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ABSTRAK 

 

Bangun Joko Laksono, Studi Komparatif Terhadap Sistem Kemitraan Perkebunan 

Kelapa Sawit Pola Bagi Hasil (70:30)  dan Pola Bagi Fisik Lahan (50:50) Di Kabupaten 

Batanghari, dibimbing oleh Dr. Ir. H. Saad Murdy, M.S. sebagai  Pembimbing Utama dan 

Dr. Ir. Ernawati HD, M.P. sebagai Pembimbing Pendamping. 

Perkebunan kelapa sawit (Elaeis gunieensis. Jack) merupakan salah satu agribisnis 

yang peluangnnya sangat terbuka lebar di dunia, karena hasil produksinya merupakan 

kebutuhan utama industri untuk diolah menjadi berbagai produk kebutuhan sehari-hari bagi 

masyarakat. 

Animo masyarakat dan dunia usaha terus meningkat untuk mengusahakan 

perkebunan kelapa sawit dengan upaya perluasan lahan dan berbagai upaya peningkatan 

produktivitas lahan. Perkembangan luas areal dan produksi serta terjadi sebagai salah satu 

respon dari para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan masyarakat umum terhadap 

tingginya nilai ekonomi kelapa sawit. Akan tetapi upaya peningkatan luas lahan 

perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan saat ini terkendala oleh: (1)  terbatasnya 

ketersediaan lahan yang dicadangkan untuk perkebunan; (2) adanya regulasi tentang 

ketentuan alih fungsi lahan dan pembatasan pemberian izin konsesi. Sedangkan upaya 

peningkatan produktivitas pada perkebunan kelapa sawit rakyat diantaranya terkendala 

oleh : (1) keterbatasan pembiayaan, tenaga terampil dan teknologi (dalam proses produksi 

dan pengolahan hasil); (3) lemahnya akses terhadap sumber daya modal; (4) lemahnya 

penguasaan pasar.  

Untuk mengatasi beberapa kendala dan keterbatasan diatas, salah satu upaya yang 

telah dilakukan pemerintah adalah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur tentang 

kemitraan usaha  pada berbagai sektor, salah satu diantaranya adalah kemitraan di sektor 

perkebunan.  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang 

signifikan pada pada bberapa variabel yang diuji antara pola bagi hasil (70:30)  dan pola 

bagi fisik lahan (50:50). Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis uji beda 

Independent Sample t-Test.  

Berdasarkan hasil analisis uji beda Independent Sample t-Test, pada output group 

statistic ditampilkan angka rata-rata (mean) untuk setiap variabel yang diuji. Selanjutnya 

dari output Independent Samples t-Test terhadap variabel produksi, penerimaan, biaya 

pemeliharaan, biaya total, dan variabel pendapatan, diperoleh nilai sig (two-tailed) masing-

masing sebesar 0,000. Karena nilai sig 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara petani mitra pola A dan pola B pada variabel-

variabel tersebut.  

Produksi rata-rata petani mitra Pola A sebesar 86.790 kg/petani dengan produktivitas 

kebun sebesar 15.200 kg/ha/tahun (15,2 ton/ha/tahun), lebih rendah dari standar produksi 

pada tanaman berumur 22 tahun sebesar 20 ton/ha/tahun. Rata-rata penerimaan sebesar Rp. 

138.864.000,-/petani/tahun atau Rp 24.319.971,-/ha/tahun,  rata-rata biaya total usahatani 

yang dikeluarkan sebesar Rp. 30.863.075,-/petani/tahun atau sebesar  Rp. 5.643.874,-

/ha/tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp. 108.000.925,-/petani/tahun atau  

Rp.18.676.097,-/ha/tahun.  Angka pendapatan petani mitra pola A saat ini lebih tinggi 

dibandingkan pola B karena petani tidak lagi membayar angsuran kredit dan fee 

manajemen perusahaan mitra, dan hanya mengalokasikan biaya pemeliharaan yang sangat 

minim (Rp. 551.880,-/ha/tahun). Penghematan biaya pemeliharaan dilakukan dengan 

pertimbangan untuk mencadangkan dana persiapan replanting, dimana saat ini umur 

tanaman telah mencapai 22-23 tahun. 

Produksi rata-rata kebun kemitraan Pola B sebesar 130.553 kg/petani/tahun dengan 

produkstivitas sebesar 45.600 kg/ha/tahun (45,6 ton/ha/tahun), lebih tinggi dari standar 

produksi pada tanaman berumur 8 tahun sebesar 26 ton/ha/tahun. Rata-rata penerimaan 

sebesar Rp. 208.884.480,-/petani/tahun atau Rp. 72.960.000,-/ha/tahun, rata-rata biaya total 

usahatani sebesar Rp. 189.954.324,-/petani/tahun atau Rp. 66.120.000,- /ha/tahun, dengan 

pendapatan rata-rata  sebesar Rp. 18.930.156,-/petani/tahun atau sebesar Rp. 6.840.000,- 

/ha/tahun. Pendapatan petani mitra pola B saat ini lebih rendah dibandingkan pola A 

karena masih menanggung beban biaya angsuran kredit dan biaya pemeliharaan yang 

tinggi mengingat seluruh pengelolaan kebun ditangani oleh perusahaan mitra 

menggunakan standar pemeliharaan kebun dan teknologi. Proporsi pembiayaan yang 

digunakan adalah 35% dari pendapatan untuk angsuran kredit, 30% dari pendapatan 

digunakan untuk biaya pemeliharaan, 5% untuk fee manajemen perusahaan, dan ditambah 

biaya operasional untuk panen, transportasi dan bongkar-muat TBS.  Sedangkan 30% 

sisanya murni merupakan pendapatan bersih petani mitra tanpa mengeluarkan biaya 

tambahan. Pendapatan bersih petani mitra pola B akan meningkat apabila angsuran kredit 

telah lunas. Jika angsuran kredit telah lunas, maka pendapatan petani Pola B akan 

meningkat sebesar 35% dari angka pendapatan saat ini menjadi sebesar Rp. 25.555.711,-

/petani/tahun atau Rp. 9.234.000,-/ha/tahun. 

Alokasi biaya yang cukup untuk kegiatan pemeliharaan kebun dan kegiatan 

operasional lainnya berpengaruh positif terhadap produktivitas kebun dan penerimaan 

penerimaan petani, tetapi berpengaruh negatif terhadap penerimaan petani selama angsuran 

kredit belum lunas, dan akan kembali berpengaruh positif terhadap pendapatan petani 

setelah angsuran kredit lunas. 

 

Kata Kunci : Perkebunan kelapa sawit, kemitraan sektor perkebunan, pola  

                          bagi hasil, pola bagi fisik lahan 
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ABSTRACT 

Bangun Joko Laksono, Comparative Study On Partnership System of Oil Palm 

Plantation With Profit Sharing  Pattern (70:30) And Physical Land Sharing Pattern 

(50:50) In Batanghari District, guided by Drs. Ir. H. Saad Murdy, M.S. as the First 

Advisor and Dr. Ir. Ernawati HD, M.P. as Supervising Counselor.The oil palm plantation 

(Elaeis gunieensis Jack) is one of the most widely opened agribusiness opportunities in the 

world, as its production is the main need of the industry to be processed into various daily 

necessities for the community. 

The interest of society and the business world continues to increase to seek oil palm 

plantation with the effort of land expansion and various efforts to increase land 

productivity. The development of area and production area and occurs as one of the 

response from the palm oil plantation businessmen and the general public to the high 

economic value of oil palm. However, efforts to increase the area of oil palm plantations 

by companies are currently constrained by: (1) limited availability of land reserved for 

plantations; (2) the existence of regulation on land conversion and concession permit 

limitation. While efforts to increase productivity in oil palm plantations among others are 

constrained by: (1) limited financing, skilled labor and technology (in the process of 

production and processing results); (3) lack of access to capital resources; (4) weakness of 

market domination. 

To overcome some of the constraints and limitations above, one of the efforts that 

has been done by the government is to issue various regulations that regulate the business 

partnership in various sectors, one of which is the partnership in the plantation sector. 

The purpose of this study was to determine whether there were significant 

differences in the variables tested between the profit sharing pattern (70:30) and the 

pattern for the physical land (50:50). Technique Analysis of data used is the analysis of 

different test Independent Sample t-Test. 

Based on the analysis result of different test of Independent Sample t-Test, at group 

statistic output shown mean number (mean) for each variable tested. Furthermore, from 

the Independent Samples t-Test output of the production, acceptance, maintenance, total 

cost, and income variable variables, the sig (two-tailed) value is 0,000. Because the value 

of sig 0,000 <0,05, it can be concluded that there is a significant difference between 

farmers partner pattern A and pattern B on these variables. 

The average production of Pola A partner farmers is 86,790 kg / farmers with 

15,200 kg / ha / year (15.2 ton / ha / year) farm productivity, lower than production 

standard on 22 year old plants of 20 ton / ha / year. Average revenue of Rp. 138.864.000, - 

/ farmer / year or Rp 24.319.971, - / ha / year, the average total cost of farming is Rp. 

30.863.075, - / farmer / year or Rp. 5,643,874, - / ha / year, with an average income of Rp. 

108.000.925,-/farmer/year or Rp.18.676.097, - / ha / year. The farmers' current partner 

earnings figure A is higher than the B pattern because farmers no longer pay credit 

installments and partner management fees, and only allocate very minimal maintenance 

costs (Rp 551,880 / ha / year). Maintenance cost savings are made with consideration to 

reserve funding for replanting preparation, whereby the age of the plant has reached 22-

23 years. 

The average production of partnership garden of Pattern B is 130,553 kg / farmer / 
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year with productivity of 45,600 kg / ha / year (45,6 ton / ha / year), higher than 

production standard at 8 year old plant of 26 ton / ha /year. Average revenue of Rp. 

208,884,480, - / farmer / year or Rp. 72.960.000, - / ha / year, the average total cost of 

farming is Rp. 189.954.324, - / farmer / year or Rp. 66.120.000, - / ha / year, with average 

income of Rp. 18.930.156, - / farmer / year or Rp. 6.840.000, - / ha / year. The earnings of 

farmer partner of pattern B are currently lower than pattern A because it still bears the 

burden of credit installment cost and high maintenance cost considering all the 

management of the garden is handled by the partner company using standard of garden 

and technology maintenance. The proportion of financing used is 35% of revenues for 

credit installments, 30% of revenues are used for maintenance costs, 5% for company 

management fees, plus operational costs for harvesting, transportation and loading and 

unloading of Fresh Fruit Bunches (FFB). While the remaining 30% is purely a net income 

of partner farmers without incurring additional costs. The net income of farmer partner 

pattern B will increase if the credit installment has been paid off. If the credit installment 

has been paid off, the farmer income of Pattern B will increase by 35% from the current 

income figure to Rp. 25,555,711, - / farmer / year or Rp. 9.234.000, - / ha / year. 

The allocation of sufficient costs for garden maintenance activities and other 

operational activities has a positive effect on the productivity of the garden and the 

acceptance of farmers, but negatively affect the farmers 'acceptance during the credit 

installment has not been paid off, and will again have a positive effect on farmers' income 

after the installment of the loan is paid off. 

 

 

Keywords: Oil palm plantations, plantation sector partnerships, profit sharing 

patterns, patterns for physical land 
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1. PENDAHULUAN 

 

1). Latar Belakang 

 

 Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua 

negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit 

dunia. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar 

di seluruh dunia dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 

11.444.808 Ha dan produksi 30.948.931 ton/ha/tahun pada tahun 2015 (Ditjenbun, 2015). 

Provinsi Jambi menempati urutan keenam di Indonesia dalam hal luas lahan dan 

produksi, setelah Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan 

Kalimantan Barat.  Kebun kelapa sawit terluas di Jambi adalah perkebunan rakyat, diikuti 

oleh perkebunan swasta dan perkebunan negara. 

Di Kabupaten Batanghari provinsi Jambi, sektor perkebunan khususnya kelapa sawit 

memegang peranan sangat penting dalam struktur perekonomian. Perkebunan kelapa sawit 

merupakan komoditas  dengan luas pengusahaan paling besar sebagaimana terlihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Luas Tanaman dan Komposisi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2015 

No Jenis Tanaman 

Luas 

Tanaman 

(Ha) 

Komposisi Tanaman Perkebunan 

TBM TM TT/R 

1 Karet 113.398 24.199 77.828 11.371 

2 Kelapa Dalam 413 3 331 79 

3 Kelapa Hybrida 63 - 44 19 

4 Kelapa Sawit 90.372,72* 17.885,48 71.545* 942,24* 

5 Kopi 38 - 17 21 

6 Kapuk 23 - 14 9 

7 Lada 37 - 21 16 

10 Aren 31 - 23 8 

11 Kakao 58 3 46 9 

14 Kemiri 7 - 5 2 

15 Pinang 29 - 27 2 

Catatan :  TBM  Tanaman Menghasilkan 

   TM  Tanaman Menghasilkan 

   TT/TR Tanaman Tua/Tanaman Rusak    *Angka sementara 

Sumber : BPS, 2016a. 
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 Perkembangan luas areal dan produksi serta terjadi sebagai salah satu respon dari 

para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan masyarakat umum terhadap tingginya nilai 

ekonomi kelapa sawit. Akan tetapi upaya peningkatan luas lahan perkebunan kelapa sawit 

oleh perusahaan saat ini terkendala oleh: (1)  terbatasnya ketersediaan lahan yang 

dicadangkan untuk perkebunan; (2) adanya regulasi tentang ketentuan alih fungsi lahan 

dan pembatasan pemberian izin konsesi. Sedangkan upaya peningkatan produktivitas pada 

perkebunan kelapa sawit rakyat diantaranya terkendala oleh : (1) keterbatasan pembiayaan, 

tenaga terampil dan teknologi (dalam proses produksi dan pengolahan hasil); (3) lemahnya 

akses terhadap sumber daya modal; (4) lemahnya penguasaan pasar. Untuk mengatasi 

beberapa kendala dan keterbatasan diatas, salah satu upaya yang telah dilakukan 

pemerintah adalah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur tentang kemitraan usaha  

pada berbagai sektor, salah satu diantaranya adalah kemitraan di sektor perkebunan.  

 Untuk kondisi di Kabupaten Batanghari, pada tahun 2015 dari luas lahan perkebun 

kelapa sawit seluas 90.372 Ha, 23.556 Ha  diantaranya adalah perkebunan kelapa sawit 

yang dibangun dengan sistem kemitraan dan dikelola oleh beberapa perusahaan yang 

lokasinya tersebar di beberapa kecamatan. Pola kemitraan yang digunakan berbeda-beda, 

termasuk dalam hal kesepakatan penentuan distribusi angka persentase pendapatan petani, 

biaya pemeliharaan kebun, angsuran kredit, dan fee perusahaan pengelola.   

Untuk kemitraan perkebunan dengan pola PIR-Trans saat ini sebagaian besar 

tanamannya telah dilakukan replanting dan berpeluang terjadi perubahan sistem atau pola 

kemitraan yang digunakan. Pemerintah tidak lagi mengucurkan sumber dana untuk 

program ini, oleh karenanya tidak dibahas khusus dalam penelitian ini. Sementara untuk 

pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan yang merujuk pada 

Peraturan Menteri Pertanian No.33 Tahun 2006 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2007 

dinilai kurang berhasil di Kabupaten batanghari. Untuk Kabupaten Batanghari, program 

revitalisasi perkebunan hanya terealisasi pada komoditas  Karet, sedangkan untuk 

komoditas  kelapa sawit tidak terealisasi. Pada periode 2008-2012, jumlah petani karet 

yang mendapatkan bantuan dana melalui program ini hanya sebanyak 131 orang dengan 

luas lahan sebanyak 345,5 Ha. (Dinas Perkebunan Kabupaten Batanghari, 2016). 

Pada kemitraan perkebunan pola bagi hasil, terdapat beberapa macam skema 

pembiayaan antaralain Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) dan kemitraan 
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mandiri/swadaya. Pola KKPA dengan proporsi bagi hasil 70:30 dilaksanakan oleh 

beberapa perusahaan diantaranya PT. Inti Indosawit Subur (PT.IIS) bermitra dengan KUD 

di kecamatan Muara Tembesi, dan PT. Tunas Lestari Sejati (PT. TLS) yang bermitra 

dengan beberapa KUD di wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu. Sedangkan kemitraan 

perkebunan kelapa sawit dengan pola bagi fisik lahan 50:50 di kabupaten Batanghari masih 

relatif baru, dan sampai saat ini baru terdapat dua perusahaan mitra yang menerapkan pola 

ini yaitu PT. Citra Manunggal Mandiri yang lokasinya masuk kedalam dua wilayah 

kabupaten yaitu kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo dengan luas lahan total 2.634 

Ha, dan PT. Kedaton Mulia Primas di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari 

dengan luas lahan total 875 Ha  (Dinas Perkebunan Kabupaten Batanghari, 2016). 

Sedangkan untuk kemitraan perkebunan sistem bagi hasil dengan proporsi 80:20 (sumber 

pembiayaan mandiri dari investor swasta) dilaksanakan oleh PT. BSP yang bermitra 

dengan beberapa Koperasi di Kecamatan Bajubang dan Muara Bulian. Belakangan pola 

80:20 ini mengalami beberapa permasalahan dan sedang dilakukan negosiasi ulang 

difasilitasi oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, namun belum mendapatkan hasil 

final. Oleh karena itu tidak akan dibahas secara khusus dalam penelitian ini.  

Ditinjau dari perjanjian sistem pembagiannya, secara umum terdapat dua model 

kemitraan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batanghari, yaitu : 1) pola bagi hasil;    

2) pola bagi fisik lahan.   

Perkebunan kelapa sawit kemitraan  yang menggunakan pola KKPA dengan bagi 

hasil 70:30 diantaranya PT.Gatra Kembang Paseban di Kecamatan Mersam, PT. Tunas 

Lestari Sejati di Kecamatan Mersam, Batin XXIV, Muara Tembesi dan Maro Sebo Ulu, 

dan PT. Inti Indosawit Subur di Kecamatan Maro Sebo Ilir.   

Sedangkan kemitraan dengan sistem bagi fisik lahan, diterapkan oleh perusahaan 

perkebunan kelapa sawit PT. Kedaton Mulia Primas  (PT. KMP) yang berlokasi di 

Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Bathin XXIV dan PT. Citra Mulia Manunggal 

(CMM) yang berlokasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu dan sebagian besar terletak di 

Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Sumber pembiayaannya diusahakan secara mandiri 

(murni berasal dari investor swasta sebagai mitra). Pada sistem ini kebun yang telah 

dibangun dan telah berproduksi dibagi dua (50:50) antara perusahaan dengan petani mitra 

sebagai pemilik lahan, tetapi perusahaan mitra menerapkan pola manajemen pemeliharaan 

satu atap, dimana kontrol pemeliharaan kebun tetap dikelola sepenuhnya oleh perusahaan 
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sebagai bentuk kendali mutu. Petani mendapatkan proporsi hasil dari 50 % lokasi lahan 

yang telah ditetapkan pembagian dan posisinya, setelah dikurangi biaya pemeliharaan dan 

angsuran kredit untuk pembayaran hutang biaya pembangunan kebun. (Sumber : PT. KMP, 

2017).  

Dalam pelaksanaan kemitraan pekebunan di Kabupaten Batanghari, ternyata tidak 

terlepas dari adanya permasalahan atau konflik yang beberapa diantaranya belum 

terselesaikan, diantaranya : 1)Petani dan KUD perwakilan tidak memegang salinan akad 

perjanjian kemitraan awal. Nilai beban angsuran kredit pembangunan kebun pada pola A 

masih simpang siur, sehingga sebagian besar petani sampai saat ini masih banyak yang 

belum melunasi kredit pembangunan kebun.; 2) Ketidak cocokan luas lahan antara lahan 

yang dibangun dengan plafon kredit Bank untuk pembangunan kebun yang dikucurkan 

melalui skim pembiayaan KKPA ; 3) Tumpang tindih kepemilikan lahan; 4) Ketidak 

puasan terhadap proporsi bagi hasil akibat perbedaan antara sosialisasi awal dengan 

pelaksanaan kemitraan di lapangan; 5) Kurang aktifnya Koperasi/KUD yang mewadahi 

petani mitra, sehingga beberapa perubahan kebijakan dalam pelaksanaan tidak diketahui 

oleh petani sebagai anggota. 

Pada penelitian ini akan difokuskan pada sistem kemitraan pola bagi hasil (70:30) 

dengan alasan pola ini masih berjalan saat ini di beberapa kecamatan di Kabupaten 

Batanghari, tetapi disinyalir masih terdapat beberapa permasalahan sehingga perlu dicari 

solusinya (selanjutnya pada penelitian ini disebut pola A); dan pola bagi fisik (50:50) 

dengan alasan pola ini masih cenderung relatif baru dan perlu dipelajari lebih mendalam 

(selanjutnya pada penelitian ini disebut pola B). 

Fenomena umum yang terjadi pada sistem kerjasama atau kemitraan biasanya hanya 

disosialisasikan secara terbatas pada  kalangan tertentu, antaralain petani peserta 

kemitraan, KUD, dan  instansi   terkait yang membina kemitraan, tetapi jarang 

dipublikasikan.  Hal ini perlu diketahui secara luas oleh masyarakat umum dan para calon 

investor tentang berbagai bentuk pola kerjasama kemitraan usaha perkebunan yang 

diterapkan, apakah  implementasinya telah  memenuhi asas-asas umum dalam menjalin 

kemitraan, bagaimana kedudukan dan hubungan hukum antara kedua belah pihak, 

bagaimana distribusi pembagian hasil dan permasalahan-permasalahan apa saja yang 

sering muncul dalam pola kemitraan tersebut serta bagaimana upaya penyelesaiannya. 

Bagi pemerintah daerah informasi ini juga diperlukan untuk mengatahui seberapa besar 
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perannya terhadap peningkatan perekonomian petani dan pembangunan daerah, serta 

mengetahui permasalahan apa saja yang sering terjadi dilapangan, sebagai dasar kegiatan 

pembinaan kemitraan dan informasi penting yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan 

di bidang kemitraan perkebunan di masa yang akan datang. 

Salah satu kendala umum yang terjadi adalah kesulitan untuk mendapatkan daerah 

dengan tingkat keseragaman yang relatif tinggi diberbagai aspek baik kondisi lahan, 

agroklimat, sosial masyarakat serta keunggulan sumberdaya lokalnya. Oleh karena itu 

maka akan sulit menemukan suatu pola kemitraan yang dinilai paling ideal dan berlaku 

secara universal. Suatu pola dianggap ideal dan menguntungkan di suatu daerah, belum 

tentu cocok diterapkan di daerah lainnya. Ditambah lagi adanya perbedaan keberdayaan 

dan perbedaan persepsi antara perusahaan mitra (investor) dengan petani mitra. 

Menguntungkan bagi satu pihak, belum tentu menguntungkan bagi pihak lainnya. Perlu 

kajian untuk menemukan suatu pola kemitraan yang dinilai paling ideal (memenuhi asas-

asas kemitraan), paling tidak untuk suatu daerah tertentu. 

Berdasarkan data-data diatas,  maka dianggap penting untuk melakukan analisis 

terhadap beberapa bentuk kerjasama usaha kemitraan di sektor perkebunan. Masalah-

masalah tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena itu penulis tertarik untuk 

mengangkatnya menjadi   penelitian dengan judul : “ Studi Komparatif Terhadap Sistem 

Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Bagi Hasil dan  Pola  Bagi Fisik Lahan di 

Kabupaten Batanghari ”. 

 

2). Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan dari masing-masing sistem kemitraan Pola A 

dan Pola B ? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel produksi, produktivitas, 

pemeliharaan tanaman, pembiayaan, penerimaan dan pendapatan petani dari kedua pola 

kemitraan ? 

3. Pola kemitraan yang manakah yang lebih menguntungkan dan memberikan proporsi 

pendapatan lebih besar bagi petani ? 
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3). Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji mekanisme pelaksanaan  dari pola kerjasama kemitraan perkebunan kelapa 

sawit pola bagi hasil dan pola bagi fisik lahan. 

2. Mengkaji keterkaitan antara variabel produksi, produktivitas, pemeliharaan tanaman, 

pembiayaan total , penerimaan dan pendapatan 

3. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antar variabel penelitian pada usahatani 

kelapa sawit kemitraan Pola A dan Pola B. 

 

4).   Manfaat Penelitian 

1. Mendapatkan gambaran lengkap tentang mekanisme kemitraan, produktivitas, 

penerimaan, pembiayaan, distribusi pembagian hasil, pendapatan petani dan aspek 

lainnya dari dua pola kemitraan usaha kelapa sawit. 

2. Sebagai tambahan informasi dan dapat dijadikan pembanding untuk melakukan studi 

lanjutan dan bahan rujukan bagi penelitian lainnya. 

3. Merupakan salah satu syarat  menyelesaikan studi  pada Program Studi Agribisnis  

Jenjang  Pascasarjana Universitas Jambi 

 

2. HIPOTESIS 

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, diduga terdapat perbedaan yang 

signifikan antara petai mitra Pola A dan Pola B. Pola bagi fisik 50:50 (Pola B) yang 

dikelola oleh perusahaan mitra diduga memerlukan pembiayaan yang lebih besar tetapi 

total produksi, produktivitas, penerimaan dan pendapatan petani juga lebih tingi 

dibandingkan pola bagi hasil 70:30 (Pola A). 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

1).  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis  perbandingan (komparasi) berbagai 

pola kemitraan yang digunakan dalam kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit  

swasta yang ada di Kabupaten Batanghari. Analisis tingkat keterlibatan petani dalam 

pengelolaan kebun, pola pembagian hasil,  dan analisis faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pertimbangan penetapan bentuk pola kemitraan yang dipergunakan dalam 
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pengembangan perkebunan kelapa sawit. Analisis menggunakan metode kualitatif.  

Dengan metode kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk melihat prilaku dalam situasi 

yang sebenarnya.  

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Batanghari sebagai wilayah studi dan beberapa 

perkebunan swasta pola kemitraan sebagai wilayah referensi. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2017. 

 

2). Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

secara langsung dari sumbernya baik dari pihak perusahaan, Koperasi /KUD, maupun dari 

pihak petani mitra  yang memiliki kebun kelapa sawit , yang telah ditetapkan sebagai 

responden atau sampel, dengan alat bantu daftar pertanyaan (kuisioner). Data Sekunder di 

peroleh dari pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari, data ini bersumber dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang Hari, Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari, 

BP3K di Kabupaten Batang Hari serta data pendukung dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 

jika memungkinkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2010-

2016 pada luas lahan, produksi dan produktivitas komoditas  kelapa sawit. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antaraalain melalui 

Studi literatur/kepustakaan, interview/wawancara, dan observasi. 

 

3). Metode Pengambilan Sampel 

 Penentuan sampel penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, 

dengan menentukan beberapa kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat dijadikan sampel.  

Terdapat banyak pola kemitraan yang digunakan oleh perusahaan mitra di 

Kabupaten Batanghari, diantaranya pola PIR; pola KKPA dengan proporsi bagi hasil 

70:30;  pola bagi fisik lahan 50:50; dan pola bagi fisik lahan 80:20;.  Syarat untuk 

penetapan pola kemitraan yang akan diuji beda pendapatannya adalah pola kemitraan yang 

saat ini fisik kebunnya masih ada dan tidak sedang dalam konflik. Pola kemitraan yang 

memenuhi syarat di Kabupaten Batanghari adalah pola KKPA bagi hasil 70:30 (pola A) 

dan pola bagi fisik lahan 50:50 (pola B). 

Syarat Koperasi/KUD mitra yang dijadikan sampel dipilih dari Koperasi/KUD yang 

telah berbadan hukum, telah bekerjasama dengan perusahaan mitra, dan dipilih 

berdasarkan  jumlah anggota petani paling banyak / luas lahan  paling besar.  
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Sedangkan syarat petani mitra yang dapat dijadikan sampel adalah petani anggota 

Kopersi/KUD dengan kepemilikan luas lahan minimal 2 Ha. 

Berdasarkan rumus Slovin, pada penelitian ini ditetapkan sampel petani mitra dari 

pola A (anggota KUD Rengas Jaya yang bermitra dengan PT. TLS di Kecamatan Maro 

Sebo Ulu) sebanyak 40 orang, dan petani mitra dari pola B (anggota Koperasi Sawit Tekad 

Bersama yang bermitra dengan PT. KMP di Kecamatan Batin XXIV) sebanyak 10 orang. 

Total jumlah sampel 50 orang. 

 

4). Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

analitis, yaitu penelitian yang menekankan pada prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan suatu objek penelitian berdasarkan 

fakta-fakta yang ada. Data diperoleh melalui penelitian pustaka (library research) dan 

penelitian lapangan (field research) dengan cara teknik wawancara dan observasi terhadap 

para responden yang berasal dari masyarakat petani kebun, tokoh masyarakat, aparat desa, 

pengurus koperasi, pejabat daerah, pihak perusahaan mitra, serta berbagai sumber lainnya. 

Data yang diperoleh melalui penelitian, selanjutnya dianalisis secara induktif kualitatif 

untuk mendapatkan kesimpulan. 

Pengujian data hasil penelitian dilakukan menggunakan Uji perbedaan / analisis 

komparasi Independent Samples Test. Salah satu variabel penelitian yang akan diuji adalah 

variabel pendapatan, menyesuaikan dengan tujuan penelitian. 

a. Analisis Pendapatan Usahatani Perkebunan Kelapa Sawit 

Untuk mendapatkan data pendapatan petani, maka diperlukan analisis usahatani 

perkebunan kelapa sawit. 

Perhitungan analisis pendapatan usahatani perkebunan kelapa sawit dilakukan 

dengan menghitung biaya tetap, biaya variabel, produksi, harga, pendapatan kotor dan 

pendapatan bersih usahatani. Biaya modal (bunga), biaya sewa dan pajak penghasilan tidak 

dihitung pada penelitian ini karena biaya-biaya tersebut belum diterapkan pada usahatani 

tersebut.  

Data yang diperoleh ditabulasi  menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Office 

Excel dan dianalisis dengan menggunakan formula berikut:  



13 
 

                          

                                ............................................................................(3) 

Keterangan:  

   = Pendapatan usahatani kelapa sawit (Rp) 

PT  = Penerimaan total usahatani kelapa sawit (Rp)  

BT  = Biaya Total usahatani kelapa sawit (Rp)  

Y  = Kuantitas kelapa sawit (Kg)  

Py  = Harga Kelapa sawit (Rp/Kg)  

Xi  = Kuantitas input usahatani kelapa sawit (Rp)  

Pxi  = Harga Input usahatani kelapa sawit (Rp)  

BTe  = Biaya tetap usahatani kelapa sawit (Rp) 

 

Kaidah keputusan dari hasil penghitungan :  

Kaidah keputusan dari hasil penghitungan :  

Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima, berarti pendapatan petani mitra pola A tidak 

berbeda dengan pendapatan petani mitra pola B. 

Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak, berarti pendapatan petani mitra pola A berbeda 

dengan pendapatan petani mitra pola B. 

 

b. Pengujian Hipotesis dan Penarikan Kesimpulan 

Menurut Singgih Santoso (2000), untuk membandingkan rata-rata dari dua grup 

yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua grup tersebut memiliki rata-

rata yang sama atau tidak secara signifikan, dapat digunakan uji beda Independent Sample 

t-Test. Berdasarkan hal tersebut, maka uji hipotesis perbedaan pendapatan usahatani kelapa 

sawit pola A dan pola B tersebut dilakukan dengan menggunakan uji beda / analisis 

komparasi Independent Sample t-Test  melalui alat bantu aplikasi SPSS.  

Sebelum dilakukan uji beda Independent Sample t-Test  , terlebih dahulu dilakukan 

uji homogenitas data sampel menggunakan Test of Homogeneity of Variances dengan 

kaidah keputusan  jika nilai sig < 0,05 maka dapat dikatakan varian tidak homogen. 

Sebaliknya jika nilai sig > 0,05 maka dapat dikatakan varian homogen, maka dapat 

dilanjutkan dengan uji beda Independent Sample t-Test . Penarikan kesimpulan hasil 

pengujian Independent Sample t-Test  dilakukan  berdasarkan output dari pengujian  dua 

sisi  (two-tailed) sebagai berikut : 



14 
 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

1. Ho : tidak terdapat berbedaan antara rata-rata variabel pengujian pada petani mitra 

Pola A dengan Pola B 

2. Ha : terdapat berbedaan antara rata-rata variabel pengujian pada petani mitra Pola A 

dengan Pola B 

 

Dasar Pengambilan Keputusan: 

1. Jika nilai Signifikansi atau Sig.(2-tailed) > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang  

berarti tidak terdapat perbedaan antara rata-rata variabel pengujian pada petani mitra 

pola pola A dan pola B. 

2. Jika nilai Signifikansi atau Sig.(2-tailed) < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang  

berarti terdapat perbedaan antara rata-rata variabel pengujian pada petani mitra pola 

pola A dan pola B. 

 

5). Konsepsi Pengukuran 

1. Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam atau memelihara ternak pada 

lahan pertaniannya dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu 

(Anwas, 1992). Dalam riset ini yang dimaksud dengan petani adalah orang yang 

memiliki atau mengusahakan kebun kelapa sawit melalui sistem kemitraan sebagai 

sumber pendapatan keluarga. 

2. Produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. Kegiatan 

tersebut dalam ekonomi biasa dinyatakan dalam fungsi produksi. Fungsi produksi 

menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian 

sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu (Sugiarto dkk, 2007).  Dalam 

riset ini yang dimaksud dengan produksi adalah jumlah tandan buah segar (TBS) yang 

dihasilkan dari kebun kelapa sawit petani pada periode tertentu, dan dinyatakan dalam 

satuan (ton/ha/tahun). 

3. Biaya adalah hasil penjumlahan biaya tetap dan biaya tidak tetap yang dikeluarkan oleh 

petani dalam usahatani kelapa sawit per satuan luas pada periode tertentu. Menurut 

Soekartawi (1995), biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan 

dalam usahatani.  Biaya usahatani dibedakan menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya 
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tidak tetap.  Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada besar 

kecilnya produksi yang akan dihasilkan, sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang 

besar kecilnya dipengaruhi oleh volume produksi.  Pada riset ini, yang dimaksud biaya 

tetap pada usahatani kebun kelapa sawit antara lain biaya pengadaan lahan dan 

angsuran kredit. Biaya variabel antara lain biaya pemeliharaan kebun, biaya panen, fee 

perusahaan, biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya yang nilainya tidak tetap. Biaya 

usahatani terdapat biaya tunai dan tidak tunai. Biaya tunai terdiri dari pupuk, obat-

obatan, upah tenaga kerja luar keluarga dan potongan-potongam ( transportasi TBS, 

jasa muat/bongkar,  timbang, retribusi, asuransi, SPSI, uang jalan). Biaya tidak tunai 

terdiri dari penyusutan peralatan, penyusutan tanaman kelapa sawit dan lahan. Pada 

riset ini biaya yang dihitung adalah total biaya tetap dan tidak tetap selama periode 1 

(satu) tahun, dinyatakan dalam satuan (Rp/ha/tahun). 

4. Penerimaan adalah segala penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya.  

1)  Total Revenue di singkat TR atau juga bisa disebut dengan total penerimaan yaitu 

penerimaan dari hasil penjualan. 2)  Average Total Revenue yang disingkat AR atau 

yang lebih dikenal sebagai penerimaan rata-rata yaitu adalah rata-rata penerimaan dari 

per kesatuan produk yang dijual atau yang dihasilkan, dan yang diperoleh dengan jalan 

membagi hasil total penerimaan dengan jumlah satuan barang yang dijual. 3) Marginal 

Revenue yang disingkat MR atau juga bisa disebut dengan penerimaan marginal adalah 

suatu penambahan penerimaan atas TR sebagai akibat penambahan satu unti output.  

Dalam riset ini, penerimaan  petani yang dihitung adalah penerimaan yang berasal dari 

penjualan produksi (hasil panen TBS) yang dilakukan petani dua kali dalam satu bulan 

dan diakumulasikan selama satu tahun, dinyatakan dalam satuan (Rp/ha/tahun). 

5. Pendapatan usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor (output) dan biaya 

produksi (input) yang dihitung dalam per bulan, per tahun, per musim tanam. Menurut 

Gustiyana (2003), pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan usahatani 

dan pendapatan rumah tangga.  Pendapatan merupakan pengurangan dari penerimaan 

dengan biaya total.  Pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan yang diperoleh dari 

kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan diluar 

usahatani. Dalam riset ini penghitungan pendapatan usahatani kelapa sawit dilakukan 

dengan menghitung  jumlah penerimaan dikurangi jumlah pengeluaran dalam suatu 

periode produksi, dalam hal ini periode 1 (satu) tahun, dan dinyatakan dalam satuan 

(Rp/ha/tahun).  
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6. Harga adalah harga rata-rata harga TBS yang berlaku dalam satu tahun terakhir. Pada 

riset ini harga TBS yang digunakan mengacu pada daftar harga yang dikeluarkan oleh 

Dinas Perkebunan Provinsi berdasarkan hasil rapat Pokja TBS Sawit Dinas Perkebunan 

Provinsi Jambi periode September 2016 sampai September 2017. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1).  Gambaran Umum Daerah Penelitian  

Kabupaten Batang Hari dengan luas wilayah 5.804,83 km
2
 terletak diantara 1

o
15’ 

dan 2
o
2’ lintang selatan dan antara 102

o
30’ dan 104

o
30’ bujur timur. Kabupaten Batang 

Hari secara umum beriklim tropis dengan tingkat elevasi sebagian besar dataran rendah, 

dengan ketinggian antara 11 -100 meter diatas permukaan laut (92,67%). Sedangkan 7,33 

% lainnya berada pada ketinggian 101- 500 meter diatas permukaan laut. Kabupaten 

Batang Hari juga dilalui dua sungai besar yaitu sungai Batang Hari dan sungai Tembesi. 

Adapun luas lahan yang berpotensi untuk lahan pertanian yaitu 325.314 ha atau sekitar 

52,042% dari luas wilayah Kabupaten Batang Hari, dimana sebagian besar lahan pertanian 

digunakan untuk perkebunan yang luasnya mencapai 198.051 ha. 

Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 kecamatan dengan 113 desa/kelurahan. 

Adapun batas wilayah Kabupaten Batang Hari yaitu sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebelah 

timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi. Sebelah selatan berbatasan dengan 

Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Muaro Jambi. 

Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo.  
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2).  Gambaran Umum Perusahaan Mitra 

a). PT. Tunas Lestari Sejati (PT. TLS)  

Dari data primer yang diperoleh di lapangan, luas lahan petani yang bermitra 

dengan PT . TLS seluas 12.815 Ha yang tersebar di beberapa unit kebun sebagaimana 

ditampilkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Luas Lahan Inti dan Plasma PT. TLS 

Unit Kebun Kecamatan 
Luas Lahan 

Inti Plasma Jumlah 

Unit Kebun Karmio Batin XXIV 1.463 3.413 4.876 

 

Mersam 556 1.298 1.854 

Unit Kebun Jebak Ma. Tembesi 975 2275 3.250 

Unit Kebun Teluk Leban Maro Sebo Ulu 1.550 3.617 5.167 

Unit Kebun Sei Bengkal Sei Bengkal (Tebo) 948 2.212 3.160 

    5.492 12.815 18.307 

Sumber : Diolah dari data primer, 2017.  

Dalam kaitan dengan penelitian ini, lokasi kebun perusahaan mitra yang dipilih 

adalah PT.TLS unit kebun Teluk Leban yang terletak di Kecamatan Maro Sebo Ulu, 

dengan pertimbangan luas lahan paling besar, pengurus KUD masih aktif, dan bersedia 

menjadi lokasi penelitian. 

Perusahan mitra ini menggunakan skema pembiayaan KKPA dan pola yang 

digunakan adalah bagi hasil (70:30). Untuk keperluan riset ini, selanjutnya disebut “pola 

A”. Pada pola ini, dalam implementasinya di lapangan mensyaratkan kontribusi petani 

berupa penyerahan lahan untuk keperluan infrastruktur (emplasement, jalan produksi, 

barak dan lainnya) sebesar 30% dari luas lahan yang diserahkan, petani mendapatkan hak 

lahan seluas 70% dari luas lahan awal yang diserahkan. Selanjutnya dari luas lahan 70% 

hak petani yang telah dibangun kebun inilah yang akan diperhitungkan pembagian 

hasilnya. 

Sebelum proses konversi (penyerahan kebun yang layak secara teknis kepada 

petani melalui Koperasi/KUD), 70% dari hasil kebun dikelola oleh perusahaan mitra (yang 

terdiri dari potongan 30% untuk angsuran kredit, 30 % untuk cadangan biaya pemeliharaan 

kebun, dan 10 % untuk fee manajemen) sedangkan 30% sisanya untuk pendapatan bersih 

petani. Setelah konversi distribusi persentase pembagian hasil akan berubah menjadi 40:60, 
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dimana perusahaan mengelola 30% angsuran kredit dan 10% fee manajemen, sedangkan 

petani mengelola 30% biaya pemeliharaan dan 30% hasil bersih petani.  

Dalam perjalanannya, pola 70:30 di PT. TLS ini mengalami banyak kendala, 

diantaranya penetapan nilai beban kredit pembangunan kebun yang akan diangsur petani, 

sampai saat ini masih simpang-siur. Salah satu pemicu masalah ini adalah adanya gejolak 

krisis moneter pada tahun 1997/1998 yang mengakibatkan inflasi sehingga perusahaan 

mitra perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian bagi biaya pembangunan kebun yang 

sedang dibangun. Perubahan nilai beban kredit untuk petani ini menimbulkan gejolak di 

masyarakat berupa keengganan untuk membayar angsuran kredit sehingga sampai saat ini 

sebagian besar petani (lebih dari 90%) belum melunasi kredit pembangunan kebun (KUD 

Rengas Jaya, 2017). 

b). PT. Kedaton Mulia Primas (PT. KMP).  

Dalam kaitan dengan penelitian ini, perusahaan mitra yang dijadikan sampel adalah 

PT. Kedaton Mulia Primas (PT. KMP) .  PT.KMP adalah salah satu perusahaan di 

Kabupaten batanghari yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit menggunakan 

sistem kemitraan. Pola yang digunakan adalah bagi fisik lahan (50:50). Untuk keperluan 

riset ini, selanjutnya disebut “pola B”.  PT.KMP bermitra dengan petani melalui 2 (dua) 

koperasi yaitu koperasi sawit Biring Kuning dan Koperasi sawit Tekad  Bersama.  

Pada awalnya PT.KMP menggunakan  program Revitalisasi Perkebunan. Program 

Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Batanghari tidak berjalan dengan baik, dan hanya 

terealisasi untuk komoditas  tanaman Karet seluas 345,5 Ha dengan jumlah petani 131 

orang (Dinas Perkebunan Kabupaten Batanghari, 2016).  Dalam perjalanan pengembangan 

kemitraan perkebunan oleh PT.KMP melalui program ini mengalami kendala dalam 

pengucuran dana, maka selanjutnya perusahaan mitra ini melakukan pengembangan skema 

pembiayaan mandiri dari Bank dengan agunan aset perusahaan (PT. KMP, 2017).  

Lahan untuk pembangunan kebun di PT.KMP diperoleh melalui dua cara, yaitu 

pembelian kepada petani dan melalui sistem kemitraan. Lahan yang diperoleh dari 

pembelian kepada petani khusus dikelola oleh perusahaan secara terpisah.  

Kegiatan operasional kebun telah dimulai pada tahun 2010, dan mulai produksi 

pada tahun 2013. Perusahaan mitra ini memiliki pabrik kelapa sawit sendiri dengan 
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kapasitas 30 ton/jam dengan  lokasi pabrik di dekat kebun, sehingga kegiatan pengolahan 

hasil dapat lebih efisien dan dapat menekan biaya transportasi.  

3).  Gambaran Umum Petani Mitra 

3.1.1. Umur Petani 

Umur petani merupakan salah satu faktor yang cukup penting dan terkait langsung 

dengan pengelolaan kebun di lapangan. Dari hasil penelitian, sebaran umur petani mitra 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Distribusi Umur Petani  

No 
Umur 

(Tahun) 

Pola A Pola B 

Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) 

1 20-29 3 7,5 0 0,0 

2 30-39 10 25,0 4 40,0 

3 40-49 13 32,5 3 30,0 

4 50-59 2 5,0 3 30,0 

5 >59 12 30,0 0 0,0 

  Jumlah 40 100,0 10 100,0 

Sumber : Hasil olah data primer tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa mayoritas petani pola A berada pada kelompok 

umur antara 40-49 tahun, yaitu sebesar 32,5 % , kemudian diikuti oleh kelompok umur  > 

59 tahun sebesar 30%, kelompok umur 30-39 tahun sebesar 25% dan kelompok umur 50-

59 tahun sebesar 5%.   

Sedangkan pada petani mitra pola B mayoritas petani berada pada kelompok umur 

30-39 tahun sebesar 40%, selanjutnya untuk kelompok umur 40-49 tahun kelompok umur 

50-59 tahun  berimbang masing-masing sebesar  30%.  

Pada petani mitra pola A ini, terdapat 7,5% petani dengan interval usia 20-29 tahun 

yang dikategorikan sangat muda dan sangat produktif, identik dengan tenaga kerja yang 

masih belajar, belum berpengalaman, tetapi kekuatan fisik sedang berada pada puncaknya. 

Petani pada interval usia ini mendapatkan lahan dari membeli atau mendapatkan 

hibah/warisan dari orang tua.    

Pada dua interval kelompok umur yaitu 30-39 dan 40-49 tahun ini dikategorikan 

usia produktif, kekuatan fisik optimal dalam melakukan aktifitas usahatani.  Sedangkan 

pada interval umur 50 tahun keatas dalam siklus kehidupan manusia dikategorikan usia 
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dewasa dan matang secara psikis, matang dan berpengalaman dalam kegiatan poduksi, 

tetapi mulai menurun kemampuan fisiknya. Menurut Sukirno (2013) pada usia 50 tahun 

kekuatan fisik manusia mulai menurun dan kapasitas otak untuk menerima, menyimpan, 

mengelolah dan mengeluarkan informasi juga mengalami penurunan.  

3.1.2. Pendidikan Petani  

Tingkat pendidikan memiliki peranan penting dalam kegiatan pemberdayaan 

petani, diantaranya dalam penyerapan informasi dan adopsi teknologi. Petani yang 

memiliki tingkat pendidikan rendah memiliki kemampuan penyerapan informasi dan 

adopsi teknologi yang berbeda dengan petani yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. 

Pada Tabel 4 ditampilkan distribusi tingkat pendidikan petani mitra yang menjadi 

responden dalam penelitian. 

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Petani Mitra  

No 
Tingkat 

Pendidikan 

Pola A Pola B 

Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) 

1 SD 23 57,5 0 0 

2 SMP 3 7,5 2 20 

3 SMA 14 35 6 60 

4 Sarjana 0 0 2 20 

  Jumlah 40 100 10 100 

Sumber : Hasil olah data primer tahun 2017 

 Berdasarkan Tabel 4, tingkat pendidikan petani mitra pada pola A sebagian besar 

adalah SD  sebesar 57,5%, diikuti berturut-turut SMA  35%, dan SMP sebanyak 7,5%. 

Artinya sebagian besar petani mitra tingkat pendidikannya  masih tergolong rendah sampai 

menengah.  

Sedangkan petani mitra pada pola B tingkat pendidikan SMA sebanyak 60%, dan 

pendidikan Sarjana 20 %, serta pendidikan SMP 20%.  Artinya sebagian besar petani mitra 

pada pola B telah mengenyam pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. 

Tingkat pendidikan dapat mengubah pola pikir, daya penalaran yang lebih baik, 

semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan lebih baik cara berfikirnya, sehingga 

memungkinkan mereka bertindak lebih rasional dalam mengelola usahataninya. 

Sebagaimana dinyatakan Soekartawi (1988) bahwa mereka yang berpendidikan tinggi 

adalah relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi teknologi. Begitu pula sebaliknya, 

mereka yang berpendidikan rendah agak sulit untuk melaksanakan adopsi inovasi dengan 
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cepat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan seseorang berarti 

semakin lambat dalam menerima teknologi baru sehingga perlu diadakan penyuluhan yang 

lebih intensif agar dapat menerima teknologi baru yang diberikan (Padmowiharjo, 1996). 

3.1.3. Jumlah Tanggungan Keluarga 

Anggota keluarga bagi petani merupakan aset tenaga kerja dalam berusahani, 

karena dalam kegiatan usahatani sebagian besar petani melibatkan anggota keluarga, 

misalnya dalam pemeliharaan kebun dan kegiatan panen yang melibatkan suami, istri dan 

anak. Dengan jumlah anggota yang banyak jumlah tenaga kerja yang dimiliki juga banyak, 

tetapi besarnya atau banyaknya jumlah anggota keluarga juga mempengaruhi besarnya 

belanja keluarga. 

Menurut BPS (1997), berdasarkan jumlah anggota keluarga, keluarga dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok, yaitu : keluarga kecil (kurang dari 4 orang), keluarga sedang (5-6 

orang), dan keluarga besar (lebih dari 7 orang). Besarnya keluarga ditentukan oleh 

banyaknya jumlah anggota keluarga, biasanya jumlah anak. Jumlah anggota keluarga yang 

terlalu besar seringkali menimbulkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan pokok.  

Jumlah tanggungan keluarga juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola 

konsumsi dan pengeluaran lainnya pada usahataninya. Semakin banyak jumlah tanggungan 

maka akan semakin banyak beban yang harus ditanggung petani untuk membiayai hidup 

keluarga. 

Dari hasil penelitian, sebaran jumlah tanggungan keluarga pada petani sampel 

dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Jumlah Tanggungan Keluarga  

No 

Jumlah 

Tanggungan 

Keluarga 

(Orang) 

Pola A Pola B 

Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) 

1 1 - 2 15 37,5 3 30,0 

2 3 - 4 17 42,5 6 60,0 

3 > 5 8 20,0 1 10,0 

  Jumlah 40 100,0 10 100,0 

 

Sumber : Hasil olah data primer tahun 2017. 

 

Berdasarkan Tabel 10 jumlah tanggungan keluarga petani mayoritas yaitu 3-4 

orang per kepala keluarga sebesar 42,5% pada petani mitra pola A, dan sebesar 60% pada 
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petani mitra pola B.  Kemudian diikuti jumlah tanggungan 1-2 orang per kepala keluarga 

sebesar 37,5 % pada Pola A dan 30% pada Pola B . Jumlah tanggungan keluarga paling 

banyak ( > 5 orang per kepala keluarga) sebesar 20% pada petani pola A dan 10% pada 

petani pola B.  Dalam hal jumlah tanggungan keluarga terlihat ada kesamaan distribusi 

antara kedua pola kemitraan, dimana persentase terbesar terletak pada interval 3-4 orang 

per keluarga.   

Dari Tabel 10 diatas terlihat bahwa mayoritas petani baik pada Pola A maupun Pola 

B termasuk dalam kategori keluarga kecil, yang berarti sumber tenaga kerja yang berasal 

dari keluarga jumlahnya sedikit, dan belanja keluarga juga sedikit, semestinya sebagian 

pendapatan dapat dialokasikan untuk keperluan saving dan investasi. Dari data yang 

diperoleh di lapangan, petani mitra pola A dan pola B tidak menggunakan aset tenaga kerja 

keluarga untuk pengelolaan kebun, tetapi lebih banyak menggunakan tenaga upahan.  

 

3.1.4. Pengalaman Usahatani Kelapa Sawit 

Pengalaman usahatani merupakan aset yang berharga dalam pengelolaan usahatani 

selanjutnya. Perkebunan Kelapa sawit di Jambi baru dimulai pada awal tahun 1990-an baik 

perkebunan swasta maupun perkebunan dengan sistem kemitraan. Artinya petani kelapa 

sawit di Jambi rata-rata baru perpengalaman satu kali siklus pengelolaan kebun kelapa 

sawit, dan belum mengalami proses replanting. Dari aspek ini dapat dikatakan bahwa rata-

rata petani kelapa sawit di Jambi masih masih kurang pengalaman dala usahatani kelapa 

sawit. 

Tabel 11. Pengalaman Usahatani  Petani Mitra  

  No 
Pengalaman 

Usahatani (tahun) 

Pola A Pola B 

Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) 

1 < 10 Tahun 0 0,0 10 100,0 

2 > 10 Tahun 40 100,0 0 0,0 

  Jumlah 40 100,0 10 100,0 

Sumber : Hasil olah data primer tahun 2017 

 Dari data pada Tabel 11 terlihat bahwa seluruh petani (100%)  pada pola A 

merupakan petani yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam usahatani kelapa 

sawit, dapat dikategorikan sebagai petani berpengalaman dan secara teknis semestinya 

telah mampu untuk mengelola kebun dengan baik. 
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Sedangkan untuk petani mitra pola B seluruhnya (100%) merupakan petani yang 

belum berpengalaman. Ini mengakibatkan petani belum memiliki kemampuan  mengelola 

kebun secara mandiri.  

Jika dikaitkan dengan hasil pengolahan data pada riset ini (Tabel 13),  produktivitas 

lahan per ha ternyata tidak linier dengan pengalaman usahatani pada petani kelapa sawit 

kemitraan. Petani mitra Pola B dengan pengalaman usahatani < 10 tahun produktivitas 

lahannya lebih tinggi.  Petani mitra Pola B menyerahkan pengelolaan kebun kepada pihak 

perusahaan yang memiliki tenaga teknis berpengalaman dan hanya berperan sebagai petani 

pasif tanpa keterlibatan secara langsung dalam pengelolaan kebun, dan hanya menerima 

hasil bersih dari program kemitraan perkebunan yang dijalankan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengelolaan kebun dengan manajemen profesional dan penerapan teknologi dapat 

meningkatkan produktivitas kebun. 

 

3.1.5. Luas Kepemilikan Lahan 

Luas kepemilihan lahan berkaitan langsung dengan besarnya nilai biaya yang 

dikeluarkan dan pendapatan. Menurut Hernanto (1994), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pendapatan usahatani: (a) Luas usaha, meliputi areal pertanaman, luas 

tanaman, luas tanaman rata-rata; (b) Tingkat produksi, yang diukur lewat produktivitas/ha 

dan indeks pertanaman; (c) Pilihan dan kombinasi ; (d)   Intensitas perusahaan pertanaman; 

(e) Efisiensi tenaga kerja. 

Pada pembangunan kebun sistem kemitraan, modal awal yang harus disediakan 

oleh petani mitra adalah tanah (lahan untuk dimitrakan). Kemampuan penyediaan lahan 

awal ini berbeda-beda antar petani, dan semua petani mendapatkan lahan dengan membeli.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data luas lahan yang dimiliki oleh petani 

mitra. Rata-rata luas kepemilikan lahan petani mitra seluas 4,65 Ha per petani untuk Pola 

A dan seluas 2,86 Ha  per petani untuk Pola B dengan distribusi persentase luas 

kepemilikan lahan dapat dilihat pada Tabel 12.  

 

Tabel 12. Distribusi Persentase Luas Kepemilikan Lahan  Petani Mitra  

No 
Kepemilikan 

Lahan (Ha) 

Pola A Pola B 

Jumlah 
Persentase 

(%) 
Jumlah 

Persentase 

(%) 

1 2 - <4 29 72,5 8 80,00 
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2 4 - <6 5 12,5 1 10,00 

3 6 - <8 - - - - 

4 8 - <10 2 5,0 1 10,00 

5  ≥ 10 4 10 - - 

Jumlah   40 100 10 100,00 
  

Sumber : Hasil olah data primer tahun 2017. 

 

Dari Tabel 12 terlihat bahwa sebesar 72,5% dari petani mitra Pola A memiliki luas 

lahan antara 2 - 4 Ha, kemudian diikuti oleh petani dengan kepemilikan lahan 4 - 6 Ha 

sebesar 12,5%, selanjutnya yang kepemilikan lahannya ≥ 10 Ha sebesar 10% dan 

persentase paling kecil adalah kepemilikan lahan antara 8 - <10 Ha sebesar 5%. Dari data 

tersebut terlihat bahwa sebagian besar petani mitra Pola A hanya memiliki lahan antara 2 – 

4 Ha. Pada petani mitra Pola A seluruh lahan berasal dari proses pembelian.  

Sedangkan untuk petani mitra pola B, kepemilikan lahan 2 - 4 Ha sebesar 80%, 

diikuti oleh kepemilikan luas lahan antara 4 - 6 Ha dan 8 - 10 Ha masing-masing sebesar 

10%. Pada petani mitra Pola B seluruh lahan juga berasal dari proses pembelian. 

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan untuk penyediaan aset lahan 

sebagai modal awal  kemitraan pada petani mitra Pola A sebesar 4,65 Ha per petani, 

sedangkan pada Pola B sebesar 2,86 Ha per petani.  

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan lahan pada awal kepesertaan 

kemitraan terkait langsung dengan kemampuan finansial untuk membeli lahan.  Sebagian 

besar petani mitra baik pada Pola A maupun Pola B rata-rata hanya memiliki kemampuan 

penyediaan lahan untuk kemitraan seluas 2 – 4 Ha.  

 

3.1.6. Produksi. 

Total produksi kelapa sawit yang dihitung dalam riset ini adalah jumlah produksi 

tandan buah segar (TBS) dari total luas lahan keseluruhan petani dalam jangka waktu satu 

tahun (kg/total luas lahan).  Rata-rata produksi dihitung dari total produksi dibagi total luas 

lahan.  

Hasil analisis uji beda Independent Sample t-Test terhadap                     variabel 

produksi (Lampiran 8) menunjukkan nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) 0.000 < 0,05, 

yang  berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata produksi antara petani mitra 

pola A dan pola B.  
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Berdasarkan hasil pengolahan data primer, besarnya perbedaan pada rata-rata 

produksi antara Pola A dengan Pola B ditampilkan pada Tabel 13. 

 

 

Tabel 13. Produksi Rata-rata.  

No Pola 
Total Luas 
Lahan (ha) 

Produksi 

 Total  

Produksi(kg) 

Rata-rata per 

Petani  (kg/petani) 

Rata-rata Per Ha  

(Kg/ha) 

1 Pola A 186,02 3.471.600 86.790 15.200 

2 Pola B 28,63 1.305.528 130.553 45.600 

 

Sumber : Hasil olah data primer tahun 2017. 

 

 Data pada Tabel 13 menunjukkan bahwa pada petani Pola A produksi rata-rata per 

usahatani 86.790 kg, dan produksi rata-rata per hektar (produktivitas) sebesar 15.200 kg/ha 

(15,20 ton/ha). Sedangkan untuk petani pola B jumlah produksi rata-rata per usahatani 

130.553 kg, dan rata-rata per hektar sebesar 45.600 kg/ha (45,6 ton /ha).   

Jika mengacu pada standar produktivitas kebun kelapa sawit berdasarkan umur dan 

kelas kesesuaian lahan (lampiran 2), dengan asumsi faktor lain yang sama (luas lahan, 

sumber bibit, tingkat kesesuaian lahan, dan pemeliharaan tanaman),  untuk kebun dengan 

umur 22 tahun produktivitasnya adalah 20 ton/ha/tahun, dan  kebun kelapa sawit umur 7 

tahun produktivitasnya sebesar 26 ton/ha/tahun. 

 Dari data pada Tabel 13 terlihat bahwa produktivitas dari kebun petani mitra pola A 

masih dibawah standar 20 ton/ha/tahun pada umur tanaman 22 tahun. Sedangkan untuk 

petani mitra pola B  produktivitasnya diatas standar 26 ton/ha/tahun pada umur tanaman 7 

tahun. 

Produktivitas kebun tergantung pada banyak faktor, diantaranya bibit yang 

digunakan, umur tanaman, tingkat kesesuaian lahan dan  pemeliharaan tanaman (Sukamto, 

2011). 

Terdapat perbedaan varietas bibit yang digunakan antara kedua kebun kemitraan. 

Kebun kemitraan pola A menggunakan varietas DxP Marihat (potensi produksi rata-rata 

22-24 ton/ha/tahun), sedangkan kebun kemitraan pola B menggunakan varietas bibit Topaz 

(produk PT. Asian Agri Group) dengan potensi produksi  rata-rata 24–26 Ton/Ha/Tahun. 

Produktivitas kebun petani mitra Pola A lebih rendah disebabkan oleh beberapa hal, 

antaralain : (1) Umur tanaman saat ini telah mencapai 22 tahun (tahun tanam 1995). 
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Tanaman kelapa sawit berproduksi maksimal pada umur 7 – 20 tahun (dari beberapa 

sumber). Jika dikaitkan dengan standar produksi kelapa sawit berdasarkan umur tanaman 

dan kelas kesesuaian lahan (Lampiran 2), maka pada usia 22 tahun produktivitas kebun 

memang telah mulai menurun; (2) Pengelolaan kebun khususnya pemeliharaan tanaman 

yang tidak dilaksanakan dengan optimal. Tabel 16 menunjukkan minimnya alokasi biaya 

pemeliharaan pada kebun petani mitra Pola A yang hanya sebesar Rp. 1.788.425,- 

/petani/tahun atau Rp. 551.880,-/ ha/tahun; (3) Upaya penghematan pengeluaran biaya oleh 

petani, dengan tujuan sebagai cadangan pembiayaan untuk kegiatan replanting kebun yang 

masa produksinya tidak lama lagi (saat ini tanaman telah berumur 22 tahun). 

Sementara pada kebun petani mitra Pola B produktivitas tinggi, disebabkan oleh 

beberapa hal, antaralain : 1) Usia tanaman yang baru berumur 7 tahun (tahun tanam 2010), 

dimana pada umur ini adalah masa dimulainya periode produksi maksimal. 2) Manajemen 

atau pengelolaan kebun yang professional dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan 

produksi maupun pengolahan hasil. Perusahaan mitra menerapkan kebijakan pengelolaan 

satu atap dimana seluruh kegiatan pembangunan, produksi, sampai pengolahan hasil 

dikelola oleh perusahaan dengan menerapkan standar baku yang telah ditetapkan. 

 

3.1.7. Penerimaan Usahatani 

Menurut Soekartawi (2006) penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi 

dengan harga jual. Dalam penelitian ini penerimaan petani dihitung dari perkalian produksi 

rata-rata selama periode satu tahun dikalikan dengan harga rata-rata. Harga rata-rata TBS 

pada periode 2016-2017 didapatkan dari tabel harga yang dikeluarkan oleh Dinas 

Perkebunan, sebesar Rp. 1.600,-/kg. 

Jika mengacu pada standar produksi kelapa sawit berdasarkan umur dan kelas 

kesesuaian lahan pada Lampiran 2, dapat dihitung  penerimaan kebun kelapa sawit untuk 

kebun petani mitra pola A dengan umur tanaman 22 tahun  dengan produktivitas 20 

ton/ha/tahun dikalikan harga TBS rata-rata Rp. 1600, maka standar penerimaan petani 

sebesar Rp. 32.000.000 /ha/tahun. Sedangkan  petani mitra pola B dengan umur tanaman 7 

tahun dengan produktivitas sebesar 26 ton/ha/tahun, maka standar penerimaan petani 

sebesar Rp.41.600.000/ha/tahun. 

Hasil analisis uji beda Independent Sample t-Test terhadap                     variabel 

penerimaan (Lampiran 8) menunjukkan nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05, 
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yang  berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata penerimaan antara petani 

mitra pola A dan pola B.  

Berdasarkan hasil pengolahan data primer dari lapangan, besarnya perbedaan rata-

rata penerimaan antara petani mitra Pola A dengan Pola B ditampilkan pada Tabel 14.  

 

Tabel 14. Penerimaan Petani 

 

No Pola 
 Luas Lahan 

Total (Ha) 

Total Penerimaan  

(Rp) 

Penerimaan Rata-rata 

Per petani 

(Rp/petani/tahun) 
Per ha (Rp/ha/tahun) 

1 Pola A 186,02  Rp  5.554.560.000   Rp    138.864.000   Rp         24.319.971  

2 Pola B 28,63  Rp  2.088.844.800   Rp    208.884.480   Rp         72.960.000  

 

Sumber : Hasil olah data primer tahun 2017. 

 

Tabel 14 menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan petani pola A sebesar Rp. 

138.864.000,-/petani/tahun atau Rp. 24.319.971.-/ha/tahun,  masih dibawah standar Rp. 32 

juta per ha per tahun pada umur tanaman 22 tahun. Sedangkan  pada petani mitra pola B, 

dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 208.884.480,-/petani/tahun atau 72.960.000,-

/ha/tahun, lebih tinggi dari standar penerimaan Rp. 41.600.000,-/ha/tahun pada umur 

tanaman 7 tahun. Penerimaan petani mitra berbanding lurus dengan tingkat produktivitas 

kebun yang dimiliki dan tingkat harga. Pada riset ini penghitungan penerimaan 

berdasarkan standar harga rata-rata Rp. 1.600,-/kg TBS. Produktivitas terkait erat dengan 

penggunaan teknologi dan alokasi biaya yang cukup untuk kegiatan pemeliharaan dan 

operasional kebun lainnya. 

 

3.1.8. Biaya Usahatani 

Menurut Soekartawi (2006) biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang 

dipergunakan dalam suatu usahatani, terdiri dari biaya tetap dan biaya Variabel. Biaya 

adalah nilai dari seluruh sumberdaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. 

Lebih jauh dikatakan bahwa biaya dalam usahatani dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap merupakan 

biaya yang jumlahnya relatif tetap, dan terus dikeluarkan meskipun tingkat produksi 

usahatani tinggi ataupun rendah, dengan kata lain jumlah biaya tetap tidak tergantung pada 

besarnya tingkat produksi, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang akan berubah 

apabila tingkat output berubah. 
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Hasil analisis uji beda Independent Sample t-Test terhadap                     variabel 

biaya pemeliharaan dan variabel biaya total (Lampiran 8) menunjukkan nilai signifikansi 

atau Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05, yang  berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada 

rata-rata penggunaan biaya pemeliharaan dan biaya operasional lainnya (biaya total) antara 

petani mitra pola A dan pola B.  

Berdasarkan hasil pengolahan data primer dari lapangan, besarnya perbedaan rata-

rata penggunaan biaya untuk kegiatan pemeliharaan dan kegiatan operasional lainnya 

antara petani mitra Pola A dengan Pola B ditampilkan pada Tabel 15. 

Tabel 15. Biaya Total Petani  

 
 

Sumber : Hasil olah data primer tahun 2017 

 

Dari Tabel 15 dapat dijelaskan komponen pembiayaan yang dikeluarkan oleh 

petani mitra sebagai berikut : 

a. Biaya Tetap (Angsuran Kredit) 

Komponen biaya tetap usahatani yang dihitung pada riset ini adalah biaya angsuran 

kredit. Pada riset ini biaya pembelian lahan awal tidak dihitung, dengan pertimbangan 

biaya tersebut akan dibayar petani melalui angsuran kredit pembangunan kebun.  

Biaya pembangunan kebun dibebankan kepada petani mitra dalam bentuk hutang 

yang harus dibayar setelah kebun berproduksi diantaranya berupa angsuran kredit. Untuk 

pola A angsuran biaya pembangunan kebun dipotongkan dari penerimaan kotor petani 

sebesar 30% dengan batas maksimal masa pembayaran sesuai masa perjanjian kemitraan 

25 tahun, sedangkan pola B angsuran biaya pembangunan kebun dipotongkan dari 

penerimaan kotor petani sebesar 35% dengan batas  masa pembayaran maksimal sesuai 

masa perjanjian kemitraan 35 tahun.  

Nilai plafon kredit per hektar besarnya tidak sama antara beberapa pola kemitraan, 

tergantung pada kesepakatan awal. Pada kemitraan pola A, kesepakatan awal plafon kredit 

per hektar ditetapkan sebesar Rp. 9,6 juta/ha, dan mulai diangsur pada umur tanaman 36 

Per Petani (Rp) Per Ha (Rp) Per Petani (Rp) Per Ha (Rp)

1 Biaya Tetap Angsuran Kredit  Rp                      -  Rp                    - 73.109.568Rp   25.536.000Rp 

2 Biaya Variabel Pemeliharaan 1.788.425Rp           384.570Rp            62.665.344Rp   21.888.000Rp 

Fee Perusahaan  Rp                      -  Rp                    - 10.444.224Rp   3.648.000Rp   

Fee Koperasi 867.900Rp              186.627Rp            1.305.528Rp     456.000Rp      

Panen dan Transport 26.037.000Rp         5.598.813Rp         39.165.840Rp   13.680.000Rp 

Bongkar-muat TBS 2.169.750Rp           466.568Rp            3.263.820Rp     1.140.000Rp   

Jumlah 30.863.075Rp         6.636.578Rp         189.954.324Rp 66.348.000Rp 

No Kelompok Biaya Jenis Biaya
Pola A Pola B
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bulan. Kebun dibangun pada tahun 1995 maka seharusnya telah diserahkan kepada petani 

dan mulai mengangsur kredit pada tahn 1998. Akan tetapi akibat inflasi pada tahun 1998 

maka terjadi beberapa kali penyesuaian dan perhitungan ulang nilai total kredit per hektar. 

Menurut keterangan KUD Rengas Jaya, nilai plafon kredit terakhir ditetapkan sebesar Rp. 

24.000.000,- /ha.  Pada pelaksanaan di lapangan, baru pada tahun 2003 lahan 

dikonversikan  dan petani telah mulai membayar angsuran kredit pembangunan kebun 

sebesar 30% dari penerimaan petani, tetapi sejak periode tahun 2007 petani tidak 

meneruskan membayar angsuran karena nilai plafon kredit yang masih belum pasti. Jika 

penerimaan rata-rata petani sebesar  Rp. 24.319.970,-/ha/tahun dengan besar angsuran 30% 

maka nilai kredit yang harus dibayar sebesar  Rp. 7.295.991,-/ha/tahun, dan seharusnya 

petani telah dapat melunasi total hutang biaya pembangunan kebun sebesar Rp. 

24.000.000,-/ha paling lambat selama 3,3 tahun setelah penyerahan lahan kepada 

petani/konversi. Berdasarkan data yang dihimpun dilapangan, petani mitra Pola A saat ini 

sudah tidak membayar biaya angsuran kredit karena menurut perhitungan berdasarkan 

bukti potongan angsuran yang mereka miliki, rata-rata telah lunas terakhir pada tahun 

2011, walaupun saat ini mereka belum memegang bukti surat pelunasan hutang (SPH) dari 

pihak Perusahaan ataupun Bank penyandang dana karena terkendala dalam urusan 

administrasi akad kredit  (Sumber: KUD Rengas Jaya, 2017).  

Untuk petani mitra pola B, plafon kredit telah ditetapkan sebesar Rp. 90.000.000,-

/ha dan kesepakatan angsuran kredit sebesar 35% dari penerimaan, mulai dibayar pada saat 

umur tanaman mencapai 40 bulan. Dengan rata-rata penerimaan petani sebesar Rp. 

72.960.000,-/ha/tahun, maka besar nilai angsuran yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 

25.536.000,- per/ha/tahun dan petani dapat melunasi total hutang sebesar Rp. 90.000.000,-

/ha selama 3,5 tahun setelah penyerahan lahan, yaitu selambat-lambatnya pada saat umur 

tanaman mencapai 7 tahun. Dari data yang diperoleh di lapangan, saat ini petani mitra pola 

B juga belum ada yang telah lunas angsuran kreditnya, tetapi tidak ada yang bermasalah 

dengan besarnya plafon kredit dan kelancaran angsuran. Menurut perhitungan pihak 

PT.KMP, diperkirakan hutang petani akan lunas paling lambat pada tahun 2020 (PT.KMP, 

2017).  

Perhitungan diatas kertas untuk lamanya masa pembayaran angsuran kredit tidak 

selalu tepat karena produksi kelapa sawit juga dipengaruhi oleh faktor alam yang tidak 

dapat dikendalikan misalnya gejala alam elnino, kemarau berkepanjangan, atau endemi 
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hama dan penyakit yang tidak terkendali. Hal ini turut mempengaruhi pendapatan petani 

yang berimbas pada mundurnya jadwal pelunasan hutang petani.   

 

b. Biaya Tidak Tetap (Biaya Variabel). 

Biaya tidak tetap (biaya variabel) yang dihitung pada riset ini antaralain biaya 

pemeliharaan, fee manajemen perusahaan, fee koperasi, biaya panen dan transportasi TBS, 

serta biaya bongkar-muat TBS. Biaya alat tidak dihitung dengan pertimbangan bahwa pada 

kebun petani mitra Pola A sebagian besar melakukan kegiatan pemeliharaan dengan sistem 

upahan (borongan) sehingga alat dan bahan sudah termasuk kedalam harga borongan 

pekerjaan. Sementara untuk kebun petani mitra Pola B, seluruh alat dan bahan telah 

terhitung kedalam beban potongan biaya pemeliharaan sebesar 30% dari pendapatan, 

sehingga alat dan bahan menjadi tanggung jawab perusahaan. 

Pada komponen biaya variabel yang dikeluarkan oleh petani mitra Pola A, 

antaralain : 1) Biaya pemeliharaan kebun. Untuk kegiatan pemeliharaan kebun petani mitra 

pola A saat ini melakukan pemeliharaan kebun dengan biaya sendiri (besarnya tidak sama 

antar petani), dan tidak membayar fee perusahaan mitra karena kebun telah diserahkan 

(dikonversikan) sehingga dikelola sendiri oleh petani; 2) Potongan biaya untuk fee 

koperasi /KUD sebagai lembaga induk petani yang bermitra dengan perusahaan, sebesar 

Rp. 10,- per Kg TBS yang dipotong langsung oleh koperasi berdasarkan slip timbang di 

tempat pengumpulan hasil (TPH); 3) Biaya panen dan transportasi TBS sebesar Rp. 300,-

/kg TBS yang langsung dipotong saat penerimaan hasil panen; 4) Biaya bongkar-muat TBS 

di tempat pengumpulan hasil (TPH) atau di loading ramp pabrik pengolahan kelapa sawit 

(PPKS) sebesar Rp. 25,-/kg TBS.  Berdasarkan hasil perhitungan, biaya rata-rata yang 

dikeluarkan oleh petani pola A sebesar Rp  30.863.075  per petani/tahun atau Rp  

6.636.578,- ha/tahun yang terdiri dari : 1) biaya  pemeliharaan kebun secara swadaya; 2) 

fee Koperasi/KUD; 3) biaya panen dan transportasi TBS; 4) biaya bongkar-muat TBS. 

Sedangkan untuk petani mitra pola B, petani mengeluarkan biaya variabel pada 

usahataninya, diantaranya untuk : 1) angsuran kredit sebesar 35% dari penerimaan; 2)  

pemeliharaan kebun sebesar 30% ; 3) fee perusahaan sebesar 5%; 4) fee Koperasi/KUD 

sebesar Rp.5,- /kg TBS; 5) biaya panen dan transportasi; dan 6)  bongkar-muat TBS. 

Berdasarkan hasil perhitungan, biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh petani mitra pola B 

sebesar Rp  189.954.324,- /petani/tahun atau  Rp  66.348.000,-/ha/tahun. 
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Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa biaya total yang dikeluarkan oleh 

petani mitra Pola A saat ini jumlahnya lebih kecil karena beban angsuran kredit biaya 

pembangunan kebun dianggap telah lunas, dan tidak lagi membayar fee manajemen 

perusahaan mitra. Sedangkan pada Pola B biaya total tinggi karena masih membayar 

angsuran kredit pembangunan kebun sebesar 35% dari pendapatan, dan membayar fee 

manajemen perusahaan, dan biaya operasional lainnya yaitu biaya panen, transportasi dan 

bongkar muat. 

 

c. Alokasi Biaya Pemeliharaan Kebun  

Pemeliharaan kebun menjadi salah satu faktor penentu produktivitas tanaman, 

selain varietas bibit yang digunakan dan tingkat kesesuaian lahan. Kegiatan pemeliharaan 

kebun kelapa sawit meliputi perawatan gawangan (pengendalian gulma), perawatan 

piringan, kastrasi, pemangkasan daun (pruning), pemupukan, pengendalian hama-penyakit. 

Banyak faktor yang mempengaruhi rekuensi dan besarnya satuan harga per item pekerjaan 

pemeliharaan, diantaranya harga bahan, harga dan skill tenaga kerja, topografi lahan, jenis 

tanah dan tingkat kesuburan lahan, serta peralatan dan teknologi yang digunakan.   Standar 

biaya pemeliharaan kebun yang diterapkan pada perkebunan sawit   adalah rata-rata 25-

30% dari penerimaan kotor.   

Pada lokasi riset ini, jika diasumsikan standar produktivitas rata-rata untuk kebun 

kemitraan pola A dengan umur tanaman 22 tahun adalah 20 ton/ha/tahun dan rata-rata 

harga TBS  Rp.1.600/kg, dapat dihitung perkiraan , penerimaan sebesar Rp. 32.000.000,-

/ha/tahun. Maka biaya pemeliharaan yang yang harus dialokasikan rata-rata Rp 8,0-9,6 

juta/ha/tahun. Sedangkan untuk kebun kemitraan pola B dengan umur tanaman 7 tahun 

dengan standar produktivitas rata-rata 26 ton/ha/tahun dan rata-rata harga TBS 

Rp.1.600/kg, dapat dihitung penerimaan sebesar Rp. 41.600.000 /ha/tahun. Maka biaya 

pemeliharaan yang harus dialokasikan rata-rata sebesar Rp. 10,40 -12,48 juta/ha/tahun. 

Berdasarkan hasil pengolahan data primer dari lapangan, besarnya perbedaan rata-

rata penggunaan biaya untuk kegiatan pemeliharaan dan kegiatan operasional lainnya 

(biaya total) antara petani mitra Pola A dengan Pola B ditampilkan pada Tabel 16.  
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Tabel 16. Biaya Total Pengelolaan Kebun Petani Mitra 

No 
Kelompok 

Biaya 
Jenis Biaya 

Pola A Pola B 

Per Petani (Rp) Per Ha (Rp) Per Petani (Rp) Per Ha (Rp) 

1 Biaya Tetap Angsuran Kredit  Rp                       -   Rp                    -   Rp    73.109.568   Rp  25.536.000  

2 Biaya 

Variabel 

Pemeliharaan  Rp     1.788.425   Rp     551.879   Rp    62.665.344   Rp  21.888.000  

  Fee Perusahaan  Rp                       -   Rp                    -   Rp    10.444.224   Rp    3.648.000  

  Fee Koperasi  Rp        867.900   Rp      152.000   Rp       1.305.528   Rp        228.000  

  Panen dan Transport  Rp  26.037.000   Rp  4.559.995   Rp    39.165.840   Rp  13.680.000  

    Bongkar-muat TBS  Rp     2.169.750   Rp      380.000   Rp       3.263.820   Rp    1.140.000  

Total      Rp  30.863.075   Rp  5.643.874   Rp  189.954.324   Rp  66.120.000  

 

Sumber : Hasil olah data primer tahun 2017. 

 

Dari data pada Tabel 16 terlihat bahwa petani kemitraan pola A mengalokasikan 

biaya pemeliharaan kebun yang sangat minim, hanya sebesar Rp. 1.788.425,-/petani/tahun 

atau Rp. 551.879,-/ha/tahun, jauh dibawah standar yang dianjurkan. Minimnya 

pemeliharaan ini diduga berkaitan erat dengan usia tanaman yang saat ini telah berumur 22 

tahun dan menurunkan tingkat produktifitas kebun.  Dari pengamatan di lapangan dan 

informasi yang diperoleh dari petani, tindakan pemeliharaan pada usia tanaman diatas 20 

tahun kurang memberikan respon yang signifikan terhadap produksi TBS. Oleh karenanya 

mereka hanya melakukan tindakan pemeliharaan yang sangat minim. 

Sementara untuk petani mitra pola B, alokasi biaya pemeliharaan kebun rata-rata 

sebesar Rp. 62.665.344,-/petani atau Rp. 21.888.000,-/ha/tahun yang langsung dipotongkan 

sebesar 30% dari total penerimaan petani. Angka biaya pemeliharaan ini lebih besar dari 

perhitungan standar biaya yang ada berdasarkan proyeksi produksi. Hal ini terkait dengan 

kebijakan administrasi satu atap yang yang telah disepakati dan diterapkan oleh perusahaan 

mitra, dimana seluruh kegiatan pembangunan, pemeliharaan kebun, dan panen dikelola 

oleh perusahaan secara keseluruhan dan terpusat pada satu sistem administrasi. Serapan 

biaya pemeliharaan kebun yang tinggi seharusnya mengindikasikan tindakan pemeliharaan 

kebun yang baik dan sesuai dengan standard. Pemeliharaan kebun yang optimal 

memungkinkan upaya peningkatan produktivitas kebun. Biaya pemeliharaan yang 

langsung dipotong dari pendapatan kotor petani mitra pola B ini termasuk sangat besar 

besar dan sulit dikontrol oleh petani, akan tetapi angka 30% tersebut adalah bagian dari 

perjanjian kerjasama kemitraan yang telah disepakati bersama.  

 

3.1.9. Pendapatan Petani 

Menurut Soekartawi (2006), pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan 

dan pengeluaran (biaya). Sedangkan Mubyarto (1995), menyatakan bahwa pendapatan 
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petani merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

usahatani dan pemasaran hasil pertanian. 

Hasil analisis uji beda Independent Sample t-Test terhadap                     variabel 

pendapatan petani (Lampiran 8) menunjukkan nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) 0,000 < 

0,05, yang  berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata pendapatan antara 

petani mitra Pola A dan Pola B.  

Berdasarkan hasil pengolahan data primer dari lapangan, besarnya perbedaan rata-

rata pendapatan antara petani mitra Pola A dengan Pola B ditampilkan pada Tabel 17.  

 

Tabel 17. Pendapatan Petani Mitra 

 

No Kelompok 
Pola A Pola B 

Per Petani (Rp) Per Ha (Rp) Per Petani (Rp) Per Ha (Rp) 

1 Penerimaan  Rp    138.864.000   Rp  24.319.971   Rp  208.884.480   Rp   72.960.000  

2 Biaya  Rp       30.863.075        Rp   5.643.874   Rp  189.954.324   Rp   66.120.000  

3 Pendapatan  Rp    108.000.925   Rp  18.676.097   Rp     18.930.156   Rp      6.840.000  

 

Sumber : Hasil olah data primer tahun 2017 

Dari pengolahan data primer, diperoleh perhitungan pendapatan rata-rata usahatani 

kelapa sawit kemitraan Pola A sebesar Rp. 108.000.925,-/petani/tahun atau Rp. 

18.676.097,- /ha/tahun, sedangkan untuk petani mitra Pola B rata-rata sebesar  Rp. 

18.930.156,-/petani/tahun atau Rp. 6.840.000,- /ha/tahun. 

Pendapatan petani mitra pola A lebih besar besar karena saat ini mereka sudah 

tidak membayar angsuran kredit pembangunan kebun, dan tidak membayar potongan biaya 

untuk fee perusahaan sebesar 10% dari pendapatan karena lahan sudah dikelola secara 

mandiri oleh petani (lahan telah dikonversi) dan saat ini petani mitra Pola A hanya 

menerapkan standar pembiayaan yang sangat minim untuk komponen biaya pemeliharaan 

yaitu hanya sebesar Rp. 1.788.425,-/petani/tahun atau Rp. 551.879,-/ha/tahun (Tabel 16) 

atau hanya sebesar 2,27% dari penerimaan /ha/tahun yang dialokasikan untuk 

pemeliharaan. Pertimbangan minimnya penggunaan biaya pemeliharaan (tindakan 

penghematan anggaran) adalah terkait dengan umur tanaman yang saat ini sudah mencapai 

22 tahun lebih dan petani harus mencadangkan biaya untuk replanting.  

Dapat dijelaskan bahwa didalam angka pendapatan tersebut sebenarnya terdapat 

sebagian pos biaya yang semestinya dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan kebun yang 

optimal dengan standar 30% dari pendapatan kotor. Jika pengalokasian biaya pemeliharaan 
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mengikuti standar 30%, maka semestinya petani masih harus mengeluarkan biaya 

sebanyak 27,73% dari pendapatan /ha/tahun atau sekitar Rp. 6.744.112,- /ha/tahun yang 

saat ini masuk dalam hitungan sebagai komponen pendapatan petani.  

Sedangkan pada petani mitra Pola B, angka pendapatan rata-rata sebesar Rp. 

6.840.000,-/ha/tahun tersebut adalah pendapatan murni setelah dikurangi dengan berbagai 

biaya yang semestinya dikeluarkan, diantaranya untuk angsuran kredit, pemeliharaan, fee 

perusahaan dan biaya-biaya operasional lainnya. Dalam hal ini petani menerima hasil 

bersih tanpa bekerja dan tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan lainnya lagi. Jika 

angsuran kredit telah lunas, maka pendapatan petani Pola B akan meningkat sebesar 35% 

dari angka pendapatan saat ini (penambahan pendapatan dari alokasi angsuran kredit 

sebesar 35% dari penerimaan petani), atau sebesar Rp. 25.555.711,-/petani/tahun atau Rp. 

9.234.000,-/ha/tahun. 

 

3.1.10. Pekerjaan Utama Petani, Pola Konsumsi dan Keberlanjutan Usahatani Kelapa Sawit 

Bagi sebagian petani kelapa sawit, kebun adalah sumber pendapatan tambahan. 

Tetapi bagi sebagian yang lainnya kebun merupakan sumber pendapatan utama. Bagi 

petani yang sumber pendapatan utamanya berasal dari kebun kelapa sawit, seharusnya 

sudah dari awal melakukan tindakan antisipasi berupa tabungan yang akan dipergunakan 

pada saat replanting kebun dan investasi berupa pembangunan kebun atau bentuk investasi 

lainnya. Tabungan dan investasi dimaksudkan sebagai langkah antisipasi sebelum kebun 

yang ada tidak mampu lagi berproduksi.  

Pola pengunaan dana terkait langsung dengan pendapatan, dimana semakin besar 

pendapatan apalagi bila pendapatan total petani juga ditunjang oleh sumber-sumber 

pendapatan lainnya selain kebun, maka semakin besar peluangnya untuk dapat menabung 

dan berinvestasi.  

Dari hasil pengolahan data primer yang diperoleh di lapangan, terlihat dari sebaran 

pekerjaan utama petani sampel yang disajikan pada Tabel 18. 

 

Tabel 18. Pekerjaan Utama Petani Mitra 

No 
Jenis Pekerjaan 

Utama 

Pola A Pola B 

Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) 

1 Petani 34 85,0 4 40,0 
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2 Pedagang  6 15,0 4 40,0 

3 Karyawan  0   0,0 2 20,0 

  Jumlah 40 100,0 10 100,0 

 

Sumber : Hasil olah data primer tahun 2017 

 

Dari data pada Tabel 18 dapat dilihat bahwa 85% petani mitra Pola A adalah petani 

murni dengan kebun kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utamanya, kemudian 15% 

diantaranya berprofesi utama sebagai pedagang dan kebun kelapa sawit sebagai sumber 

pendapatan kedua.  

Sedangkan untuk Pola B jumlahnya berimbang antara petani murni dan pedagang 

yang merangkap sebagai petani masing-masing sebanyak 40%, sementara yang profesi 

utamanya sebagai karyawan merangkap sebagai petani sebanyak 20%. 

Petani murni dengan kebun kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utama 

semestinya memiliki sumber daya waktu dan tenaga yang lebih besar untuk dicurahkan 

pada pengelolaan kebun dengan lebih baik. Sementara yang berprofesi ganda biasanya 

akan kekurangan waktu dan tenaga untuk pengelolaan kebun tetapi memiliki kemampuan 

lebih dalam hal pembiayaan, sehingga  menggunakan biaya yang lebih besar untuk 

pengelolaan kebun karena semua kegiatan pengelolaan kebun diupahkan.  

Profesi utama petani mitra juga berkaitan dengan pola alokasi penggunaan 

pendapatan dari kebun kelapa sawit. Kemampuan finansial yang tinggi akibat pendapatan 

utama yang besar ditambah sumber pendapatan tambahan lainnya akan mempengaruhi 

pola penggunaa pendapatan. Adanya tambahan pendapatan dari sumber penghasilan lain di 

luar kebun kelapa sawit memberikan peluang yang lebih besar untuk dapat menabung dan 

berinvestasi.   

 

Tabel 19. Pola Penggunaan Pendapatan Oleh Petani 

No 

Jenis Penggunaan 

Dana (%) 

Pola A Pola B 

Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) 

1 K 17 42,5 2 20,0 

2 K,S 13 32,5 3 30,0 

3 K,S,I 10 25,0 5 50,0 

  Jumlah 40 100,0 10 100,0 
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Sumber : Hasil olah data primer tahun 2017 

* Keterangan :  

K : Pengalokasian pendapatan untuk konsumsi 

K,S : Pengalokasian pendapatan untuk konsumsi dan saving (tabungan) 

K,S,I : Pengalokasian pendapatan untuk konsumsi, saving dan investasi 

 

Menurut Hernanto (1994), pendapatan petani dialokasikan untuk kegiatan: 1) 

Kegiatan produktif, yaitu untuk membiayai kegiatan usahataninya; 2) Kegiatan konsumtif, 

yaitu untuk pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan pajak; 3) Pemeliharaan 

investasi, dan 4) Investasi dan tabungan. 

Dari Tabel 19 dapat dijelaskan bahwa 42,5%  petani mitra pola A menggunakan 

pendapatan kebun kelapa sawit hanya untuk konsumsi, 32,5% untuk konsumsi dan 

tabungan, dan hanya  25% petani yang mampu mengalokasikan jenis penggunaan dana 

dari hasil pendapatan kebun untuk konsumsi, tabungan dan investasi (investasi berupa 

pembelian lahan kosong untuk pembangunan kebun baru secara swadaya).  

Sementara pada petani mitra pola B menunjukkan pola penggunaan yang berbeda 

dimana hanya 20% petani yang pendapatannya hanya cukup untuk konsumsi, 30% untuk 

konsumsi dan saving, dan mayoritas (50%) mampu menyisihkan pendapatannya untuk 

konsumsi, saving dan investasi. 

Dalam hal keberlanjutan usahatani, dari wawancara di lapangan dapat disimpulkan 

bahwa besar-kecilnya pendapatan rata-rata petani per ha/tahun ternyata tidak 

mempengaruhi minat petani untuk tetap mengusahakan tanaman kelapa diwaktu 

mendatang. Dari pengolahan data primer yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa 

petani mitra baik pada pola A maupul pola B masih menginginkan keberlanjutan usahatani 

kelapa sawit setelah masa perjanjian kemitraan selesai. Ini menunjukkan bahwa tanaman 

kelapa sawit bernilai sosial dan ekonomi tinggi dan dapat menjadi penopang perekonomian 

bagi petani dan keluarganya. 

Tabel 20. Keberlanjutan Usahatani Kelapa Sawit  

No Keberlanjutan Usahatani 

Pola A Pola B 

Jumlah 
Persentase 

(%) 
Jumlah 

Persentase 

(%) 

1 Replanting Sawit 40 100,0 10 100,0 

2 Konversi ke Tanaman lain 0 0,0 0 0,0 

  Jumlah 40 100,0 10 100,0 

 

Sumber : Hasil olah data primer tahun 2017 
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Dari data pada Tabel 20 dapat dijelaskan bahwa semua petani mitra baik pola A 

maupun pola B masih berminat terhadap usahatani kebun kelapa sawit dengan 

merencanakan replanting beberapa tahun kedepan walaupun produktifitas kebun saat ini 

cukup beragam. Petani berharap akan mampu mengelola kebun dengan lebih baik lagi 

berbekal pengalaman dan keterampilan yang telah mereka dapat dari usahatani kelapa 

sawit yang telah mereka lakukan saat ini.  

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Dari uraian yang dikemukakan pada bab pembahasan sebelumnya maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. KKPA merupakan salah satu skim pembiayaan dalam bentuk kredit investasi atau 

kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada koperasi primer untuk diteruskan 

kepada anggota-anggotanya guna membiayai usaha anggota yang produktif. Pola bagi 

hasil yang sering diterapkan pada skim pembiayaan ini adalah pola 70:30 (dalam riset 

ini disebut Pola A) 

2. Program revitalisasi perkebunan di Kabupaten Batanghari kurang berjalan dengan 

baik, yang mengakibatkan beberapa perusahaan mitra melakukan terobosan berupa 

upaya pembiayaan secara mandiri dan pengembangan pola kerjasama kemitraan. Pola 

yang digunakan adalah pola bagi fisik 50:50 (dalam riset ini disebut Pola B) 

3. Berdasarkan hasil analisis uji beda Independent Sample t-Test, (Lampiran 8), pada 

output group statistic ditampilkan angka rata-rata (mean) untuk setiap variabel yang 

diuji. Selanjutnya dari output Independent Samples t-Test terhadap variabel produksi, 

penerimaan, biaya pemeliharaan, biaya total, dan variabel pendapatan, diperoleh nilai 

sig (two-tailed) masing-masing sebesar 0,000. Karena nilai sig 0,000 < 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara petani mitra pola 

A dan pola B pada variabel produksi, penerimaan, biaya pemeliharaan, biaya total, dan 

variabel pendapatan.  

4. Produksi total rata-rata pada kebun petani mitra Pola A sebesar 86.790 kg/petani 

dengan produksi per hektar (produktivitas) sebesar 15.200 kg/ha/tahun (15,2 

ton/ha/tahun), lebih rendah dari standar produksi tanaman pada umur 22 tahun sebesar 

20 ton/ha/tahun. Rata-rata penerimaan sebesar Rp. 138.864.000,-/petani/tahun atau Rp 
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24.319.971,-/ha/tahun,  rata-rata biaya total usahatani yang dikeluarkan sebesar Rp. 

30.863.075,-/petani/tahun atau sebesar  Rp. 5.643.874,-/ha/tahun, dengan rata-rata 

pendapatan Rp. 108.000.925,-/petani/tahun atau  Rp.18.676.097,-/ha/tahun.  Angka 

pendapatan petani mitra pola A saat ini lebih tinggi dibandingkan pola B karena petani 

tidak lagi membayar angsuran kredit dan fee manajemen perusahaan mitra, dan hanya 

mengalokasikan biaya pemeliharaan yang sangat minim (Rp. 551.880,- /ha/tahun). 

Penghematan biaya pemeliharaan dilakukan dengan pertimbangan masa produksi 

kebun tidak lama lagi, dan harus mencadangkan dana untuk persiapan replanting, 

dimana saat ini umur tanaman telah mencapai 22-23 tahun. 

5. Produksi total rata-rata pada kebun petani mitra Pola B sebesar 130.553 

kg/petani/tahun dengan produkstivitas sebesar 45.600 kg/ha/tahun (45,6 ton/ha/tahun), 

lebih tinggi dari standar produksi pada tanaman berumur 8 tahun sebesar 26 

ton/ha/tahun. Rata-rata penerimaan sebesar Rp. 208.884.480,-/petani/tahun atau Rp. 

72.960.000,-/ha/tahun, rata-rata biaya total usahatani sebesar Rp. 189.954.324,-

/petani/tahun atau Rp. 66.120.000,- /ha/tahun, dengan pendapatan rata-rata  sebesar 

Rp. 18.930.156,-/petani/tahun atau sebesar Rp. 6.840.000,- /ha/tahun. Pendapatan 

petani mitra pola B saat ini terlihat lebih rendah dibandingkan pola A karena masih 

menanggung beban biaya angsuran kredit dan biaya pemeliharaan yang tinggi 

mengingat seluruh pengelolaan kebun ditangani oleh perusahaan mitra menggunakan 

standar pemeliharaan kebun dan teknologi (kebijakan manajemen satu atap). Proporsi 

pembiayaan yang digunakan adalah 35% untuk angsuran kredit, 30% dari pendapatan 

kotor digunakan untuk biaya pemeliharaan, 5% untuk fee manajemen perusahaan, dan 

ditambah biaya operasional untuk panen, transportasi dan bongkar-muat TBS.  

Sedangkan 30% sisanya murni merupakan pendapatan bersih petani mitra tanpa 

bekerja dan mengeluarkan biaya tambahan. Pendapatan bersih petani mitra pola B 

akan meningkat apabila angsuran kredit telah lunas. Jika angsuran kredit telah lunas, 

maka pendapatan petani Pola B akan meningkat sebesar 35% dari angka pendapatan 

saat ini (penambahan pendapatan dari alokasi angsuran kredit sebesar 35% dari 

penerimaan petani), menjadi sebesar Rp. 25.555.711,-/petani/tahun atau Rp. 

9.234.000,-/ha/tahun. 

6. Alokasi biaya yang besar akibat penerapan teknik pengelolaan kebun secara 

profesional untuk kegiatan pemeliharaan dan kegiatan operasional lainnya 

berpengaruh positif terhadap produktivitas kebun dan penerimaan penerimaan petani, 
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tetapi berpengaruh negatif terhadap pendapatan petani selama angsuran kredit belum 

lunas, dan akan kembali berpengaruh positif terhadap pendapatan petani setelah 

angsuran kredit lunas. 

7. Kemitraan Pola A cukup baik dilaksanakan bagi petani yang berprofesi utama sebagai 

petani kelapa sawit, serta memiliki biaya, waktu, pengalaman dan penguasaan 

teknologi yang cukup untuk mengelola kebun dengan baik. 

8. Kemitraan Pola B cocok dilaksanakan khususnya bagi petani dengan profesi utama 

selain sebagai petani kelapa sawit, dan menyerahkan seluruh pengelolaan kebun 

kepada perusahaan mitra.  

 

5.2.  Saran 

1. Untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian yang lebih akurat perlu dilakukan uji 

komparasi pendapatan petani pada kemitraan pola bagi hasil 70:30 dan pola bagi fisik 

50:50 pada umur tanaman yang sama. 

2. Perlu dilakukan uji lanjutan komparasi pendapatan petani pada kemitraan pola bagi 

hasil 70:30 dan pola bagi fisik 50:50 di tempat yang berbeda 

3. Untuk menemukan pola kemitraan yang paling menguntungkan bagi kedua belah 

pihak yang bermitra, perlu dilakukan uji perbandingan terhadap pola-pola kemitraan 

lainnya yang ada. 
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