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ABSTRAK

KONTRIBUSI HUTAN TANAMAN RAKYAT TERHADAP
PENDAPATAN PETANI DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT

XIV GEDONG WANI

Oleh

ANNIZA FARADHANA

Salah satu program pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan lahan hutan

adalah dengan memberikan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) di KPH Unit XIV Gedong Wani Register 40

Lampung Selatan seluas 30.243 ha pada tahun 2017 dengan tujuan untuk

meningkatkan produktivitas lahan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk

mengetahui karakteristik petani, menganalisis kontribusi HTR terhadap

pendapatan petani dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh

terhadap pendapatan petani. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi,

wawancara, dan studi literatur. Pengambilan sampel menggunakan proportional

simple random dengan jumlah responden sebanyak 90 petani. Data yang sudah

dikumpulkan dianalisis menggunakan rumus pendapatan dan menggunakan

analisis regresi linier untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh

terhadap pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa petani memiliki

karakteristik berupa umur dominan petani 48 tahun, tingkat pendidikan petani
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rata-rata Sekolah Dasar (SD), jumlah tanggungan rata-rata petani 3-4 orang,

pekerjaan sampingan petani yaitu buruh pabrik, tukang ojek serta warung dan luas

lahan petani rata-rata 1,5-2 ha. Perhitungan kontribusi HTR terhadap pendapatan

rata-rata Rp 8.036.507/KK/bulan atau sebesar 67,72%.  Hasil ini menunjukan

bahwa kontribusi HTR terhadap pendapatan petani sangat besar dibandingakn

standar upah minimum Provinsi Lampung dan hasil perhitungan regresi linier

menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan HTR

adalah luas lahan, jumlah tanaman dan jumlah tenaga kerja.

Kata Kunci: Hutan Tanaman Rakyat, kontribusi, pendapatan.



ABSTRACT

CONTRIBUTION COMMUNITY PLANTATION FOREST ON FARMERS
INCOME IN THE UNIT OF THE XIV FOREST MANAGEMENT

GEDONG WANI

By

ANNIZA FARADHANA

One of the government programs in overcoming forest land abuse was by granting

Timber Forest Product Utilization Permits in Community Plantation Forests

(TFPUP-CPF) in Unit XIV Gedong Wani Register 40 in South Lampung is

30,243 ha in 2017 with the aim of increasing land productivity. The purpose of

this study is to determine the characteristics of farmers, analyze the contribution

of CPF to farmers 'income and analyze what factors influence farmers' income.

Data collection uses observation, interview, and literature studies techniques.

Sampling using proportional simple random with the number of respondents as

many as 90 farmers. Data that has been collected is analyzed using income

formula and uses linear regression analysis to determine what factors influence

income. The results of this study indicate that farmers have the characteristics of

the average age of farmers 48 years, the education level of the average primary

school , the number of dependents on average farmers 3-4 people, side jobs

farmers namely factory workers, motorcycle drivers and stalls and farmers' land
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area of 1.5-2 ha on average. Calculation of the contribution of CPF to the average

income is IDR 8.036.507/KK /month or 66,72%. These results indicate that the

contribution of CPF to farmers' income is very large compared to the Lampung

Province minimum wage standard and the results of linear regression calculations

indicate that the variables that significantly influence CPF income are land area,

number of plants and number of workers.

Key words: Community Plantation Forests, Contribution, Income.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan adalah sumber daya alam yang perlu dimanfaatkan secara lestari untuk

kesejahteraan rakyat, dengan cara tetap menjaga keberlangsungan fungsi dan

kemampuannya dalam melestarikan lingkungan (Jazuli, 2015). Bagi masyarakat

sekitar hutan selain memberi manfaat jasa lingkungan, hutan juga memberikan

manfaat berupa kayu yang bernilai ekonomis (Agustini dkk., 2017).

Ekosistem hutan mengalami peningkatan permasalahan yang disebabkan karena

rendahnya pendapatan masyarakat dari usaha hutan produksi (Andrasmoro dan

Nurekawati, 2017).  Rendahnya pendapatan masyarakat melalui usaha kehutanan

berdampak terhadap tingginya kegiatan konversi lahan hutan menjadi usaha non

kehutanan (Alam, 2007).  Wulandari (2010) menambahkan bahwa manusia

seringkali menjadi pangkal masalah degradasi lingkungan.  Menurut Ilham dkk.

(2016) salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjawab

kompleksitas permasalahan kehutanan adalah dengan memperbaiki pengelolaan

sumber daya hutan.  Perbaikan pengelolaan hutan salah satunya dapat dilakukan

dengan melalui perhutanan sosial. Berdasarkan salah satu pengelolaan perhutanan

sosial yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
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P.83/MENLHK/SETJEN/-KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial. Salah

satunya adalah Hutan Tanaman Rakyat.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan hutan produksi yang dibangun oleh

kelompok masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan

produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin

kelestarian sumber daya hutan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat

untuk berusaha di bidang hutan tanaman (Ferdian, 2017). Program HTR

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, terutama kawasan hutan

terdegradasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Herawati,

2010; Sumanto, 2009). Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor P.

16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 dijelaskan pula bahwa pembangunan HTR

menggunakan komposisi tanaman kayu 70% dan tanaman tahunan 30% sehingga

sesuai dengan tujuan HTR yaitu agar tetap terjaga kelestarian kawasan hutan dan

terjamin kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Beberapa hasil penelitian

tentang kontribusi HTR menunjukkan hasil tinggi yang didominasi oleh kayu

seperti HTR di Kalimantan Utara kayu jabon (Antocepallus cadamba) dan HTR di

Kalimantan Barat kayu karet (Hevea brasiliensis) (Sarjono dkk., 2017; Miranda

dkk., 2015).

Salah satu HTR di Provinsi Lampung yang diharapkan mampu berkontribusi

terhadap pendapatan masyarakat yaitu KPH Unit XIV Gedong Wani Register 40

Lampung Selatan yang diberikan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) pada tahun 2017 dengan luas 30.243 ha yang

disebar di 5 Desa yaitu Desa Budi Lestari, Desa Sinar Ogan, Desa Jati Baru,
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Desa Srikaton dan Desa Jati Indah di Register 40 Lampung Selatan (Novayanti

dkk., 2018).  Pengembangan HTR di KPH Unit XIV Gedong Wani melibatkan 56

kelompok petani hutan (KPHP XIV Gedong Wani, 2015).

HTR di KPH Unit XIV Gedong Wani menerapkan pola tanam dengan sistem

agrosilvopastura yaitu kombinasi antara jenis tanaman pertanian, kehutanan dan

peternakan dengan didominasi tanaman pertanian. Pola tanam ini belum

mengarah kepada penerapan pola tanam HTR yang seharusnya.  Hal ini

dikarenakan petani sudah lebih dahulu melakukan budidaya pertanian.  Menurut

petani, sektor budidaya jenis tanaman pertanian lebih menguntungkan dari pada

jenis tanaman kehutanan dan petani mendapatkan keuntungan lebih cepat dari

budidaya tanaman pertanian. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan

dalam rangka mengetahui besarnya kontribusi HTR dengan pola agrosilvopastura

dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik petani HTR?

2. Berapa besar kontribusi HTR terhadap pendapatan petani?

3. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan petani HTR?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi karakteristik petani HTR.
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2. Menganalisis kontribusi HTR terhadap pendapatan petani yang mengelola

lahan di KPH Gedong Wani.

3. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan petani

HTR.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan informasi bagi para petani mengenai pendapatan yang diterima

dari pengelolaan HTR dan agar petani mengetahui apa saja faktor-faktor yang

mempengaruhi pendapatan.

2. Sebagai pertimbangan bagi pengelola KPHP Gedong Wani untuk

pengembangan HTR;

3. Memberikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian

tentang kontribusi pendapatan HTR terhadap pendapatan petani.

1.5 Kerangka Pemikiran

KPH Unit XIV Gedong Wani merupakan kesatuan pemangkuan hutan yang

berada di Lampung tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten

Lampung Timur sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.427/Menhut-II/2011 tanggal 27 Juli 2011 seluas ± 30.243 ha.  KPH Unit XIV

Gedong Wani memiliki program HTR yang dikelola bersama masyarakat yang

bertujuan untuk melestarikan hutan dan mendapatkan keuntungan bagi pengelola

HTR (KPHP XIV Gedong Wani, 2015).
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Petani HTR di Desa Budi Lestari dan Desa Srikaton memiliki karakteristik yang

sama. Pendapatan petani didapatkan dari mengelola lahan HTR dan non HTR.

Pendapatan dihitung dari selisih total penerimaan petani dengan total biaya,

sedangkan untuk kontibusi HTR terhadap pendapatan total petani dihitung dengan

membandingkan pendapatan petani HTR dengan pendapatan total petani. Faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan petani maka dapat dianalisis menggunakan

model regresi linier berganda yang meliputi jumlah tenaga kerja, luas lahan,

jumlah tanggungan keluarga, jenis tanaman dan perkerjaan sampingan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diagram alir penelitian dapat dilihat pada

Gambar 1.
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Gambar 1. Diagram alir penelitian.

Faktor yang mem-
pengaruhi
pendapatan:
1. Jumlah

tanggungan
2. Perkerjaan non

HTR
3. Luas lahan
4. Jumlah

tanaman
5. Jumlah tenaga

kerja

Sumber Pendapatan

Karakteristik Petani HTR

Total Pendapatan

Program HTR

Pendapatan dari HTR Pendapatan selain HTR

Kontribusi HTR

KPH Unit XIV
Gedong Wani
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hutan Tanaman Rakyat

Sejak tahun 2007 Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan pemanfaatan

hutan produksi berbasis masyarakat melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.

23/Menhut-II/ 2007 tanggal 25 juni 2007 tentang tata cara permohonan ijin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman rakyat, yang kemudian

digantikan dengan Permenhut No. P. 55/Menhut-II/2011. Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan hak akses kepada

masyarakat untuk membangun hutan tanaman di kawasan negara (Sulastiyo dkk.,

2016). Kebijakan pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) memberi

kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan tanaman produksi

(Pulungan dkk., 2015).

Tujuan program HTR adalah meningkatkan produktivitas lahan, terutama di

kawasan hutan yang telah rusak sehingga memberikan kesempatan bagi

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Andrasmoro dan Nurekawati,

2017). Menurut Kaskoyo dkk. (2014) pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pengelolaan hutan negara dapat meminimalkan konflik penggunaan lahan

hutan.
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Program HTR pada dasarnya bersifat multi-sektor, multi-pihak dan multi-strata

pemerintahan yang memiliki kerangka kelembagaan yang luas dan meliputi

berbagai bidang untuk memperkuat pengelolaan hutan sebagai upaya pemerintah

dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya hutan (Ahmad

dkk., 2017).

Penanaman kembali kawasan hutan produksi oleh masyarakat merupakan budaya

baru dalam mengelola hutan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Mengelola hutan tanaman rakyat diperlukan dasar-dasar pertimbangan teknis,

manajemen, kelembagaan dan pembiayaan (Hakim, 2009). Herwanti (2015) juga

menyatakan bahwa tanaman kayu diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap kebutuhan bahan baku bagi masyarakat dan industri perkayuan.

Pembangunan HTR dalam jangka panjang secara konsisten, komprehensif,

koordinatif dan kredibel akan membentuk struktur baru perekonomian nasional

berdaya saing tinggi yang berbasiskan sumberdaya alam terbaharui, keunggulan

lokal dan tahan terhadap perubahan eksternal seperti krisis moneter atau ekonomi

(Abidin dkk., 2016).

2.2 Pendapatan Rumah Tangga Petani

Pendapatan adalah total pendapatan petani yang telah dikurangi dengan biaya

produksi dalam usaha, pendapatan total merupakan penjumlahan pendapatan dari

kebun, perikanan, peternakan dan pertanian (Olivi dkk., 2015).  Menurut

Tiurmasari dkk. (2016), tingkat pendapatan responden tiap rumah tangga per

tahun adalah total pengeluaran rumah tangga petani, baik pendapatan untuk
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pangan maupun non pangan. Kontribusi pendapatan total rumah tangga

bergantung pada produktivitas faktor produksi yang digunakan dari jenis kegiatan,

pendapatan rumah tangga banyak dipengaruhi dominasi sumber-sumber

pendapatan yaitu jenis pendapatan yang berasal dari luar sektor pertanian

umumnya tidak terkait dengan musim dan dapat dilakukan setiap saat sepanjang

tahun (Sudirman, 2016).

Pendapatan rumah tangga adalah besarnya penerimaan yang diterima masyarakat

akibat kegiatan yang dilakukannya belum dikurangi besarnya biaya operasional

yang dikeluarkan dan pendapatan masyarakat ini dibedakan menjadi pendapatan

yang diperoleh dari kegiatannya di dalam kawasan hutan dan pendapatan lainnya

dari kegiatan di luar kawasan hutan (Aziz, 2014).  Pendapatan dari kawasan hutan

adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat dari dalam kawasan hutan, seperti

hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan kayu (Senoaji, 2011).

Biaya terbagi menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya variabel.  Biaya tetap

adalah biaya yang dipergunakan tidak habis dalam satu proses produksi dan terus

dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit.  Biaya tetap

juga tidak bergantung pada besar kecilnya biaya produksi yang diperoleh.  Biaya

tetap meliputi pajak lahan, penyusutan alat dan tenaga kerja dalam keluarga

(Logor dkk., 2015). Biaya variabel atau biaya tidak tetap merupakan biaya yang

berubah sesuai dengan besarnya produksi (Yulia dkk., 2015).
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2.3 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

2.3.1 Jumlah tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan

karena menurut Ayu dkk. (2014), anggota keluarga yang dimiliki petani dapat

dimanfaatkan sebagai tenaga kerja, sehingga jumlah tanggungan keluarga dapat

meningkatkan hasil usaha tani.  Nababan (2009), menyebutkan bahwa petani

memerlukan tenaga kerja seefesien mungkin untuk mengelola lahannya dan

kebanyakan petani menggunakan pekerja dikarenakan lahan tidak dapat dijangkau

oleh alat transportasi.  Menurut Olivi dkk. (2015) salah satu faktor yang

mempengaruhi produksi adalah tenaga kerja.  Oleh karena itu, penggunaan tenaga

kerja yang efisien akan membantu proses produksi sehingga semakin banyak

jumlah tenaga kerja yang digunakan maka pemanfaatan lahan juga akan semakin

baik.

2.3.2 Luas lahan

Luas lahan yang dikelola oleh masyarakat per gapoktan dapat mempengaruhi

pendapatan karena semakin luas lahan yang digarap semakin besar kemungkinan

untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan (Patty, 2010).  Luas suatu lahan

sangat berpengaruh nyata terhadap pendapatan responden jika variabel lain tetap

maka luas lahan petani meningkat satu hektar dari nilai pendapatan rata-rata

petani akan bertambah besar (Olivi dkk., 2015).  Phahlevi (2013), mengatakan

luas lahan pertanian akan mempengaruhi efisiensi skala.  Penguasaan lahan yang

semakin luas akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi masyarakat tani

hutan (Flamin, 2011).
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2.3.3 Jumlah tanggungan keluarga

Jumlah tanggungan keluarga menunjukan jika variabel lain tetap jumlah

tanggungan keluarga responden bertambah satu jiwa, maka pendapatan responden

akan menurun dalam hal ini jumlah tanggungan keluarga dapat mengurangi

pendapatan dan meningkatkan biaya pengeluaran (Winarni dkk., 2016). Semakin

banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin banyak kebutuhan yang harus

dipenuhi termasuk keputusan untuk merubah kegiatan dalam usahanya.

Sebaliknya semakin kecil tanggungan keluarga semakin rendah pengeluaran atau

biaya sehingga makin banyak modal yang dapat dialokasikan dalam upaya

peningkatan usahanya (Mukhlisin dkk., 2016).

2.3.4 Jenis tanaman

Menurut Winarni dkk. (2016), pentingnya penekanan pemilihan jenis berdasarkan

pertimbangan teknis dan ekonomis dengan memperhitungkan keuntungan dan

kerugiannya karena faktor resiko selalu ada dalam setiap pemilihan jenis pohon

tertentu.  Menurut Erwin dkk. (2017), masyarakat memiliki alasan mengapa

memilih jenis tanaman karena tanaman tersebut dapat dijadikan sebagai tanaman

pelindung serta memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menambah pendapatan.

2.3.5 Pekerjaan sampingan

Pekerjaan sampingan adalah pekerjaan selain pekerjaan utama.  Pekerjaan

sampingan yang dilakukan petani merupakan pekerjaan sementara, dan mungkin

akan berubah lagi. Pekerjaan sampingan biasanya tidak memberikan pendapatan

yang tetap dan berkelanjutan (Diniyati dan Achmad, 2017).



12

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Budi Lestari dan Desa Sri Katon pada bulan

Agustus-September 2018.  Lokasi ini dipilih karena HTR di KPH Unit XIV

Gedong Wani merupakan HTR percontohan di Provinsi Lampung dan kelompok

tani hutan yang ada di kedua desa tersebut adalah kelompok tani tertua

dibandingkan desa lainnya dan kelompok tani hutan di kedua desa ini aktif

berkegiatan, serta kedua kelompok tani ini memiliki karakteristik yang sama.

Keaktifan kelompok-kelompok ini dapat dilihat melalui kegiatan dan program

yang dilaksanakan secara rutin. Menariknya petani desa ini merasa bahwa

kelompok tani benar-benar dapat menjadi sarana pendorong peningkatan

perekonomian petani.  Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Peta lokasi penelitian.

3.2 Alat dan Objek Penelitian

Alat-alat yang digunakan adalah alat tulis, daftar pertanyaan (kuisioner), kamera

digital, laptop dan kalkulator.  Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah petani

HTR.

3.3 Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kontribusi adalah sumbangan pendapatan dari hutan tanaman rakyat.
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2. Pendapatan petani adalah total pendapatan petani yang telah dikurangi dengan

biaya produksi dalam usahatani selama satu tahun yang dinilai dalam satuan

mata uang rupiah.

3. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya yang dibutuhkan dalam

proses produksi usahatani. Biaya produksi ini meliputi biaya variabel, alat

pertanian dan upah tenaga kerja.

3.4 Jenis Data

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

Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data primer yang meliputi nama

petani, jumlah tenaga kerja, luas lahan, tingkat pendidikan, umur, jumlah

tanggungan keluarga, jenis kelamin, jenis tanaman dan pendapatan yang meliputi

hasil penjualan keseluruhan, banyaknya modal serta pendapatan total rumah

tangga sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk

catatan tertulis.  Data ini meliputi data jumlah penduduk, data luas lahan, data

pekerjaan dan studi literatur.

3.5 Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan studi

pustaka.  Teknik wawancara dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data

primer. Teknik observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung oleh

peneliti untuk mengambil data-data berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan

maksud penelitian. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data
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sekunder dengan cara membaca dan mengutip teori-teori yang berasal dari buku,

jurnal dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Metode Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini dilakukan pada petani HTR  yang terbagi di Desa

Budi Lestari dan Desa Srikaton dengan jumlah total 843 petani dengan

menggunakan metode simple random sampling yaitu dimana semua individu

dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota

sampel. Batas error yang digunakan pada penelitian ini adalah 10% karena batas

error 10% dianggap sudah cukup mewakili dengan petani di lokasi penelitian.

Berdasarkan formula Slovin (Arikunto, 2011), maka didapatkan jumlah responden

pada penelitian ini yaitu.

= ( ) + 1
Keterangan : n  = Jumlah sampel petani HTR

N  = Jumlah populasi petani HTR
e   = Batas error 10 %
1  = Bilangan konstan

= 843843(10%) + 1
= 8439,43= 89,39

n = 90 Responden
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Pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional sampling.

Proportional sampling adalah pengambilan sampel yang memperhatikan

pertimbangan unsur-unsur atau kategori dalam suatu populasi penelitian. Hal ini

dikarenakan Desa Budi Lestari dan Sri Katon memiliki jumlah sub populasi yang

tidak sama, sehingga untuk mendapatkan sampel digunakan rumus berikut (Noor,

2011).

ni= x n

Keterangan : n = Banyaknya sampel
Ni = Banyaknya sampel ke-i
N = Banyaknya populasi orang
Ni = Banyaknya populasi ke-i

Jumlah responden atau petani pengelola HTR di Desa Budi Lestari dan Desa Sri

Katon dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah responden masing-masing kelompok HTR di Desa Budi Lestari
dan Desa Sri Katon

Sumber: Data Primer (2018).

Desa Jumlah Anggota (orang) Jumlah Responden (orang)

Budi Lestari 410 44

Sri Katon 433 46

Jumlah 843 90
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3.7 Analisis Data

1. Analisis Kontribusi HTR

Analisis pendapatan menggunakan rumus Soekartawi (1995) dengan rumus

sebagai berikut.

PHTR = TR – TC

Keterangan : PHTR = Total Pendapatan HTR (Rp/tahun)
TR = Total Peneriman HTR (Rp/tahun)
TC = Total Biaya (Rp/tahun).

Menurut Asysyifa (2013) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan

suatu keluarga petani HTR digunakan rumus sebagai berikut.

Kr = PHTR× 100%
PTot

Keterangan : Kr = Kontribusi dari HTR (Rp/tahun)
PHTR = Pendapatan petani dari HTR (Rp/tahun)
PTot = Pendapatan total petani (Rp/tahun).

2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani HTR.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pendapatan petani HTR dilakukan dengan

model regresi linier berganda.  Analisis regresi linear berganda merupakan

pengembangan dari analisis regresi sederhana, yang memiliki kegunaan untuk

meramalkan nilai pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap satu

variabel terikat (Y) (Rusman, 2014).

Yi = a + b1X1+b2X2+…+bn Xn

Keterangan : Yi = Petani HTR ke-i
a = Konstanta
b1,b2,..,bn = Koefisien regresi
X1,X2,..,Xn = Variabel bebas
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Fungsi persamaan adalah sebagai sebagai berikut:

P.HTR  = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + i

Keterangan: P.HTRi = Pendapatan HTR responden (Rp/tahun)
a = Kostanta
X1 = Luas Lahan (ha)
X2 = Jumlah Tenaga Kerja
X3 = Perkerjaan Sampingan
X4 = Jumlah Tanaman
X5 = Jumlah tanggungan keluarga
i = Responden ke-i

Kemudian dilanjutkan dengan uji F dan uji t.  Uji F dipergunakan untuk melihat

pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas.

Sedangkan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas

secara sendiri-sendiri dipergunakan uji t. Jika nilai sig > 0,05 (nilai sig lebih besar

dari 0,05) maka Ho diterima dan jika nilai sig <0,05 (nilai sig lebih kecil dari

0,05) maka Ho ditolak.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Karakteristik petani HTR di Desa Budi Lestari dan Desa Sri Katon meliputi

umur petani rata-rata 48 tahun, tingkat pendidikan rata-rata Sekolah Dasar

(SD), jumlah tanggungan petani rata-rata 3-4 orang, pekerjaan sampingan dan

luas lahan petani rata-rata 1,5-2 ha.

2. Kontribusi HTR terhadap pendapatan petani di Desa Budi Lestari dan Desa

Sri Katon sebesar 67,72% atau Rp. 2.029.440.800/tahun.

3. Faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan yaitu luas lahan dan

jumlah tanaman sedangkan faktor yang tidak berpengaruh terhadap

pendapatan yaitu jumlah tanggungan, jumlah tenaga kerja dan jenis pekerjaan

lain.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Diperlukannya sosialisasi lebih lanjut kepada petani tentang fungsi utama

HTR yaitu meningkatkan hasil produksi hutan berupa kayu.
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2. Sebaiknya penyuluh memberikan pendampingan  intensif  kepada petani

tentang jenis tanaman dan budidaya tanaman hutan..

3. Jenis tanaman sebaiknya didominasi 70% tanaman berkayu dan 30% tanaman

tahunan. Sebaiknya jenis tanaman yang  dipilih bernilai komersial antaralain

mahoni dan akasia.

4. Kurangnya penyediaan bibit tanaman dan masih banyak anggota kelompok

belum mengerti cara pembuatan bibit tanaman hutan.
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