
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil 

Karakteristik Responden 

1. Umur 

Umur merupakan variabel demografi yang biasa diukur terutama berkaitan dengan sikap 

dan kedewasaan seseorang. Umur juga sangat mempengaruhi aktifitas kehidupan baik fisik 

maupun non fisik. Secara umum umur di bagi menjadi tiga kelompok yaitu umur muda atau 

umur belum produktif (0 – 14 tahun), umur dewasa atau umur produktif yaitu (15 – 64 tahun) 

dan umur tua atau tidak produktif yaitu 65 tahun keatas (Chaniago, 2002) dalam (Samadara, 

2016). Berikut ini adalah umur responden yang melakukan penerapan sisitem agroforestry di 

wilayah KTH Alam Bukit Sejahtera PT Alam Bukit Tigapuluh : 

Tabel 2. Tabel Data Responden Menurut Kelompok Usia :  

Umur Responden Jumlah (orang) Persentase (%) 

0 – 14 0 0,00 

15 - 65 17 100 

    >65 0 0,00 

 

Tabel 2 menunjukan bahwa jumlah dari seluruh responden pengelolaan agroforestri 

adalah 17 orang dengan kisaran usia dari 15 -65 tahun. Hal ini menunjukan bahwa 100% 

responden termasuk kedalam golongan usia produktif sehingga mampu melakukan kegiatan 

secara maksimal dan mendukung berjalannya kegiatan dengan baik. 

 

2. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan formal merupakan suatu hal yang pentig dalam kehidupan masyarakat, 

dimana dengan pendidikan dapat menyongsong kehidupan yang cerah dimasa depan, baik bagi 

diri sendiri, maupun sosial. Tingkat pendidikan formal responden dapat dilihat pada tabel 2 

berikut. 

Tabel 3. Data Responden Menurut Tingkat Pendidikan Formal 

Jenjang Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

SD 

SMP 

SMA 

10 

3 

4 

58,8 

17,64 

23,52 



 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 58,8% responden agroforestri adalah 

lulusan SD, sekitar 17,64%berpendidikan SMP dan sisanya 23,52% adalah lulusan SMA. 

Dengan demikian maka sebagian responden pengusaha agroforestri dapat dikatakan masih 

berpendidikan rendah dan telah ada beberapa orang yang memiliki pendidikan menengah. 

 

3. Pekerjaan 

Pekerjaan utama yang ditekuni oleh responden seluruhnya adalah petani namun 

mempunyai pekerjaan sampingan sebagai operator memotong kayu, tukang bangunan seperti 

telihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. Data Responden Menurut Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%) 

Petani 17 100 

 

4. Luas Lahan 

Luas lahan garapan sangat penting sebagai lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan. 

Apabila lahan sempit maka penghasilan yang diterima akan sedikit dan tidak dapat mencukupi 

kebutuhan. Dengan adanya usaha untuk melakukan sistem pengelolaan agroforestri diharapkan 

dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga mereka.  

Hernanto (1995) membagi luas lahan menjadi tiga kategori, yakni sempit (< 0,5 ha), 

sedang (0,5 – 2,0 ha) dan luas (> 2,0 ha). Berikut luas lahan yang dimiliki oleh responden 

berdasarkan data KTH Alam Bukit Sejahtera : 

 

Tabel 5. Data Responden Menurut Luas Lahan Agroforestry 

Luas lahan Jumlah (orang) Persentase (%) 

<0,5 

0,5 – 2,0 

>2,0 

0 

3 

14 

0,00 

17,64 

82,35 

 

Tabel 5 menunjukan bahwa 17,64% responden mempunyai luas lahan yang termasuk 

kategori sedang, sisanya (82,35 %) tergolong kategori luas. Luas lahan responden berada pada 

beberapa lokasi serta mempunyai luasan yang berbeda antara satu dengan lainnya. 



Sistem Pengelolaan Agroforestri 

Tabel 6. Data Jenis dan Jumlah Tanaman Agroforestry yang Direncanakan 

Jenis Komoditas Nama Tanaman Jumlah Tanaman 

Tanaman Hutan 

Tanaman MPTS 

Tanaman Pertanian 

Meranti, gamal, dsb 

Duku, Durian dsb 

Vanili 

3.000 

200 

3.000 

 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, sistem pengelolaan agroforestri yang 

diterapkan di KTH Alam Bukit Lestari yang bertempat di jalur Kenari, Desa Pemayungan, 

Kecamatan Sumay, Blok II PT. ABT ditinjau dari komponen penyusunnya dapat diketahui 

bahwa sedikitnya terdapat 3 jenis komoditas yang merupakan komponen penyusun dalam 

sistem pengelolaan agroforestri di wilayah tersebut.  

Komponen penyusun dalam sistem pengelolaan agroforestri di KTH Alam Bukit 

Sejahtera dapat dikelompokan ke dalam komoditi tanaman hutan, komoditi tanaman MPTS, 

komoditi tanaman industri. Komoditi-komoditi tersebut mempunyai jumlah yang berbeda satu 

dengan yang lain serta tersebar pada beberapa lahan. 

Menurut pengamatan langsung di lapangan sistem pengelolaan agroforestri ditinjau dari 

struktur komponen penyusunnya yaitu tipe agrisilvikultural dimana agroforestry terbentuk 

dengan susunan tanaman kayu dan tanaman pertanian. 

 

Kesesuaian Lahan Tanaman Vanili 

Tabel 7. Kriteria Kesesuaian Lahan Tanaman Vanili 

 



 

Tabel 8. Data kesesuaian lahan Kabupaten Tebo untuk tanaman vanili 

Faktor Lingkungan 

Kesesuaian 

Amat 

sesuai 

(S1) 

Sesuai (S2) 
Kurang 

Sesuai (S3) 

Tidak 

Sesuai (n) 

Ketinggian ( m dpl) - 100 – 500 - - 

Iklim     

Curah hujan (mm/tahun) - 2.683  - - 

Hari hujan (mm/tahun) 122 - - - 

Temperatur rata-rata harian 

(•C) 

- - 28 - 30 - 

Jenis tanah - PMK - - 

Drainase - Lambat - - 

Tekstur - Halus - - 

pH - 5,5 – 6 - - 

Sumber : Data Kabupaten Tebo, 2015 

 

Dengan memilih daerah yang sesuai, resiko kegagalan dapat dihindari.  Untuk itu strategi 

pengembangan yang tepat perlu menjadi perhatian, yaitu pengembangan ke lokasi yang sesuai, 

adopsi teknologi budidaya yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisien dan pola 

tanam. 

 

Dampak Sosial Budaya  

Desa Pemayungan merupakan salah satu desa dari kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. 

Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Riau, Selatan berbatasan dengan desa Semambu, 

sebelah Barat berbatasan dengan desa Balai Rajo kecamatan Tujuh Kota Kota Ilir, Tebo dan 

sebelah Timur berbatasan dengan Taman Nasional Bukit 30. Jarak dengan ibu kota kecamatan 

di Teluk Singkawang sekitar 55 km yang dapat di tempuh dengan kendaraan roda dua selama 

+ 2 jam dan jarak dengan ibu kota kabupaten Muara Tebo sekitar 75 km yang dapat di tempuh 

dengan kendaraan roda sekitar 5 jam dengan kondisi jalan tanah berbatu.  

Gambar 1. Diagram alur sejarah Desa Pemayungan 



 

Sumber : FZS, 2012 

 

Dengan kondisi Desa yang cukup jauh dari pusat daerah membuat masyarakat 

memanfaatkan alam sekitar untuk bertahan hidup, namun semakin tingginya pertumbuhan 

penduduk terutama pendatang menyebabkan semakin bertambahnya bukaan lahan yang 

akhirnya merambah hingga ke kawasan konservasi. Keadaan ini akan terus terjadi dan 

menyebabkan hilangnya kawasan konservasi apabila tidak segera dilakukan tindakan 

pencegahan. Salah satu penyebab tidak dapat berhentinya pembukaan lahan ini tidak lain 

adalah masalah ekonomi masyarakat sekitar. Untuk itu diperlukan adanya pola tanam yang di 

ajarkan kepada masyarakat agar dapat memaksimalkan lahan yang mereka miliki tanpa perlu 

terus menambah luasan lahan. Dengan adanya program perhutanan social maka dirasa mampu 

menangulangi masalah masyarakat di sekitar kawasan hutan. Melalui program kemitraan 

agroforestry, masyarakat dapat memiliki hak mengelola kawasan namun juga turut membantu 

pemilik konsesi untuk menjaga kawasan konservasi mereka. Selain itu dengan adanya 

kemitraan akan membentuk budaya baru di dalam masyarakat yaitu budaya gotong royong 

yang sebelumnya sudah hampir punah. Banyaknya kegiatan yang dibentuk oleh sekelompok 

masyarakat turut berkontribusi dalam penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat disekitar. 

 



Dampak Ekonomi 

 

Mengenai hasil analisis Input-Output usahatani vanili siklus 10 tahun dapat dilihat secara 

ringkas di Tabel 9. Usahatani vanili membutuhkan biaya yang terdiri atas pengadaan sarana 

produksi (bibit, pupuk dan pestisida), ongkos tenaga kerja, dan biaya lainnya. Dalam satu siklus 

produksi (10 tahun), dibutuhkan biaya produksi sebanyak Rp.86,4 juta per hektar, dialokasikan 

untuk biaya upah tenaga kerja (82,7%), biaya pengadaan sarana produksi (11,4%), dan untuk 

biaya lainnya (5,9%). Total penerimaan mencapai Rp.209,3 juta dan total pendapatan mencapai 

Rp.122,9 juta (Tabel 9). 

 

Tabel 9. Hasil Analisis Input-Output Usaha Tani Vanili siklus 10 Tahun 

 

 

Sumber : Data Primer, 2002 dalam Jurnal Analisis Pemasaran Vanili Sulawesi Utara 

 

Pertanaman panili tahun pertama dan kedua masih belum berproduksi sehingga belum 

memberikan penerimaan. Mulai tahun ketiga, tanaman panili mulai berproduksi dengan nilai 

Rp.15,7 juta. Produksi tinggi terjadi antara tahun keempat dan ketujuh dengan kisaran 

produksi Rp.30,6 juta sampai Rp.38,6 juta per hektar. Produksi mulai menurun pada tahun 

kedelapan dan tahun kesepuluh merupakan produksi terkecil yang secara ekonomis masih 

menguntungkan. Usahatani panili mulai memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebanyak 

Rp.5,6 juta per hektar, pendapatan tertinggi terjadi pada tahun kelima sebanyak Rp.28,3 juta 

per hektar. Pada tahun kedelapan pendapatan mulai menurun dan berakhir secara ekonomis 

pada tahun kesepuluh. Kelayakan finansial usahatani panili siklus 10 tahun diukur dengan 

Indikator B/C Ratio, NPV dan IRR dimana untuk menghitung nilai kini digunakan Discount 



Factor (DF) sebagai deflator. Dalam hal ini tingkat bunga yang digunakan adalah 24 dan 30 

persen dengan asumsi tingkat bunga komersial pada saat ini berkisar pada kedua angka 

tersebut. 

 

Tabel 10. Analisis Finansial B/C Ratio, NPV dan IRR Usahatani Panili pada Tingkat Bunga 

24 dan 30 Persen, Siklus Tanaman 10 Tahun. 2002. 

 

 

Tabel 10 menunjukan, bahwa efisiensi usahatani panili cukup tinggi dengan nilai B/C 

Ratio masing-masing 3,58 dan 2,45 dan besar keuntungan nilai kini (NPV) mencapai 

Rp.35,03 juta dan Rp.26,07 juta. Sementara itu nilai IRR juga menunjukkan bahwa usahatani 

baru akan mencapai titik impas apabila tingkat bunga mencapai 74,65 persen. Kesimpulan 

yang dapat ditarik disini adalah usahatani panili di Sulawesi Utara termasuk menguntungkan 

atau layak diusahakan. Tingginya harga panili pada waktu penelitian merupakan penyebab 

utama tingginya nilai indikator kelayakan, sedangkan masukan input produksi relatif masih 

rendah (belum intensif). Fluktuasi harga panili di tingkat petani cukup besar dan dapat terjadi 

pada rentang waktu pendek 

 

Tabel 11. Analisis Sensitivitas Finansial jika Harga Komoditas Panili Turun 20 dan 30 Persen 

pada Tingkat Bunga 24 dan 30 Persen (ha) 

 

 

Tabel 11 menunjukan, bahwa jika harga panili turun sebesar 20 persen bahkan turun 

sampai 30 persen, usahatani panili masih layak dijalankan pada tingkat bunga 24 dan 34 

persen. Hal ini menyatakan bahwa, usahatani panili cukup stabil terhadap goncangan fluktuasi 

harga sampai batas penurunan 20 persen juga adanya kenaikan suku bunga bank sampai 

dengan 34 persen per tahun. 



Dampak ekologi / Lingkungan 

Dari usaha agroforestri ini tentunya, bukan semata-mata untuk mendapatkan atau 

meningkatkan perekonomian keluarga tetapi disisi lain juga untuk menjaga kelestarian 

lingkungan. Oleh karena itu semua petani yang terlibat dalam usaha tersebut juga ikut berperan 

penting dalam menjaganya. Dengan memiliki lahan agroforestri, yang terletak pada topografi 

yang berlereng sampai berbukit maka pohon kayu yang berada di dalamnya dipelihara untuk 

menahan air, yang merupakan bagian terpenting dalam mempertahankan kelangsungan hidup 

manusia. Pohon dalam sistem agroforestri berfungsi sebagai filtrasi bagi air agar tetap terjaga, 

bersih dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Disisi lain pohon mempunyai peran penting 

dalam memperhambat kecepatan air hujan yang jatuh ke tanah, sehinga dapat terhindar dari 

erosi dan luapan air sungai. Sebagaimana dikemukakan oleh (Bruijnzell, 2004), bahwa, 

pepohonan dalam sistem agroforestri berperan penting dalam mencegah terjadinya erosi dan 

mengurangi konsentrasi derasnya air sungai. Kemudian dedaunan yang jatuh dari tanaman-

tanaman hutan maupun tanaman pertanian akan membusuk dan menjadi unsur hara. 

Agroforestri dengan menyerupai hutan akan dapat menghasilkan seresah (sampah 

organik yang berupa tumpukan dedaunan kering, rerantingan dan berbagai sisa vegetasi lainya 

dia atas hutan) yang lebih banyak. Seresah tersebut dapat berasal dari daun-daun pohon yang 

gugur dan ranting pohon. Seresah yang ada di permukaan tanah selanjutnya akan 

terdekomposisi serta meningkatkan kadar unsur hara tanah. 

Berdasarkan karakteristik responden yang telah didapat, dapat diketahui bahwa anggota 

KTH Alam Bukit Sejahtera merupakan masyarakat yang dapat mendukung adanya program 

agroforestry di kawasan PT ABT. Hanya saja saat ini minat petani untuk membudidayakan 

tanaman vanili masih rendah, hal ini disebabkan karena di provinsi Jambi sendiri budidaya 

tanaman vanili memang masih awam sehingga tidak banyak petani yang mengetahui teknik 

budidaya nya. Petani lebih memilih menanam tanaman perkebunan seperti sawit atau karet 

karena mereka dapat mempelajari dari sekitarnya yang sudah banyak membudidayakan, selain 

itu tanaman perkebunan seperti sawit dan karet juga memilik pasar yang luas sehingga petani 

tidak lagi bingung memikirkan pasar.  

Sebagai staff teknis agroforestry dan penelitian pengembangan komoditas vanili maka 

ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu : 

1. Membuat buku panduan teknis budidaya vanilla bagi perusahaan (Terlampir) 

2. Melakukan adanya pengenalan atau pelatihan mengenai komoditas vanilla kepada 

anggota KTH Alam Bukit Sejahtera yaitu dengan mengadakan kegiatan pelatihan 

kepada anggota KTH dengan materi pelatihan berupa : 



- Perkenalan komoditas vanilla 

- Budidaya tanaman (persiapan lahan – OPT) 

- Pengolahan pasca panen buah vanilla 

- Pengenalan pasar buah vanilla di Indonesia 

3. Menjalankan manajemen pesemaian vanili sehingga menghasilkan bibit yang 

berkualitas sesuai dengan SOP yang telah dibuat. 

4. Mengelola kebun bibit yang ada sehingga dapat mencapai sertifikasi oleh BALITTRO 

sebagai bentuk dari keberhasilan dalam pengembangan komoditas vanili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


