatan dan blog

lindung kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kelurahan Sumber

Agung Kecamatan Kemiling Taman Hutan Raya Wan Abdurachman

(TAHURA).
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2. Topografi

Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman membentang pada elevasi antara

75 m sampai dengan 1.681 m dari permukaan laut (dpl).  Bentuk

lahannya (landform) bervariasi dari berombak sampai dengan bergunung.

Wilayah berombak sampai dengan bergelombang berada pada bagian

pinggir kawasan, memanjang dari Teluk Betung Barat, Tanjung Karang

Barat, Gedung Tataan sampai Kedondong.  Perlembahan berada diantara

Gunung Betung dan Gunung Tangkit Ulu.  Wilayah berbukit sampai

dengan bergunung berada di sekitar Gunung Betung dangan puncak

1.240 m dpl, Gunung Tangkit dangan puncak 1.600 m dpl, Gunung Ratai

1.681m dpl, dan Gunung Pesawaran dengan puncak 1.681 m dpl (Dinas

Kehutanan Provinsi Lampung, 2014).

Tabel 4. Distribusi kemiringan lahan di TAHURA
No Kelas

Lereng
Kemiringan Bentuk Wilayah Luas

ha %
1.
2.
3.
4.
5.

A
B
C
D
E

0-8
8-15
15-25
25-40
>40

Datar (Gently)
Berombak (Wavy)
Bergelombang
(Rolling)
Berbukit (Hilly)
Bergunung
(Mountainous)

0
716,51

3681,15
8473,85
9377,80

0,00
3,22

16,54
38,09
42,15

Jumlah 22.49,31 100,00
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2014)

3. Tanah dan Batuan Induk

Satuan-satuan lahan yang meliputi wilayah Taman Hutan Raya Wan

Abdurrahman tersusun dari dua jenis tanah (soil subgroup) yaitu

Dystropept dan Distrandept.  Kedua jenis tanah ini berkembang dari
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bahan induk volkanik berupa tuff yang beraksi intermidier (Dinas

Kehutanan Provinsi Lampung, 2014).

Baik Dystropept maupun Distrandept merupakan tanah yang baru

mengalami perkembangan horisonisasinya. Dystropept mempunyai

kejenuhan basa yang rendah, dan relatif miskin unsur hara. Sedangkan

Distrandept relatif kayak bahan organik dan unsur hara yang sedang.

Tabel 5.  Jenis tanah (soil subgroup) yang ditemukan di Taman Hutan Raya
Wan Abdurrahman

No Jenis Tanah
Luas

ha %
1.
2.

Dystropepts
Distrandept

16.466,66
5.782,65

74,01
25,99

Jumlah 22.249,31 100,00
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2014)

4. Iklim

Berdasarkan klasifikasi Koppen, daerah dengan curah hujan tahunan rata-

rata sebesar 1.627,5 mm dan temperatur lebih dari 180C secara umum

diklasifikasikan ke dalam tipe iklim A.  Dengan rata-rata hujan pada bulan

kering lebih besar dari 60 mm (yakni bulan Juni, Juli, dan Agustus) maka

wilayah Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman termasuk pada zona iklim

Am.  Sedangkan menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, wilayah

Tahura WAR termasuk zona iklim B yakni daerah basah (Dinas

Kehutanan Provinsi Lampung, 2014).
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B. Keadaan Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Penduduk

Salah satu desa yang terdapat di daerah penelitian (Blok pendidikan dan

penelitian) terbesar adalah Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling

Kota Madya Bandar Lampung.  Jumlah Penduduk Kelurahan Sumber Agung

sampai tahun 2014 adalah 2.800 jiwa (1.500 jiwa berjenis kelamin perempuan

dan 1.300 jiwa berjenis kelamin laki-laki), dengan jumlah kepala keluarga

sebanyak 761 KK.  Dari jumlah penduduk tersebut, 2.783 jiwa beragama

Islam dan 17 jiwa beragama Kristen.

Sebagian besar mata pencaharian utama penduduk adalah bertani dengan

mengelola kawasan hutan dan memelihara ternak.  Mata pencaharian lain

juga dilakukan masyarakat adalah pedagang, buruh bangunan, buruh tani, dan

jasa lainnya.

Tingkat pendidikan penduduk didominasi oleh pendidikan Sekolah Dasar

(SD) sebanyak 812 jiwa atau 29,24%, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SLTP) sebanyak 549 jiwa atau 21,39%, kemudian sebanyak 469 jiwa atau

16,88% dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA),

dan yang lainnya yang berusia 7-- 45 tahun akan tetapi tidak pernah sekolah

(10,80%), tidak tamat SD (2,44%), Diploma 3 (0,14%), Diploma 2 (0,10%),

Diploma 1 (0,10%), Sarjana (0,10%), sedangkan 18,76% sisanya belum

bersekolah.
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C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di lokasi penelitian cukup

memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Sarana dan prasarana

umum yang ada yaitu 1 buah kantor kelurahan, 2 buah lapangan sepak bola, 1

buah lapangan voli, 1 unit Puskesmas Pembantu, dan 3 unit posyandu. Untuk

sarana peribadatan, terdapat 4 unit masjid dan 4 unit musholla. Sarana

pendidikan yang ada antara lain adalah 2 Taman Kanak-Kanak, 3 Sekolah

Dasar, 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat, 1 Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas/Sederajat, serta terdapat 1 pondok Pesantren. Prasarana

penerangan (listrik) juga sudah ada disertai dengan lampu penerangan jalan.

Lokasi penelitian yang terletak di Taman Hutan Rakyat (TAHURA) ini

memiliki akses jalan yang cukup baik yang dapat di tempuh kurang lebih 2

jam perjalan dari pusat Kota Bandar Lampung.

D. Sistem Penguasaan Lahan di Taman Hutan Raya Wan Abdurachman

Masyarakat di Taman Hutan Raya Wan Abdurachman umumnya memperoleh

lahan dari warisan. Sebagian penduduk yang mempunyai lahan berupa kebun

wanatani karet tua yang umurnya lebih dari 30 tahun tanpa melakukan

pembukaan lahan. Hutan-hutan karet tua tersebut masih dipertahankan dan

sebagian masih dapat disadap sampai sekarang. Dari hasil wawancara 35

responden sebagian besar lahan yang dikelola adalah lahan yang diperoleh

dari warisan atau turun-temurun. Khusus untuk kebun-kebun karet tua

keberadaannya kini pada umumnya semakin sedikit karena meningkatnya

konversi lahan atau peremajaan karet dengan pembukaan lahan.
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Pengelolaan wanatani/agroforestri karet, bagi pemilik kebun-kebun karet

yang luas dan kekurangan tenaga kerja, sering dilakukan sistem bagi hasil

produksi karet antara pemilik kebun dengan penggarap. Sistem bagi hasil

dapat berbeda antara pemilik kebun satu dengan yang lain tergantung

kesepakatan antara pemilik dan penggarap. Pembagian hasil dilakukan antara

pemilik kebun dengan para penggarap yang berasal dari kekerabatan pemilik

lahan atau orang lain, dimana terdapat pembagian hasil getah karet dibagi dua

antara pemilik dan penggarap.
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sumber pendapatan rumah tangga petani di TAHURA berasal dari

sumbangan wanatani berbasis karet, sumbangan pendapatan hasil

pertanian, perkebunan, peternakan serta sumbangan pendapatan barang

dan jasa.

2. Sumbangan wanatani berbasis karet pada penelitian ini adalah sebesar

Rp. 7.368.565/ha/th. Persentase sumbangan wanatani berbasis karet dalam

pendapatan rumah tangga petani TAHURA yaitu sebesar 39,06 persen.

Rata-rata produksi getah yang dihasilkan yaitu sebesar 1810,1 kg/ha/tahun.

B. Saran

1. Bagi petani diharapkan dapat termotivasi untuk melakukan aktivitas

kegiatan ekonomi lain untuk menunjang pendapatan rumah tangga seperti

pemanfaatan pekarangan untuk budidaya jamur tiram dan sebagainya.

2. Bagi petani diharapkan untuk dapat menggunakan pupuk non organik

sebagai pupuk tambahan agar produktivitas getah maksimal.
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