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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan finansial dan keuntungan
agroforestri berbasis durian di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan,
Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan metode survei yang
dilaksanakan pada Agustus sampai September 2018 dengan melibatkan 9
responden yang terdiri dari 5 petani dengan pola tanam 1 (durian, kakao, petai)
dan 4 petani dengan pola tanam 2 (durian, kakao, cengkeh). Analisis yang
digunakan yaitu analisis kelayakan finansial (NPV, IRR, Gross B/C, Net B/C
Payback Periode) dan analisis pendapatan (revenue cost ratio). Hasil studi
menunjukkan agroforestri berbasis durian menguntungkan dan layak untuk
dilanjutkan. Keuntungan agroforestri berbasis durian pola tanam I pada tahun 2018
sebesar Rp 25.737.588,50 dan pola tanam II pada tahun 2018  sebesar Rp
39.067.478,57.

Kata kunci: analisis finansial, agroforestri, durian.



ANALYSIS OF FINANCIAL FEASIBILITY OF DURIAN
AGROFORESTRY IN SUNGAI LANGKA VILLAGE, GEDONG

TATATAN DISTRICT, PESAWARAN REGENCY

By

Fadia Rasyqa Fitri

ABSTRACT

This research aims at analyzing financial feasibility and benefits of durian based
agroforestry in Sungai Langka Village, Gedong Tataan Subdistrict, Pesawaran
District. The research used  survey method and the research was conducted in
August - September 2018, involving 9 farmers taken from 5 farmers with
cropping pattern I (durian, cocoa, petai) and 4 farmers with cropping pattern II
(durian, cocoa, clove). Research data were analyze using financial feasibility
analysis: (NPV,IRR,Gross B / C, Net B/ C, Payback Periode) and income analysis
(revenue cost ratio). The study shows that durian-based agroforestry are feasible
and profitable. Durian-based agroforestry income from cropping pattern I in 2018
Rp 25,737,588.50 and from cropping pattern II Rp 39,067,478.57.

Keywords: financial analysis, agroforestry, durian.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu subsektor pertanian yang berperan penting dalam perekonomian

Indonesia adalah subsektor tanaman hortikultura. Hortikultura merupakan

ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang budidaya tanaman yang

produknya digunakan manusia sebagai bahan pangan, bahan obat, bahan

bumbu, bahan penyegar atau penyedap, dan sebagai pelindung serta

penyaman lingkungan. Beberapa jenis tanaman holtikultura yang

dibudidayakan meliputi buah-buahan, sayuran, bunga dan tanaman hias

(Ashari, 1995).

Subsektor hortikultura saat ini tengah dikembangkan sebagai bagian dari

pembangunan pertanian di bidang pangan yang ditujukan untuk lebih

memantapkan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat,

dan memperbaiki keadaan gizi melalui penganekaragaman jenis bahan

makanan (Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura, 2013).  Pertumbuhan

dan pengembangan usaha hortikultura didukung oleh pemerintah dengan

dikeluarkanya Keputusan Menteri Pertanian No 74/ktps/TP.500/2/98 tentang

pedoman perizinan hortikultura.  Berdasarkan kepmen tersebut yang termasuk
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komoditi holtikultura adalah jenis tanaman yang meliputi tanaman buah,

tanaman sayuran, dan tanaman hias.

Buah-buahan merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai

nilai ekonomi tinggi yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat

dan petani baik berskala kecil, menengah, maupun besar karena memiliki

keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan

sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri

dan internasional yang terus meningkat. Indonesia dengan potensi sumber

daya lahan dan agroklimat yang beragam, berpeluang untuk mengembangkan

berbagai tanaman hortikultura tropis yang mencakup 323 jenis komoditas.

Salah satu komoditas buah-buahan yang terkenal dari Indonesia, yaitu durian

(Dirjen Hortikultura, 2012).

Durian (Durio zibethinusMurr.) merupakan tanaman yang berasal dari Asia

Tenggara, terutama Indonesia, dengan pusat keragaman di Pulau Kalimantan.

Durian sudah dikenal di Asia Tenggara sejak abad 7 M. Di Indonesia, pada

awalnya durian merupakan tanaman hutan. Oleh karena rasa yang dimiliki

luar biasa, durian lalu berkembang menjadi tanaman pekarangan yang

selanjutnya dikebunkan (Sobir, Napitupulu, dan Rodame, 2010).

Durian memiliki prospek ekonomi yang cukup bagus di samping buah-buah

lainnya. Pemasaran durian yang selalu meningkat setiap tahunnya

menandakan bahwa durian semakin digemari oleh masyarakat, terutama di

kota-kota besar di Indonesia. Peluang pasar durian di Indonesia masih

menjanjikan karena permintaan masyarakat terhadap buah ini masih begitu
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tinggi sehingga harga durian berkualitas paling baik dapat mencapai

Rp30.000,-/kg, sementara untuk durian dengan kualitas biasa mencapai

Rp15.000,-/buah. Konsumsi durian di Indonesia pada tahun 2013 sebesar

1,408 kg/kapita/tahun (Badan Pusat Statistik, 2014).

Secara umum perkembangan luas panen durian di Indonesia pada periode

tahun 1990–2013 berfluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan

dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,73%. Peningkatan yang

cukup signifikan terjadi pada tahun 2001 dan 2011 masing masing naik

sebesar 55,56% dan 49,16% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara

penurunan luas panen durian yang cukup signifikan pada tahun 1997 dan

2010 masing-masing turun sebesar 35,21% dan 25,16%.

Bila dilihat rata-rata pertumbuhan  luas panen tahun 1990-1997, luas panen

durian mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar

4,48%. Pemerintah harus terus melakukan beberapa upaya dalam rangka

pengembangan komoditi durian, salah satunya adalah dengan

mengembangkan areal penanaman durian ke seluruh provinsi di Indonesia

serta melakukan peremajaan tanaman durian yang ada sekarang ini. Iklim

Indonesia yang sesuai untuk budidaya durian, keragaman varietas dan

melimpahnya sumber daya manusia diharapkan mampu mendukung

ketersediaan durian di masa mendatang (Wijaya, 2013).

Sejalan dengan perkembangan luas panennya,  produksi durian selama tahun

1990 - 2013 cenderung meningkat. Sementara pada tahun 1990 produksi

durian Indonesia adalah sebesar 242,56 ribu ton dan pada tahun 2013
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produksi durian telah mencapai 759,05 ribu ton dengan rata-rata pertumbuhan

selama periode tersebut sebesar 8,89% per tahun, dan cenderung melambat

pada periode tahun 1990-1997 dengan rata-rata pertumbuhan produksi durian

Indonesia hanya 1,99% per tahun.  Pola perkembangan produksi durian di

pulau Jawa memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan durian Indonesia,

dengan rata-rata pertumbuhan per tahun selama 1990 – 2013 mengalami

peningkatan sebesar 10,71% per tahun, dengan  persentase rata-rata

pertumbuhan produksi yang cukup besar terjadi pada tahun 2003, 2006 dan

2011 masing-masing naik sebesar  67,47 %, 60,72 % dan 105,18 % per tahun.

Sementara  produksi durian di Luar Jawa rata-rata meningkat sebesar 9,28%

(Kementerian Pertanian, 2014).

Perkembangan harga durian di tingkat produsen di Indonesia selama tahun

2004 – 2018 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada periode tersebut

harga durian di tingkat produsen mengalami pertumbuhan dengan rata-rata

sebesar 13,70% per tahun. Harga di tingkat produsen pada tahun 2004 sebesar

Rp. 54.117,-per 10 buah, atau harga per kilogramnya sebesar Rp. 1.804,- per

kg dengan asumsi berat 1 buah durian sebesar 3 kg.  Harga di tingkat

produsen tertinggi dicapai pada tahun 2013 dengan harga Rp. 165.828,- per

10 buah atau sebesar Rp. 5.528,- per kg dengan asumsi berat 1 buah durian

sebesar 3 kg. Pada tahun 2014 harga durian sebesar Rp. 10.000, perbuah dan

mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2018 harganya sebesar Rp

20.000 – Rp. 25.000 per buah.
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Proyeksi penawaran durian di Indonesia pada tahun 2014 - 2019 akan

terus mengalami peningkatan sebesar 3,19% per tahun. Proyeksi produksi

durian tahun 2014 sebesar 852.159 ton dan akan meningkat sebesar 2,99%

pada tahun 2019 menjadi 996.996 ton. Meskipun diperkirakan akan terjadi

peningkatan selama 2014-2019, namun perlu dilakukan juga upaya

peningkatan produktivitas durian. Hal ini mengingat masih kurangnya

penerapan teknologi oleh petani dalam budidaya durian yang umumnya

masih ditanam di hutan atau pekarangan dan belum dibudidayakan secara

intensif (Sentra Holtikultura, 2014)

Sentra produksi durian di Indonesia terdapat di beberapa provinsi di Jawa dan

luar Jawa. Tercatat pada 2013, produktivitas durian di Indonesia dapat

menembus angka 12,39 ton/ha. Dari data statistik Kementrian Pertanian, di

34 provinsi menunjukkan beberapa areal pertanaman durian yaitu Sumatera

Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang mendominasi

produksi durian nasional. Walaupun tidak memberikan kontribusi besar

terhadap produksi di Indonesia, beberapa daerah juga merupakan daerah

pusat pengembangan durian terkenal, yaitu Balaikarangan (Kalimantan

Barat), Sumatera Selatan, Lampung, Nunukan (Kalimantan Utara), Kutai

Kartanegara (Kalimantan Timur), Jepara, Purworejo (Jawa Tengah), dan

Bangka (Titawinata, 2016).

Selain Sumatera Utara, Lampung merupakan salah satu daerah

pengembangan Tanaman Durian dengan luas lahan keseluruhan sebesar

225.590 ha.  Hal ini dikarenakan Provinsi Lampung memiliki letak geografis
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yang cukup mendukung dalam pertumbuhan tanaman durian. Luas panen

durian di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2016 tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas panen Durian di Provinsi Lampung tahun 2012- 2016

No Kabupaten/Kota
Luas Panen Durian (ha)

2012 2013 2014 2015 2016

1. Lampung Barat 10.643 501 1.788 6.783 6.106

2. Tanggamus 56.230 14.051 26.308 45.979 16.625

3. Lampung Selatan 60.676 58.799 65.672 72.495 55.058

4. Lampung Timur 36.430 1.335 2.608 38.215 20.909

5. Lampung Tengah 7.872 7.384 11.564 23.481 31.766

6. Lampung Utara 18.991 2.945 8.256 8.770 6.260

7. Way Kanan 13.267 3.236 3.244 7.453 2.862

8. Tulang Bawang 260 102 220 237 337

9. Pesawaran 88.867 125.843 95.770 139.130 92.217

10. Pringsewu 685 1.300 2.161 14.141 50

11. Mesuji 8 13 - 40 13

12. Tuba Barat 114 - 210 340 283

13. Pesisir Barat 514 1.885 9.044 2.167

14. Bandar Lampung 10.026 184 8.903 21.712 19.488

15. Metro 1.068 142 300 434 53

Lampung 305.137 216.349 228.889 377.362 226.590

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Lampung, 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki luas panen

durian terbesar se-Provinsi Lampung yaitu seluas 92.217 ha. Luas panen

durian di Kabupaten Pesawaran berfluktuatif.  Pada tahun 2012 luas panen

durian sebesar 88.867 ha dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 yakni

menjadi 125.843 ha.  Namun pada tahun 2014 luas panen mengalami

penurunan sebesar 30.073 ha dan peningkatan kembali pada tahun 2015.
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Pada tahun 2016 luas panen durian Provinsi Lampung kembali mengalami

penurunan menjadi 92.217 ha. Walaupun mengalami penurunan yang cukup

signifikan, Kabupaten Pesawaran tetap menjadi sentra produksi durian di

Provinsi Lampung. Data produksi durian di Kabupaten Pesawaran pada 2012

– 2016 dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Produksi Durian di Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 – 2016

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Lampung, 2018

Gambar 1 menunjukkan bahwa sejak 2013 sampai 2016 produksi durian di

Kabupaten Pesawaran cenderung menurun. Hal ini dikarenakan terjadinya

penurunan luas panen tanaman durian secara besar besaran di Kabupaten

Pesawaran yang disebabkan oleh beralihnya lahan pertanian menjadi

perumahan warga, dengan adanya penawaran dengan harga jual yang tinggi

membuat petani memilih untuk menjual lahan pertanian kepada developer

perusahaan untuk dijadikan lahan perumahan.
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Kabupaten Pesawaran memiliki 11 kecamatan, yaitu Gedong Tataan,

Kedondong, Marga Punduh, Negeri Katon, Padang Cermin, Punduh Pidada,

Tegineneng, Teluk Pandan, Way Khilau, Way Lima, dan Way Ratai.

Kecamatan Gedong Tataan merupakan pusat pemerintahan  dan daerah

penghasil durian di Kabupaten Pesawaran. Berikut data mengenai luas

panen, produksi dan produktivitas tanaman buah- buahan menurut jenisnya di

kecamatan Gedong Tataan, tahun 2016.

Tabel 2.  Luas panen, produksi dan produktivitas tanaman buah-buahan
menurut jenisnya di Kecamatan Gedong Tataan, 2016.

No. Jenis Buah-buahan
Luas Panen

(Ha)
Produksi

(Ton)
Produktivitas

(Ku/Ha)
1. Alpokat 2,00 15,00 75,00
2. Mangga 40,00 1.280,00 320,00
3. Rambutan 37,00 278,00 75,14
4. Duku 11,00 96,00 87,27
5. Durian 3,00 33,00 110,00
6. Jambu Air 1,00 8,00 80,00
7. Pepaya 1,00 11,50 115,00
8. Pisang 1,50 450,00 3000,00
9. Nangka 1,00 9,50 95,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2017

Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi durian menempati urutan keenam dari

produksi tanaman buah di Kecamatan Gedong Tataan yaitu sebesar 33,00 ton.

Luas panen durian di Kecamatan Gedong Tataan adalah seluas 3,00. Selain

itu, produktivitas durian menempati urutan keempat terbesar di Kecamatan

Gedong Tataan yaitu mencapai 330,00 ku/ha.

Salah satu daerah penghasil durian yaitu Desa Sungai Langka yang secara

geografis Desa Sungai Langka yang berada di ketinggian 500 m di atas

permukaan laut, sehingga memiliki potensi yang baik untuk ditanami durian.
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Tanaman durian merupakan tanaman terbanyak kedua yang ditanam di Desa

Sungai Langka setelah tanaman kakao, hal ini didukung dengan data

komoditas unggulan di Desa Sungai Langka (Tabel 3)

Tabel 3. Komoditas unggulan di Desa Sungai Langka

No Komoditas Jumlah RT penanam Durian Persentase(%)
1 Kakao 964 27,6
2 Durian 728 20,8
3 Kelapa 610 17,5
4 Pisang 602 17,2
5 Petai 590 16,9

Jumlah 3.494 100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2013.

Pada awalnya petani kakao di Desa Sungai Langka menjadikan tanaman

durian sebagai tanaman kebun bukan sebagai tanaman utama. Adapun

tanaman utamanya adalah tanaman kakao dan pisang. Umumnya petani di

Desa Sungai Langka membudidayakan durian dengan pola agroforestri. Pola

penanaman campuran dikawasan hutan (agroforestri) merupakan bentuk

efisiensi yang dilakukan petani dengan tujuan untuk mengurangi biaya dan

menambah keragaman hasil lahan. Sistem agroforestri dapat memberikan

keuntungan finansial dan menjadi daya tarik bagi alternatif penggunaan

lahan.

Para petani di Desa Sungai Langka menggunakan pola tanam agroferstri

dikarenakan tanaman durian hanya panen satu kali dalam setahun dan

hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup petani Desa Sungai Langka,

sehingga belum menjadi prioritas petani. Namun seiring berjalannya waktu

para petani tersebut menyadari bahwa tanaman durian memiliki prospek
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ekonomi yang baik dan menguntungkan serta sebagai salah satu sumber

pendapatan keluarga. Aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis dan

teknologi, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek ekonomi

sosial dan politik, dan aspek keuangan (finansial). Aspek finansial dinilai

sangat penting karena agroforestri durian memiliki umur teknis dan ekonomi

yang panjang serta menggunakan input tetap dan variabel yang besar

sehingga modalnya juga besar. Oleh karena itu, menganalisis kelayakan

finansial usahatani  agroforestri durian di Desa Sungai Langka, Kecamatan

Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sangatlah penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kelayakan finansial agroforestri durian di Desa Sungai Langka,

Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran?

2. Berapakah pendapatan usahatani agroforestri durian saat ini di Desa

Sungai Langka , Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari

penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kelayakan finansial agroforestri durian di Desa Sungai

Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

2. Mengetahui pendapatan usahatani agroforestri durian di Desa Sungai

Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
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D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Petani, sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang mengusahakan

usahatani agroforestri durian untuk mengembangkan usahataninya.

2. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan.

3. Peneliti lain, sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Tanaman Durian

a. Sejarah Durian

Durian merupakan tanaman buah liar berupa pohon yang berasal dari

hutan Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan. Buah durian ini sudah

dikenal di Asia Tenggara sejak abad  tujuh Masehi. Sebutan durian

diduga berasal dari istilah melayu yaitu dari kata duri yang diberi akhiran

an sehingga menjadi durian. Kata ini dipergunakan untuk menyebut

buah yang kulitnya berduri tajam (Wijaya,2013).

Durian (Durio zibethinus Murray) merupakan buah-buahan tropika asli

Asia Tenggara, terutama Indonesia. Sumber diversifikasi genetik

tanaman durian terletak di Kalimantan dan Sumatera.  Di Indonesia

tanaman durian tersebar luas di berbagai daerah dataran rendah sampai

ketinggian 600 meter dpl. (Nurbani, 2012).

b. Ciri-ciri tanaman durian

Berikut ciri-ciri tanaman durian:

1) Bunga durian bentuknya mirip mangkok yang tersusun dalam tangkai

agak panjang dan termasuk berkelamin betina. Tiap pohon durian
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berbunga sangat banyak dari 100 hingga 100.000 kuntum bunga.

Masing-masing kuntum bunga bermahkota lima helai yang terlepas

satu sama lain, memiliki benang sari antara 5-12 helai.

2) Daunnya berbentuk bulat memanjang dengan bagian ujung

meruncing, tata letaknya berselang-seling dan tumbuh secara tunggal.

Struktur helaian daun agak tebal, permukaan daun sebelah atas hijau

mengkilap, sedangkan permukaan bagian bawah bewarna kecoklatan.

3) Buah durian berbentuk bulat, lonjong atau tidak teratur, ukurannya

kecil sampai besar, kulit beduri dan bagian dalam buah berongga atau

mempunyai lima ruang yang didalamnya berisi biji terbungkus oleh

daging buah. Daging buah strukturnya tipis sampai tebal, bewarna

putih, kuning, atau kemerah-merahan. Tiap pohon durian

menghasilkan buah antara 80 – 100 buah, bahkan hingga 200 buah

(Setiadi, 2008).

c. Manfaat Durian

Manfaat durian selain sebagai makanan buah segar dan olahan lainnya,

terdapat manfaat dari bagian lainnya, yaitu:

1) Tanamannya sebagai pencegah erosi di lahan-lahan yang miring.

2. Batangnya untuk bahan bangunan/perkakas rumah tangga. Kayu

durian setaraf dengan kayu sengon sebab kayunya cenderung lurus.

3. Bijinya yang memiliki kandungan pati cukup tinggi, berpotensi

sebagai alternatif pengganti makanan (dapat dibuat bubur yang

dicampur daging buahnya).
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4. Kulit dipakai sebagai bahan abu gosok yang bagus, dengan. cara

dijemur sampai kering dan dibakar sampai hancur. (Sunarjono, 2002).

2. Agribisnis Durian

a. Subsistem Penyediaan Bibit Durian dan Input Lainnya.

1) Persyaratan Benih

Biji untuk bibit dipilih dari biji yang memenuhi persyaratan :

a) Asli dari induknya.

b) Segar dan sudah tua.

c) Tidak kisut.

d) Tidak terserang hama dan penyakit.

2) Penyiapan Benih dan Bibit

Pembenihan tanaman durian dapat dilakukan melalui cara generatif

(dengan biji) atau vegetatif (okulasi, penyusunan atau cangkokan).

a) Pengadaan benih dengan cara generatif

Memilih biji-biji yang tulen/murni dilakukan dengan mencuci biji-

biji dahulu agar daging buah yang menempel terlepas. Biji yang

dipilih dikeringkan pada tempat terbuka, tidak terkena sinar

matahari langsung. Penyimpanan diusahakan agar tidak

berkecambah/rusak dan merosot daya tumbuhnya. Proses

pemasakan biji dilakukan dengan baik (dengan cara diistirahatkan

beberapa saat), dalam kurun waktu 2-3 minggu sesudah diambil

dari buahnya. Setelah itu biji ditanam.
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b) Pengadaan bibit dengan cara okulasi

Persyaratan biji durian yang akan diokulasi berasal dari biji yang

sehat dan tua dari tanaman induk yang sehat dan subur, sistem

perakaran bagus dan produktif. Biji yang ditumbuhkan, dipilih

yang pertumbuhannya sempurna. Setelah umur 8-10 bulan dapat

diokulasi dengan cara:

1. Kulit batang bawah disayat, tepat di atas matanya (± 1 cm).

Dipilih mata tunas yang berjarak 20 cm dari permukaan tanah.

2. Sayatan dibuat melintang, kulit dikupas ke bawah sepanjang 2-3

cm sehingga mirip lidah.

3. Kulit yang mirip lidah dipotong menjadi 2/3-nya.

4. Sisipan “mata” yang diambil dari pohon induk untuk batang atas

(disayat dibentuk perisai) di antara kulit. Setelah selesai

dilakukan okulasi, dua minggu kemudian diperiksa apakah

perisai mata tunas berwarna hijau atau tidak. Bila berwarna

hijau, berarti okulasi berhasil, jika coklat, berarti okulasi gagal.

(Setiadi, 2008).

c) Penyusunan

1. Model tusuk/susuk

Tanaman calon batang atas dibelah setengah bagian menuju

kearah pucuk. Panjang belahan antara 1-1,5 cm diukur dari

pucuk. Tanaman calon batangbawah sebaiknya memiliki

diameter sama dengan batang atasnya. Tajuk calon batang

bawah dipotong dan dibuang, kemudian disayat sampai runcing.

Bagian yang runcing disisipkan kebelahan calon batang atas
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yang telah dipersiapkan. Supaya calon batang bawah tidak

mudah lepas, sambungannya harus diikat kuat-kuat dengan tali

rafia.

Selama masa penyusunan batang yang disatukan tidak boleh

bergeser. Sehingga, tanaman batang bawah harus disangga atau

diikat pada tanaman induk (batang tanaman yang besar) supaya

tidak goyah setelah dilakukan penyambungan. Susuan tersebut

harus disiram agar tetap hidup. Biasanya setelah 3-6 bulan

tanaman tersebut bisa dipisahkan dari tanaman induknya,

tergantung dari usia batang tanaman yang disusukan. Tanaman

muda yang kayunya belum keras sudah bisa dipisahkan setelah 3

bulan. Penyambungan model tusuk atau susuk ini dapat lebih

berhasil kalau diterapkan pada batang tanaman yang masih

muda atau belum berkayu keras.

2. Model sayatan

Pilih calon batang bawah (bibit) dan calon batang atas dari

pohon induk yang sudah berbuah dan besarnya sama. Kedua

batang tersebut disayat sedikit sampai bagian kayunya. Sayatan

pada kedua batang tersebut diupayakan agar bentuk dan

besarnya sama.

Setelah kedua batang tersebut disayat, kemudian kedua batang

itu ditempel tepat pada sayatannya dan diikat sehingga keduanya

akan tumbuh bersama sama. Setelah 2-3 minggu, sambungan
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tadi dapat dilihat hasilnya kalau batang atas dan batang bawah

ternyata bisa tumbuh bersama-sama berarti penyusuan tersebut

berhasil. Kalau sambungan berhasil, pucuk batang bawah

dipotong/dibuang, pucuk batang atas dibiarkan tumbuh subur.

Kalau pertumbuhan pucuk batang atas sudah sempurna, pangkal

batang atas juga dipotong. Setelah itu akan terjadi bibit durian

yang batang bawahnya adalah tanaman biji, sedangkan batang

atas dari ranting/cabang pohon durian dewasa.

d) Cangkokan

Batang durian yang dicangkok harus dipilih dari cabang tanaman

yang sehat, subur, cukup usia, pernah berbuah, memiliki susunan

percabangan yang rimbun, besar cabang tidak lebih besar daripada

ibu jari (diameter = 2–2,5 cm), kulit masih hijau kecoklatan.

Waktu mencangkok adalah awal musim hujan sehingga terhindar

dari kekeringan, atau pada musim kering lendir dengan cara

dikerok kemudian biarkan kering angin sampai dua hari. pagi dan

sore hari. Adapun tata cara mencangkok adalah:

1. Pilih cabang durian sebesar ibu jari dan yang warna kulitnya

masih hijau kecoklatan.

2. Sayap kulit cabang tersebut mengelilingi cabang sehingga

kulitnya terlepas.

3. Bersihkan lendir dengan cara dikerok kemudian biarkan kering

angin sampai dua hari.
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4. Bagian bekas sayatan dibungkus dengan media cangkok (tanah,

serabut gambut, mos). Jika menggunakan tanah tambahkan

pupuk kandang/kompos perbandingan 1:1. Media cangkok

dibungkus dengan plastik/sabut kelapa/bahan lain, kedua

ujungnya diikat agar media tidak jatuh.

5. Sekitar 2-5 bulan, akar cangkokan akan keluar menembus

pembungkus. Jika akar sudah cukup banyak, cangkokan bisa

dipotong dan ditanam di keranjang persemaian berisi media

tanah yang subur

3) Teknik Penyemaian dan Pemeliharaan

Bibit durian sebaiknya tidak ditanam langsung di lapangan, tetapi

disemaikan terlebih dahulu ditempat persemaian. Biji durian yang

sudah dibersihkan dari daging buah dikering-anginkan sampai kering

tidak ada air yang menempel. Biji dikecambahkan dahulu sebelum

ditanam di persemaian atau langsung ditanam di polibag. Caranya :

a) Biji dideder di plastik/anyaman bambu/kotak, dengan media

tanah dan pasir perbandingan 1:1 yang diaduk merata. Ketebalan

lapisan tanah sekitar 2 kali besar biji (6-8 cm), kemudian media

tanam tadi disiram tetapi (tidak boleh terlalu basah), suhu media

diupayakan cukup lembab (20-23 derajat C). Biji ditanam

dengan posisi miring tertelungkup (bagian calon akar tunggang

menempel ke tanah), dan sebagian masih kelihatan di atas

permukaan tanah (3/4 bagian masih harus kelihatan). Jarak
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antara biji satu dengan lainnya adalah 2 cm membujur dan 4-5

cm melintang.

b) Setelah biji dibenamkan, kemudian disemprot dengan larutan

fungisida, kemudian kotak sebelah atas ditutup plastik supaya

kelembabannya stabil. Setelah 2-3 minggu biji akan

mengeluarkan akar dengan tudung akar langsung masuk ke

dalam media yang panjangnya ± 3-5 cm. Saat itu tutup plastik

sudah bisa dibuka.

c) Selanjutnya, biji-biji yang sudah besar siap dibesarkan di

persemaian pembesar atau polibag.

4) Pemindahan Bibit

Bibit yang akan ditanam di lapangan sebaiknya sudah tumbuh

setinggi 75-150 cm atau berumur 7 - 9 bulan setelah diokulasi,

kondisinya sehat dan pertumbuhannya bagus. Hal ini tercermin dari

pertumbuhan batang yang kokoh, perakarannya banyak dan kuat,

juga adanya helaian daun dekat pucuk tanaman yang telah menebal

dan warnanya hijau tua. (Hasibuan,2006)

b. Budidaya Durian

1) Persiapan

Penanaman durian, perlu perencanaan yang cermat. Hal-hal yang

perlu diperhatikan adalah pengukuran pH tanah, analisis tanah,

penetapan waktu/jadwal tanam, pengairan, penetapan luas areal

penanaman, pengaturan volume produksi.
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2) Pembukaan Lahan

Pembersihan dan pengolahan lahan dilakukan beberapa minggu

sebelum penanaman bibit berlangsung. Batu-batu besar, alang-

alang, pokok-pokok batang pohon sisa penebangan disingkirkan.

Perlu dibersihkan dari tanaman liar yang akan menganggu

pertumbuhan.

3) Pemeliharaan Tanaman

a) Penjarangan dan Penyulaman

Penjarangan buah bertujuan untuk mencegah kematian durian

agar tidak menghabiskan energinya untuk proses pembuahan.

Penjarangan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, rasa

buah, ukuran buah dan frekuensi pembuahan setiap tahunnya.

Penjarangan dilakukan bersamaan dengan proses pengguguran

bunga, begitu gugur bunga selesai, besoknya harus dilakukan

penjarangan (tidak boleh ditundatunda).

Penjarangan dapat dilakukan dengan menyemprotkan hormon

tertentu (Auxin A), pada saat bunga atau bakal buah baru

berumur sebulan. Pada saat itu sebagian bunga sudah terbuka

dan sudah dibuahi. Ketika hormon disemprotkan, bunga yang

telah dibuahi akan tetap meneruskan pembuahannya sedangkan

bunga yang belum sempat dibuahi akan mati dengan

sendirinya. Jumlah buah durian yang dijarangkan ± 50-60%

dari seluruh buah yang ada.
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b) Penyiangan

Untuk menghindari persaingan antara tanaman dan rumput

disekeliling selama pertumbuhan, perlu dilakukan penyiangan

(± diameter 1 m dari pohon durian).

c) Pemangkasan/Perempelan

Pemotongan akar akan menghambat pertumbuhan vegetatif

tanaman sampai 40% selama ± 1 musim. Selama itu pula

tanaman tidak dipangkas. Pemangkasan akar selain membuat

tanaman menjadi cepat berbuah juga meningkatkan kualitas

buah, menarik, buah lebih keras dan lebih tahan lama. Waktu

pemotongan akar paling baik pada saat tanaman mulai

berbunga, paling lambat dua minggu setelah berbunga. Jika

dilakukan melewati batas, hasil panen berkurang dan

pertumbuhan terhambat. Cara pemotongan: kedua sisi barisan

tanaman durian diiris sedalam 60-90 cm dan sejauh 1,5-2 meter

dari pangkal batang.

d) Peremajaan

Tanaman yang sudah tua dan kurang produktif perlu

diremajakan. Tanaman durian tidak harus dibongkar sampai

ke akar-akarnya, tetapi cukup dilakukan pemangkasan. Luka

pangkasan dibuat miring supaya air hujan tidak tertahan.

Untuk mencegah terjadinya infeksi batang, bekas luka tersebut

dapat diolesi meni atau ditempeli lilin parafin. Setelah 2-3
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minggu dilakukan pemangkasan (di musim hujan) maka pada

batang tersebut akan tumbuh tunas- tunas baru. Setelah tunas

baru mencapai 2 bulan, tunas tersebut dapat diokulasi. Cara

okulasi cabang sama dengan cara okulasi tanaman muda

(bibit). Tinggi okulasi dari tanah ± 1-1,5 m atau 2-2,5 m

tergantung pada pemotongan batang pokok. Pemotongan

batang pokok tidak boleh terlalu dekat dengan tanah. (Tim

Bina Karya Tani, 2008)

e) Pemupukan

Sebelum melakukan pemupukan kita harus melihat keadaan

tanah, kebutuhan tanaman akan pupuk dan unsur hara yang

terkandung dalam tanah.

- Cara memupuk

Pada tahap awal buatlah selokan melingkari tanaman. Garis

tengah selokan disesuaikan dengan lebarnya tajuk pohon.

Kedalaman selokan dibuat 20-30 cm. Tanah cangkulan

disisihkan di pinggirnya. Sesudah pupuk disebarkan secara

merata ke dalam selokan, tanah tadi dikembalikan untuk

menutup selokan. Setelah itu tanah diratakan kembali, bila

tanah dalam keadaan kering segera lakukan penyiraman. Jenis

pupuk yang digunakan untuk memupuk durian adalah pupuk

kandang, kompos, pupuk hijau serta pupuk buatan.

Pemupukan yang tepat dapat membuat tanaman tumbuh subur.

Setelah tiga bulan ditanam, durian membutuhkan pemupukan
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susulan NPK (15:15:15) 200 gr perpohon. Selanjutnya,

pemupukan susulan dengan NPK itu dilakukan rutin setiap

empat bulan sekali sampai tanaman berumur tiga tahun.

Setahun sekali tanaman dipupuk dengan pupuk organik

kompos/pupuk kandang 60-100 kg per pohon pada musim

kemarau. Pemupukan dilakukan dengan cara menggali lubang

mengelilingi batang bawah di bawah mahkota tajuk paling luar

dari tanaman.

Tanaman durian yang telah berumur 3 tahun biasanya mulai

membentuk batang dan tajuk. Setelah itu, setiap tahun durian

membutuhkan tambahan 20–25% pupuk NPK dari dosis

sebelumnya. Apabila pada tahun ke-3, durian diberi pupuk

500 gram NPK per pohon maka pada tahun ke-4 dosisnya

menjadi 600-625 gram NPK per pohon. Kebutuhan pupuk

kandang juga meningkat, berkisar antara 120-200 kg/pohon

menjelang berbunga durian membutuhkan NPK 10:30:10.

Pupuk ini ditebarkan pada saat tanaman selesai membentuk

tunas baru (menjelang tanaman akan berbunga). (Lingga dan

Marsono, 2003)

f) Pengairan dan Penyiraman

Durian membutuhkan banyak air pada pertumbuhannya, tapi

tanah tidak boleh tergenang terlalu lama atau sampai terlalu

basah. Bibit durian yang baru ditanam membutuhkan
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penyiraman satu kali sehari, terutama kalau bibit ditanam pada

musim kemarau. Setelah tanaman berumur satu bulan, air

tanaman dapat dikurangi sekitar tiga kali seminggu. Durian

yang dikebunkan dengan skala luas mutlak membutuhkan

tersedianya sumber air yang cukup. Dalam pengairan perlu

dibuatkan saluran air drainase untuk menghindari air

menggenangi bedengan tanaman.

g) Waktu Penyemprotan Pestisida

Untuk mendapatkan pertumbuhan bibit tanaman yang baik,

setiap dua minggu sekali bibit disemprot zat pengatur tumbuh

Atonik dengan dosis 1 cc/liter air dan ditambah dengan

Metalik dengan dosis 0,5 cc/liter air. Hal ini dilakukan untuk

merangsang pertumbuhan tanaman agar lebih sempurna. Jenis

insektisida yang digunakan adalah Basudin yang disemprot

sesuai aturan yang ditetapkan dan berguna untuk pencegahan

serangga. Untuk cendawan cukup melaburi batang dengan

fungisida (contohnya Dithane atau Antracol) agar sehat. Lebih

baik bila pada saat melakukan penanaman, batang durian

dilaburi oleh fungisida tersebut.

4) Panen

a) Ciri dan Umur Panen

Pada umur sekitar 8 tahun, tanaman durian sudah mulai

berbunga. Musim berbunga jatuh pada waktu kemarau, yakni
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bulan Juni-September sehingga bulan Oktober-Februari buah

sudah dewasa dan siap dipetik. Panen durian diusahakan

sebelum musim hujan tiba karena air hujan dapat merusak

kualitas buah. Warna durian yang hampir masak agak

berbeda-beda tergantung pada kultivarnya. Buah yang sudah

masak umumnya ditandai dengan bau harum yang menyengat..

b) Cara Panen

Buah durian yang sudah matang akan jatuh dengan sendirinya.

Untuk menjaga agar buah tidak langsung jatuh, kira-kira sebulan

sebelum matang buah dapat diikat dengan tali plastik. Tujuan

pengikatan tersebut agar tangkai buah yang terlepas dari batang

atau ranting pohon tetap menggantung pada tali sehingga buah

durian tersebut dapat diambil dalam keadaan utuh. Buah durian

dari pohon rendah dapat dipetik dengan menggunakan pisau

tajam. Tangkai buah dipotong mulai dari bagian paling atas, ±

1,5 cm dari dahan.

c) Prakiraan Produksi

Jumlah durian yang dapat dipanen dalam satu pohon adalah

60-70 butir perpohon pertahun dengan bobot rata-rata 2,7

kg. Apabila diinginkan jumlah buah yang lebih banyak lagi

maka bobot buah akan turun. (Cahyono,2008)
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5) Pascapanen

a) Pengumpulan

Di tempat pengumpulan setiap tangkai durian diberi label khusus

atau dicat dengan warna tertentu untuk menunjukkan kebun asal

durian. Bila kualitasnya kurang baik dapat diperbaiki pada tahun

berikutnya.

b) Penyortiran dan Penggolongan

Hasil panen dikumpulkan, diseleksi dan dipilah-pilah berdasarkan

ukuran. Seleksi perlu dilakukan agar tidak ada buah cacat yang

ikut terkirim, terutama bila buah ini akan dijual atau diekspor.

c) Penyimpanan

Durian yang sudah terpilih dicuci dan disemprot dengan air agar

kotoran yang menempel pada kulitnya menjadi bersih. Durian

beserta petinya dimasukkan ke dalam gudang yang cukup

mendatangkan penerangan.(Jauhari, 2016)

c. Pemasaran

Pemasaran (marketing) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu

yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa

dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.

Pemasaran lebih dipandang sebagai seni daripada ilmu, maka seorang ahli

pemasaran dituntut memiliki ketrampilan dalam membuat kebijakan

daripada berorientasi pada ilmu tertentu.
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Menurut Rachmawati (2011), pandangan ahli ekonomi terhadap

pemasaran adalah dalam menciptakan waktu, tempat dimana produk

diperlukan atau diinginkan lalu menyerahkan produk tersebut untuk

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen (konsep pemasaran).

Sistem pemasaran komoditas pertanian selama ini lebih bersifat

menguntungkan pihak-pihak lain dari pada petaninya sendiri. Strategi

pemasaran produk pertanian saat ini lebih memandang pasar (konsumen)

sebagai suatu yang homogen dan pasar adalah heterogen. Sistem

pemasaran merupakan bagian yang penting bagi mata rantai aliran produk

pertanian mulai dari kegiatan usaha tani hingga ke tangan konsumen akhir.

Sistem pemasaran juga dapat menentukan proses efisiensi pada suatu

pemasaran produk termasuk sarana (input) dan hasil-hasil pertanian

(Hasyim, 2012).

d. Subsistem Penunjang

Subsistem jasa layanan pendukung agribisnis (kelembagaan)

atau supporting institution adalah semua jenis kegiatan yang berfungsi

untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan sub-

sistem hulu, sub-sistem usaha tani, dan sub-sistem hilir.  Lembaga-

lembaga yang terkait dalam kegiatan ini adalah penyuluh, konsultan,

keuangan, dan penelitian. Lembaga penyuluhan dan konsultan

memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh petani dan

pembinaan teknik produksi, budidaya pertanian, dan manajemen pertanian.
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Untuk lembaga keuangan seperti perbankan, model ventura, dan asuransi

yang memberikan layanan keuangan berupa pinjaman dan penanggungan

risiko usaha (khusus asuransi).  Sedangkan lembaga penelitian baik yang

dilakukan oleh balai-balai penelitian atau perguruan tinggi memberikan

layanan informasi teknologi produksi, budidaya, atau teknik manajemen

mutakhir hasil penelitian dan pengembangan (Agus, 2014).

1. Perbankan

- Penunjang subsistem hulu:

Pada subsistem ini subsistem mendukung pendanaan atas penciptaan

bibit unggul dan penggunaannya oleh petani. Dari pendanaan oleh

perbankan selanjutnya dapat digunakan oleh para peneliti untuk

pengembangan dan inovasi atas bibit unggul yang masih kurang

didalam budidaya buah naga. Selain itu melalui pendanaan pula

pihak perbankan bisa juga menyetujui pencairan dana oleh petani

yang kekurangan dana dalam input produksinya utamanya modal

untuk pembelian bibit maupun pengadaan peralatan dalam berkebun

buah naga.

- Penunjang subsistem usaha tani

Disini pihak perbankan menjadi semacam pihak konsultan atas

penggunaan dana mereka oleh petani. Pada umumnya pihak

perbankan mmang hanya terfokus pada pendanaa di awal produksi

saja, namun pada beberapa bank yang memiliki tradisi organisasi

yang kuat pengunaan atas modalpun menjadi wilayah kerja mereka.

Disitu mereka mengadakan peran pengawasan atas modal yang
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digunakan. Bentuk pengawasan dapat diwujudkan melalui proses

konsultasi oleh petani dan pihak bank apabila ada inisiatif dari

keduabelah pihak dan pengetahuan yang cukup oleh pengaudit teknis

lapang.

- Penunjang subsistem hilir

Pihak perbankan akan menjadi rujukan awal perusahaan distributor

buah naga maupun perusahaan pengolahan seperti industri ,

perusahaan dan lain sebagainya untuk mendapatkan modal usaha.

Permodalan ini selanjutnya akan digunakan sebagai biaya pengadaan

atas faktor-faktor produksi.

2. Transportasi

- Penunjang subsistem hulu

Perusahaan transportasi merupakan sebuah kunci atas

distristribusinya faktor-faktor produksi yang umumnya berskala

besar separti traktor, tiang penyangga maupun pupuk dan bibit yang

dibutuhkan dalam jumlah banyak. Kesemuanya tak mungkin dapat

digunakan apabila benda-benda itu tak dapat smapai ke petani untuk

digunakan dari pabrik sebagai penyedia.

- Penunjang subsistem usaha tani

Disini peran moda transportasi sebagi unit distribusi dari petani

sebagai produsen kepada konsumen tingkat awal seperti perusahaan

pengolahaan maupun masyarakat umum sebagai konsumen tingkat

akhir. Ketepatan waktu distribusi haruslah menjadi fokus kunci

mengingat komoditas buah-buahan merupakan hasil hayati yang tak
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bisa dilepaskan dari proses biologis seperti busuk ditengah jalan.

(Suharso, 2002).

3. Teori Kelayakan Finansial

Studi kelayakan yang juga sering disebut dengan feasibility study merupakan

bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima

atau menolak dari suatu gagasan usaha/proyek yang direncanakan.

Pengertian layak dalam penilaian studi kelayakan adalah kemungkinan dari

gagasan usaha / proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat

(benefit), baik dalam arti  finansial maupun dalam arti sosial benefit (Ibrahim,

2004).

Konsep cost of capital (biaya-biaya untuk menggunakan modal) dimaksudkan

untuk menentukan berapa besar biaya riil dari masing-masing sumber dana

yang dipakai dalam investasi. Aspek finansial merupakan suatu gambaran

yang bertujuan untuk menilai kelayakan suatu usaha untuk dijalankan atau

tidak dijalankan dengan melihat dari beberapa indikator yaitu keuntungan,

Break Event Point (BEP) dan Payback Period (PP) yang dapat diuraikan

sebagai berikut :

a. Keuntungan suatu perusahaan didapatkan dari hasil penjualan produk

setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk

memproduksi produk tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui

besarnya keuntungan dari usaha yang dilakukan  dan semakin besar

keuntungan maka semakin baik.
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b. Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup

kembali pengeluaran investasi (initial cash investment) dengan

menggunakan  aliran kas, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa

lama modal yang telah ditanamkan dapat kembali dalam satuan waktu.

c. Break Event Point (BEP), bertujuan untuk mengetahui sampai batas

mana usaha yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau pada

tingkat tidak rugi dan tidak untung. Estimasi ini digunakan dalam

kaitannya antara pendapatan dan biaya (Suratman, 2002).

Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu

usaha. Aspek-aspek tersebut yaitu aspek keuangan, aspek pasar, aspek teknis,

aspek sosial dan lingkungan. Berikut merupakan aspek keuangan yang harus

dilihat:

a. Aspek keuangan

Menurut Ibrahim (2004), aspek keuangan mencakup perkiraan biaya

operasional dan pemeliharaan, kebutuhan modal kerja, sumber

pembiayaan, perkiraan pendapatan, dan perhitungan kriteria investasi

jangka panjang.  Beberapa kriteria investasi jangka panjang, yaitu:

1) Net Present Value (NPV)

Net Present Value atau nilai kini manfaat bersih adalah selisih antara

total present value manfaat dengan total present value dari biaya, atau

jumlah present value dari manfaat bersih tambahan selama umur

bisnis.  Nilai yang dihasilkan dalam perhitungan NPV adalah dalam

suatu mata uang (rupiah) (Kadariah, 2001). Secara sistematis NPV

dapat dirumuskan:
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NPV =
( )( )

Keterangan :

NPV = Net Present Value
Bt = Benefit atau penerimaan bersih tahun t
Ct = Cost atau biaya pada tahun t
i = Tingkat bunga = 7%
t = Tahun (waktu ekonomis).

Perhitungan ini diukur dengan nilai uang yang sekarang dengan

kriteria penilaian sebagai berikut :

(a) bila NPV > 0, maka usaha dinyatakan layak (feasible)

(b) bila NPV < 0, maka usaha dinyatakan tidak layak (no feasible)

(c) bila NPV = 0, maka usaha dinyatakan dalam posisi Break Event

Point (BEP)

2) Internal Rate of Return (IRR)

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

menunjukkan nilai bersih sekarang (NPV) sama dengan jumlah

investasi proyek, dengan kata lain tingkat suku bunga yang dihasilkan

NPV sama dengan nol (Sutojo, 2002). Secara sistematis IRR dapat

dirumuskan sebagai berikut:

IRR = + ( ) ( − )
Keterangan :1

NPV1 = NPV yang positif

NPV2 = NPV yang negatif
I1 = Discount rate yang tertinggi yang memberi NPV yang

positif
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I2 = Discount rate yang terendah yang memberi NPV yang
negatif

Kriteria penilaiannya adalah:

a. Bila IRR > 1, maka investasi dinyatakan layak
b. Bila IRR < 1, maka investasi dinyatakan tidak layak
c. Bila IRR = 1, maka investasi berada pada keadaan (break event

point).

3) Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Net Benefit Cost Ratio (Net BC) merupakan perbandingan antara net

benefit yang telah didscount positif dengan net benefit yang telah

didiscount negatif (Kadariah, 2001). benefit yang telah didiscount

positif dengan net benefit yang telah didiscount negatif (Kadariah,

2001).

Rumus Net B/C sebagai berikut:−(1 + )
Net B/C  = −(1 + )
Keterangan :
Net B/C = Net Benefit Cost Ratio
Bt = Benefit atau penerimaan bersih tahun t
Ct = Cost atau biaya pada tahun t
i = Tingkat bunga
t = Tahun (waktu ekonomis)

Kriteria pengukuran pada analisis Net Benefit Cost Ratio adalah:

a. Jika Net B/C > 1, maka usaha tersebut layak untuk diusahakan
b. Jika Net B/C < 1, maka usaha tersebut tidak layak untuk

diusahakan
c. Jika Net B/C = 1, maka usaha tersebut dalam keadaan break event

point
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4. Analisis Keuntungan

Keuntungan merupakan total nilai jual dari produksi suatu usaha setelah

dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dengan hitungan rupiah.

Profitabilitas suatu usahatani dapat dikaji dengan dua indikator, yaitu : 1)

Pendapatan atau keuntungan usahatani dan 2) R/C Rasio.  Rasio penerimaan

atas biaya menunjukkan besarnya penerimaan yang akan diperoleh dari setiap

rupiah yang dikeluarkan dalam produksi usahatani.  Usahatani dikatakan

menguntungkan apabila nilai R/C Rasio lebih besar dari satu dan sebaliknya

suatu usahatani dikatakan belum menguntungkan apabila R/C Rasio kurang

dari satu (Rismayani, 2007).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis tentang kelayakan finansial

usahatani agroforestri durian di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong

Tataan Kabupaten Pesawaran.  Selain itu, yang membedakan penelitian ini

dengan penelitian terdahulu adalah selain pemilihan lokasi dan komoditas

yang berbeda, penelitian ini juga menganalisis keuntungan usahatani

agroforestri durian.  Untuk itu perlu ditinjau penelitian-penelitian terdahulu

yang terkait dengan ruang lingkup penelitian yang dilakukan saat ini.  Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada penulis tentang penelitian

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.  Berikut ini adalah informasi

penelitian terdahulu tentang kelayakan finansial agroforestri durian (Tabel 4.)
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Tabel 4.  Ringkasan beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis kelayakan finansial , agroforestry dan usahatani.

No Peneliti Judul Metode Analisis Hasil
1. Dian Diniaty,

Budiman
Ahmad, dan
Harry Budi
Santoso
(2013)

Analisis Kelayakan
Finansial Agroforestry
Sengon di Kabupaten
Ciamis.

Analisis Deskriptif
Kuantitatif

Pembangunan hutan rakyat telah dilakukan sejak tahun
1962 sampai dengan sekarang. Usaha hutan rakyat ini
didukung oleh kondisi topografi wilayah dan ketersedian
lahan yang lebih luas dibandingkan untuk usaha lainnya.
Pengembangan hutan rakyat di lokasi penelitian dilakukan
dengan pola agroforestry. Teridentifikasi ada tiga pola
tanam, dimana jenis tanaman dominan adalah sengon
(Falcataria molluccana (Miq.) Barneby J.W.Grimes).
Hutan rakyat layak diusahakan pada strata lahan yang
cukup luas yaitu strata 1 (0,26 - 0,50 ha) dan strata 2 (0,16
0,25 ha). Agar usaha hutan rakyat layak pada strata 3
(0,01- 0,15 ha), maka jenis tanamannya harus lebih banyak
variasinya.

2. Bambang
Tejo Premono
& Sri Lestari
(2013)

Analisis Finansial
Agroforestri Kayu
Bawang (Dysoxilum
Mollissimum Blume) dan
Kebutuhan Lahan
Minimum
Di Provinsi Bengkulu

Analisis Deskriptif
Kuantitatif

Penanaman kayu bawang pada lahan milik masyarakat di
Propinsi Bengkulu dilakukan dengan pola campuran dengan
tanaman tahunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti
karet, kakao, dan sawit, pada tingkat suku bunga 11% dan
13 % didapatkan hasil bahwa pola-pola yang dikembangkan
masyarakat layak secara finansial, pola penanaman
agroforestri yang ada tidak peka terhadap perubahan harga
dan volume produksi, kebutuhan lahan minimum
penanaman campuran kayu bawang dan tanaman tahunan
sekitar 0,34-1,01 ha
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3. Sutisna
(2015)

Analisis Finansial Usaha
Hutan Rakyat Pola
Monokultur, Campuran
Dan Agroforestri Di
Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan

Analisis Deskriptif
Kuantitatif

Secara finansial usaha hutan rakyat  di lokasi penelitian
dapat memberikan dampak positif dan  layak  untuk
dikembangkan dengan Nilai NPV pola monokultur Rp.
7,674,98, campuran Rp. 20,668,993 dan agroforestry Rp.
46,011,857 dan BCR pola monokultur 2,38,campuran 1,54
dan agroforestry 1,76. Tingkat suku bunga maksimum (IRR)
untuk skema perkreditan  pola    monokultur 30.75 %,
campuran 43,12 % dan agroforestri 50,48 %.  Usahatani
hutan rakyat dapat memberikan kontribusi terhadap
pendapatan rumah tangga berkisar antara 14,97% sampai
47,09%. Kontribusi terbesar diberikan oleh praktek
pengelolaan hutan rakyat pola agroforestri.

4. Hana C.
Situmeang,
Siti Latifah
,Alfonsus H.
Harianja
(2015)

Analisis Kelayakan
Finansial Agroforestri
Suren (Toona Sureni
Merr.) Dan Kopi Arabika
(Coffea Arabica L.)

Analisis Finansial dan
Analisis Deskriptif

Analisis finansial yang dilakukan pada tingkat suku bunga
5,65% diperoleh nilai NPV sebesar Rp. 166.792.215,73/
daur/UT, BCR 22,80, dan IRR 38,90%. Berdasarkan hasil
parameter kelayakan finansial yakni NPV BCR dan IRR
yang didapatkan maka usaha agroforestri secara finansial
layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Berdasarkan
besaran nilai NPV maka diketahui setiap tahunnya petani
mendapatkan nilai nominal rata-rata sebesar Rp.
11.119.481,05/UT/tahun dan setiap bulan adalah sebesar Rp.
926.623,42/UT/bulan dari sistem agroforestri tersebut.
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5. Nurpine
Nadeak,
Rommy
Qurniati, dan
Wahyu
Hidayat(2013)

Analisis Finansial Pola
Tanam Agroforestri Di
Desa Pesawaran
Indah Kecamatan Padang
Cermin Kabupaten
Pesawaran Provinsi
Lampung

Analisis Finansial Hasil Penelitian menunjukan terdapat 9 pola tanam
agroforestri yang diterapkan petani dan berdasarkan hasil
analisis dapat dikatakan layak secara finansial.  Diantara
kesembilan pola tanam tersebut pola VI yang merupakan
kombinasi Kakao, Kelapa dan Pisang memiliki keuntungan
yang paling tinggi dengan nilai NPV sebesar Rp
71.392.802,34,-, BCR sebesar 7,39 dan IRR sebesar 16%.

6. Sry Artawati
Manik, Ali
Ibrahim
Hasyim, M
Irfan Affandi
(2014)

Analisis Kelayakan
Usaha Pembibitan
Durian Di Kecamatan
Pekalongan
Kabupaten Lampung
Timur

Analisis Finansial dan
Analisis Deskriptif

Usaha pembibitan durian di Desa Tulusrejo Kecamatan
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari aspek
finansial layak diusahakan dan dikembangkan. Usaha
pembibitan durian di Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Lampung Timur masih tetap layak terhadap
kenaikan biaya produksi sebesar 10%, penurunan harga jual
bibit sebesar 10%, dan penurunan produksi pembibitan
durian sebesar 10%.

7. Sunanto,
Hasnah
Juddawi
(2011)

Analisis Kelayakan
Usaha Dan Pemasaran
Hasil Durian (Durio
Zibethinus
Murray) Di Kabupaten
Palopo Sulawesi Selatan

Analisis Deskriptif
Kuantitatif dan
Analisis Finansial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sumber daya
manusia pelaku agribisnis komoditas durian mempunyai
potensi yang sangat mendukung mengenai karakteristik
petani dan pedagang.  2. Penerapan teknologi produksi
komoditas durian oleh petani di Kota Palopo belum
dilakukan secara intensif, petani sudah banyak yang
menggunakan bibit okulasi, namun masih ada yang
mengusahakan  tanaman durian varietas asalan atau bibit
dari biji hasil penanaman turun temurun (tanaman sudah
tua).  3. Usahatani komoditas durian yang dilakukan oleh
petani Kota Palopo cukup menguntungkan, karena
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mempunyai nilai IRR 28,44 % dengan umur ekonomis
tanaman 15 tahun.  4. Buah durian yang dihasilkan oleh
petani di Kota Palopo di pasarkan ke pasar Kota Palopo,
Kota Makassar, dan ke luar kabupaten/ propinsi/pulau.
Tingkat efisiensi pemasaran 3,8 %.

8. Meri Febriati
, Abdul
Kholik
Hidayah
, Puji Astuti
(2017)

Analisis Finansial
Usahatani Pembibitan
Buah Durian Lokal
(Durio Zibethinus L.)
Pada Tingkat Kelompok
Tani  Kecamatan Barong
Tongkok
Kabupaten Kutai Barat

Analisis Dekriptif dan
Analisis Finansial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Usaha pembibitan
Buah Durian Lokal di Kampung Ombau Asa dan Geleo Asa
prospek kedepannya sangat bagus karena berdasarkan hasil
penelitian usahatani tersebut memiliki penerimaan sebesar
Rp 150.000.000 dari penjualan 75.000 bibit dalam 1
tahunnya. Usahatani pembibitan Buah Durian Lokal di
Kampung Ombau Asa dan Geleo Asa layak diusahakan. B/C
rasio yang diperoleh sebesar 3,91, produktivitas produksi
lebih besar dari BEP produksi yaitu 110.000 bibit > 5.679
bibit dan harga yang diterima olehpemilik pembibitan lebih
besar dari BEP harga yaitu Rp. 2.000 >  Rp. 348,45.

9. H.A. Husainie
Syahrani
(2003)

Analisis Kelayakan
Finansial
Pengusahaan Kebun
Hutan
Dengan Tanaman Buah
Durian (Durio Zibethis
Murr)
Di Kabupaten Kutai
Kertanegara
Propinsi Kalimantan

Analisis Deskriptif
Kuantitatif dan
Analisis Finansial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  1. Tingkat produksi
optimum dan pendapatan pengusahaan kebun hutan berupa
tanaman jenis durian menghasilkan produksi optimum 2.640
buah/Ha/thn dengan pendapatan total Rp. 26.400.000,- /Ha
dan rata-rata pendapatan Rp 676.920,- /Ha/thn pada tahun
38 – 40.
2. Pengusahaan kebun hutan dengan tanaman buah durian
layak untuk dilakukan dengan jangka waktu usaha 52 tahun,
dengan Net Present Value sebesar Rp. 7.982.175 dan Net
B/C Ratio sebesar 2,12 dinilai pada tingkat bunga 15%,
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Timur sedangkan dengan model Internal Rate of Return, diperoleh
nilai IRR sebesar 20,95%.

10. Siti Nutfah
(2014)

Strategi Pengembangan
Usahatani Durian
(Durio Zibethinus Murr)
Di Kecamatan Sirenja
Kabupaten Donggala

Analisis Deskriptif
Kuantitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisa
pendapatan usahatani durian di Desa Lende Kecamatan
Sirenja diperoleh rata-rata pendapatan sebesar Rp.
4.353.179. Sedangkan R/C ratio yang diperoleh responden
petani durian di Desa Lende adalah sebesar  5,26, sehingga
dapat dikatakan bahwa usahatani durian sangat
menguntungkan dan layak untuk dikembangkan.
2. Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi yang
tepat dalam upaya pengembangan usahatani durian adalah
strategi S-O (Strength-Opportunities), dengan nilai skor
sebesar 3,46 yang berada pada kudran pertama. 3. Hasil
analisis QSPM  diperoleh  strategi S-O (Strength-
Opportunities) yang terbaik dari empat  program untuk
pengembangan usahatani durian di Desa Lende Kecamatan
Sirenja yakni program ke-1 “Strategi mengoptimalkan
potensi sumber daya lahan yang dimiliki melalui dukungan
agroklimat” dengan total nilai
daya tarik (TAS) sebesar 6.285.
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu (Tabel 4) maka agroforetri durian

secara finansial layak dan didapat dikembangkan. Beberapa agroforestri

durian ditanam dengan pola campuran yang terdiri dari tanaman tahunan yang

memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

C.   Kerangka Pemikiran

Desa Sungai Langka merupakan salah satu sentra produksi durian di

Kabuoaten Pesawaran. Desa Sungai Langka memiliki potensi pertanian yang

cukup beragam.  Namun di antara beragam potensi pertanian usahatani kakao,

kelapa, pisang, petai, cengkeh, cabai merupakan tanaman tumpangsari durian

yang paling banyak diminati masyarakat di Desa Sungai Langka. Pada

agroforestry durian, tanaman durian ditanam secara campuran. Durian

merupakan salah satu komoditas tanaman perkebunan yang memiliki nilai

ekonomis tinggi, karena hampir keseluruhan bagian tanaman ini memiliki

nilai jual dan mendatangkan keuntungan finansial. Selain itu, tanaman durian

juga memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi.

Pola agroforestri adalah campuran komposisi tanaman jangka pendek berupa

tanaman semusim, jangka menengah berupa tanaman sela, dan jangka

panjang berupa tanaman kehutanan. Dengan menerapkan pola tersebut,

pendapatan masyarakat dapat meningkat melalui perolehan hasil dari tanaman

(Achmad Rizal, 2012). Hairiah (2003) dan Rivaie (2010) juga menyatakan

bahwa sistem agroforestri adalah suatu sistem pertanian dimana pepohonan

ditanam secara tumpangsari dengan satu atau lebih tanaman.
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Keuntungan yang diharapkan dari sistem agroforestri ada dua, yaitu produksi

dan pelayanan lingkungan. Tanaman durian dipandang sebagai tanaman yang

sesuai (cocok) untuk dipilih dalam suatu model agroforestri. Pemilihan

durian dalam penggunaan lahan dalam pola agroforestri di Desa Sungai

Langka digunakan sebagai tanaman pembatas, diharapkan durian dapat

berfungsi sebagai tanaman serba guna (multipurpose tree) yang bisa juga

dijadikan sebagai salah satu sumber pupuk organik yang dapat digunakan

untuk tanaman kakao. Tidak hanya menguntungkan dari segi budidaya,

tanaman durian juga merupakan tanaman dengan nilai ekonomi yang tinggi.

Tingginya produksi dari tanaman durian akan memberikan pendapatan

tambahan kepada petani.

Dalam berusahatani durian, terdapat beberapa faktor yang mungkin

berpengaruh terhadap besarnya keuntungan petani durian, antara lain luas

lahan, harga jual durian, jumlah produksi durian, jumlah tenaga kerja, jumlah

bibit, pupuk, dan pestisida. Hasil produksi usahatani yang diperoleh petani

akan dijual dengan tingkat harga tertentu. Dari hasil penjualan tersebut petani

memperoleh imbalan dalam bentuk uang. Uang yang diterima petani disebut

penerimaan atau pendapatan kotor. Penerimaan atau pendapatan kotor

tersebut bila dikurangi dengan biaya produksi dari penggunaan faktor-faktor

produksi yang dikorbankan diperoleh pendapatan bersih (Net Income) atau

keuntungan dari usahatani durian.

Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kelayakan finansial agroforestri

durian maka dilakukan analisis finansial (Net B/C Ratio, Gross B/C Ratio,
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NPV, PP, IRR, dan Keuntungan).  Dengan demikian, diharapkan dapat

menjadi suatu referensi dalam upaya peningkatan pendapatan dan

peningkatan taraf hidup petani.  Kerangka pemikiran analisis kelayakan

finansial agroforestri durian di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong

Tataan, Kabupaten Pesawaran disajikan pada Gambar 2.
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Agroforestri Durian

Input & Bibit
- Durian
- lainnya

Produksi
- Durian
- lainnya

Biaya produksi Penerimaan

Analisis Keuntungan

Analisis Finansial:
- IRR
- Payback Period
- Gross B/c
- Net B/c
- -NPV

Layak/ Untung Tidak layak/Rugi

Gambar 2.  Kerangka pemikiran analisis kelayakan finansial agroforestri
durian di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan,
Kabupaten Pesawaran

Harga Harga

Proses
produksi
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Metode survei

menurut Singarimbun dan Effendi (1995) adalah penelitian yang mengambil

sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat

pengumpulan data yang pokok. Pengambilan sampel petani durian diambil

dari populasi petani durian yang ada di Desa Sungai Langka dengan

menggunakan kuesioner.

B. Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Konsep dasar dan definisi operasional ini mencakup pengertian yang

digunakan untuk mendapatkan data dan melakukan analisis sehubungan

dengan tujuan penelitian.

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Usahatani durian merupakan kegiatan budidaya durian dengan menggunakan

modal atau sumber-sumber alam/faktor produksi diharapkan mendapat

manfaat setelah jangkawaktu tertentu.



45

Agroforestri adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya yang memadukan

kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman

komoditas tanaman pertanian.

Agroforestri Durian adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya yang

memadukan usahatani durian dengan tanaman hutan atau pohon kayu-

kayuan.

Kelayaan Finansial adalah alat analisis yang digunakan untuk mengkaji

kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal.

Input adalah faktor-faktor produksi dan sumberdaya lain yang digunakan

untuk menghasilkan buah durian. Input berupa bibit, pupuk, pestisida, tenaga

kerja, peralatan,lahan dan lain lain.(Kg/Hok/Thn/Ha)

Produksi buah durian adalah jumlah buah durian yang dihasilkan usahatani

dalam tiga bulan periode produksi yang diukur dalam satuan kilogram (kg).

Harga merupakan harga durian yang diterima pelaku usahatani dari hasil

penjualan yang diukur dalam satuan rupiah (Rp/kg).

Biaya adalah jumlah seluruh nilai korbanan yang dikeluarkan untuk usahatani

durian selama satu tahun dalam satuan rupiah (Rp/Thn).

Biaya total usahatani adalah seluruh biaya meliputi biaya tetap dan biaya

variabel yang dikeluarkan karena dipakainya faktor-faktor produksi dalam

proses produksi.
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Biaya tetap adalah sejumlah uang yang dikeluarkan dalam usahatani durian

yang tetap jumlahnya dan tidak bergantung pada skala produksi yaitu

peralatan, biaya pajak, biaya bibit, dan sewa lahan diukur dalam satuan

rupiah (Rp).

Biaya variabel adalah sejumlah uang yang dikeluarkan dalam usahatani

durian yang besar kecilnya tergantung dari skala produksi yaitu biaya pupuk,

biaya pestisida diukur dalam satuan rupiah (Rp)

Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan investasi

usahatani durian, diukur dalam satuan (Rp).

Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan baik dari

dalam maupun dari luar keluarga selama proses produksi , diukur dalam

satuan hari (HOK).

Upah rata-rata tenaga kerja adalah biaya upah yang dikeluarkan untuk tenaga

kerja per satu hari orang kerja (HOK), yang diukur dalam satuan Rp/HOK.

Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima dari penjualan produknya,

dihitung dengan mengalikan jumlah seluruh hasil produksi dengan harga jual

perkg, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Keuntungan adalah penerimaan yang diperoleh perusahaan dari penjumlahan

barang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang digunakan selama proses

produksi dalam satuan (Rp).
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Tingkat suku bunga adalah suatu bilangan yang lebih kecil dari satu yang

dapat digunakan untuk mengetahui nilai uangdi masa lalu agar didapatkan

nilainya pada saat ini dan masa yang akan datang dengan discount factor.

Discount factor adalah digunakan untuk menurunkan manfaaat yang

diperoleh pada masayangakan datang dan arus biaya menjadi nilai pada saat

sekarang.

Net Present Value (NPV) atau nilai tunai bersih, merupakan metode yang

menghitung selisih antara present value dengan costs biaya atau pengeluaran.

Gross Benefit Cost Ratio (GrossB/C) merupakan perbandingan antara

penerimaan manfaat dari suatu investasi (gross benefit) dengan baiaya yang

telah dikelaurkan (gross cost)

Net benefit cost ratio (Net BC) merupakan perbandingan antara penerimaan

manfaat dari suatu investasi dengan biaya yang telah dikeluarkan dan telah

didiscount negatif.

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

menunjukkan nilai bersih sekarang (NPV) sama dengan jumlah seluruh

investasi proyek atau dengan kata lain tingkat bunga yang menghasilkan NPV

sama dengan nol.

Payback Period merupakan penilaian investasi suatu poryek yang didasarkan

kepada biaya investasi berdasarkan manfaat bersih dari proyek.
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C. Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan,

Kabupaten Pesawaran. Lokasi ditentukan secara sengaja (purposive) dengan

pertimbangan bahwa Kabupaten Pesawaran merupakan sentra produksi

durian dengan produksi sebesar 88,345 ton.  Salah satu penghasil durian di

Kabupaten Pesawaran adalah Kecamatan Gedong Tataan khususnya di Desa

Sungai Langka. Tanaman durian diusahakan dalam pola agroforestry dimana

durian ditanam secara campuran dengan tanaman lainnya yakni kakao, petai ,

cengkeh dan tanaman lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu

pertimbangan dalam pemilihan lokasi Desa Sungai Langka karena produksi

dan produktivitas durian tinggi

Desa Sungai Langka memiliki jumlah penduduk5.245 jiwa yang terdiri dari

laki-laki sebanyak 2.655 jiwa dan perempuan sebanyak 2.570 jiwa (Profil

Desa Sungai Langka, 2016). Mayoritas penduduk bermata pencaharian

sebagai petani.  Berdasarkan kegiatan pra penelitian yang dilakukan pada

bulan Maret 2018 diperoleh jumlah petani durian di Desa Sungai Langka

sebanyak 964 (Sensus pertanian, 2013). Penentuan jumlah sampel ditentukan

dengan metode sensus, yaitu seluruh petani agroforestry durian yang

memiliki umur usahatani selama satu siklus (25 tahun) dengan pertimbangan

bahwa tanaman yang memiliki umur ekonomis 25 tahun telah mencapai

tingkat produksi maksimum.

Responden dalam penelitian ini diambil secara acak sederhana pada setiap

dusun yang berada pada Desa Sungai Langka.  Responden telah dipilih
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berdasarkan siklus produksi selama 25 tahun dengan ragam tanaman yang

dikelompokkan menjadi dua yaitu pola I (durian, kakao, petai) dan pola II

(durian, kakao, cengkeh). .  Setelah dilakukan turun lapang, terdapat 9 petani

yang produksi ragam tanamannya mengalami siklus produksi selama 25 tahun

penanaman, yang terdiri dari 5 petani yang menanam pola I (durian, kakao,

petai) dan 4 petani yang menanam pola II (durian, kakao, cengkeh)

.
D. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani sebagai responden

dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) berstruktur yang telah

disiapkan.  Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber informasi dari

lembaga/instansi terkait, yaitu Badan Pusat Statistik, Dinas Perkebunan

Kabupaten Pesawaran, Kantor Kelurahan Desa Sungai Langka, Kantor BP3K

Gedong Tataan, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tujuan

penelitian.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab tujuan

pertama dan kedua,yaitu untuk menganalisis kelayakan secara finansial

usahatani durian, kriteria kelayakan finansial yang digunakan, yaitu NPV (Net

Present Value), Payback Period, IRR (Internal RateReturn), Gross B/C
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(Gross Benefit/Cost ratio), Net B/C rasio (Net Benefit/Cost ratio) dan untuk

menghitung keuntungan menggunakan ( Revenue Cost Ratio).

1.  Analisis Finansial

Untuk menjawab tujuan penelitian pertama digunakan alat analisis

finansial,yaitu:

a.) Payback period

Untuk perhitungan Payback period suatu usaha dapat dirumuskan

sebagai berikut;

= × 1 ℎ
Keterangan:

Pp = payback period
I0 = investasi awal
Ab = manfaat (benefit) yang diperoleh setiap periode

Kriteria pengambilan keputusan:

(1) Jika masa pengembalian (Payback Period) < umur ekonomis

proyek, maka proyek dapat dilanjutkan.

(2) Jika masa pengembalian (PaybackPeriod) > umur ekonomis

proyek, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan.

b.) Net Present Value(NPV)

Perhitungan Net Present Value (NPV) merupakan net benefit yang

telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of

Capital (SOCC) sebagai compunding factor.
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Rumus dari Net Present Value (NPV) adalah:

= ( − )/(1 + )
Keterangan :

NPV = Net Present Value
t = waktu
B = benefit (manfaat)
C = cost (biaya)
i = tingkat bunga bank yang berlaku, dalam penelitian ini

digunakan tingkat suku bunga bank BRI 9,75%

Kriteria pengukuran pada analisis ini adalah:

(1) Jika NPV > 0, maka usaha tersebut layak untuk diusahakan

(2) Jika NPV < 0, maka usaha tersebut tidak layak untuk diusahakan

(3) Jika NPV = 0, maka usaha tersebut dalam keadaan Break Event

Point.

c.) Gross Benefit Cost Ratio(Gross B/C)

Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C) merupakan perbandingan antara

penerimaan/manfaat dari suatu investasi dengan biaya yang telah

dikeluarkan. Gross B/C dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1 + )/ =
(1 + )
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Keterangan:

Gross B/C = Gross Benefit Cost Ratio
Bt              = Benefit/penerimaan bersih tahun t
Ct              = Cost/biayapadatahunt
I = tingkat bunga dalam penelitian ini digunakan tingkat

suku bunga bank BRI 9,75%
t                = tahun (waktu ekonomis)

Kriteria pengukuran pada analisis ini adalah:

(1) Jika Gross B/C > 1, maka usaha tersebut layak untuk diusahakan.

(2) Jika Gross B/C < 1, maka usaha tersebut tidak layak untuk

diusahakan.

(3) Jika Gross B/C = 1, maka usaha tersebut dalam keadaan Break

Event Poin.

d.) Internal Rateof Return (IRR)

IRR dihitungdengan menggunakan rumus sebagai berikut:

= + ( − ) ( − )
Keterangan:

NPV = Net Present Value
i1 = tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV1

i2 = tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV2

Kriteria pengukuran pada analisis ini adalah:

(1) Apabila IRR > dari bunga pinjaman, maka proyek diterima.

(2) Apabila IRR < dari bunga pinjaman, maka proyek ditolak.

(3) Apabila IRR = bunga pinjaman, maka proyek dalam

keadaan impas (BreakEvent Point).
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e.) Net Benefit Cost Ratio

Net Benefit Cost Rate(Net B/C) merupakan perbandingan antara net

benefit yang telah didiscount positif dengan net benefit yangtelah

didiscount negatif. NetB/C dapat dirumuskan sebagai berikut:ℎ −(1 + )/ = −(1 + )
Keterangan:

Net B/C     = Net Benefit Cost Ratio
Bt              = Benefit/penerimaan bersih tahun t
Ct              = Cost/biayapadatahunt t
i                 = tingkat bunga
t = tahun (waktu ekonomis)

Kriteria pengukuran pada analisis ini adalah:

(1)  JikaNet B/C > 1, maka usaha tersebut layak untuk diusahakan.

(2) JikaNet B/C < 1, maka usaha tersebut tidak layak untuk

diusahakan

(3) Jika Net B/C = 1, maka usaha tersebut dalam keadaan Break

Event Point.

2.  Analisis Keuntungan

Pendapatan usahatani diperoleh dengan menghitung selisih antara

penerimaan yang diterima dari hasil usahatani dengan biaya produksi

yang dikeluarkan dalam satu musim tanam.  Untuk mengetahui

pendapatan usahatani, digunakan rumus Soekartawi (2006):
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π = YP − X P
Keterangan:

π = Keuntungan
Y = Produksi
Py = Harga produksi
Xi = Faktor produksi, i = 1, 2, 3, 4, …, n
Pxi = Harga faktor produksi
T = Waktu produksi (Tahun)



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kabupaten Pesawaran

1. Sejarah Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi

Lampung yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Selatan

dan dibentuk berdasarkan undang undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal

10 Agustus tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran dan diresmikan

pada tanggal 2 November 2007 oleh Menteri Dalam Negeri.

Kabupaten Pesawaran memiliki Kabupaten Pesawaran memiliki 11

kecamatan, yaitu Gedong Tataan, Kedondong, Marga Punduh, Negeri

Katon, Padang Cermin, Punduh Pidada, Tegineneng, Teluk Pandan, Way

Khilau, Way Lima, dan Way Ratai.

2 Letak Geografis

Secara Geografis Kabupaten Pesawaran terletak diantara 5°10’ - 5°50’

Bujur Timur dan antara 105°-105°20’ Lintang Selatan, dengan luas

wilayah dimiliki secara keseluruhan 117.377 ha. Batas wilayah

administrasi Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.
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c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.

d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan

Kota Bandar Lampung.

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah berbukitan sampai pegunungan

dengan ketinggian dari permukaan laut antara 19 sampai dengan 162

meter. Kondisi geografis Kabupaten Pesawaran tersebut menjadikan

Kabupaten Pesawaran memiliki potensi sumber daya alam yang

berlimpah, mulai dari pemandangan alam yang penuh pesona serta produk

hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

3. Kondisi Iklim

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah tropis dengan rata – rata curah

hujan berkisar antara 152,98 mm dengan 78,06% rata- rata kelembapan

per bulan. Curah hujan tertinggi dimulai pada bulan Desember sedangkan

curah hujan terendah pada bulan September dan Oktober. Kelembaban

tertinggi terjadi pada bulan Januari sedangkan terendah terjadi pada bulan

September.

4. Kondisi Demografi

Kabupaten Pesawaran memiliki luas wilayah sebesar 1.173,77km2 dan

memiliki kepadatan penduduk sebanyak 426.389 jiwa. Mata pencaharian

penduduk sebagian besar adalah bertani. Penduduk kabupaten pesawaran

sebagian besar berada pada kelompok usia produktif, yaitu pada kisaran

15-65 tahun (65,87%).  Kabupaten Pesawaran memiliki sebelas kecamatan

dan Kecamatan Gedong Tataan merupakan kecamatan yang memiliki
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jumlah penduduk terbanyak diKabupaten Pesawaran yaitu sebanya 94.204

jiwa.

B. Kondisi umum Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan.

Kecamatan Gedong Tataan memiliki luas wilayah sebesar 165,2 km2 dan

terdiri dari 19 desa yaitu Desa Padang Ratu, Desa Cipadang, Desa

Pampangan, Desa Way Layap, Desa Sukadadi, Desa Bogor Rejo, Desa

Sukaraja, Desa Gedong Tataan, Desa Kutoarjo, Desa Karang Anyar, Desa

Bagelen, Desa Kebagusan, Desa Wiyono, Desa Taman Sari, Desa Bernung,

Desa Sungai Langka, Desa Negeri Sakti, Desa Kurungan Nyawa, Desa

Sukabanjar. Kecamatan Gedong tataan berada di Desa Sukaraja. Letak

Kecamatan Gedong Tataan menurut batas wilayah berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Negri Katon,  ,Kabupaten

Pringsewu.

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan

Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.

c. Sebelah Barat :  berbatasan dengan Kecamatan Way Lima ,Kabupaten

Pesawaran dan Kecamatan Kedondong , Kabupaten Pesawaran.

d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kemiling ,Kota Bandar

Lampung.

1. Kondisi Iklim

Kecamatan Gedong Tataan memiliki ketinggian 400 sampai 1.125 dpl

dengan suhu minimal 26°C dan suhu tertinggi 35°C. Kecamatan Gedong

Tataan memiliki curah hujan enam bulan dengan jumlah hari hujan

sebanyak 26 hari dan debit hujan sebanyak 3500 mm/thn.
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Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan

Kabupaten Pesawaran.  Desa Sungai Langka terletak di daerah dataran tinggi

di kaki Gunung Betung dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut

dan memiliki suhu udara 15 0C- 30 0C.  Jarak Desa Sungai Langka dengan

ibukota Kecamatan Gedong Tataan yaitu 2 km, sedangkan  jarak Desa Sungai

Langka dengan ibukota Kabupaten Pesawaran yaitu 18 km.

Secara administrasi letak Desa Sungai Langka berbatasan dengan wilayah:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bernung dan Negeri Sakti.

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kurungan Nyawa.

c. Sebelah barat berbatasan dengan Hutan Negara / Gunung Betung.

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wiyono dan PTPN VII Way

Berulu.

1 Keadaan Topografi dan Iklim

Permukaan tanah Desa Sungai Langka terdiri dari dataran tinggi yang

berbukit kecil, kemiringan tanah 10 persen sampai dengan 20 persen dan

bentuk tanah pegunungan serta lereng-lereng, dengan suhu udara dingin

serta curah hujan yang cukup besar sepanjang tahun.  Curah hujan di Desa

Sungai Langka rata-rata 4.000 m3/tahun, sedangkan keadaan iklim adalah:

a) Bulan Oktober sampai dengan Maret adalah musim penghujan.

b) Bulan April sampai dengan September adalah musim kemarau.

Desa Sungai Langka memiliki tiga sumber mata air yang tidak pernah

kering sepanjang tahun dan dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan sehari-

hari.  Keadaan tanah di Desa Sungai Langka cukup mengandung air.  Hal
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ini dapat dilihat dengan banyaknya mata air di kaki Gunung Betung yang

dialirkan melalui pipa-pipa pada setiap rumahtangga dan air tersebut

alirannya cukup besar sepanjang tahun dengan panjang pipa kurang lebih

4,5 km.  Kondisi topografi dan iklim di Desa Sungai Langka sangat cocok

untuk pertanian terutama tanaman agroforestry seperti Durian, Kakao,

Cengkeh dan Petai.

2 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Desa Sungai Langka digunakan untuk berbagai

macam fungsi yang meliputi hutan/kebun rakyat, kolam/empang,

bangunan pemukiman, dan lainnya. Secara rinci luas wilayah Desa Sungai

Langka berdasarkan jenis penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel 5. Penggunaan lahan

No. Penggunaan lahan Luas (Ha) Persentase (%)

1
Pertanian
Hutan/Kebun Rakyat
Kolam/Empang

579
576

3

64,33
64,00
0,33

2
Bukan Pertanian
Bangunan
Lainnya

321
319

2

35,67
35,44
0,22

Jumlah 900 100,00

Sumber: data primer diolah (2019)

Tabel 5 menjelaskan bahwa penggunaan lahan terbesar di Desa Sungai

Langka adalah untuk bidang pertanian berupa hutan atau kebun rakyat dan

kolam atau empang yaitu seluas 579 ha.  Hal ini berarti sebagian besar

mata pencarian penduduk di Desa Sungai Langka adalah sebagai petani,

maka kondisi ini sangat memungkinkan untuk pengembangan kegiatan

usahatani termasuk budidaya ikan dan usaha ternak. Jenis tanah di Desa
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Sungai Langka termasuk jenis Latosol dengan warna merah kehitaman dan

sifat tanah subur.  Tingkat kesuburan tanah sebagian besar termasuk dalam

kategori sedang.  Tingkat produktivitas perkebunan dan pertanian di Desa

Sungai Langka dengan produksi rata-rata satu ton per ha.  Tanaman

perkebunan yang dibudidayakan di Desa Sungai Langka antara lain kakao,

kopi, cengkeh, dan lain-lain.

3 Keadaan Demografi

Penduduk Desa Sungai Langka berjumlah 5.221 jiwa yang terdiri dari

2.571 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 2.650 jiwa penduduk

berjenis kelamin perempuan.  Desa Sungai Langka terdiri dari 10 dusun

dengan 31 Rukun Tetangga dan 1.529 jumlah rumah tangga.  Tingkat

pendidikan penduduk di Desa Sungai  Langka  dapat dilihat pada .

Tabel 6.  Tingkat pendidikan warga di Desa Sungai Langka

Nama
Dusun

Belum
Sekolah
(jiwa)

Tidak Tamat
Sekolah
(jiwa)

Tamat
SD

(jiwa)

Tamat
SLTP
(jiwa)

Tamat
SMA
(jiwa)

D1/D2/D3
(jiwa)

Strata 1
(jiwa)

Strata 2
(jiwa)

Dusun 1 147 32 173 165 140 18 12 2
Dusun 2 67 22 97 108 91 8 6 1
Dusun 3 104 26 108 140 117 9 7 1
Dusun 4 90 28 116 132 112 7 11 2
Dusun 6 97 23 131 126 97 6 4 2
Dusun 7 114 24 121 138 129 12 8 1
Dusun 8 105 25 132 128 97 9 7 2
Dusun 9 137 39 139 158 104 10 11 2
Dusun 10 92 25 142 87 105 9 8 2
Dusun 11 117 27 157 88 92 8 8 1
Jumlah 1.070 271 1.326 1.270 1.084 102 82 16

Sumber: data primer diolah (2019)

Tabel 6 membuktikan bahwa hampir semua penduduk di Desa Sungai

Langka telah menempuh bangku pendidikan.  Hal ini menunjukan berarti

Desa Sungai Langka memiliki warga yang tidak buta aksara.
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4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan

keagamaan yang berlangsung tiap hari.  Sarana adalah segala sesuatu yang

dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu tujuan.  Prasarana adalah

segala sesuatu yang merupakan hal utama untuk terselenggaranya suatu

proses acara.  Secara rinci sarana dan prasarana di Desa Sungai Langka

dapat disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Sarana dan prasarana di Desa Sungai Langka

Sarana/Prasarana Jenis Jumlah (Unit)
Ekonomi Toko/Warung Klontong 7

Usaha Kuliner (bumbu pecel) 1
Kerajinan Tangan 1
Wisata 1
Industri kecil 4

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2014

Tabel 7 menjelaskan keadaan sarana dan prasarana di Desa Sungai Langka

sudah cukup baik terlihat dari tersedianya jenis sarana/prasarana

penunjang kegiatan masyarakat.  Desa Sungai Langka memiliki sarana

penunjang kegiatan usahatani berupa sarana ekonomi yaitu sarana Toko

atau Warung Klontong untuk membeli kebutuhan usahatani.  Usaha

kuliner yang ada di Desa Sungai Langka bermanfaat untuk menyalurkan

hasil pertanian yang berupa sayur-sayuran untuk dijual kembali sehingga

memiliki nilai tambah.  Kerajinan tangan yang ada di Desa Sungai Langka

merupakan salah satu penyumbang perekonomian dan pendapatan

rumahtangga petani.  Kerajinan pertanian yang ada di Desa Sungai Langka

berupa pembuatan mobil-mobilan dari kayu.  Potensi pertanian yang ada di
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Desa Sungai Langka cukup banyak mulai dari usahatani yang beragam

hingga peninggalan bersejarah.  Hal ini menjadikan masyarakat Desa

Sungai Langka dapat memanfaatkannya sebagai objek wisata yang akan

menambah total pendapatan rumahtangga.  Industri-industri kecil yang ada

di Desa Sungai Langka mengelola hasil pertanian dari masyarakat untuk

dijual kembali agar memiliki nilai tambah.  Industri-industri tersebut

berupa indutri pembuatan keripik, industri pembuatan kelanting dan

industri pengolahan susu kambing etawa.

Petani Agroforestri durian memperoleh input berupa pupuk, pestisida dan

peralatan pertanian lainnya dari toko pertanian yang terdapat di Desa

Sungai Langka. Anggota kelompok tani memperoleh pupuk dari

kelompok tani.  Pada umumnya harga yang ditawarkan oleh kelompok tani

lebih rendah dibandingkan dengan harga di warung atau toko pertanian.

Petani agroforestri durian menjual hasil tamanannya ke tengkulak, tetapi

tidak sedikit juga penjual langsung mendatangi petani untuk membeli hasil

panen yang dijual oleh petani. Harga jual durian oleh petani berkisar antara

Rp20.000,00 sampai dengan Rp25.000,00 perbuah.  Harga ini berdasarkan

ukuran buah durian yang dijual oleh petani.

Sarana transportasi menuju Desa Sungai Langka terdapat beberapa

alternative pilihan yaitu naik mobil angkutan umum, Bus dan mobil

pribadi. Waktu tempuh perjalanan menuju Desa Sungai Langka dari Kota

Bandar Lampung ±30 menit perjalanan.



V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Karakteristik Responden Petani Usaha Tani Agroforestri Durian

Responden  petani usaha tani agroforestri durian dibagi menjadi dua yaitu

petani agroforestri durian dengan pola tanam I yang terdiri dari tanaman

durian, kakao, petai dan pola tanam II yang terdiri dari tanaman durian,

kakao, cengkeh. Karakteristik responden yang dianggap penting dan

berpengaruh terhadap agroforestri durian diantarannya meliputi umur, tingkat

pendidikan, pengalaman berusahatani, pekerjaan sampingan, jumlah

tanggungan keluarga, dan luas lahan di uraikan sebagai berikut :

1. Umur

Umur petani berkaitan erat dengan kemampuan petani dalam mengelola

usahataninnya. Menurut analisis demografi, struktur umur penduduk

dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok umur muda (di bawah

umur 15 tahun), kelompok umur produktif (16-64 tahun), dan kelompok

umur tua (65 tahun ke atas) ( Mantra, 2004). Setelah dilakukan turun

lapang,  rata – rata umur petani agroforestri durian dengan pola tanam I

adalah 55 tahun dan rata rata umur petani agroforestri durian dengan  pola

tanam II adalah 63 tahun. Hal ini menujukkan petani berada pada usia

produktif. Tabel 8 sebaran petani agroforestri durian pola tanam I  dan

pola tanam II menurut umur
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Tabel 8 Sebaran petani usahatani agroforestri durian pola tanam I dan pola
tanam II menurut umur.

Pola I` Pola II

No
Kelompok Usia

(Tahun)
Jumlah
(Orang)

Persentase
(%)

Jumlah
(Orang)

Persentase
(%)

1 40-50 2 40 0 0

2 50-60 2 40 2 50

3 ≥60 1 20 2 50

Total 5 100 4 100

Sumber: Data primer diolah 2019

2. Tingkat Pendidikan Petani

Kemampuan petani dalam mengelola usahatani dipengaruhi oleh tingkat

pendidikannya. Tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi

petani dalam menerima, menyerap, menerapkan teknologi, inovasi,

informasi, dan pengetahuan yang didapat selama melakukan pada jenjang

pendidikan SD, SMP, SMA, dan Sarjana. Sebaran tingkat pendidikan

petani agroforestri durian dengan pola tanam I dan petani agroforestri

durian dengan pola tanam II menurut tingkat pendidikan dapat dilihat

pada Tabel 9

Tabel 9. Sebaran petani agroforestri durian dengan pola tanam I dan pola
tanam II menurut tingkat pendidikan.

Pola I Pola II

No
Tingkat

Pendidikan
Jumlah
(Jiwa)

Persentase
(%)

Jumlah
(Jiwa)

Persentase
(%)

1 SD - - 2 50

2 SMP 3 60 - -

3 D1 - - 1 25

4 D2 - - 1 25

5 S1 2 40 - -

Total 5 100 4 100
Sumber: Data primer diolah 2019
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Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani agroforestri durian

dengan pola tanam I terbanyak berada pada tingkat SMP (60%) dan

tingkat pendidikan petani agroforestri durian dengan pola tanam II

terbanyak berada pada tingkat SD (50%). Hal ini menunjukkan

pendidikan petani agroforestri durian masih rendah sehingga

penyerapan teknologi masih belum maksimal.

3. Pengalaman Berusahatani

Lamanya pengalaman usahatani akan berpegaruh terhadap kemampuan

dan keterampilan petani dalam melakukan usahatani agroforestri durian.

Petani dengan pengalaman yang cukup lama tentu telah melewati segala

macam resiko dan ketidakpastian dalam melakukan kegiatan usahataninya

sehingga mereka akan lebih paham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

petani di Desa Sungai Langka memiliki pengalaman yang sama yakni telah

mengalami satu siklus produksi selama 25 tahun baik untuk petani

agroforestry pola tanam I maupun petani agroforestri pola tanam II

4. Pekerjaan Sampingan

Pekerjaan utama sebagian besar warga di Desa sungai langka adalah

sebagai petani agroforestri durian. Namun demikian, ada pula yang

menjadikan usahatani agroforestri durian sebagai pekerjaan sampingan

bagi sebagian reponden. Hal ini dikarenakan menurut responden tersebut

penghasilan dari usahatani agroforestri durian hanya sebagian kecil

dibandingkan total pendapatan lainnya. Namun demikian, ada juga petani

agroforestri durian yang memiliki pekerjaan sampingan baik usahatani
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pertanian lain maupun usaha non pertanian. Sebaran pekerjaan sampingan

petani agroforestri durian dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Sebaran petani agroforestri durian dengan pola tanam I
berdasarkan pekerjaan sampingan.

Pola  I Pola II

No Perkerjaan sampingan
Jumlah
(jiwa)

Persentase
(%)

Jumlah
(jiwa)

Persentase
(%)

1 Pedagang 3 60 - -
2 Pns 1 20 - -
3 Pensiunan Guru - - 1 25
5 tidak ada 1 20 3 75

jumlah 5 100 4 100
Sumber: Data primer diolah 2019

Berdasarkan Tabel 10 sebaran perkerjaan sampingan petai agroforestri

pola tanam I pedagang memiliki presentase sebesar 60% , 20% PNS, dan

20% petani tidak memiliki perkerjaan sampingan.dan sebaran perkerjaan

sampingan petai agroforestri II sebanyak 75% petani agroforestri dengan

pola durian, kakao, cengkeh tidak memiliki perkerjaan sampingan,

sedangkan 25% petani agroforestri memiliki perkerjaan sampingan sebagai

pensiunan guru.

5. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah seluruh anggota keluarga

mulai dari istri, anak hingga orang dari luar keluarga inti seperti

keponakan, mertua dan yang menjadi tanggungan kepada keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan jumlah tanggungan keluarga

beragam mulai dari satu hingga lima orang. Tanggungan keluarga yang

banyak menunjukkan beban biaya hidup yang harus di tanggung oleh

kepala keluarga namun disisi lain dapat juga membantu kegiatan usahatani

yang dilakukan sebagai tenaga kerja dalam keluarga. Petani sebagai kepala
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keluarga memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan

ekonomi rumah tangganya. Sebaran petani agroforestri durian menurut

jumlah tanggungan keluarga dapat dilihat pada Tabel 11

Tabel 11. Sebaran petani agroforestri durian dengan pola tanam I dan pola
tanam II berdasarkan tanggungan keluarga

Pola I Pola II

No. Jumlah Tanggungan Jumlah
(jiwa)

Persentase
(%)

Jumlah
(jiwa)

Persentase
(%)

1. 1 – 2 2 40 1 40
2. 3 – 5 3 60 3 60

Jumlah 5 100 4 100
Sumber: Data primer diolah 2019

Tabel 11 menunjukkan bahwa sebagian besar petani agroforestri durian

dengan pola tanam I memiliki jumlah tanggungan keluarga dengan rentan

interval sebanyak 3 - 5 orang dengan rata-rata tanggungan keluarga

sebanyak 3 orang dan petani agroforestri durian dengan pola tanam II

memiliki jumlah tanggungan keluarga dengan rentan interval sebanyak 3 -

5 orang dengan rata-rata tanggungan keluarga sebanyak 4 orang.

6. Luas Lahan

Luas lahan petani adalah besaran dan ukuran lahan yang diusahakan oleh

petani dalam melakukan kegiatan usahatani. Luas lahan yang digunakan

mempengaruhi jumlah produksi dan pendapatan yang diperoleh petani.

Semakin luas lahan yang diusahakan maka akan semakin banyak hasil

produksi yang diterima petani. Petani di Desa sungai langka memiliki luas

yang beragam. Data luas lahan petani agroforestri durian dengan pola tanam

I dan petani agroforestri durian pola tanam II dapat dilihat pada Tabel 12
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Tabel 12. Sebaran petani agroforestri durian durian dengan pola tanam I
dan pola tanam II berdasarkan luas lahan.

Pola I Pola II

No.
Luas (ha) dan Status
Kepemilikan Lahan

Jumlah(Jiwa) Persentase
Jumlah
(Jiwa)

Persentase

Rata-rata luas garapan 2 ha (%) 1,75 (%)
Luas Lahan (ha)

1. ≤0,50 1 20 1 25
2. 0,51 – 1,5 2 40 2 50
3. >1,00 2 40 1 25
Jumlah 5 100 4 100

Berdasarkan tabel 12 Petani agroforestri durian dengan pola tanam I

memiliki luas lahan dengan rentang 0,25 ha sampai 5,00 ha dan Petani

agroforestri durian dengan pola tanam II memiliki luas lahan dengan

rentang 0,25 ha - 5,00 ha. Rata-rata luas lahan petani agroforestri durian

dengan pola tanam I dan Petani agroforestri durian dengan pola tanam II di

Desa Sungai Langka yaitu sebesar 2 ha dan 1,75 yang berarti tergolong

petani besar, karena menurut (Sastraatmadja, 2010) jika luas lahan ≥ 1 ha

maka disebut dengan petani besar.

B Analisis Kelayakan Finansial

1. Biaya Usahatani

a) Biaya Investasi

Biaya investasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah keseluruhan

biaya yang dikeluarkan pada saat tanaman agroforestri durian belum

menghasilkan (TBM). Tanaman agroforestri terdiri dari dua pola yaitu

durian,kakao, petai dan durian, kakao, cengkeh. Tanaman durian yang di

tanam di desa sungai langka adalah durian lokal, durian mulai memberikan

hasil pada umur 8 tahun. Tanaman kakao, petai dan cengkeh  mulai

memberikan hasil pada umur 3 tahun. Biaya yang dikeluarkan petani
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agroforestri durian pada tahun 1 hingga ke 8 merupakan biaya investasi

bagi tanaman durian sedangkan untuk tanaman kakao, petai dan cengkeh

dimulai dari tahun 1 hingga ke 3, biaya yang di keluarkan berupa biaya

tetap maupun biaya variabel. Biaya yang digunakan dalam tahun investasi

mengikuti biaya yang digunakan pada tanaman yg paling cepat

menghasilkan, yaitu tanaman kakao, petai pada pola tanam I dan kakao,

cengkeh pada pola tanam II. Biaya investasi usahatani agroforestri durian

meliputi:

1) Biaya Bibit

Bibit merupakan input yang penting bagi petani agroforestri durian. Bibit

yang dipilih petani merupakan bibit yang baik sehingga akan lebih

produktif. Bibit tanaman agroforestri terdiri dari bibit durian, bibit kakao,

bibit cengkeh dan bibit petai. Bibit durian untuk setiap petani didapatkan

dari hasil semai sendiri, biji durian yang di ambil untuk di semai diambil

dari durian kualitas terbaik di dataran tinggi desa Sungai Langka.  Hal ini

menjadikan durian Sungai Langka unggul dibandingkan durian di daerah

lainnya di Pesawaran. Sebagian petani melakukan pembibitan sendiri dan

ada juga yang dibantu oleh tenaga kerja dalam keluarga agar pembibitan

selesai lebih cepat. Penggunaan jumlah bibit dengan pola tanam I dan pola

tanam II dapat dilihat pada Tabel 13
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Tabel 13. Biaya penggunaan bibit usaha tani agroforestri pola tanam I dan
pola tanam II per ha.

No.
Respomden

Pola tanam I
Durian Kakao Petai

Jumlah Harga Biaya Jumlah Harga Biaya Jumlah Harga Biaya
(Btg) (Rp) (Rp) (Btg) (Rp) (Rp) (Btg) (Rp) (Rp)

1 20.00 50.000 1.000.000 150.00 5000 750.000 8.00 55.000 440.000
2 24.00 50.000 1.200.000 800.00 5000 4.000.000 25.00 55.000 1.375.000
3 30.00 50.000 1.500.000 4,500.00 5000 22.500.000 8.00 55.000 440.000
4 10.00 50.000 500.000 750.00 5000 3.750.000 4.00 55.000 220.000
5 7.00 50.000 300.000 900.00 5000 4.500.000 8.00 55.000 440.000

Rata-rata lahan 18,20 50.000 910.000 1420 5000 7.100.000 10,60 55.000 583.000
Rata-rata Ha 9,10 50.000 455.000 710.00 5000 3.550.000 5,30 55.000 291.500

No.
Responden

Pola tanam II
Durian Kakao Cengkeh

Jumlah Harga Biaya Jumlah Harga Biaya Jumlah Harga Biaya
(Btg) (Rp) (Rp) (Btg) (Rp) (Rp) (Btg) (Rp) (Rp)

1 20.00 50.000 1.000.000 900 5000 4.500.000 125.00 28.000 3.500.000
2 8.00 50.000 400.000 1.000 5000 5.000.000 100.00 28.000 2.800.000
3 25.00 50.000 1.250.000 3.500 5000 12.500.000 80.00 28.000 2.240.000
4 10.00 50.000 500.000 1.000 5000 5.000.000 120.00 28.000 3.360.000

Rata-rata Lahan 15,75 50.000 787.500 2.800 5000 6.750.000 185,90 28.000 2.975.000
Rata-rata Ha 9 50.000 450.000 1.600 5000 3.875.142,86 106.25 28.000 1.700.000

Sumber : Data primer diolah 2019

Tabel 13 menunjukkan bahwa dengan rata-rata penggunaan bibit per

hektare untuk tanaman durian pola tanam I membutuhkan bibit durian

sebanyak 9,1 batang , untuk-tanaman kakao menggunakan bibit

sebanyak 710 batang dan bibit petai sebanyak 5,3 batang dan rata-rata

penggunaan bibit per hektare untuk tanaman durian pola tanam II yaitu

sebanyak 9 batang, untuk-tanaman kakao menggunakan bibit sebanyak

1600 batang dan tanaman cengkeh menggunakan sebanyak 106,25

batang.

2) Biaya Pupuk

Pada masa awal penanaman, tanaman membutuhkan beberapa jenis

pupuk agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Biaya pupuk pada

masa tanaman belum menghasilkan juga dihitung sebagai biaya

investasi. Jenis pupuk yang digunakan petani yaitu pupuk KCL, NPK,
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Urea dan SP36. Biaya penggunaan pupuk pada masa tanaman belum

menghasilkan dapat dilihat pada Tabel 14

Tabel 14. Biaya pupuk tanaman belum menghasilkan usaha tani
pola tanam I dan pola tanam II

Pola tanam I
pupuk SP 36 pupuk urea pupuk NPK

jumlah harga Biaya jumlah
Harg

a
biaya Jumlah harga biaya

Tahun (Kg) (Rp) (Rp/Kg) (Kg) (Rp) (Rp/Kg) (Kg) (Rp) (Rp/Kg)
1 8,86 2000 17.725 7,10 1150 16.300 8,86 1150 15.509,38
2 8,86 2000 17.725 7,10 1150 16.300 8,86 1150 15.509,38
3 15,98 2000 31.950 24,24 1150 55.467 15,98 1150 27.956,23

Pola tanam II
pupuk KCL pupuk urea pupuk NPK

jumlah Harga Biaya jumlah harga biaya jumlah harga biaya
Tahun (Kg) (Rp) (Rp/Kg) (Kg) (Rp) (Rp/Kg) (Kg) (Rp) (Rp/Kg)

1 9,14 1150 10.514 11,43 1150 13.142,8 11,43 1750 20.000
2 9,14 1150 10.514 11,43 1150 13.142,8 11,43 1750 20.000
3 16 1150 18.400 20,57 1150 23.657,2 20,57 1750 36.000

Sumber : Data primer diolah 2019

Tabel 14 menunjukkan bahwa pupuk yang digunakan petani untuk pola

tanaman I adalah  pupuk SP 36, pupuk Urea dan pupuk NPK dengan

biaya penggunaan pupuk per hektare pada tahun pertama investasi

yaitu  sebesar Rp 41.399,38 dan Pupuk yang digunakan petani untuk

pola tanaman II adalah  pupuk KCL, pupuk Urea dan pupuk NPK

dengan biaya penggunaan pupuk per hektare  pada tahun pertama

investasi adalah sebesar Rp 43.567,14

3) Biaya Pestisida

Petani perlu menggunakan pestisida untuk menjaga tanamannya dari

organisme pengganggu tanaman (OPT). Jenis gangguan yang bisa

timbul pada suatu usahatani adalah berupa hama, penyakit dan juga

virus. Pada usahatani agroforestri durian, hama dominan yang

mengganggu adalah larva penggerek dan  kutu putih.  Namun biasanya
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petani tidak menggunakan pestisida kimiawi hanya pestisida nabati.

Pestisida nabati yang digunakan yaitu campuran dari beberapa jenis

tanaman yaitu daun nimba, daun sirsak, daun pepaya, bawang putih dan

serai yang kemudian ditumbuk dan dilarutkan dengan air cucian beras

sebanyak 1 liter.  Pestisida nabati biasanya diberikan pada sore hari

dikarenakan pestisida nabati tidak tahan terhadap panas matahari.

Tabel 15. Biaya penggunaan pestisida tanaman belum menghasilkan
untuk pola tanam I dan pola tanam II

Pestisida Nabati
Jumlah (ltr) Harga biaya

Tahun 1 0,8 46.500 37.200
Tahun 2 0,8 46.500 37.200
Tahun 3 0,8 46.500 37.200

Pestisida Nabati
Jumlah (ltr) Harga biaya

Tahun 1 0,71 46.500 33.214,29
Tahun 2 0,71 46.500 33.214,29
Tahun 3 0,71 46.500 33.214,29
Sumber : Data primer diolah 2019

Berdasarkan Tabel 15 rata – rata penggunaan biaya pestisida nabati pola

tanam I pada tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 per ha sebesar Rp37.200/thn.

Sedangkan rata – rata penggunaan biaya pestisida nabati pola tanam II

pada tahun 1 , tahun 2 dan tahun 3 per ha sebesar Rp33.214/thn.

4) Biaya Peralatan

Peralatan unit untuk membasmi hama penyakit tanaman yang

digunakan pada usahatani agroforestri durian ini merupakan peralatan-

peralatan yang umum digunakan pada usahatani. Peralatan-peralatan

yang digunakan merupakan peralatan sederhana seperti cangkul, golok,

sprayer, sabit dan gudang yang di gunakan sebagai tempat
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penyimpanan peralatan. Total biaya peralatan untuk pola tanam I yaitu

Rp 3.020.000 pada tahun pertama dan Total biaya peralatan untuk pola

tanam II yaitu 3.060.000 pada tahun pertama.

5) Biaya Tenaga Kerja

Penggunaan tenaga kerja pada usahatani agroforestri durian pola durian,

kakao, petai dan pola durian kakao, cengkeh terdiri dari kegiatan

pembibitan, pengolahan lahan, penyulaman, penyiangan, pemupukan,

pengendalian hama penyakit tanaman, panen, dan pasca panen. Tenaga

kerja dalam keluarga berasal dari hubungan keluarga yang tinggal

dalam satu rumah. Tenaga kerja luar keluarga berasal dari masyarakat

sekitar. Rincian penggunaan tenaga kerja dalam keluarga dan luar

keluarga tanaman belum menghasilkan untuk pola tanam I dan pola

tanam II pada tabel 16 .

Tabel 16. Rata-rata penggunaan TKDK dan TKLK usahatani
agroforestri pola tanam I dan pola tanam II pada tanaman
belum menghasilkan

Pola I

No Kegiatan
TKDK TKLK Jumlah Upah Biaya
(HOK) (HOK) (HOK) (Rp) (Rp)

1 Pembibitan 13.2 9,8 23 70.000,00 1.610.000,00
2 Pengolahan lahan 0 9,8 9,8 70.000,00 686.000,00
3 Pemupukan 16,8 7 23,8 70.000,00 2.940.000,00
4 Pengendalian HPT 12 6 18 70.000,00 1.260.000,00

Total 74,6 3.248.000,00
Pola II

No Kegiatan TKDK TKLK Jumlah Upah Biaya
(HOK) (HOK) (HOK) (Rp) (Rp)

1 Pembibitan 10 9 19 70,000.00 1,330,000.00
2 Pengolahan lahan 0 12.5 12,5 70,000.00 875.000.00
3 Pemupukan 10 10,25 20,25 70.000,00 1.417.500,00
4 Pengendalian HPT 4,75 6,75 11,5 70.000,00 805.000,00

Total 63,25 4.427.500,00
Sumber : Data primer diolah 2019
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Berdasarkan Tabel 16 dapat dilihat rata rata penggunaan tenaga kerja

pada pola tanam I yaitu sebanyak 74,6 HOK dengan penggunaan biaya

sebesar Rp 3.248.000,00 hal ini didasarkan dengan banyaknya jumlah

tanaman dan luas lahan yang digunakan dari lima rata rata responden.

Rata rata penggunaan tenaga kerja pada pola tanam II yaitu sebanyak

63,25 dengan penggunaan biaya sebesar Rp 4.427.500,00 hal ini

didasarkan dengan banyaknya jumlah tanaman dan luas lahan yang

digunakan dari empat rata rata responden.

6) Biaya Pajak

Biaya pajak tanah setiap tahun yang dibebankan kepada petani di desa

Sungai Langka yaitu 1 ha sebesar Rp 100.000/Ha/Tahun.

Total Biaya Investasi

Total biaya investasi ialah seluruh total biaya yang dikeluarkan petani

selama pada tahun tanaman belum menghasilkan. Rincian total biaya

investasi dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Total biaya investasi usahatani agroforestri durian tanaman
belum menghasilkan pola tanam I dan pola tanam II

Pola I Pola II
No Kegiatan/Sarana Produksi Biaya(Rp) Biaya(Rp)

1 Bibit 4.296.500 6.001.762,86
2. Pupuk 41.399,38 43.567,14
3. Pestisida 37.200 33.214
3 Peralatan 3.020.000 3.060.000
4 Tenaga Kerja 3.248.000 4.427.500
5 Pajak 100.000 100.000
Total biaya 10.743.099,4 13.671.514,29

Sumber : Data primer diolah 2019
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b) Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan petani

agroforestri durian yang habis dalam satu kali pakai selama masa

tanaman menghasilkan. Petani akan mengeluarkan biaya operasional

setiap tahunnya, yakni berupa biaya tunai. Biaya tunai yang dikeluarkan

adalah berupa biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja, biaya,

biaya peralatan, dan biaya pajak. Biaya operasional yang di hitung

berdasarkan  tanaman yang paling cepat menghasilkan yaitu  tanaman

kakao, petai untuk pola tanam I dan tanaman kakao, cengkeh untuk pola

tanam II.

1) Biaya Pupuk

Pupuk yang digunakan pada masa tanaman menghasilkan dan

tanaman belum menghasilkan berbeda. Pupuk yang digunakan pada

usahatani agroforestri durian pola tanam I adalah pupuk SP36, pupuk

urea dan pupuk NPK dan pupuk yang digunakan pada usahatani

agroforestri durian pola tanam II adalah pupuk KCL, pupuk Urea,

dan pupuk NPK.
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Tabel 18. Rata-rata penggunaan pupuk usahatani agroforetri durian
pola tanam I dan pola tanam II pada masa Tanaman
Menghasilkan (TM) per (ha)

Pola tanam I

Tahun
pupuk SP 36 pupuk urea pupuk NPK

Jumlah Harga Biaya jumlah harga Biaya jumlah Harga biaya
4 15,98 2,000 31.950 24,24 1.150 27.813 15,98 1.750 27.956
5 32,25 2,000 64.500 24,85 1.150 28.577 32,25 1.750 56.437
6 32,25 2,000 64.500 24,85 1.150 28.577 32,25 1.750 56.437
7 63,90 2,000 127.800 44,51 1.150 51.186 63,90 1.750 111.825
8 63,90 2,000 127.800 44,51 1.150 51.186 63,90 1.750 111.825
9 63,90 2,000 127.800 44,51 1.150 51.186 63,90 1.750 111.825

10 63,90 2,000 127.800 44,51 1.150 51.186 63,90 1.750 111.825
11 63,90 2,000 127.800 73,46 1.150 132.223 78,87 1.750 181.401
12 78,87 2,000 157.740 73,46 1.150 132.223 78,87 1.750 181.401
13 78,87 2,000 157.740 73,46 1.150 132.223 78,87 1.750 181.401
14 78,87 2,000 157.740 73,46 1.150 132.223 78,87 1.750 181.401
15 78,87 2,000 157.740 73,46 1.150 132.223 78,87 1.750 181.401
16 78,87 2,000 157.740 73,46 1.150 132.223 78,87 1.750 181.401
17 78,87 2,000 157.740 73,46 1.150 132.223 78,87 1.750 181.401
18 78,87 2,000 157.740 73,46 1.150 132.223 78,87 1.750 181.401
19 78,87 2,000 157.740 73,46 1,150 132.223 78,87 1.750 181.401
20 78,87 2,000 157.740 73,46 1.150 132.223 78,87 1.750 181.401
21 78,87 2,000 157.740 44,51 1.150 51.186 63,90 1.750 111.825
22 78,87 2,000 157.740 44,51 1.150 51.186 63,90 1.750 111.825
23 78,87 2,000 157.740 44,51 1.150 51.186 63,90 1.750 111.825
24 63,90 2,000 127.800 44,51 1.150 51.186 63,90 1.750 111.825
25 63,90 2,000 127.800 44,51 1.150 51.186 63,90 1.750 111.825

Pola tanam II

Tahun
pupuk KCL pupuk urea pupuk NPK

Jumlah Harga Biaya jumlah Harga Biaya Jumlah Harga Biaya
4 16 1,150.00 18.400 20,57 1,150.00 23.657 20,57 1.750 36.000
5 32 1,150.00 36.800 41,14 1,150.00 47.314 41,14 1.750 72.000
6 32 1,150.00 36.800 41,14 1,150.00 47.314 41,14 1.750 72.000
7 57,14 1,150.00 52.857 82,29 1,150.00 94.628 82,29 1.750 144.000
8 57,14 1,150.00 52.857 82,29 1,150.00 94.628 82,29 1.750 144.000
9 77,71 1,150.00 83.115 82,29 1,150.00 94.628 82,29 1.750 144.000

10 77,71 1,150.00 83.115 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
11 77,71 1,150.00 83.115 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
12 77,71 1,150.00 83.115 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
13 77,71 1,150.00 83.115 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
14 77,71 1,150.00 83.115 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
15 77,71 1,150.00 83.115 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
16 77,71 1,150.00 83.115 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
17 77,71 1,150.00 83.115 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
18 77,71 1,150.00 83.115 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
19 77,71 1,150.00 83.115 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
20 77,71 1,150.00 83.115 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
21 77,71 1,150.00 83.115 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
22 57,14 1,150.00 52.857 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
23 57,14 1,150.00 52.857 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
24 57,14 1,150.00 52.857 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000
25 57,14 1,150.00 52.857 82,29 1,150.00 94.628 100,57 1.750 176.000

Sumber : Data primer diolah 2019
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Berdasarkan Tabel 18 untuk penggunaan pupuk usahatani

agroforestri durian pola tanam I menggunakan pupuk SP 36, pupuk

Urea dan pupuk NPK sedangkan pola tanam II menggunakan pupuk

KCL, pupuk Urea dan pupuk NPK. Rata rata penggunaan pupuk

untuk pola tanam I pada tahun 2018 yaitu mencapai 57,43 kg dan

untuk pola tanam II yaitu mencapai 80 kg, Hal ini tidak sejalan

dengan hasil penelitian Sinta  (2017) tentang pendapatan rumah

tangga usahatani kakao di Desa Sungai Langka, dengan jumlah

penggunaan pupuk urea, pupuk NPK dan pupuk SP36 yang memiliki

rata rata penggunaan pupuk sebanyak 105 kg/ha.

Pupuk yang digunakan berfluktuatif dan penggunaan pupuk telah

disesuaikan dengan anjuran yang telah di atur dalam anjuran

penggunaan pupuk kakao, hal ini dikarenakan kakao merupakan

tanaman dominan  yang ditanam dalam satu luas lahan yang ditanam

oleh petani.

2) Biaya Pestisida

Pestisida digunakan petani saat tanaman mulai berproduksi.

Biasanya hama menyerang bakal buah hingga buah menjadi busuk.

Perlindungan yang diberikan dari pestisida disesuaikan dengan

gangguan hama yang ada.  Penggunaan pestisida usahatani

agroforestri durian pola tanam I dan pola tanam II dapat dilihat pada

Tabel 19
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Tabel 19.  Rata- rata penggunaan pestisida usahatani agroforestri
durian pola tanam I dan pola tanam II pada masa tanaman
menghasilkan per Ha

Pola tanam I

Tahun
Pestisida Nabati Supracide

Jumlah Harga Biaya jumlah Harga Biaya
4 0,8 46,500.00 37.200 - - -
5 0,8 46,500.00 37.200 - - -
6 0,8 46,500.00 37.200 - - -
7 0,8 46,500.00 37.200 - - -
8 0,8 46,500.00 37.200 - - -
9 0,8 46,500.00 37.200 - - -

10 0,8 46,500.00 37.200 - - -
11 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40,000.00 32.000
12 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40,000.00 32.000
13 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40,000.00 32.000
14 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40.000,00 32.000
15 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40,000.00 32.000
16 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40,000.00 32.000
17 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40,000.00 32.000
18 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40,000.00 32.000
19 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40.000,00 32.000
20 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40,000.00 32.000
21 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40,000.00 32.000
22 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40,000.00 32.000
23 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40,000.00 32.000
24 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40,000.00 32.000
25 0,8 46,500.00 37.200 0,8 40,000.00 32.000

Pola tanam II

Tahun
Basmilat Pestisida Nabati

Jumlah Harga Biaya jumlah Harga Biaya
4 - - - 0,71 46,500.00 33.214
5 - - - 0,71 46,500.00 33.214
6 - - - 0,71 46,500.00 33.214
7 - - - 0,71 46,500.00 33.214
8 - - - 0,71 46,500.00 33.214
9 - - - 0,71 46,500.00 33.214

10 - - - 0,71 46,500.00 33.214
11 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
12 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
13 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
14 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
15 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
16 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
17 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
18 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
19 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
20 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
21 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
22 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
23 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
24 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214
25 0,71 60.000,00 42.857 0,71 46,500.00 33.214

Sumber : Data primer diolah 2019
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Berdasarkan Tabel 19 pestisida pada pola tanam I adalah pestisida

nabati dan supracide, sedangkan pestisida pada pola tanam II adalah

pestisida nabati dan basmilat. Pestisida kimia ini didapatkan petani

dari kios ataupun toko pertanian setempat.  Biasanya pestisida ini

dalam pengaplikasiannya harus dilarutkan terlebih dahulu

menggunakan air dan disemprotkan menggunakan sprayer. Rata rata

penggunaan pestisida pada pola tanam I yaitu pestisida nabati dan

supracide masing masing sebanyak 0,8 ltr dengan biaya sebesar Rp.

37.200,- dan Rp 32.000,- sedangkan rata rata penggunaan pestisida

pada pola tanam II yaitu pestisida nabati dan basmilat masing

masing sebanyak 0,71 ltr dengan biaya sebesar Rp 42.857,- dan Rp

33.214,-

3) Biaya Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting pada

usahatani. Tenaga kerja manusia dibutuhkan pada setiap tahap

kegiatan usahatani. Tenaga kerja yang dibutuhkan berupa tenaga

kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Tenaga kerja

dalam keluarga dibutuhkan untuk kegiatan penyiangan, penyerbukan

dan pemanenan. Sedangkan tenaga kerja luar keluarga dibutuhkan

untuk persiapan lahan, penanaman, pemupukan, dan pemanenan.

Rincian penggunaan tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga

dapat dilihat pada Tabel 20
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Tabel 20. Rata-rata penggunaan TKDK dan TKLK usahatani agroforestri
durian pola tanam I dan pola tanam II setelah tanaman
menghasilkan per Ha

Pola tanam I

No Kegiatan
TKDK TKLK Jumlah Upah Biaya
(HOK) (HOK) (HOK) (Rp) (Rp)

1 Pemupukan 9,8 24,5 34,3 56,500.00 1.937.950,00
2 Pengendalian HPT 10 2 12 42,000.00 504.000,00
3 Penyulaman 5,6 5,2 10,8 43.000,00 464.400,00
4 Panen 13 8,4 21,4 67.000,00 1.433.800,00
5 Pasca Panen 13 8,4 21,4 67.000,00 1.433.800,00

Total 99,9 5.773.950,00
Pola tanam II

No Kegiatan
TKDK TKLK Jumlah Upah Biaya
(HOK) (HOK) (HOK) (Rp) (Rp)

1 Pemupukan 10 10,25 20,25 70,000.00 1.417.500,00
2 Pengendalian HPT 4,75 6,75 11,5 70,000.00 805.000,00
3 Penyulaman 10 10,25 20,25 70,000.00 1.417.500,00
4 Panen 10 10,25 20,25 70,000.00 1.417.500,00
5 Pasca Panen 10 10,25 20,25 70,000.00 1.417.500,00

Total 92,5 6.475.000,00
Sumber : Data primer diolah 2019

Berdasarkan Tabel 20 menunjukkan  bahwa rata rata penggunaan

TKDK dan TKLK usahatani agroforestri durian pola tanam I

(durian, kakao, petai) di desa sungai langka, meliputi kegiatan

pemupukan, penyulaman, panen dan pasca panen memerlukan

tenaga kerja yang sama yaitu sebanyak 99,9 HOK dengan upah

sebesar Rp 70.000 sehingga biaya yang dikeluarkan untuk seluruh

kegiatan sebesar Rp 5.773.950.

Sedangkan rata rata penggunaan TKDK dan TKLK usahatani

agroforestri durian untuk pola tanam II (durian, kakao, cengkeh) di

desa sungai langka, meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman,

panen dan pasca panen memerlukan tenaga kerja yang sama yaitu

sebanyak 92,5 HOK dengan upah sebesar Rp 70.000,00 sehingga
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biaya total yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan adalah sebesar

Rp 6.475.000

Biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan pola

durian, kakao, petai, hal ini dikarenakan cengkeh membutuhkan

perawatan yang ekstra sehingga petani dan buruh tani perlu berhati

hati dalam melakukan perlakuan terhadapn tanaman cengkeh.

4) Biaya Pajak

Pada masa tanaman menghasilkan, petani juga harus mengeluarkan

biaya pajak. Rata-rata biaya pajak petani agroforestri durian pola

durian, kakao, petai di Desa sungai langka yaitu sebesar  Rp 100.000

2. Produksi dan Penerimaan

Tanaman agroforestri yang ditemukan di desa Sungai Langka terdiri dari

dua pola, yaitu pola tanam I (durian, kakao, petai) dan pola tanam II

(durian, kakao, cengkeh). Tanaman yang ditanaman oleh petani

agroforestri merupakan tanaman lokal yang sudah biasa di tanam di

daerah pegunungan. Setiap tanaman memiliki waktu produksi yang

berbeda. Hal tersebut yang menjadi dasar petani menggunakan pola

tanam majemuk, sehingga petani dapat merasakan hasil produksi setiap

bulan sepanjang tahun.

Durian mulai berbuah dan menghasilkan setelah umur tanaman mencapai

usia 10 tahun, Tanaman durian mulai memasuki musim panen setiap

bulan Januari dan berakhir di bulan Maret. Hampir semua dari hasil yang

dipanen petani dijual, hanya sedikit saja yang dikonsumsi oleh petani.
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Produksi pastilah selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Masing –

masing tanaman dalam agroforestri durian, baik tanaman kakao, petai,

maupun cengkeh mulai berbuah dan menghasilkan pada setelah umur

tanaman mencapai usia tiga tahun. Tanaman kakao mulai memasuki

musim panen pada bulan April dan berakhir di bulan Juni, tanaman petai

mulai memasuki musim panen pada bulan Juli dan berakhir di bulan

September dan tanaman cengkeh mulai memasuki musim panen pada

oktober dan berahir di bulan Desember. Semua tanaman berasal dari bibit

lokal yang diperoleh dari hasil semai sendiri oleh masing masing petani.

Penerimaan merupakan nilai hasil yang diterima petani yang dihitung

dengan mengalikan jumlah produksi dengan harga yang diterima

petani. Produksi usahatani yang digunakan merupakan hasil produksi

selama 25 tahun. Berikut disajikan tabel mengenai Rata-rata produksi,

harga jual dan penerimaan usahatani agroforestri durian pola (durian,

kakao, petai) dan produksi dan penerimaan usahatani agroforestri durian

pola (durian, kakao, cengkeh)  berdasarkan umur tanaman disajikan pada

Tabel 21
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Tabel 21. Rata-rata produksi, harga jual dan penerimaan usahatani agroforestri durian pola tanam I dan pola tanam II per rata –
rata  luas lahan

Pola II
durian Kakao Petai Total

Produksi Harga Nilai Produksi Harga Nilai Produksi Harga Nilai Penerimaan
Tahun Kg Rp Rp Kg Rp Rp Kg Rp Rp Rp

1 -
2 -
3 -
4 461,00 26.000,00 11.986.000,00 57,85 10.000,00 578.500,00 12.564.500,00
5 627,00 26.000,00 16.302.000,00 60,18 10.000,00 601.750,00 16.903.750,00
6 649,63 26.000,00 16.890.250,00 63,30 10.000,00 633.000,00 17.523.250,00
7 678,00 26.000,00 17.628.000,00 57,98 10.000,00 579.750,00 18.207.750,00
8 - 696,25 26.000,00 18.102.500,00 53,48 10.000,00 534.750,00 18.637.250,00
9 - 722,50 26.000,00 18.785.000,00 55,45 10.000,00 554.500,00 19.339.500,00

10 111,00 12.500,00 1.387.500,00 744,38 26.000,00 19.353.750,00 58,38 10.000,00 583.750,00 21.325.000,00
11 143,00 12.500,00 1.787.500,00 761,25 26.000,00 19.792.500,00 67,28 10.000,00 672.750,00 22.252.750,00
12 159,00 12.500,00 1.987.500,00 725,00 26.000,00 18.850.000,00 77,98 10.000,00 823.500,00 21.661.000,00
13 188,00 12.500,00 2.350.000,00 756,25 26.000,00 19.662.500,00 82,35 10.000,00 872.750,00 22.885.250,00
14 203,50 12.500,00 2.543.750,00 830,00 26.000,00 21.580.000,00 87,28 10.000,00 872.750,00 24.996.500,00
15 243,00 12.500,00 3.037.500,00 853,00 26.000,00 22.178.000,00 91,13 10.000,00 911.250,00 26.126.750,00
16 269,00 12.500,00 3.362.500,00 767,50 26.000,00 19.955.000,00 84,08 10.000,00 840.750,00 24.158.250,00
17 306,00 12.500,00 3.825.000,00 830,00 26.000,00 21.580.000,00 85,73 10.000,00 857.250,00 26.262.250,00
18 322,00 12.500,00 4.025.000,00 848,75 26.000,00 22.067.500,00 95,08 10.000,00 950.750,00 27.043.250,00
19 367,50 12.500,00 4.593.750,00 805,00 26.000,00 20.930.000,00 105,05 10.000,00 1.050.500,00 26.574.250,00
20 448,00 12.500,00 5.600.000,00 802,50 26.000,00 20.865.000,00 95,80 10.000,00 958.000,00 27.423.000,00
21 546,00 12.500,00 6.825.000,00 860,00 26.000,00 22.360.000,00 88,50 10.000,00 885.000,00 30.070.000,00
22 715,00 12.500,00 8.937.500,00 890,00 26.000,00 23.140.000,00 104,50 10.000,00 1.045.000,00 33.122.500,00
23 782,50 12.500,00 9.781.250,00 940,00 26.000,00 24.440.000,00 108,75 10.000,00 1.087.500,00 35.308.750,00
24 432,90 12.500,00 5.411.250,00 970,00 26.000,00 25.220.000,00 129,13 10.000,00 1.291.250,00 31.922.500,00
25 562,80 12.500,00 7.035.000,00 997,50 26.000,00 25.935.000,00 126,50 10.000,00 1.265.000,00 34.363.750,00

Total 5.799,20 72.490.000,00 17.215,50 447.603.000,00 1.835,70 18.450.000,00 538.671.750,00
Sumber: Data primer diolah, 2019
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Pola II
Durian Kakao Cengkeh Total

Produksi Harga Nilai Produksi Harga Nilai Produksi Harga Nilai Penerimaan
Tahun Kg Rp Rp Kg Rp Rp Kg Rp Rp Rp

1 -
2 -
3 -
4 481,07 26.000 12.507.857,14 30,71 80.000 2.457.142,86 14.965.000,00
5 544,29 26.000 14.151.428,57 33,57 80.000 2.685.714,29 16.837.142,86
6 578,57 26.000 15.042.857,14 37,57 80.000 3.005.714,29 18.048.571,43
7 601,25 26.000 15.632.500,00 40,29 80.000 3.222.857,14 18.855.357,14
8 - - - 631,25 26.000 16.412.500,00 41,14 80.000 3.291.428,57 19.703.928,57
9 - - - 664,29 26.000 17.271.428,57 37,71 80.000 3.017.142,86 20.288.571,43

10 142,86 12.500 1.785.714,29 691,43 26.000 17.977.142,86 40,86 80.000 3.268.571,43 23.031.428,57
11 177,14 12.500 2.214.285,71 714,29 26.000 18.571.428,57 42,86 80.000 3.428.571,43 24.214.285,71
12 232,86 12.500 2.910.714,29 741,07 26.000 19.267.857,14 50,86 80.000 4.068.571,43 26.247.142,86
13 262,86 12.500 3.285.714,29 742,86 26.000 19.314.285,71 58,57 80.000 4.685.714,29 27.285.714,29
14 328,57 12.500 4.107.142,86 783,21 26.000 20.363.571,43 65,14 80.000 5.211.428,57 29.682.142,86
15 421,43 12.500 5.267.857,14 791,07 26.000 20.567.857,14 71,14 80.000 5.691.428,57 31.527.142,86
16 435,71 12.500 5.446.428,57 753,57 26.000 19.592.857,14 82,14 80.000 6.571.428,57 31.610.714,29
17 527,86 12.500 6.598.214,29 798,93 26.000 20.772.142,86 80,00 80.000 6.400.000,00 33.770.357,14
18 550,00 12.500 6.875.000,00 841,07 26.000 21.867.857,14 68,57 80.000 5.485.714,29 34.228.571,43
19 650,00 12.500 8.125.000,00 800,00 26.000 20.800.000,00 65,86 80.000 5.268.571,43 34.193.571,43
20 724,29 12.500 9.053.571,43 764,29 26.000 19.871.428,57 73,71 80.000 5.897.142,86 34.822.142,86
21 797,14 12.500 9.964.285,71 810,71 26.000 21.078.571,43 75,86 80.000 6.068.571,43 37.111.428,57
22 715,71 12.500 8.946.428,57 867,86 26.000 22.564.285,71 86,43 80.000 6.914.285,71 38.425.000,00
23 813,43 12.500 10.167.857,14 935,71 26.000 24.328.571,43 105,00 80.000 8.400.000,00 42.896.428,57
24 552,57 12.500 6.907.142,86 953,57 26.000 24.792.857,14 114,29 80.000 9.142.857,14 40.842.857,14
25 632,86 12.500 13.843.750,00 994,64 26.000 25.860.714,29 121,43 80.000 9.714.285,71 49.556.250,00

Total 7.965,29 105.499.107,14 16.485,00 428.610.000,00 1.423,71 113.897.142,86 648.143.750,00
Sumber: Data primer diolah, 2019
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Berdasarkan  Tabel 21 menunjukkan bahwa rata - rata produksi, harga

jual dan produk durian pola tanam I per rata – rata  luas lahan (2 ha)

berfluktuatif.  Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan terhadap

permintaan dan penawaran hasil produksi di pasaran, gagal panen dan

iklim tidak menentu yang mengakibatnya berfluktuasinya produksi dan

harga produksi.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Nadeak, dkk (2013) tentang

kelayakan usaha tani pola agroforestri kakao durian dengan rata rata

penerimaan per tanaman Rp. 71.392.802,34,- dari satu petani, sejalan

dengan penelitian agroforestri durian di sungai langka, maka dapat di

asumsikan penerimaan dari empat petani dari pola tanam I dan lima

petani dari pola tanam II  bisa mencapai hingga ratusan juta rupiah,

dibuktikan dengan keuntungan pada tahun 2018 untuk pola tanam I

mencapai Rp25.737.088,50- dan keuntungan pada tahun 2018 untuk pola

tanam II mencapai Rp 39.067.478,57,-.

3. Analisis Kelayakan Finansial

Perhitungan analisis finansial untuk usahatani agroforestri durian di Desa

Sungai Langka didasarkan pada umur ekonomis tanaman (25 tahun) yang

dihitung dengan melakukan campounding factor pada tingkat suku bunga

per tahun 7%. Campounding factor ditujukan untuk meningkatkan

manfaat yang diperoleh dari investasi, biaya usahatani agroforestri durian

pada masa lalu dan nilai pada saat sekarang.

Tingkat suku bungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dipilih karena

lembaga keuangan yang banyak digunakan petani di Pesawaran yaitu
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sebesar 7% per tahun. Penggunaan tingkat suku bunga pinjaman tersebut

diasumsikan bahwa dalam mengembangkan usahataninya petani harus

memperoleh tambahan modal usaha melalui dana pinjaman dengan

membayar bunga pinjaman.

Hasil perhitungan finansial pada tingkat suku bunga 7% untuk usahatani

agroforestri pola tanam I dan pola tanam II disajikan pada Tabel 22

Tabel 22. Kriteria finansial usahatani agroforestri durian pola
tanam I dan pola tanam II

Pola I Pola II
keterangan

Kriteria Nilai Nilai
IRR 42% 35% Layak
Net Present Value 779.280.851,61 843.143.968,38 Layak
Payback Periode 4,01 6,00 Layak
Gross B/C 3,57 3,01 Layak
Net B/C 16,17 8,55 Layak

Sumber : Data primer diolah 2019

A) Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Net B/C merupakan perbandingan antara present value total dari benefit

bersih pada tahun – tahun dimana benefit bersih tersebut bersifat positif

terhadap present value total dari biaya bersih pada tahun – tahun

dimana Bt-Ct bersifat negatif. Berdasarkan perhitungan pada Tabel 22

nilai Net B/C yang didapatkan lebih besar dari 1 nilai yaitu sebesar

16,17 dan 8,55 dari penggunaan kombinasi antara compounding factor

dan discount factor, artinya setiap Rp. 1,00 biaya bersih yang telah

dikeluarkan pada usahatani agroforestri untuk pola tanam I dan pola

tanam II akan menghasilkan penerimaan bersih sebesar Rp. 16,17 dan

Rp 8,55. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Devy,2018) dengan
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Net b/c sebesar 8,69 sehingga menguntungkan dan layak diteruskan.

Berdasarkan hasil tersebut maka usahatani agroforestri durian pola

tanam I dan pola tanam II di Desa Sungai Langka menguntungkan dan

layak untuk diteruskan.

B) Gross benefit Cost Ratio (Gross B/C)

Nilai rasio penerimaan dan biaya yang telah disesuaikan dengan tingkat

suku bunga yang berlaku (Gross B/C) digunakan salah satu indikator

efesiensi modal. Kriteria kelayakan Gross B/C >1, maka usahatani

agroforestri dinyatakan layak, berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel

35 dan Tabel 36 nilai Gross B/C usahatani agroforestri pola tanam I

dan pola tanam II menguntungkan dan layak diteruskan. Nilai Gross

B/C usahatani agroforestri pola tanam 1 dan pola tanam II sebesar 3,57

dan 3,51 artinya setiap Rp. 1,00 biaya yang dikeluarkan menghasilkan

penerimaan sebesar Rp. 3,57 dan Rp 3,51. Hal ini didukung dengan

hasil penelitian (Pasaribu,2017) dengan  nilai Gross B/C 3,58 artinya

setiap Rp. 1,00 biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan

sebesar Rp. 3,58. Berdasarkan hasil tersebut maka usahatani

agroforestri durian pola tanam I dan pola tanam II menguntungkan dan

layak untuk diteruskan.

C) Net Present Value (NPV)

Perhitugan  nilai Net Present Value (NPV) menggunakan

compounding factor 7% untuk pola tanam I sebesar

Rp779.280.851,61 dan untuk pola tanam II sebesar Rp 843.143.968,38
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yang menunjukkan bahwa keuntungan yang diterima pada usahatani

agroforestri durian cukup besar sehingga layak untuk diteruskan.

Penelitan ini didukung dengan hasil penelitian (Pasaribu,2017) yang

menyatakan bahwa tumpang sari tanaman kakao menguntungkan.

D) Internal Rate of Reture (IRR)

Hasil perhitungan tingkat pengembalian internal investasi usahatani

agroforestri durian di Desa Sungai Langka pada Tabel 22

menunjukkan bahwa nilai IRR untuk pola tanam I dan pola tanam II

ialah sebesar 42% dan 35%. Penelitian ini sejalan dengan penelitian

( Azmy,2017 ) yang menyatakan bahwa IRR lebih besar

dibandingkan nilai tingkat suku bunga pinjaman saat ini yaitu nilai

IRR sebesar 40,28% dengan tingkat suku bunga 9,75%.

Nilai IRR usahatani agroforestri durian di Desa Sungai Langka lebih

besar dari tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku saat ini, Hal ini

berarti usahatani agroforestri durian di Desa Sungai Langka secara

finansial menguntungkan dan layak diteruskan.

E) Payback Period (PP)

Payback period merupakan penilaian investasi untuk menganalisis

lamanya waktu pengambilan dari investasi yang dikeluarkan. Hasil

perhitungan payback period pada tingkat suku bunga 7% sebagai

compounding factor untuk pola tanam I selama 4,01 tahun dan pola

tanam II selama 6 tahun. Perhitungan payback period ini

menunjukkan tingkat lama pengembalian modal investasi, oleh
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karena itu nilai payback periode lebih cepat dibanding umur tanaman

yang digunakan yaitu 25 tahun. Maka agroforestry durian di Desa

Sungai Langka layak untuk diteruskan. Penelitian ini sejalan dengan

penelitian Pasaribu (2017) dimana payback periode 5,89 tahun. Pada

tingkat suku bunga yang berlaku, 9,75% untuk usahatani campuran

kakao.

Berdasarkan seluruh indicator kelayakan finansial disimpulkan

bahwa agroforestri durian di Desa Sungai Langka, Kecamatan

Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran merupakan unit usaha yang

layak untuk diteruskan dan dikembangkan.

C. Analisis Keuntungan

Keuntungan usahatani agroforestri durian diperoleh dari selisih antara

penerimaan total dengan biaya total yang dikeluarkan dalam usahatani

agroforestri durian. Analisis keuntungan usahatani agroforestri durian pola

tanam I dan pola tanam II pada tahun 2018 tertera pada Tabel 23 dan Tabel

24.
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Tabel 23. Keuntungan agroforestri durian pola tanam I ( durian, kakao, petai)
tahun 2018

Pola tanam I Usahatani per 1 Ha
Durian, Kakao, Petai satuan jumlah harga nilai
A. Penerimaan

Durian Kg 562,80 12.500,00 7.035.000,00
Kakao Kg 997,50 26.000,00 25.935.000,00

Pete Kg 126,50 10.000,00 1.265.000,00
Total Penerimaan 1.686,80 34.235.000,00
B. Biaya tunai

Pajak Rp/Thn 100.000,00
TKLK Rp 2.170.000,00
Pupuk
- Pupuk SP36 Kg 63,90 2.000,00 127.800,00
- Pupuk Urea Kg 44,51 1.150,00 51.186,50
- Pupuk NPK Kg 63,90 1.750,00 111.825,00
Pestisida
- Pestisida Nabati Ltr 0,80 40.000,00 32.000,00
- Basmilat Ltr 0,70 46.500,00 32.550,00

Total Biaya Tunai 2.625.361,50
C. Biaya Diperhitungkan

TKDK Rp 1.778.000,00
Sewa Lahan Rp/Thn 4.000.000,00
Penyusutan Peralatan Rp/Thn 94.550,00

Total Biaya Diperhitungkan Rp 5.872.550,00
Total Biaya Rp 8.497.911,50

0
D. Pendapatan
I.  Pendapatan Atas Biaya Tunai Rp 31.609.638,50

0
II.  Pendapatan Atas Biaya Total Rp 25.737.088,50

Sumber : Data primer diolah 2019

Tabel 23 menunjukkan bahwa agroforestri pola tanam I ( durian, kakao, petai)

merupakan unit usaha yang menguntungkan baik atas biaya tunai maupun

biaya total.  Keuntungan yang di dapatkan sebesar Rp. 25.737.088,50.
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Tabel 24.  Keuntungan agroforestri durian pola tanam II (durian, kakao, cengkeh)
tahun 2018

Pola tanam II Usahatani per 1 Ha
Kakao, Durian dan Cengkeh satuan jumlah harga nilai

A. Penerimaan
Durian Kg 632,86 12.500,00 13.843.750,00
Kakao Kg 994,64 26.000,00 25.860.714,29
Cengkeh Kg 121,43 80.000,00 9.714.285,71

Total Penerimaan 1.748,93 49.418.750,00
B. Biaya Operasional

Pajak Rp/Thn 100.000,00
TKLK Rp/HOK 3.342.500,00
Pupuk
- Pupuk KCL Kg 57,14 1.150,00 65.714,29
- Pupul Urea Kg 82,29 1.150,00 94.628,57
- Pupuk NPK Kg 82,29 1.750,00 144.000,00
Pestisida
- Pestisida Nabati Ltr 0,71 46.500,00 33.214,29
- Supracide Ltr 0,71 60.000,00 42.857,14

Total Biaya Operasional 3.822.914,29
C. Biaya Diperhitungkan

TKDK HOK 2.432.500,00
Sewa Lahan Rp/Thn 4.000.000,00
Penyusutan peralatan Rp 95.857,14

Total Biaya Diperhitungkan Rp 6.528.357,14
Total Biaya Rp 10.351.271,43

0
D. Pendapatan
I.  Pendapatan Atas Biaya Tunai Rp 45.595.835,71

0
II.  Pendapatan Atas Biaya Total Rp 39.067.478,57

Sumber : Data primer diolah 2019

Tabel 24 menunjukkan bahwa agroforestri pola tanam II ( durian, kakao,

cengkeh) merupakan unit usaha yang menguntungkan baik atas biaya tunai

maupun biaya total.  Keuntungan yang di dapatkan sebesar Rp.

39.067.478,57.

Berdasarkan analisis data pada Tabel 23 dan Tabel 24 disimpulkan bahwa

agroforestri durian baik pola tanam I (durian, kakao, petai) dan pola tanam II

(durian, kakao, cengkeh) merupakan unit usaha yang menguntungkan.
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN

A.   Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut:

1. Usahatani agroforestri durian pola tanam I (durian, kakao, petai) dan pola

tanam II (durian, kakao, cengkeh) di Desa Sungai Langka merupakan unit

usaha yang secara finansial layak dan menguntungkan untuk diusahakan

dan dikembangkan.

2. Pada tahun 2018 agroforestri durian pola tanam I (durian, kakao, petai)

memiliki keuntungan sebesar Rp25.737.588,50/ha dan agroforestri pola

tanam II (durian, kakao, cengkeh) memiliki keuntungan sebesar

Rp39.067.478,57 /ha.

B.   Saran

Dari hasil dan pembahasan beberapa saran yang diajukan adalah sebagai

berikut:

1.  Kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran, hendaknya dapat meberikan

bantuan pinjaman modal kepada petani serta memfasilitasi pendampingan

pengembangan pembuatan jaringan pemasaran yang efektif bagi petani

agroforestri durian
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2.  Bagi petani, hendaknya dapat meningkatkan produktivitas lahan dan mutu

hasil agar keuntungannya meningkat.

3. Bagi peneliti lain, agar dapat melanjutkan penelitian tentang agroforestri

durian terutama aspek pemasaran dan strategi pengembangan agroforestri

durian.
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