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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup 

besar dari pemerintah dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam rangka 

pembangunan ekonomi jangka panjang maupun dalam rangka pemulihan ekonomi 

bangsa. Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasil bahan 

kebutuhan pokok, sandang dan papan, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian 

besar penduduk, memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional yang 

tinggi, memberikan devisa bagi negara dan mempunyai efek pengganda 

(multiplier effect) ekonomi yang tinggi dengan rendahnya ketergantungan 

terhadap impor (Antara, 2009).  

Dampak pengganda tersebut relatif besar, sehingga sektor pertanian layak 

dijadikan sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor 

pertanian juga dapat menjadi basis dalam mengembangkan kegiatan ekonomi 

perdesaan melalui pengembangan usaha berbasis pertanian yaitu agribisnis dan 

agroindustri. Dengan pertumbuhan yang terus positif secara konsisten, sektor 

pertanian berperan besar dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional 

(Antara, 2009). 

Perekonomian di Indonesia didukung penuh oleh sektor pertanian, yang 

terlihat dari besarnya kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) Indonesia. Pada Tahun 2013, sektor pertanian menduduki peringkat kedua 

setelah sektor industri pengolahan dengan memberikan kontribusi sebesar 14,43% 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor pertanian terdiri dari 
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sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) yang memegang peranan terbesar 

dalam pembentukan PDB sektor pertanian dengan kontribusi hingga mencapai 

47,47%. Peringkat kedua ditempati oleh subsektor perikanan dengan kontribusi 

sebesar 22,25%, subsektor perkebunan berada diperingkat ketiga dengan 

kontribusi sebesar 13,37%. Sedangkan subsektor peternakan dan kehutanan 

memberikan kontribusi masing-masing sebesar 12,61% dan 4,37% (Lampiran 1). 

Dari kelima subsektor tersebut, subsektor perkebunan merupakan 

subsektor yang cukup pesat perkembangannya. Menurut Anggara, A (2008) 

subsektor perkebunan mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, 

terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan 

devisa Negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, 

pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri 

serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara  berkelanjutan. Salah satu 

komoditi dari subsektor perkebunan yang memiliki peranan besar dalam 

perekonomian Indonesia adalah tanaman karet. 

Karet merupakan salah satu hasil perkebunan yang mempunyai peran 

cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Karet memiliki potensi 

pengembangan dan pangsa pasar yang cukup menjanjikan. Hal tersebut 

memberikan peluang bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan produksinya lagi 

terlebih sejumlah wilayah di Indonesia memiliki keadaan topografi yang cocok 

untuk budidaya karet, dimana sebagian besar berada di wilayah Sumatera dan 

Kalimantan. 

Indonesia mempunyai luas areal perkebunan karet terbesar di dunia seluas 

3.445.000 hektar, namun produktivitasnya tergolong rendah yakni 986 
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kg/ha/Tahun sangat kontras dengan produktivitas karet Thailand yang mencapai 

1600 kg/ha/Tahun sehingga belum memberikan hasil yang maksimal bagi devisa 

negara dan mendominasi perkaretan dunia (Direktorat Jenderal Industri Agro, 

2013). Hal ini dikemukakan pula oleh pendapat Parhusip (2008) yang 

menyatakan, dengan rendahnya produktivitas lahan, posisi Indonesia yang 

diharapkan sebagai Market Leader di pasar Internasional sulit terwujud walaupun 

memiliki luas lahan yang terbesar didunia.  

Salah satu penghasil komoditas karet alam terbesar Indonesia adalah 

Provinsi Jambi. Perhatian terhadap komoditas karet rakyat menjadi penting di 

Provinsi Jambi mengingat potensi lahan perkebunan yang sangat besar. 

Perkembangan luas areal, produksi dan produktivitas usahatani karet di Provinsi 

Jambi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2014) setiap tahunnya 

mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010-2014, laju pertumbuhan produksi 

perkebunan karet di Provinsi Jambi sebesar 15,2%, peningkatan produktivitas 

sebesar 11,6%, sedangkan untuk peningkatan luas lahan sebesar 2,64%. Luas 

tanaman karet di Provinsi Jambi pada Tahun 2014 mencapai luas 662.213 Ha, 

namun 125.925 Ha atau 18,9% dari luas total merupakan tanaman karet tua dan 

rusak yang perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah (Lampiran 2). 

Pada lampiran 3 dapat dilihat produktivitas beberapa provinsi penghasil 

karet yang ada di Indonesia. Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan luas areal 

perkebunan karet terluas kedua setelah Provinsi Sumatera Selatan dengan areal 

sebesar 454.178 Ha atau sekitar 15,02% dari seluruh luas areal perkebunan karet 

di Indonesia. Namun dalam hal ini, produktivitas karet di Provinsi Jambi 

tergolong masih sangat rendah dibandingkan dengan provinsi lain sehingga 
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produksinya tidak terlalu besar. Provinsi Jambi memiliki produktivitas terendah 

kelima dari seluruh provinsi penghasil karet yang ada di Indonesia atau sebesar 

894 kg/ha/Tahun, sedangkan untuk produktivitas tertinggi yaitu provinsi Sulawesi 

Barat dengan luas lahan 1.205 Ha mampu mencapai produktivitas 1.390 

kg/ha/Tahun. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkebunan karet masih 

menjadi komoditi unggulan masyarakat Provinsi Jambi dengan lahannya yang 

cukup luas. Menurut data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2014, terdapat 

9 kabupaten yang mengusahakan usahatani karet di Provinsi Jambi. Kabupaten 

Batanghari merupakan kabupaten yang menempati luas tanam terbesar keempat di 

Provinsi Jambi dengan memiliki luas tanam 113.292 Ha atau 17,1% dari total luas 

areal perkebunan karet di Jambi. Akan tetapi, luas pertanian karet di Kabupaten 

Batanghari tidak diiringi dengan rata-rata hasil produksi karet yang baik. 

Produktivitas tanaman karet di Kabupaten Batanghari sebesar 943 Kg/Ha masih 

tergolong rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten Muaro Bungo dengan luas 

tanam 100.114 Ha yang produktivitasnya mampu mencapai 1.043 kg/ha 

(Lampiran 4). 

Produktivitas karet di Kabupaten Batanghari masih dapat ditingkatkan lagi 

dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi karet. Ada 

banyak faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat produksi karet. Di dalam 

penelitian ini faktor - faktor yang akan dianalisa mempengaruhi produksi bokar di 

Kabupaten Batanghari diantaranya luas lahan tanaman menghasilkan, luas lahan 

tanaman tua, jumlah tenaga kerja, curah hujan, dan jumlah hari hujan. 
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Luas lahan tanaman menghasilkan dan jumlah petani yang mengusahakan 

usahatani karet di Kabupaten Batanghari dari Tahun 2001-2015 mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan untuk luas lahan tanaman tua di 

Kabupaten Batanghari dari Tahun 2001-2015 mengalami fluktuasi namun 

cenderung menurun (Lampiran 5). Sementara itu, untuk curah hujan dan jumlah 

hari hujan di Kabupaten Batanghari selama periode 2001-2015 setiap tahunnya 

mengalami fluktuasi (Lampiran 6). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Produksi Bokar (Bahan Olah Karet) di Kabupaten Batanghari”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Tanaman karet merupakan suatu komoditi yang diprioritaskan untuk 

dikembangkan dalam rangka pemenuhan permintaan pasar baik dalam maupun 

luar negeri, sehingga karet memerlukan penanganan yang lebih baik terutama 

dalam hal produksi. Berbagai masalah dalam produksi perkaretan di Indonesia 

sangat banyak. Salah satu masalah utamanya adalah produktivitas karet Indonesia 

yang masih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Rendahnya 

produktivitas perkaretan di Indonesia dapat membawa dampak pada menurunnya 

produksi karet termasuk di wilayah Provinsi Jambi. 

. Kabupaten Batanghari merupakan kabupaten yang memiliki luas lahan 

tanaman menghasilkan terbesar di Provinsi Jambi. Akan tetapi, luas lahan karet di 

Kabupaten Batanghari tidak diiringi dengan rata-rata hasil produksi karet yang 

baik. Produktivitas tanaman karet di Kabupaten Batanghari sebesar 943 Kg/Ha 
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masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan rata – rata produksi karet di 

Indonesia yang mencapai 1.053 Kg/Ha. 

 Banyak hal yang mempengaruhi rendahnya produksi karet beberapa 

diantaranya kondisi umur tanaman dan keadaan iklim. Dua puluh satu persen dari 

total areal karet di Kabupaten Batanghari merupakan tanaman tua, ditambah lagi 

dengan usaha peremajaan karet tua yang tergolong lambat, sehingga masih 

terdapat lahan tua tanaman karet yang berproduksi namun dengan hasil yang 

semakin lama semakin menurun. Kondisi cuaca turut mempengaruhi produksi 

bokar, apabila hari hujan petani kesulitan melakukan penyadapan ke kebun, selain 

itu intensitas curah hujan mempengaruhi tinggi rendahnya hasil getah yang 

dikeluarkan pohon karet. 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dikutip dari Tribunnews (2011), 

pada Tahun 2011 pendapatan petani karet di Kabupaten Batanghari mengalami 

penurunan drastis karena menurunnya produksi getah akibat musim penghujan. 

Menurut petani karet di Kabupaten Batanghari, pada saat musim hujan produksi 

karet mereka dapat menurun antara 30-50 persen. Penurunan terjadi karena petani 

kesulitan menyadap pohon karetnya. Getah yang disadap tidak boleh bercampur 

dengan air hujan, karena dapat merusak getah. Petani hanya bisa menyadap saat 

hujan tidak datang. 

 Perkebunan karet rakyat di Kabupaten Batanghari masih memiliki peluang 

yang cukup besar untuk dapat dikembangkan secara lebih luas pada semua 

subsistem. Besarnya potensi sumber daya yang dimiliki seperti lahan, iklim, dan 

tenaga kerja yang memadai akan meningkatkan peluang tersebut. Oleh karena itu 
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perlu diketahui bagaimana perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi serta 

bagaimana pengaruhnya terhadap produksi bokar. 

 Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan dari variabel produksi bokar, luas lahan 

tanaman menghasilkan, luas lahan tanaman tua, curah hujan, jumlah hari 

hujan dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Batanghari selama periode 

2001–2015? 

2. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor produksi yaitu luas lahan tanaman 

menghasilkan, luas lahan tanaman tua, curah hujan, jumlah hari hujan, dan 

jumlah tenaga kerja terhadap produksi bokar di Kabupaten Batanghari 

selama periode 2001–2015? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan produksi bokar, luas lahan tanaman 

menghasilkan, luas lahan tanaman tua, curah hujan, jumlah hari hujan dan 

jumlah tenaga kerja di Kabupaten Batanghari selama periode 2001–2015. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh luas lahan tanaman 

menghasilkan, luas lahan tanaman tua, curah hujan, jumlah hari hujan, dan 

jumlah tenaga kerja terhadap produksi bokar di Kabupaten Batanghari 

selama periode 2001–2015. 
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1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana pada 

Program Strata Satu (S1) Fakultas Pertanian Universitas Jambi. 

2. Dapat memberikan masukan atau gambaran dan informasi bagi pihak yang 

berkepentingan dalam pengembangan perkebunan karet khususnya 

produksi bokar di Kabupaten Batanghari serta berguna bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


