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ABSTRAK 

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani karet di 

Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari. Pemilihan Kecamatan Batin XXIV dilakukan secara sengaja 

dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Batin XXIV memiliki luas lahan dan produksi karet terbesar di 

Kabupaten Batanghari namun tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani karet tergolong rendah.  Lokasi 

penelitian ini dilakukan di Desa Jelutih,  Desa Durian Luncuk, Desa Hajran dan Desa Muara Jangga. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa menurut kategori BPS pendapatan usahatani karet berdasarkan biaya 

diperhitungkan  tergolong pendapatan rendah, yaitu sebanyak 90,53% atau 86 responden dengan tingkat 

pendapatan rendah, 8,42% atau 8 responden dengan tingkat pendapatan sedang dan 1,05% atau 1 responden 

dengan tingkat pendapatan tinggi. Pendapatan usahatani karet berdasarkan biaya dibayarkan tergolong 

pendapatan rendah, yaitu sebanyak 48,42% atau 46 responden dengan tingkat pendapatan rendah, 32,63% 

atau 31 responden dengan tingkat pendapatan sedang dan dan 18,95% atau 18 responden dengan pendapatan 

tinggi. Berdasarkan kriteria BPS (2007), petani karet di daerah penelitian dikategorikan pada tingkat 

kesejahteran sedang, yaitu sebanyak 57,89% atau 55 responden dengan tingkat kesejahteraan sedang, 36,85% 

atau 35 responden dengan tingkat kesejahteraan rendah dan 5,26% atau 5 responden dengan tingkat 

kesejahteraan tinggi. 

 

Kata Kunci : Petani Karet, Pendapatan dan Kesejahteraan 

  

ABSTRACT 
This study was aimed to analyze the level and welfare of rubber farmers in Batin XXIV District, 

Batanghari Regency. Batin XXIV District was chosen purposively due to its low rubber farmer percapita income 

and welfare while it has the  largest rubber small holder farm area in Batanghari. This research was conducted 

in the village of Jelutih, Durian luncuk, Hajran and Muara Jangga Villages. The results showed that according to 

BPS category, the income of rubber farming based on the cost was considered to be low income, that is 90.53% 

or 86 respondents with low income level, 8.42% or 8 respondents with medium income level and 1.05% or 1 

respondent With high income levels. The income of rubber farms based on the costs paid is low income, ie 

48.42% or 46 respondents with low income level, 32.63% or 31 respondents with medium income level and 

and 18.95% or 18 respondents with high income.. Based on the criteria of BPS (2007), the rubber farmers in the 

study area was classified at the level of prosperity, as many as 57.89% or 55 respondents with a moderate level 

of prosperity, 36.85% or 35 respondents with low welfare level and 5.26% or 5 respondents with a high level of 

welfare. 

 

Keyword: Rubber Farmers, Income and Welfare 
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PENDAHULUAN 
Sejak awal pembangunan peranan sektor pertanian dalam pembangunan Indonesia tidak 

perlu diragukan lagi. Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktivitas 
hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan kebutuhan industri dalam negeri, 
meningkatkan eksport, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja serta 
mendorong kesempatan berusaha (Soekartawi, 1993) 

Sebagai mana daerah lainnya di Indonesia, sebagian besar penduduk Provinsi Jambi tinggal di 
daerah pedesaan dengan mata pencarian utama berada pada sektor pertanian. Tidak dapat di 
pungkiri pula bahwa sebagian besar dari mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini 
bila tidak dapat di atasi akan menimbulkan ketimpangan yang besar dalam pembangunan, khususnya 
antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Upaya-upaya mengurangi ketimpangan tersebut 
harus di lakukan, terutama yang terkait erat dengan program-program pembangunan daerah 
pedesaan dan pengintegrasiannya dengan pembangunan daerah perkotaan. 

Di Kabupaten Batanghari komoditas pertanian ataupun perkebunan cukup banyak 
diusahakan petani dan memegang peranan penting adalah karet. Dapat dimaklumi mengapa 
pentingnya komoditas karet ini dikembangkan sebagai salah satu komoditi unggulan Kabupaten 
Batanghari, mengingat bahwa perkebunan karet memiliki lahan terluas dan terbesar di Kabupaten 
Batanghari. Hal ini menunjukkan betapa besarnya potensi komoditas karet untuk di  kembangkan 
guna menopang perekonomian rakyat. 

Perkembangan luas lahan di Kabupaten Batanghari tidak terlepas dari perkembangan luas 
lahan karet di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Di Kabupaten Batanghari 
terdapat delapan Kecamatan dengan sebaran luas kebun karet di setiap Kecamatan. Luas lahan 
perkebunan karet terbesar di Kabupaten Batanghari terdapat di Kecamatan Batin XXIV dengan luas 
lahan sebesar 30.219 ha. Selama tujuh tahun terakhir luas lahan dan produksi karet di Kecamatan 
Batin XXIV mengalami peningkatan produksi dengan rata-rata peningkatan sebesar 976,33 ton. Di 
Kecamatan Batin XXIV petani mengusahakan usahatani karet sebagai kegiatan usahataninya. Hal 
tersebut dibuktikan dengan jumlah petani di Kecamatan Batin XXIV yang mengusahakan usahatani 
karet sebanyak 7.811 KK dari 27.042 KK penduduk yang terdapat di Kecamatan Batin XXIV. Dengan 
luas lahan sebesar 30.219 ha atau 33% dari total luas wilayah di Kecamatan Batin XXIV. 

Penerimaan yang diperoleh petani di Kecamatan Batin XXIV dari kegiatan usahatani karetnya 
berasal dari banyak lateks yang dihasilkan setiap harinya. Petani menjual lateks dalam bentuk lump, 
yaitu lateks yang telah dibekukan manjadi bentuk bantalan karet. Pada survei awal di lokasi 
penelitian bahwa rata-rata harga jual karet yang diterima petani sebesar Rp. 6.000,-/kg. Petani di 
Kecamatan Batin XXIV menjual karetnya hanya ke toke dan tengkulak. Toke melakukan pembelian 
karet pada hari-hari tertentu saja seperti hari kamis, namun tengkulak melakukan pembelian kapan 
saja tergantung kapan petani ingin menjual karetnya. Biaya usahatani karet yang sering digunakan 
oleh petani di Kecamatan Batin XXIV adalah biaya pupuk, obat-obatan, dan alat-alat pertanian. 
Namun terdapat faktor lain yang mempengaruhi pendapatan usahatani karet selain harga, jumlah 
produksi dan biaya usahatani, yaitu faktor sosial dan ekonomi.  

Meskipun Kecamatan Batin XXIV merupakan salah satu Kecamatan penghasil karet terbesar di 
Kabupaten Batanghari yaitu dengan luas sebesar 30.212 ha dan jumlah produksi 23.471 ton namun 
kenyataan menunjukkan tidak semua petani karet hidup dalam kondisi yang lebih baik, banyak di 
antara mereka tergolong miskin. Hal ini disebabkan turunnya harga komiditi karet, membuat 
sejumlah petani karet di daerah penelitian semakin hari semakin miskin. Pasalnya, penghasilan dari 
menyadap karet tidak sebanding dengan pengeluaran mereka setiap hari. Seperti dialami para petani 
karet di Kecamatan Batin XXIV  yang sudah mengenyam harga murah. Lantaran harga karet tak 
kunjung membaik, sebagian petani bahkan sudah enggan menyadap atau mengurus kebun karet 
mereka.  

Perkembangan desa di Kecamatan Batin XXIV berbasis karet lebih kecil dibandingkan kelapa 
sawit. Beberapa tahun terakhir banyaknya perkebunan kepala sawit banyak bermunculan di 
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Kecamatan Batin XXIV, hal ini menyebabkan tergerusnya atau berkurangnya perkebunan karet 
rakyat. Banyak masyarakat di Kecamatan Batin XXIV menjual atau bermitra kebun karet mereka 
untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi dan rendahnya harga 
karet, petani karet tidak pernah keluar dari masalah kemiskinan. Sementara itu, walaupun harga 
sawit murah namun dengan jumlah produksi yang besar dan harga yang relatif stabil membuat 
kesejahteraan petani sawit lebih baik dibandingkan petani karet. 

 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini 

ditujukan untuk 1) menghitung tingkat pendapatan petani karet di Kecaatan Batin XXIV Kabupaten 
Batanghari, 2) menganalisis tingkat kesejahteraan petani karet di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten 
Batanghari.,  

 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari. Daerah penelitian 

dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa pada tahun Tahun 2014 Kecamatan 
Batin XXIV merupakan daerah yang memiliki luas areal perkebunan karet rakyat yang terbesar di 
Kabupaten Batanghari dengan luas areal sebesar 30.219 ha dengan jumlah produksi yang dihasilkan 
23.471 ton serta jumlah petani yang mengusahakan sebanyak 7.811 KK. Penelitian ini dilaksanakan di 
Kecamatan Batin XXIV yang berdasarkan data tahun 2014 bahwa kecamatan ini memiliki 16 desa 
(Kantor Camat Batin XXIV). Pemilihan sampel desa dilakukan dengan pertimbangan bahwa desa 
tersebut memiliki luas lahan karet dan jumlah produksi karet terbesar di Kecamatan Batin XXIV, dan 
didapatlah 4 dari 16 desa diantaranya adalah Desa Jelutih, Desa Durian Luncuk, Desa Muara Jangga 
dan Desa Hajran. Adapun objek penelitian ini adalah petani karet sumber pendapatan utamanya dari 
usahatani karet. Petani karet yang diteliti adalah petani pemilik, petani pemilik sekaligus penyadap 
dan petani penyadap. 

 Untuk jumlah petani karet di masing-masing desa adalah sebagai berikut: Desa Jelutih  
sebanyak 750 KK, Desa Durian Luncuk sebanyak 412 KK, Desa Muara Jangga sebanyak 393 KK dan 
Desa Hajran sebanyak 280 KK. Selanjutnya penetapan jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus 
Slovin sebagai berikut :  
 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 . (𝑒)2
 

 

𝑛 =  
750 + 412 + 393 + 280

1 + (750 + 412 + 393 + 280). (0,1)2
 

 
𝑛 = 95 𝐾𝐾 
Dimana, 
n =  ukuran atau jumlah sampel 
N = jumlah populasi 
E = presisi yang diharapkan (10%) 
 Setelah dilakukan penarikan jumlah sampel maka selanjutnya dilakukan penarikan jumlah 
sampel petani yang akan dijadikan responden pada penelitian yang mewakili masing-masing desa. 
Untuk mencarinya digunakan metode proposional yang ditentukan menggunakan rumus : 

𝑛
𝑖 =  

𝑁𝑖 .  𝑛
𝑁

 

Dimana , 
ni= jumlah responden desa ke-i 
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Ni= jumlah sub populasi desa ke-i 
n = jumlah sampel 
N = jumlah populasi  
 Dengan demikian diperoleh sampel petani yang akan dijadikan responden pada penelitian 
ini, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini : 
Tabel 1. Rincian Jumlah Populasi dan Sampel Petani Karet Di Daerah Penelitian 

NO Nama Desa Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

1 
2 
3 
4 

Jelutih 
Durian Luncuk 
Muara Jangga 
Hajran 

750 
412 
393 
280 

39 
21 
20 
15 

Jumlah 1.835 95 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara acak yaitu dengan 
menggunakan table acak. Dalam tabel acak tersedia angka yang dapat digunakan untuk 
memilh sampel secara acak. Niai-nilai yang ada pada tabel acak telah disusun sedemikian rupa 
sehingga dapat dicapai objektifitas yang diinginkan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November 
2016 sampai bulan Desember 2016. 

Untuk menjawab tujuan pertama menggunakan analisis pendapatan usahatani dengan 
menggunakan rumus (Suratiah, 2008) sebagai berikut: 

 
Analisis Pendapatan Usahatani Berdasarkan Biaya Dibayarkan 

Konsep pendapatan yang  dimaksud adalah penerimaan dari hasil usahatani karet dikurangi 
dengan total biaya yang dibayarkan dari usahatani tersebut. 
 Pendapatan yang diukur adalah penerimaan atau penghasilan yang diterima dalam bentuk 
uang yang berasal dari usahatani karet. Menurut Suratiyah (2008) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Pendapatan = Penerimaan – Biaya Total 
Dimana : 
Penerimaan = Py .y 
Keterangan : Py = Harga Produksi (Rp/Kg) 
                     Y = Jumlah Produksi (Kg) 
Biaya Total = Biaya Tetap + Biaya Variabel 
Atau, TC = FC + VC 
Untuk menentukan tinggi rendahnya pendapatan digunakan kategori berdasarkan BPS (2014), 

dimana golongan pendapatan rendah adalah pendapatan rata-rata dibawah Rp.18.000.000 pertahun, 
golongan pendapatan sedang adalah  pendapatan rata-rata berkisar antara Rp.18.000.000 - < Rp. 
30.000.000 pertahun, golongan pendapatan tinggi jika pendapatan lebih dari Rp. 30.000.000 
pertahun. 

 
Analisis Pendapatan Usahatani Berdasarkan Biaya Diperhitungkan 

Konsep pendapatan yang  dimaksud adalah penerimaan dari hasil usahatani karet ditambah 
dengan total biaya yang diperhitungkan dari usahatani tersebut. 

Formula menghitung pendapatan usahatani berdasarkan biaya yang diperhitungkan melalui 
pendekatan nominal adalah sebagai berikut : 

Pendapatan = Penerimaan + Biaya Diperhitungkan 
Dimana : 
Penerimaan = Py . Y 
Keterangan : Py = Harga Produksi (Rp/Kg) 
         Y  = Jumlah Produksi (Kg) 
Biaya Diperhitungkan = Biaya Tenaga kerja keluarga + Biaya Sewa Lahan Sendiri  



5 
 

Untuk menentukan tinggi rendahnya pendapatan digunakan kategori berdasarkan BPS (2014), 
dimana golongan pendapatan rendah adalah pendapatan rata-rata dibawah Rp.18.000.000 pertahun, 
golongan pendapatan sedang adalah  pendapatan rata-rata berkisar antara Rp.18.000.000 - < Rp. 
30.000.000 pertahun, golongan pendapatan tinggi jika pendapatan lebih dari Rp. 30.000.000 
pertahun. 

Untuk menjawab tujuan kedua dalam menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga petani 
karet di Kecamatan Batin XXIV di Kabupaten Batanghari digunakan keriteria kesejahteraan menurut 
BPS. Kriteria kesejahteraan menurut BPS menganalisis 8 indikator tingkat kesejahteraan diantaranya 
adalah tingkat pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, 
fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, 
kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas 
transportasi. Kriteria kesejahteraan rumah tangga menurut BPS (2007) dapat dilihat pada dengan 
kriteria untuk masing-masing klasifikasi sebagai berikut: 
Tingkat Kesejahteraan Rendah : Nilai Skor 25 - 41 
Tingkat Kesejahteraan Sedang : Nilai Skor 42 - 58 
Tingkat Kesejahteraan Tinggi : Nilai Skor 59 – 75 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Deskripsi Petani Sampel 
Petani sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 petani karet yang diperoleh dari 4 desa, yaitu 

Desa Jelutih, Desa Durian Luncuk, Desa Hajran dan Muara Jangga. Adapun yang menjadi penentu 
identitas petani sampel di daerah penelitian mencakup umur petani, tingkat pendidikan, pengalaman 
berusahatani, dan jumlah anggota keluarga. Dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini : 
Tabel 2.  Identitas Petani Sampel Berdasarkan Umur Petani, Tingkat Pendidikan, Pengalaman 

Berusahatani, Dan Jumlah Anggota Keluarga Di Daerah Penelitian Tahun 2015-2016 
No Karakteristik Satuan Kisaran Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Umur Petani 
Tingkat Pendidikan 
Pengalaman Berusahatani 
Jumlah Anggota Keluarga 

Tahun 
Pendidikan Formal 

Tahun 
Orang 

20 – 60 
Tamat SD – Tamat S1 

2 – 50 
1 – 8 

45 
Tamat SD 

18 
4 

Dari Tabel 2 memperlihatkan tentang keadaan umur petani responden didaerah penelitian. 
Rata-rata umur petani sampel didaerah penelitian berusia 45 tahun. Sebagian besar petani karet di 
daerah penelitian berusia produktif, menurut Sueharjo dan Patong (1973), bahwa usia produktif 
adalah mereka yang bekerja pada usia produktif 15 – 55 tahun, dimana pada usia tersebut seseorang 
dapat dikatakan memiliki kemampuan fisik yang baik untuk mengelola usahanya.  

Tingkat pendidikan petani sampel didaerah penelitian masih relatif rendah yaitu terletak pada 
kelompok tamat pada tingkat sekolah dasar (SD). Semakin tinggi tingkat pendidikan petani tentunya 
semakin luas wawasan pemikiran serta bertindak lebih selektif dalam mengembangkan 
usahataninya. Menurur Soeharjo dan Patong (1973), tingkat pendidikan menentukan intelektualitas 
seseorang dan turut menentukan koefisien dalam berkerja, maka dengan demikian dapat 
membentuk pola pikir dalam melakukan pengelolaan usahataninya. 

Jumlah anggota rumah tangga adalah banyaknya orang yang menjadi beban atau tanggungan 
rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata anggota rumah tangga petani sampel di 
daerah penelitian berjumlah 4 orang.  

Pengalaman berusahatani adalah pengalaman petani berusahatani karet yang dinyatakan 
dalam tahun. Pengalaman berusahatani dapat mempengaruhi terhadap inisiatif petani dalam 
mengambil keputusan dalam mengelola usahataninya. Semakin tinggi pengalaman berusatani 
semakin baik hasil produksi yang dihasilkan oleh petani tersebut. dari hasil penelitian rata-rata 
pengalaman berusahatani karet di daerah penelitian yaitu selama 18 tahun.  
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Keadaan Umum Usahatani Karet 
Keadaan umum usahatani karet di daerah penelitian mencakup luas lahan karet, jumlah pohon 

karet dan jumlah produksi karet. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini : 
Tabel 3. Keadaan Umum Usahatani Karet Berdasrkan Luas Lahan Karet, Jumlah Pohon Karet, 

Harga Karet Dan Produksi Karet Di Daerah Penelitian Tahun 2015-2016 
No Karakteristik Satuan Kisaran Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Luas Lahan Karet 
Jumlah Pohon Karet 
Harga Karet 
Jumlah Produksi Karet 

Hektar 
Pohon/hektar 

Rp/kg 
Kg/ha/tahun 

1 - 10 
250 – 1.000 

5.500 – 7.500 
342 – 3.480 

3,18 
554 

6.413 
1.569 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa dan rata-rata luas lahan yang dimiliki oleh petani karet di 
daerah penelitian adalah 3,18 hektar. Luas lahan merupakan faktor produksi dalam berusahatani, 
semakin luas lahan yang dimiliki petani maka semakin banyak produksi yang dihasilkan. Menurut 
Hernanto (1998) luas lahan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan petani sehingga 
berpengaruh pula terhadap kesejahteraan rumah tangga petani tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, jumlah pohon karet perhektar yang dimiliki petani 
sampel didaerah penelitian bervariasi. Jumlah pohon karet rata-rata yang dimiliki petani sampel yaitu 
554 pohon/ha dengan kisaran 250 – 1.000 pohon/ha. Berdasarkan BPS (2003), petani karet adalah 
orang yang bergerak dalam bidang usahatani karet yang mempunyai kebun karet minimal 140 pohon 
pada daerah penelitian. Semakin banyak jumlah pohon karet yang dimiliki petani maka semakin 
banyak pula produksi yang dihasilkan.  

Harga rata-rata slab tebal yang diterima petani sampel di daerah penelitian pada saat 
penelitian tahun 2015-2016 yaitu sebesar Rp. 6.413/kg dengan harga terendah Rp. 5.500/kg dan 
harga tertinggi mencapai Rp. 7.500/kg. Harga slab tebal ini sangat bervariasi dan berfluktuatif, hal ini 
dipengaruhi oleh jarak tempat penelitian dengan pabrik cramb rubber, kualitas karet dan kadar karet 
kering yang dihasilkan petani.  

Berdasarkan hasil penelitian rata-rata produksi karet yang dihasilkan petani di daerah 
penelitian sebesar 1.569 kg/ha/tahun, yaitu lebih besar dibandingkan dengan rata-rata produksi 
karet yang diteliti oleh Isnaini Damayanti di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sebesar 
1.159 kg/ha/tahun.  

 
Penerimaan Usahatani 

Penerimaan usahatani merupakan jumlah produksi yang dihasilkan dikurang dengan basi 
(potongan) dikalikan dengan harga yang berlaku pada saat penelitian dilaksanakan. Berdasarkan 
penelitian basi yang diterima petani karet beragam. Hal ini  tergantung pada kadar karet kering (KKK) 
yang dihasilkan petani. Semakin tinggi KKK yang dihasilkan petani semakin rendah basi yang 
diperolehnya, dan begitu pula sebaliknya semakin rendah KKK yang dihasilkan petani semakin tinggi 
basinya. 

Dari hasil perhitungan  diperoleh rata-rata penerimaan petani karet di daerah penelitian 
adalah sebesar Rp. 8.401.149 ha/pertahun dengan penerimaan terendah Rp. 1.794.112 pertahun dan 
penerimaan tertinggi yaitu Rp. 21.715.200 ha/pertahun. Untuk lebuh jelas dapat dilihat pada tabel 4 
berikut: 
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Tabel 4. Distribusi Petani Berdasarkan Penerimaan Usahatani Karet di Daerah Penelitian Tahun 
2016 

Golongan Penerimaan (Rp/ha/tahun) 
Jumlah Petani 

KK Persentase (%) 

1.794.112 – 4.284.248 24 25,26 

4.284.249 – 6.774.385 16 16,84 

6.774.386 – 9.264.522 18 18,96 

9.264.553 – 11.754.659 16 16,84 

11.754.659 – 14.235.796 8 8,42 

14.235.796 – 16.726.133 
> 16.726.133 

8 
5 

8,42 
5,26 

Jumlah 95 100 

Dari Tabel 4 di atas dapat lihat bahwa sebagian besar petani sampel di daerah penelitian 
menerima hasil dari penjualan bokar kurang dari Rp 11.754.659 ha/tahun yaitu sebanyak 74 petani 
atau 77,89% dan selebihnya sebanyak 21 petani sampel yang menerima hasil penjualan bokar diatas 
Rp 11.754.659 ha/tahun atau 22,11% dan rata-rata penerimaan dari usahatani karet adalah sebesar 
Rp 8.401.149 ha/tahun, yaitu lebih kecil dibadingkan dengan rata-rata penerimaan dari usahatani 
karet yang diteliti oleh Novita Andriani di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sebesar Rp. 
62.523.264 per/Ha/tahun.   

 
Biaya Produksi 
Biaya Dibayarkan 

Analisa biaya dibayarkan yang dilakukan dalam usahatani karet adalah seluruh biaya yang 
dikeluarkan selama proses usahatani dalam satu tahun. Adapun perhitungan biaya meliputi biaya 
tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tidak habis 
dalam satu kali proses produksi atau biaya yang tidak bergantung pada produksi yang dihasilkan. 
Biaya tetap yang dihitung antara lain biaya penyusutan alat berupa mangkok, ember, cetakan, 
parang, mesin rumput, pisau sadap dan batu asah. Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan petani 
karet adalah Rp 90.892,65 ha/tahun. 

Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya bergantung pada produksi 
yang dihasilkan atau biaya yang habis dalam satu kali pakai. Adapun biaya variabel meliputi biaya 
untuk pembelian cuka, pupuk dan bensin. Rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan petani karet 
adalah Rp. 79.225,13 ha/tahun. 

Adapun rincian biaya yang dibayarkan berdasarkan pengeluaran pada usahatani karet dapat 
dilihat pada Tabel 5 di bawah ini : 
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Tabel 5.   Rincian Rata-Rata Biaya Yang Dibayarkan Pada Usahatani Karet di Daerah Penelitian 
Tahun 2016 

No Uraian Biaya Rata-Rata Biaya (Rp/ha/Tahun) 

1. Biaya yang dibayarkan 
a. Biaya Tetap 

✓ Mangkok 
✓ Ember 
✓ Cetakan 
✓ Parang 
✓ Mesin rumput 
✓ Pisau sadap 
✓ Batu asah 

 
 
Rp. 21.684,61 
Rp. 9.528,20 
Rp. 20.929,74 
Rp. 9.072,35 
Rp. 14.886,84 
Rp. 10.324,62 
Rp. 4.466,29 

 Total Biaya Tetap Rp. 90.892,65 

 b. Biaya Variabel 
✓ Cuka getah  
✓ Pupuk 
✓ Bensin 

 
Rp. 35.880,65 
Rp. 35.342,11 
Rp. 8.023,37 

 Total Biaya Variabel Rp. 79.225,13 

 Total Biaya Yang Dibayarkan Rp. 170.147,78 

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa rata-rata biaya dibayarkan yang dikeluarkan petani karet di 
daerah penelitian yaitu Rp. 170.147,78 ha/pertahun, yaitu lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata 
biaya produksi yang diteliti oleh Tetty Wijayanti di Desa Bunga Putih Kecamatan Marang Kayu  
Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 2.784.668,38. Ini menunjukkan bahwa rata-rata modal 
yang digunakan petani dalam berusahatani karet di daerah penelitian masih rendah. Menurut Suandi 
(2007), modal yang yang dimiliki petani dapat mempengaruhi  tingkat kesejahteraan ekonomi petani 
tersebut, hal ini dikarenakan semakin tinggi modal yang dimiliki seseorang semakin tinggi 
pendapatan yang diperolehnya. 
 
Biaya Diperhitungkan  

Analisa biaya diperhitungkan yang dilakukan dalam usahatani karet adalah seluruh biaya yang 
tidak dikeluarkan tetapi dihitung secara ekonomi  selama satu tahun. Adapun perhitungan biaya 
meliputi biaya biaya tenaga kerja dalam keluarga dan sewa lahan. Komponen biaya tenaga kerja 
adalah biaya penyadapan, pengumpulan, pencetakan dan pembekuan. Biaya diperhitungkan hanya 
dikenakan pada petani yang menggarap lahan karet sendiri dan tidak dikenakan pada petani yang 
menggarap lahan karet orang lain, dari hasil penelitian sebanyak 68 petani yang menggarap lahan 
karet sendiri dan sebanyak 27 petani menggarap lahan orang lain. Rincian biaya yang diperhitungkan 
pada usahatani karet dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini : 
Tabel 6. Rincian biaya yang diperhitungkan pada usahatani karet di daerah penelitian tahun 2016 

No Uraian Biaya Rata-Rata Biaya (Rp/ha/Tahun) 

1. Biaya Yang Diperhitungkan 
a. Tenaga dalam Keluarga  

✓ Perawatan 
✓ Penyadapan 
✓ Pengumpulan, Pencetakan dan pembekuan 

b. Sewa Lahan 

 
 
Rp. 1.694.117,65 
Rp. 7.210.588,24 
Rp. 1.802.647,06 
Rp. 10.000.000,00 

 Total Biaya Yang Diperhitungkan Rp. 20.707.352,95 

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata biaya diperhitungkan yang dikeluarkan petani karet 
di daerah penelitian yaitu Rp. 20.707.352,95 ha/pertahun, yaitu lebih besar dibandingkan dengan 
rata-rata biaya diperhitungkan yang diteliti oleh Reny Mardiana di Kecamatan Bumi Agung 
Kabupaten Way Kanan sebesar Rp. 1.771.629,35 ha/tahun. Biaya diperhitungkan hanya dikenakan 
pada petani yang menggarap lahan karet sendiri dan tidak dikenakan pada petani yang menggarap 
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lahan karet orang lain, dari hasil penelitian dterdapat sebanyak 68 petani yang menggarap lahan 
karet sendiri dan sebanyak 27 petani menggarap lahan orang lain. 

 
Pendapatan Usahatani Karet 
Pendapatan Usahatani Berdasarkan Biaya Diperhitungkan 

Konsep pendapatan yang  dimaksud adalah penerimaan dari hasil usahatani karet dikurangi 
dengan semua biaya faktor produksi yang diperhitungkan sebagai biaya usahatani, termasuk biaya 
tenaga kerja keluarga dan biaya sewa lahan milik sendiri. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat pendapatan petani karet di daerah penelitian masih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat 
pada Table 7 di bawah ini: 
Tabel 7. Kategori Dari Pendapatan  Usahatani Karet  Berdasarkan Penggolongan Biaya Yang 

Diperhitungkan di Daerah penelitian tahun 2016 

Catatan : *) Penggolongan Berdasarkan BPS 2014 
Dari Tabel 7 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar pendapatan usahatani karet 

bedasarkan biaya diperhitungkan di daerah penelitian berpendapatan rendah berdasarkan kriteria 
pendapatan menurut BPS (2014), yaitu dengan pendapatan dibawah Rp 18.000.000 pertahun yaitu 
sebanyak 86 KK atau sebesar 90,53%. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan One Sample t-test Methode diperoleh t hitung 
sebesar -11,03 (Lampiran 25 ) yang lebih kecil dari t tabel  1,98 ( α = 5%,df = n-1). Dengan demikian  
Tolak H0 yang menyatakan bahwa pendapatan usahatani karet berdasarkan biaya yang 
diperhitungkan tergolong lebih rendah dari standar golongan berpendapatan rendah. Dari hasil 
perhitungan diperoleh bahwa tenyata rata-rata pendapatan usahatani karet berdasarkan biaya 
diperhitungkan lebih kecil dari Rp.18.000.000 dan menurut kategori BPS tergolong ke dalam 
pendapatan rendah. 

 
Pendapatan Usahatani Karet Berdasarkan Biaya Yang Dibayarkan 

Konsep pendapatan yang  dimaksud adalah penerimaan dari hasil usahatani karet dikurangi 
dengan total biaya yang dibayarkan dari usahatani tersebut. Dari hasil penelitan menunjukkan bahwa 
rata-rata pendapatan usahatani karet sebesar Rp.21.439.898 per/petani/tahun dengan pendapatan 
terendah sebesar Rp. 6.744.700 pertahun dan pendapatan tertinggi sebesar Rp. 69.903.900 
pertahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini: 

Tabel 8. Kategori Dari Pendapatan  Usahatani Karet  Berdasarkan Penggolongan Biaya Yang 
Dibayarkan di Daerah penelitian tahun 2016 

Golongan Pendapatan Tingkat pendapatan (Rp) 
Jumlah Petani 

KK 
Persentase 

(%) 

Pendapatan rendah < 18.000.000 46 48,42 

Pendapatan sedang 18.000.000 - 30.000.000 31 32,63 

Pendapatan tinggi > 30.000.000 18 18,95 

    Jumlah 95 100 

Golongan Pendapatan Tingkat pendapatan (Rp) 
Jumlah Petani 

KK Persentase (%) 

Pendapatan rendah < 18.000.000 86 90,53 

Pendapatan sedang 18.000.000 - 30.000.000 8 8,42 

Pendapatan tinggi > 30.000.000 1 1,05 

    Jumlah 68 100 
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Dari Tabel 8 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar pendapatan petani dari 
usahatani karet di daerah penelitian berpendapatan rendah berdasarkan kriteria pendapatan 
menurut BPS (2014), yaitu dengan pendapatan dibawah Rp 18.000.000 pertahun yaitu sebanyak 46 
KK atau sebesar 48,42%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli, dkk (2008) 
yang menyatakan bahwa pendaptan petani karet di provinsi jambi masih tergolong rendah dan 
penelitian yang dilakukan Isnaini Dhamayanti (2016), yang menyatakan bahwa pendapatan usahatani 
karet di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi masih rendah denagan rata-rata pendapatan 
usahatani karet adalah Rp. 14. 836.308 per/petani/tahun. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan One Sample t-test Methode diperoleh t hitung 
sebesar 3,14 (Lampiran 24 ) yang lebih besar dari t tabel  1,98 ( α = 5%,df = n-1). Dengan demikian 
tolak H0 yang menyatakan bahwa pendapatan usahatani karet berdasarkan biaya yang dibayarkan 
tidak tergolong berpendapatan rendah. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa tenyata rata-rata 
pendapatan usahatani karet lebih besar dari Rp.18.000.000 dan menurut kategori BPS tergolong ke 
dalam pendapatan sedang. 

 
Kesejahteraan Petani 

Kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari pembangunan suatu negara. Pendapatan 
merupakan salah satu tolak ukur dari kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka 
semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut, namun seiring dengan 
pertambahan jumlah anggota rumah tangga pendapatan yang dihasilkan tidak mampu memenuhi 
kebutuhan anggota rumah tangga tersebut.  

Dengan demikian kesejahteraan tidak hanya bisa dilihat dari jumlah pendapatan yang 
dihasilkan tetapi juga di imbangi oleh jumlah tanggungan di dalam suatu rumah tangga. Untuk 
melihat tingkat kesejahteraan petani sampel di daerah penelitian digunakan teori kesejahteraan 
menurut BPS. Menurut Badan Pusat Statistik (2007),  Kriteria kesejahteraan menurut BPS 
menganalisis 8 indikator tingkat kesejahteraan diantaranya adalah tingkat pendapatan, konsumsi 
atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota 
keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang 
pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Kriteria kesejahteraan menurut BPS 
(2007) sebagai berikut : 
Tingkat Kesejahteraan Rendah : Nilai Skor 25 – 41 
Tingkat Kesejahteraan Sedang : Nilai Skor 42 – 58 
Tingkat Kesejahteraan Tinggi  : Nilai Skor 59 – 75 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesejahteraan petani sampel berada pada tingkat 
kesejahteraan sedang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 9. Pengelompokan Petani Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan BPS 2007  

Tingkat Kesejahteraan Nilai Skor 
Jumlah Petani 

KK Persentase % 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

25 – 41 
42 – 58 
59 – 75 

35 
55 
5 

36,85 
57,89 
5,26 

Jumlah 95 100 

Dari Tabel 9 di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kategori kesejahteraan BPS, 
sebagian besar petani karet berada pada tingkat kesejahteraan sedang sebanyak 55 petani atau 
57,89%. Sedangkan pada tingkat kesejahteraan rendah sebanyak 35 petani atau 36,85% dan 
selebihnya berada pada tingkat kesejahteraan tinggi yaitu sebanyak 5 petani atau 5,26%.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reny Mardiana, dkk (2014) di 
Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, yaitu menyatakan bahwa petani karet di daerah 
tersebut berdasarkan kriteria BPS (2009) termasuk petani sudah sejahtera. 



11 
 

Tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan petani karet dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 
tingkat pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas 
tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, 
kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas 
transportasi (BPS,2007). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan One Sampel Sign Test Methode diperoleh nilai 
X2 hitung sebesar 0,01 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai X2 tabel sebesar 112,02 maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa tolak hipotesis H0 dan terima hipotesis H1 yang artinya bahwa nilai rata 
skor dari tingkat kesejahteraan sama dengan median nilai skor tingkat kesejahteraan yaitu sebesar 
48, dengan klasifikasi bahwa nilai skor 48 masuk pada tingkat kesejahteraan sedang. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata pendapatan petani karet berdasarkan biaya yang 
dibayarkan di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari adalah sebesar Rp. 21.439.898 pertahun, 
berdasarkan kategori BPS termasuk berpendapatan sedang. Rata-rata pendapatan petani karet 
berdasarkan biaya yang diperhitungkan di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari adalah 
sebesar Rp. -27.308.965 pertahun, berdasarkan kategori BPS termasuk berpendapatan rendah. 

Berdsasarkan hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat kesejahteraan petani karet di 
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari berada kategori tingkat kesejahteraan sedang yaitu 
sebanyak 55 KK atau sebesar 57,89%. 
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