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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.   Latar Belakang  

 

 

 

Sasaran pembangunan nasional diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi dengan 

titik berat pada sektor pertanian.  Dalam struktur perekonomian nasional sektor 

pertanian memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, karena sebagai 

sumber Produk Domestik Bruto (PDB) dan sumber devisa bagi negara juga 

sebagai penyedia lapangan kerja.  Kesempatan kerja disektor pertanian relatif 

masih cukup besar dimana jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian 

pada tahun 2011 mencapai 39,33 juta jiwa atau sebesar 33,51 persen dari total 

angkatan kerja nasional. 

 

Salah satu bagian dari sektor petanian adalah subsektor perkebunan.  Subsektor 

perkebunan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam ekspor komoditas 

pertanian.  Kontribusi PDB subsektor perkebunan berdasarkan harga berlaku pada 

tahun 2005 adalah Rp56,43 triliun atau sama dengan 15,5 persen dari PDB 

kelompok pertanian, atau 2,03persen dari PDB nasional. Pada 2010, PDB 

subsektor perkebunan meningkat menjadi Rp135,26 triliun. Nilai ini memberikan 

kontribusi pada PDB kelompok pertanian menjadi sekitar 13,73 persen atau 

kontribusi terhadap PDB nasional sekitar 2,11 persen.  Dengan cukup besarnya 
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kontribusi subsektor perkebunan tersebut  terhadap perkonomian, maka usahatani 

perkebunan ini perlu didorong agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga 

produksi, produktivitas dan nilai tambahnya meningkat, khususnya untuk 

meningkatkan daya saing produk perkebunan di pasar internasional.  

Perkembangan PDB subsektor perkebunan sebagaimana tersebut diatas dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Produk domestik bruto pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 

atas dasar harga berlaku tahun 2005 - 2010 (miliar rupiah) 

 

Lapangan 

Usaha 

2005 2006 2007 2008 2009* 2010** 

Pertanian, 

Peternakan, 

Kehutanan & 

Perikanan 

 

364169.3 

 

433223.4 

 

541931.5 

 

716656.2 

 

857241.4 

 

985143.6 

a. Tanaman 

Bahan 

Makanan 

 

181331.6 

 

214346.3 

 

265090.9 

 

349795.0 

 

419194.8 

 

483521.1 

b. Tanaman 

Perkebunan 

 

 

56433.7 

 

63401.4 

 

81664.0 

 

105960.5 

 

111423.1 

 

135258.1 

c. Peternakan 

 

44202.9 51074.7 61325.2 83276.1 104883.9 119094.9 

d. Kehutanan 

 

22561.8 30065.7 36154.1 40375.1 45119.6 48050.5 

e. Perikanan 

 

59639.3 74335.3 97697.3 137249.5 176620.0 199219.0 

Produk 

Domestik 

Bruto 

 

2774281.1 

 

3339216.8 

 

3950893.2 

 

4948688.4 

 

5603871.2 

 

6422918.2 

% PDB 

Perkebunan 

Terhadap :  

- Kelompok 

Pertanian  

- PDB Total  

 

 

 

15.50 

 

2. 03 

 

 

 

14.63 

 

1. 90 

 

 

 

15.07 

 

2.07 

 

 

 

14.79 

 

2.14 

 

 

 

13.00 

 

1. 99 

 

 

 

13.73 

 

2.11 

Sumber : BPS, 2011  

(*angka sementara; **angka sangat sementara) 
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Berdasarkan data tahun 2008 luas areal perkebunan di Provinsi Lampung sebagian 

besar masih didominasi oleh perkebunan rakyat yaitu sebesar 498.754 Hektar atau 

69,52 persen, perkebunan besar swasta sebesar 182.687 ha atau 25,46 persen 

dan perkebun besar negara yaitu sebesar 36.002 ha atau 5, 02 persen (BPS, 2010).  

Besarnya perkebunan rakyat tersebut menunjukkan bahwa untuk mengembangkan 

subsektor perkebunan maka perkebunan rakyat harus mendapat perhatian yang 

cukup serius, karena perkebunan rakyat memiliki kondisi karakteristik dengan 

tingkat produktivitas yang masih rendah, skala usahataninya kecil dan terpencar 

serta tidak memiliki akses pasar dan kondisi sosial ekonomi yang lemah.  

Sementara perkebunan besar memiliki kemampuan teknologi, manajemen dan 

kegiatan panen serta pasca panennya yang memadai.  

 

Pembangunan perkebunan pada dasarnya adalah upaya pemberdayaan rakyat 

khususnya diwilayah pedesaan agar berkemampuan mengolah sumberdaya alam 

secara optimal, lestari dan berkelanjutan dan dapat menjadi sumber pendapatan 

bagi masyarakat khususnya petani, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan mereka.  Upaya ini hendak dicapai melalui pengembangan berbagai 

komoditi yang bernilai ekonomi tinggi, berorientasi pasar dan atau sebagai bahan 

industri. 

 

Berdasarkan data pada Lampung Dalam Angka Tahun 2011, dapat diketahui 

bahwa  luas areal tanaman komoditi perkebunan di Provinsi Lampung terdiri dari 

beberapa komoditi.  Komoditi perkebunan tersebut antara lain yaitu tanaman kopi 

yang merupakan tanaman yang paling banyak diusahakan yaitu sebesar 33 persen, 

selanjutnya tanaman kelapa dalam 26 persen, karet dan lada  masing-masing 15 
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persen dan 13 persen.  Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kopi di Provinsi 

Lampung masih merupakan komoditi perkebunan terbesar yang memiliki prospek 

didalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.  Adapun grafik luas areal tanaman 

komoditi perkebunan di Provinsi Lampung sebagaimana tersebut diatas dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1.  Luas areal tanaman perkebunan di Provinsi Lampung Tahun 2010 

 

 

Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang 

termasuk daerah tertinggal dengan tingkat pendapatan masyarakat yang masih 

rendah, memiliki potensi yang cukup besar disektor pertanian.  Melalui program 

Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan programnya Mulang Tiuh, 

berupaya meningkatkan kesejahteraan masyakatnya dengan memberdayakan 

potensi sektor pertanian yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat Kabupaten Way Kanan.   
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Sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan di Kabupaten Way Kanan 

memiiki potensi yang cukup besar, dimana pada tahun 2009 subsektor perkebunan 

memberikan pangsa dengan rata-rata sebesar 25, 80 persen dari PDB sektor 

pertanian atau 13,57 persen dari PDB nasional.  Ketersediaan potensi sumberdaya 

lahan perkebunan di Kabupaten Way Kanan adalah yang paling besar yaitu 

138.015,05 ha atau sebesar 35,19 persen dan lahan yang belum diusahakan 

sebesar  58.642,69 ha atau 14,9 persen (BPS Kabupaten Way Kanan, 2010)  

kondisi ini menunjukkan di Kabupaten Way Kanan memiliki peluang yang cukup 

besar untuk dapat mendorong usaha perkebunan dalam rangka peningkatan 

pendapatan masyarakat.   

Ada lima komoditi perkebunan yang ada di Kabupaten Way Kanan yaitu kopi, 

karet, sawit, kakao dan lada.  Jika dilihat dari perkembangan luas areal tanaman 

perkebunan dari tahun 2006 hingga tahun 2011, dapat dilihat bahwa tanaman 

karet dan sawit cenderung mengalami peningkatan, sementara tanaman kopi dan 

lada cenderung mengalami penurunan selanjutnya untuk tanaman kakao relatif 

stabil. 

 
Gambar 2.  Luas lahan tanaman perkebunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 - 

2011 

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan, 2012 
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Berdasarkan Gambar 2 diatas tamanan kopi merupakan komoditi perkebunan di 

Kabupaten Way Kanan dengan tingkat pemanfaatan lahan terluas setelah karet, 

laju perkembangan luas lahan kopi cenderung menurun dimana pada tahun 2006 

luas lahan kopi sebesar 25.895 ha sampai dengan tahun 2011 luas lahannya 

menurun menjadi 21.934 ha, sedangkan untuk komoditi karet cenderung 

mengalami peningkatan. Jika dilihat dari data luas lahan kopi yang cenderung 

menurun tersebut akan mengancam kelangsungan tanaman kopi dimasa yang akan 

datang.   

 

Penurunan luas lahan tanaman kopi di Kabupaten Way Kanan disebabkan petani 

kopi mulai mengganti lahan kopi dengan karet.  Penggantian dari kopi ke karet 

antara lain disebabkan oleh periode tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh 

tanaman karet yang cenderung harian atau mingguan sementara untuk tanaman 

kopi adalah pendapatan tahunan.  Dengan semakin tingginya kebutuhan hidup 

sehari-hari kemungkinan petani cenderung memilih tanaman yang peride 

panennya yang lebih cepat tanpa harus menunggu lama dengan risiko yang cukup 

besar. Penentuan keputusan petani untuk mengganti tanaman kopi menjadi 

tanaman karet tersebut lebih ditentukan oleh faktor finansial (pendapatan tunai) 

dalam mengunakan lahan pertaniannya dari pada faktor lainnya.  Berdasarkan hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa faktor penarik penggantian tanaman kopi adalah 

nilai manfaat yang lebih besar jika lahan tanaman kopi diubah menjadi tanaman 

karet.   

 

Witjaksono (2006), menyatakan alasan ekonomi senantiasa melatarbelakangi dan 

menjadi faktor pendorong terjadinya  konversi  lahan pertanian.  Faktor tersebut: 
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a) nilai land rent yang diperoleh dari usaha pertanian senantiasa  lebih   

rendah dibanding nilai land  rent  untuk  sektor  non  pertanian  (perumahan,  

jasa,  industri,  infrastrukur jalan),   b) kesejahteraan   petani    yang    masih    

tertinggal,   c)   kepentingan pemerintah daerah di era otonomi daerah khususnya  

terkait  penerimaan Pendapatan   Asli   Daerah   (PAD),   ada   anggapan   sektor   

pertanian   tidak memberikan keuntungan yang signifikan, dan d) lemahnya fungsi 

kontrol dan pemberlakuan peraturan oleh lembaga terkait.  Teori ekonomi dapat 

menjelaskan fenonema konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, yakni 

melalui analisis rasio persewaan lahan (land rent ratio). 

 

B. Perumusan Masalah 

1.  Rendahnya Produktivitas dan Pendapatan Petani Kopi di Kabupaten 

Way Kanan  

Usahatani tanaman kopi di Kabupaten Way Kanan umumnya merupakan 

perkebunan rakyat dengan pengelolaan yang seadanya seperti pengunaan pupuk 

dan obat-obatan yang terbatas atau tidak sesuai dengan anjuran, pengunaan bibit 

asalan, tingkat penguasaan teknologi dalam sistem usahatani yang rendah, serta 

pengelolaan hasil panen maupun pasca panen yang belum optimal.  Hal ini 

menyebabkan produksi, produktivitas dan kualitas panen  yang dihasilkan petani 

masih sangat rendah.  Rendahnya kualitas berdampak pada harga jual petani 

menjadi rendah karena dalam penentuan harga pembeli akan memberikan harga 

yang berbeda berdasarkan kualitas, dimana kualitas baik akan menerima harga 

tinggi dan kualitas rendah akan menerima harga rendah.  Disamping rendahnya 

harga yang diterima petani, jumlah panen yang tidak maksimal tentu akan 
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menyebabkan pendapatan petani menjadi tidak maksimal, sehingga pendapatan 

petani sangat ditentukan oleh harga jual dan jumlah produksi yang dihasilkan.   

Ada beberapa faktor yang dapat memungkinkan rendahnya produksi tanaman 

perkebunan petani yaitu faktor teknis dan non-teknis, faktor teknis disebabkan  

oleh tingkat pengusahaan usahatani yang tidak optimal, sedangkan faktor non-

teknis adalah keadaan iklim/curah hujan yang tidak sesuai.  Upaya untuk 

mengatasi faktor teknis tersebut salah satu langkah yang harus dilakukan petani 

adalah mengintensifkan usahatani  mereka dengan benar dan berupaya untuk 

menghasilkan komoditi berkualitas tinggi sehingga harga yang diterima petani 

akan maksimal, akan tetapi untuk mengatasi faktor non-teknis adalah relatif sulit 

dimana produksi kopi dipengaruhi oleh iklim/curah hujan yang tidak sesuai 

menyebabkan risiko ketidakpastian hasil yang harus dihadapi petani. 

 

2. Kecenderungan petani mengganti tanaman kopi menjadi tanaman karet  

Terkait dengan faktor non-teknis yang menyebabkan ketidakpastian hasil untuk 

usahatani tanaman perkebunan mempunyai pengaruh/resiko yang sangat berbeda.  

Risiko yang mungkin dihadapi petani tersebut adalah rendahnya produksi atau 

gagal panen.  Risiko dan ketidakpastian hasil untuk tanaman kopi relatif sangat 

besar pengaruhnya bagi petani, hal ini disebabkan periode panen kopi yang hanya 

satu kali dalam setahun.  Hasil produksi kopi yang rendah atau gagal 

menyebabkan pendapatan petani kopi pada tahun tersebut tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidup petani sampai dengan periode panen berikutnya.  Kebutuhan 

hidup yang semakin meningkat sementara risiko gagal panen atau harga yang 
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rendah pada saat panen membuat petani harus benar-benar tepat dalam 

menentukan pilihan berusahatani.   

Produktivitas usahatani kopi rakyat yang rendah dan harga kopi yang relatif 

rendah akan berdampak terhadap semakin rendahnya pendapatan yang dihasilkan 

petani mengakibatkan petani kopi relatif kurang dalam pemeliharaan dan 

peremajaan kebun kopi mereka, bahkan cenderung mengganti tanaman kopi 

dengan tanaman lainnya yang menurut mereka lebih menguntungkan.   Pengantian 

tanaman kopi dengan tanaman lain tidak hanya terjadi di Kabupaten Way Kanan 

tetapi juga di Kabupaten lain di Provinsi Lampung.  Berdasarkan data statistik  

perkembangan luas areal tanaman kopi di Provinsi Lampung dari tahun 2001 - 

2010 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3 

dibawah ini.  

 
Gambar 3.  Luas lahan perkebunan kopi rakyat di Lampung Tahun 2001 – 2010 

Sumber : Lampung Dalam Angka 2002-2011 

 
Produksi kopi juga tergantung pada tingkat pengunaan lahan, lahan sebagai faktor 

produksi mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan jumlah 

produksi kopi yang dihasilkan.  Selain itu pola pemanfaatan lahan petani sangat 

dipengaruhi oleh kecukupan modal, tenaga kerja keluarga serta adanya 

kemudahan dalam perawatan dan pemasarannya.  Petani akan rela mengganti 
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seluruh tanaman yang sudah  lama  diusahakan  dengan  tanaman  lain  asal  

menguntungkan.  Dari  keadaan  tersebut  ada  kecenderungan  pilihan  komoditas 

yang diusahakan petani yaitu: (a) petani akan berusaha untuk memperoleh uang 

dan bahan pangan guna keperluan sehari-hari, (b) jika struktur tenaga kerja 

dalam keluarga tidak mendukung/mencukupi, petani akan berusaha untuk 

menanam  komoditas  yang  tidak  banyak  menyita   waktu,  c)  petani  akan 

mengusahakan komoditas prospektif (harga tinggi dan pemasaran mudah) serta 

perawatan yang  mudah.   

Penggantian tanaman kopi dengan tanaman lain juga terjadi di Lampung Selatan.  

Petani kopi di Lampung Selatan hampir tidak ada lagi yang menggarap kopi 

secara tunggal, jika masih ada luas arealnya sangat sedikit.  Hal ini desebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu harga kopi yang pernah anjlok sangat rendah dan 

pengolahan pascapanen yang cukup rumit jika dibandingkan dengan tanaman lain 

yaitu kakao dan kelapa sawit. 
1
 

Pada saat ini petani kopi di Kabupaten Way Kanan hanya sebagian kecil petani 

yang meremajakan tanaman kopi, mereka cenderung telah mengganti tanaman 

kopi dengan tanaman lain, khusus untuk kecamatan Banjit sudah banyak petani 

kopi yang menanam dengan tanaman perkebunan lainnya dilahan kebun kopi 

mereka, tanaman yang mereka pilih adalah tanaman karet.  Kecenderungan petani 

memilih karet untuk mengganti kebun mereka disamping karena dampak dari 

risiko ketidakpastian hasil / gagal panen yang relatif rendah juga pemeliharaan 

usahatani tanaman karet lebih mudah serta periode panen yang tidak terlalu lama.  

 

1 
 Lampung Post, 20 Juni 2013 
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Kondisi beralih dari menanam kopi ke tanaman karet juga terjadi diwilayah 

Lampung Timur, hal ini disebabkan komoditas karet lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan komoditas lain, karena harga yang  cenderung bertahan 

tinggi, tahan terhadap hama penyakit, mudah perawatan dengan hanya 

memberikan pupuk secara rutin dan pendapatan karet rutin setiap hari atau 

sepekan dua kali sedangkan komoditas lain harus menunggu masa panen. 
2
 

 

Rendahnya produktivitas usahatani kopi menyebabkan petani harus melakukan 

tindakan antara terus melakukan usahatani kopi (peremajaan) atau melakukan 

penggantian ke tanaman lain yang dinilai lebih menguntungkan.  Di Kabupaten 

Way Kanan sebagian besar petani kopi melakukan penggantian dari tanaman kopi 

menjadi tananan karet dan hanya sebagian kecil petani yang masih meremajakan 

tanaman kopi mereka.  Peremajaan tanaman kopi maupun penggantian menjadi 

tanaman karet memerlukan investasi yang tidak sedikit.  Besarnya dana dan 

tenaga kerja yang dikeluarkan harus benar-benar diperhitungkan dalam 

pengambilan keputusan, untuk itu perlu dilakukan penelitian analisis finansial 

diantara peremajaan tanaman kopi dan konversi tanaman kopi menjadi tanaman 

karet manakah yang lebih menguntungkan dan layak.  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka dapat 

diindentifikasi permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah usaha menggantian tanaman kopi menjadi tanaman karet lebih 

menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan apabila dibandingkan dengan 

terus berusahatani tanaman kopi di Kabupaten Way Kanan? 

 

2 
 Lampung Ekspres, 31 Oktober 2011 
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2. Apakah perbandingan antara nilai surplus lahan (land rent) yang didapat dari 

pemanfaatan lahan sebagai sarana produksi pada usahatani karet lebih tinggi 

dari usahatani kopi?  

3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi petani untuk mengganti lahan 

usahatani kopi menjadi lahan usahatani karet? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Dari perumusan masalah diatas dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menganalisis kelayakan investasi dari segi finansial dalam penggantian 

tanaman kopi ke tanaman karet dan kelayakan finansial tanaman kopi di 

Kabupaten Way Kanan;  

2. Menganalisis nilai land rent dari usahatani kopi dan usahatani karet di 

Kabupaten Way Kanan; 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi petani melakukan 

penggantian  lahan usahatani kopi menjadi usahatani karet. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat antara lain 

sebagai berikut:  

1. Masukan dan informasi kepada petani sebagai tambahan wawasan dalam 

menyikapi kemungkinan timbulnya permasalahan, serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan pada usahatani perkebunan. 
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2. Masukan dan informasi kepada para penentu kebijakan sektor pertanian 

dalam merumuskan kebijakan yang akan datang, khususnya dalam 

pengembangan usahatani kopi dan karet rakyat 

3. Referensi bagi penelitian sejenis terutama untuk memperluas khasanah 

penelitian tentang pengembangan usahatani kopi dan karet rakyat. 


