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Analisis usaha tani budidaya tanaman jarak pagar 

Di kecamatan Wonosegoro kabupaten Boyolali 

Arif Eka Prasetya 

       F1103003 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di sektor pertanian sangatlah penting 

karena merupakan salah satu penopang hidup di negara agraris, 

perkembangan di sektor pertanian akan memberikan dampak yang positif 

bagi sektor lain sehingga perlu penanganan yang serius. Usaha- usaha di 

sektor pertanian meliputi bidang-bidang pertanian, tanaman pangan, 

perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Sektor pertanian 

khususnya yang menyangkut tanaman perkebunan rakyat masih mempunyai 

prospek yang cerah dalam rangka usaha peningkatan produksi untuk 

mencukupi kebutuhan domestik maupun ekspor.  

Komoditas perkebunan di Indonesia sangat bervariasi dan beragam 

namun komoditas yang telah menjadi tumpuan misalnya teh, kopi, karet, 

kakao dan lain- lain. Sedangkan komoditas yang lain belum maksimal dalam 

budidaya maupun pengembangan produksi. Salah satu komoditas tanaman 

perkebunan yang belum dibudidayakan adalah tanaman Jarak Pagar. 
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Dewasa ini tanaman jarak mendapat perhatian yang cukup serius di 

kalangan para ahli karena minyak jarak dapat mensubsitusikan BBM yang 

harganya terus meningkat. 

Ketua Riset Indonesia Robert Manurung kepada wartawan ketika 

memperkenalkan temuan ini kepada publik internasional di Bandung 

mengatakan sumber energi alternatif itu sangat murah, mudah dibuat, dan 

tak berbahaya bagi lingkungan karena pohon jarak mengandung zat 

nontoksin. Selain bisa mensubtitusi solar, minyak jarak juga diperkirakan 

bisa mensubtitusi minyak tanah melalui proses yang mudah dan sederhana 

(Suara Pembaharuan, Juni 2005). 

Mesin diesel pembangkit listrik bertenaga minyak jarak (jatropha 

oil) telah  dihasilkan oleh riset tim peneliti di Laboratorium Teknik Mesin, 

Institut Teknologi Bandung (ITB) yang disponsori oleh Nebo ( Jepang). 

Bahan bakar yang dihasilkan dari minyak jarak ini diharapkan bisa menjadi 

alternatif energi baru untuk diimplementasikan pada mesin mesin di 

Indonesia.ahan bakar dari jarak bisa digunakan untuk mengaktifkan mesin 

diesel pembangkit tenaga listrik dan bisa diaplikasikan pada berbagai mesin 

lain. Berdasarkan penelitian mereka, minyak jarak yang dihasilkan dari 

cangkang biji jarak diketahui memiliki komposisi kimia berupa lemak kasar 

47,25 persen, protein kasar 24,60 persen, serat kasar 10,12 persen, 

kelembaban 5,5 persen, abu 4,50 persen dan karbohidrat 7.99 persen. 

Minyak ini pun memiliki kandungan iodin yang tinggi, yaitu 105,2 mg 

iodin/g   (Suara Pembaruan, Juni 2005). 
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Penggunaan minyak biji Jarak makin berkembang terutama dalam 

bidang industri, antara lain : (1) Industri cat, bahan pelapis, vernis; (2) 

Industri polimer berupa resin,kulit sintetis, fiberglas; (3) Industri tekstil, 

serat sintetis berupa jala penamgkap ikan, tali pancang; (4) Indusri logam 

berupa “metal working oil” ; (5) Industri elektronika, materiil isolasi listrik; 

(6) Industri kertas dan percetakan berupa “ duplicating paper”, tinta cetak; 

(7) Industri karet sebagai bahan pembantu pada prosesing karet alam; (8) 

Industri otomotif berupa minyak pelumas sintetis, minyak rem; (9) Sebagai 

bahan untuk minyak pelumas peluncuran roket; (10) Ampasnya kecuali 

untuk pupuk organik juga dipakai sebagai campuran media jamur merang 

(Soenardi, 2000 : 21-22). 

 Luas lahan kritis di Indonesia diperkirakan telah mencapai 25 juta 

hektar dengan tingkat penggundulan tiga juta hectare per tahun atau satu 

hektar permenit. Maka untuk menghambat laju kerusakan akn dilakukan 

gerakan rehabilitasi 10 juta hektare lahan kritis dengan jarak pagar. Program 

ini juga bertujuan untuk pengembangan energi hijau dalam mengatasi BBM 

dan menanggulangi kemiskinan. Rencana ini masuk Road Map Energi Hijau 

yang disampaikan Alhilal Hamdi dari Kantor Menteri Koordinator 

Kesejahteraan Rakyat, dalam focus Grup Diskusi “Prospek Sumberdaya 

lokal Bioenergi” (15/9) di Serpong.Program pengembangan bioenergi di 

Indonesia dapat mengatasi tiga masalah besar yaitu tingkat kemiskinan yang 

saat ini mencapai 36,1 jiwa dengan memberikan lapangan kerja baru dan 

pendapatan tinggi bagi petani, menekan penggunaan BBM di Indonesia 
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yang sudah sangat tinggi 60 juta kiloliter per tahun. Ini berarti subsidi Rp 

136 triliun per tahun. 

Penanaman jarak pagar di lahan kritis akan mengatasi problem 

lingkungan yang luas. Meluasnya deforestasi di Indonesia tahun 2000 telah 

mencapai 21,9 juta hektar menurut Sensus Kehutanan menimbulkan 

berbagai efek negatif seperti penyimpanan air tanah yang rendah, erosi, 

perubahan iklim mikro hingga makro, dan tingginya pencemaran gas-gas 

karbon. Pada Roa Map jarak pagar yang disusun tim gabungan disebutkan 

akan dilakukan penanaman jarak pagar on farm pada tahun 2005 sebanyak 

2.500 hektar .Tim gabungan itu meliputi unsure dari Kantor Menko Kesra, 

Kantor Meneg Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, ITB, BPPT, 

dan beberapa perusahaan BUMN dibidang Agro dan keuangan. Tahun ini 

ada 1000 hektar yang ditanami di Pulau Jawa 500 hektar di Nusa Tenggara 

dan sisanya didaerah lainnya. Di Jawa penanaman dilakukan dilahan milik 

BUMN Jati Tujuh Jabar dan Pasuruan Jatim. Sedangkan penanaman di Nusa 

Tenggara melibatkan kelompok perusahaan Jepang dan perusahaan swasta 

nasional selain pembangunan pabriknya. Pihak swasta juga akan membuka 

perkebunan tanaman itu di Bireun Nanggroe Aceh Darussalam pada lahan 

seluas 500 hektar. Untuk pembukaan perkebunan jarak di Sulawesi Pemda 

Gorontalo akan menyediakan dana APBD untuk petani melakukan 

penanaman selam tahun 2005-2006. Dengan adanya serangkaian program 

tersebut, Hamdi optimis sasaran 2.500 hektar untuk pembibitan 

terpenuhi.Tahun 2006 ditargetkan penanaman 100.000 hektar dipenuhi oleh 

BUMN Rajawali dan PTP Perkebunan Nusantara, Inhutani dan Perhutani. 
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Tahun 2007 ditargetkan 1 juta hektar selanjutnya terus meningkat menjadi 5 

juta hektar (2008) dan 10 juta hektar (2009).        

Berbagai hasil penelitian tersebut pemerintah mulai 

mengembangkan tanaman jarak baik skala perkebunan kecil maupun skala 

perkebunan besar. Sampai saat ini data perkebunan tanaman Jarak 

khususnya di Jawa Tengah masih sedikit karena dari 35 Kabupaten yang ada 

hanya ada satu Kabupaten yang membudidayakan yaitu Kabupaten 

Grobogan sampai tahun 2004. Tanaman jarak dapat tumbuh dengan mudah 

pada lahan yang kurang  subur sehingga masyarakat dapat memanfaatkan 

lahan di lereng-lereng gunung. Tabel 1.1 menunjukkan data statistik 

mengenai luas areal, produksi dan produktivitas mengenai perkebunan 

rakyat di Indonesia khususnya komoditas jarak dari tahun 1999 sampai 

2003. 

Tabel 1.1. Luas Areal, dan Produktivitas Perkebunan Rakyat Indonesia 
Komoditas : Jarak  (ribu ha) Tahun  1999-2003  

 
Keterangan 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
Luas Tanaman Jarak 

 
15,5 

 
12,8 

 
21,4 

 
9,6 

 
9,0 

 
Produktivitas  Perkebunan 

 
1,8 

 
1,8 

 
2,9 

 
2,2 

 
2,8 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, BPS 

Sedangkan data dari Kanwil Deperindag dan PTP Nusantara IX 

Jawa Tengah menunjukkan volume ekspor komoditas jarak  dari tahun 1999 

hingga tahun 2003 volume ekspor komoditas jarak di perkebunan Jawa 

Tengah rata-rata volume produksi biji jarak 6.114 Kg dengan nilai  US$ 

2.365,77 dan harga rata-rata US$ 0,39/Kg produksi tersebut untuk 
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kebutuhan dalam negeri serta permintaan ekspor ke Jepang. Tabel 1.2 

menunjukkan data statistik produksi jarak pagar selama lima tahun pertama. 

Tabel 1.2. Produksi Jarak Pagar Selama Lima Tahun Pertama 

Tahun Produksi (kg) Harga (Rp/kg) Pendapatan 
(Rp/ha) 

1. 1.000 500 500.000 
2. 2.250 550 1.237.500 
3. 3000 600 1.800.000 
4. 3.750 660 2.475.000 
5. 4.500 725 3.262.500 

Sumber : Petunjuk Budi Daya Jarak Pagar, 2006. 
 

 

Dari tabel 1.2. di atas dapat dilihat bahwa produksi tanaman jark 

pagar dari tahun pertama sampai tahun kelima terus mengalami kenaikan 

yang cukup besar. Tahun pertama pendapatan sebesar Rp 500.000/ha dan di 

akhir tahun kelima pendapatannya naik mencapai Rp 3.262.500/ha. 

Dalam rangka usaha subsitusi BBM, pemerintah Jawa Tengah 

merencanakan untuk mengembangkan tanaman jarak pagar. Tanaman 

tersebut dikembangkan pada lahan kritis di lereng-lereng gunung. Usaha 

pengembangan tanaman jarak ini melibatkan petani terutama dalam rangka 

penghijauan pada lahan kritis. Pemerintah juga menjamin menampung hasil 

produksi dari petani dan jaminan harga yang saat ini mencapai Rp 2200/kg.  

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis usaha yang dilakukan oleh para petani Jarak Pagar di 

Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dengan Judul  Analisis Usaha 

Tani Budidaya  Tanaman Jarak Pagar di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten 

Boyolali. Analisis ini merupakan penjabaran dari persiapan proyek 

perkebunan yang meneliti aspek manajemen dan organisasi, aspek 
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pemasaran, teknologi, lingkungan, finansial dan ekonomi. Dari berbagai 

aspek kelayakan usaha tersebut akan diketahui apakah layak atau tidak dan 

apakah dapat meningkatkan kesejahteraan petani Jarak Pagar. 

 

 

 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah budidaya tanaman Jarak Pagar di Kecamatan Wonosegoro 

Kabupaten Boyolali secara finansial menguntungkan dan layak untuk 

dilaksanakan  ? 

2. Apakah budidaya tanaman Jarak Pagar  di Kecamatan Wonosegoro 

Kabupaten Boyolali mampu meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui keuntungan secara finansial dan kelayakan budidaya 

tanaman Jarak di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. 

2. Untuk mengetahui budidaya tanaman Jarak di Kecamatan Wonosegoro 

Kabupaten Boyolali mampu meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Praktis 

a. Memberikan masukan instansi yang terkait dan pemerintah daerah 

dalam menetapkan kebijakan ekonomi pertanian dan regional. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat mengetahui analisis finansial yang 

efisien dan layak dalam usaha perkebunan tanaman jarak sebagai 

komoditas komersial serta petani dapat mengembangkan usaha 

tersebut sehingga meningkatkan kesejateraan masyarakat. 

2. IPTEK 

a. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sehingga mampu menghasilkan suatu inovasi produk 

alternatif pengganti BBM yang ramah lingkungan.  

b. Dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan 

penelitian dibidang studi kelayakan proyek yang serupa dengan 

penelitian ini dan memberikan kontribusi kepustakaan. 
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BAB II 

TELAAH  PUSTAKA 

 

A. Definisi Pertanian dan Usaha Tani 

Pertanian dalam arti luas meliputi bidang pertanian, perkebunan, 

kehutanan, pengolahan hasil bumi. Usaha produksi dapat digolongkan 

sebagai suatu usaha pertanian jika dalam kegiatannya mengolah bahan-

bahan organis yang berasal dari zat-zat anorganis dengan bantuan tumbuh-

tumbuhan, hewan dan lainnya. Serta adanya usaha manusia untuk 

memperbaharui proses produksi yang bersifat reproduktif dan atau usaha 

pelestarian. 

Himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat ditempat itu 

yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tumbuhan, tanah dan air, 

perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, 

bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah dan sebagainya. (Mubyarto, 

1994:66) 
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Pertanian adalah kegiatan manusia melakukan pembukaan tanah 

dan menanamnya kembali dengan berbagai tanaman dengan tujuan untuk 

mendapatkan hasil dan hasil tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan 

sendiri atau untuk dijual kepada orang lain (Kaslan, A. Tohir, 1991 :1) 

Ilmu usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dan 

upaya petani dalam memproduksi suatu komunitas pertanian untuk 

mendapatkan keuntungan dengan cara mengusahakan peningkatan produksi 

tani secara maksimal.  

Usaha tani merupakan usaha yang dilakukan petani untuk 

mendapatkan keuntungan dari hasil mengolah sumber daya alam, tenaga 

kerja, modal dan dilakukan secara terorganisir untuk mendapatkan hasil 

produksi yang maksimal.   

Menurut Musher dalam Mubyarto usaha tani merupakan suatu 

tempat atau bagian dari permukaan bumi dimana pertanian diselenggarakan 

oleh seorang petani tertentu apakah ia seorang pemilik penyakap atau 

manajer yang digaji. 

 

B. Teori Produksi Pertanian 

1. Definisi Produksi 

Produksi pertanian dapat diartikan sebagai usaha untuk 

memelihara dan mengembangkan suatu komoditi untuk kebutuhan 

manusia. Pada proses produksi untuk menambah guna dan manfaat maka 

dilakukan proses penanaman dari bibit dan dipelihara untuk memperoleh 

manfaat atau hasil dari suatu komoditi pertanian . Proses produksi 
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pertanian menumbuhkan macam-macam faktor produksi seperti modal, 

tenaga kerja tanah dan manajemen pertanian yang berfungsi 

mengkoordinasikan ketiga faktor produksi yang lain sehingga benar-

benar mengeluarkan hasil produksi (out put). Sumbangan tanah adalah 

berupa unsur-unsur tanah yang tak dapat dirusakan dengan mana hasil 

pertanian dapat diperoleh. Tetapi untuk memungkinkan diperolehnya 

produksi diperlukan tangan manusia yaitu tenaga kerja petani (labor). 

Faktor produksi modal adalah sumber-sumber ekonomi diluar tenaga 

kerja yang dibuat oleh manusia. Modal dilihat dalam arti uang atau 

dalam arti keseluruhan nilai sumber-sumber ekonomi non-manusiawi 

(Mubyarto, 1994 :70).Modal juga sering diartikan sebagai barang dan 

jasa yang diinvestasiakan dalam bentuk bibit, obat-obatan, tanah serta 

factor produksi lainnya. Teori produksi mengandung pengertian 

mengenai usaha tani yang dilakukan petani dalam tingkat teknologi 

tertentu mampu mengkombinasikan berbagai macam factor produksi 

seefisien mungkin untuk menghasilkan produksi maksimal. 

2. Faktor Produksi 

Faktor produksi merupakan input yang digunakan dalam proses 

produksi dibidang pertanian out put yang dihasilkan dalam bentuk hasil 

produksi fisik membutuhkan sumberdaya yang digunakan sebagai factor 

produksi berupa tanah, tenaga kerja, bibit, pupuk serta teknologi sebagai 

penunjang dalam usaha tanidengan tujuan menghasilkan out put yang 

maksimal. 
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a. Tanah merupakan faktor produksi yang paling penting. Hal ini 

terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah 

dibandingkan faktor-faktor produksi lain. Tingkat produktivitas 

tanah dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah, sarana dan prasarana 

yang ada sebagai penunjang dalam meningkatkan produksi 

pertanian. Ada kemungkinan pemilik faktor produksi tanah 

menyangkap tanahnya pada petani penggarap dengan sistem bagi 

hasil. David Ricardo dalam Mubyarto mengungkapkan teorinya 

tentang sewa tanah diferensial, dimana ditunjukkan bahwa tinggin 

rendahnya sewa tanah adalah disebabkan oleh perbedaan kesuburan 

tanah, makin subur tanah makin tinggi harga tanah. (Mubyarto,1994: 

90). 

b. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama dalam 

usah tani. Tenaga kerja adalah manusia yang dengan aktifitasnya 

mencurahkan tenaga kerja untuk memenuhi apa yang menjadi 

tuntutan hidup, dalam hal ini adalah syarat hidup yang baik bagi 

usaha tani jarak pagar. Tenaga kerja dalam usaha tani tidak hanya 

mengembangkan tenaga (labor) saja, tapi juga mengatur organisasi 

produksi secara keseluruhan (Mubyarto, 1994: 124). 

c. Bibit merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menetukan 

keberhasilan usaha tani. Pemilihan bibit yang baik dan lahan 

terhadap hama sangat menunjang untuk menghasilkan out put yang 

maksimal.  
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d. Pupuk juga merupakan faktor produksi yang mendukung 

keberhasilan usaha tani. Pupuk dibedakan menjadi dua yaitu : 

1) Pupuk organik adalah pupuk yang dihasilkan dari sisa kotoran 

ternak atau sisa-sisa makhluk hidup yang karena alam dengan 

bantuan mikroorganisme mengalami pembusukan 

2) Pupuk anorganik adalah pupuk buatan yang dihasilkan oleh 

manusia melalui proses pabrikasi, dengan meramu bahan-bahan 

kimia yang mengandung kadar hara tinggi. 

 

 

C. Definisi Proyek 

1. Pengertian Proyek 

Proyek adalah kegiatan–kegiatan yang dapat direncanakan dan 

dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan mempergunakan 

sumber –sumber untuk mendapatkan benefit. Kegiatan-kegiatan tersebut 

dapat berbentuk investasi baru seperti pembangunan pabrik, pembuatan 

jalan raya atau kereta api, irigasi, bendungan, perkebunan, pembukaan 

hutan, pendirian gedung-gedung sekolah atau rumah sakit, survai atau 

penelitian, perluasan atau perbaikan program-program yang sedang 

berjalan dan sebagainya. Suatu proyek dapat diselenggarakan oleh 

instansi pemerintah badan- badan swasta atau organisasi sosial maupun 

perorangan (Payaman S, 1993: 1). 

Proyek merupakan potongan waktu dari program jangka panjang untuk 

suatu daerah , suatu komoditi atau suatu fungsi seperti perluasan usaha-
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usaha pertanian. Proyek memberikan suatui cara yang penting yang 

dengan proyek tersebut investasi dan pengeluaran-pengeluaran 

pembangunan lainnya seperti yang telah direncanakan dapat diuraikan 

dan direalisasikan. 

Proyek adalah rangkaian investasi yang dengan menggunakan 

modal atau sumber-sumber produksi diharapkan mendapatkan 

kemanfaatan setelah suatu jangka waktu tertentu (Gittinger, 1986: 6-7).  

Analisis suatu proyek meliputi sejumlah tahap kegiatan. Dalam hal ini, 

berbagai unsur perlu dipersiapkan dan diuji untuk mencapai suatu 

keputusan. Oleh karena itu persiapan suatu proyek dapat dilihat sebagai 

suatu rangkaian kegiatan yang pada akhirnya harus ditunjang dengan 

sejumlah penelaahan dan dokumen untuk memungkinkan pengambilan 

keputusan. Analisis proyek bertujuan untuk melakukan perhitungan-

perhitungan agar pilihan tepat dalam rangka usaha untuk melakukan 

suatu investasi modal sebab apabila salah berarti usaha gagal untuk 

memperbaiki tingkat hidup dan berarti pula pengorbanan terhadap 

sumber produksi yang memang sudah terbatas tersedianya (Mugi 

Rahardjo, 1987: 1). 

2. Keuntungan Kerangka Proyek 

Proyek-proyek yang dipersiapkan secara cermat, dalam 

kerangka kerja perencanaan pembangunan, meningkatkan dan 

memberikan arti bagi usaha pembangunan secara luas. Kerangka proyek 

memberikan informasi secara terpadu dan disusun agar supaya banyak 

orang dapat ikut berpartisipasi dalam menyediakan informasi, 
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menentukan asumsi-asumsi dan mengevaluasi ketepatan kerangka 

proyek tersebut. Kerangka proyek memberikan suatu gambaran 

mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan tiap-tiap tahun sehingga 

mereka yang bertanggung jawab dalam penyediaan sumber-sumber daya 

yang dibutuhkan dapat melakukan perencanaan mereka sendiri. 

Analisis proyek memberikan gambaran mengenai pengaruh-

pengaruh investasi yang diusulkan terhadap para peserta  dalam proyek 

tersebut, apakah itu petani, perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan 

pemerintah atau masyarakat luas. Dengan memperhatikan pengaruh-

pengaruh tersebut pada peserta-peserta individual, maka akan dapat 

memberikan insentif dan memutuskan apakah-apakah petani-petani dan 

lainnya dapat ikut berpartisipasi.  

Membuat usulan investasi dalam kerangka proyek 

memungkinkan untuk memecahkan masalah-masalah organisasi dan 

administrasi yang mungkin dihadapi. Kerangka proyek memungkinkan 

penekanan terhadap susunan administratif jika masalah ini merupakan 

hal yang lemah dan kerangka proyek dapat memberikan gambaran 

mengenai sensitivitas hasil (return) terhadap investasi jika masalah 

manajerial timbul. Perencanaan proyek cermat harus membuat masalah-

masalah itu lebih jelas seperi proyek yang terarah sehingga kesulitan-

kesulitan manajerial dapat dibuat minimal. Kerangka proyek 

memberikan kriteria yang lebih baik bagi para manajer dan perencana 

dalam mengamati (monitoring) kemajuan pelaksanaan proyek. Dengan 
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kerangka proyek memungkinkan kita melakukan pengujian berbagai 

alternatif secara sistematik dan nyata. 

Keuntungan lain dari kerangka proyek adalah bahwa kerangka 

proyek dapat memberikan manfaat dalam masmalah data. Dikebanyakan 

negara-negara yang sedang berkembang data nasional kadang-kadang 

tidak tersedia atau pada suatu tingkat, tidak dapat dipercaya. Memang 

benar bahwa suatu proyek harus dilihat menurut kepentingan nasional 

(national contaxt) akantetapi banyak hal arah dari usaha pembangunan 

suatu negara sudah diketahui bahkan walaupun angka-angka (data) yang 

teliti tidak tersedia. Kebanyakan negara sudah mengetahui bahwa 

produksi bahan makanan harus ditingkatkan walaupun angka produksi 

total yang tepat atau atau tingkat pertumbuhannya tidak dapat 

ditentukan. Dengan membagi usaha-usaha pembangunan menjadi 

proyek-proyek, masalah kekurangan data yang dapat dipercaya bisa 

dikurangi. Bila areal proyek atau partner pembangunan telah ditentukan 

dan bila batasan konsepsional sudah digariskan maka informasi 

sewbagai dasar analisis dapat dikumpulkan secara efisien uji coba 

lapangan dapat dilaksanakan dan suatu putusan mengenai lembaga-

lembaga kultural dan sosial yang mungkin akan mempengaruhi 

pemilihan rancangan proyek dan tempat pelaksanaan dapat dibuat. 

Untuk proyek-proyek jenis produksi dengan investasi yang secara jelas 

dibatasi dan penentuan biaya-biaya dan manfaat-manfaat secara mudah 

sebagaimana sering terdapat pada proyek-proyek pertanian kerangka 

proyek sudah tentu sangat cocok sekali. Kegiatan kredit pedesaan dan 
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bahkan pendidikan pertanian, perluasan usaha-usaha pertanian dan 

penelitian pertanian dapat dibuatkan kerangka proyeknyasupaya berhasil 

baik walaupun manfaat dari proyek-proyek semacam ini mungkin sulit 

sekali dinilai. Dalam contoh ini, orientasi dari analisis mungkin harus 

diubah menjadi analisis perbandingan biaya sehingga keuntungan dari 

penggunaan kerangka proyek dapat terlihat. Kerangka proyek yang 

dimaksud disini termasuk persiapan dan penilaian terhadap proyek oleh 

berbagai ahli tujua-tujuan khusus pertimbangan berbagai alternatif 

perkiraan biaya tiap-tiap tahun dan kesempatan pengujian implikasi 

manajerial dan organisasi secara cermat (Gittinger, 1982 : 09-11). 

 

3. Keterbatasan Analisis Proyek 

Walaupun kerangka analisis menpunyai banyak keuntungan 

tetapi hasil-hasil analisis proyek harus diinterpretasikan dengan hati-hati. 

Jelasnya kualitas analisis proyek tergantung pada kualitas data yang 

digunakan dan pada ramalan-ramalan biaya dan manfaat yang dibuat. 

Asumsi yang yang tidak realistik mengenai hasil panenan, penerimaan 

petani, tanggapan wiraswastawan terhadap insentif, ramaln harga-harga 

pada masa yang akan datang, dan pengaruh relatif inflasi terhadap harga-

harga, penguasaan pasar (market shares), atau kualitas manajemen 

proyek dapat menghasilkan analisis proyek yang kurang baik.  

Karena keadaan masa yang akan datang akan selalu berubah-

ubah, kita harus mempertimbangkan masalah resiko dan ketidakpastian 

tersebut di dalam proyek, dan teknik-teknik analisis proyek memberikan 
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kontribusi yang kecil. Adalah tidak mungkin untuk mengkuantifikasi 

resiko-resiko yang akan dihadapi oleh proyek secara lengkap. Akan 

tetapi, kita dapat mencatat bahwa perbedaan suatu proyek dengan yang 

lainnya atau perbedaan formulasi yang digunakan dalam suatu proyek 

tertentu akan memberikan tingkat resiko yang berbeda-beda pula. 

Perbedaan resiko ini akan mempengaruhi pemilihan rancangan proyek. 

Kita dapat juga melakukan pengujian mengenai sensivitas akibat 

perubahan-perubahan dalam benerapa hal tertentu dilihat bagaimana 

manfaat yang dihasilkan oleh proyek akan terpengaruh dan lalu 

mengambil keputusan bagaimana kemungkinan apa yang akan diperoleh 

bila perubahan itu terjadi dan apakah perubahan dalam manfaat yang 

dihasilkan akan mengubah keinginan kita untuk meneruskan 

melaksanakan proyek. Kita dapat melakukan “analisis sensivitas” 

(sensitivity analysis) tersebut, katakan dengan asumsi bahwa hasil pada 

masa yang akan datang akan lebih kecil daripada estimasi kita atau 

mengasumsikan bahwa harga-harga pada masa yang akan datang akan 

lebih rendah daripada tingkat harga yang paling mungkin yang kita 

ramalkan dan kemudian kita memutuskan seberapa jauh hal yang seperti 

itu dapat terjadi dan apakah kita masih ingin melanjutkan untuk 

melaksanakan proyek tersebut (Gittinger, 1982 : 11-15). 

4. Aspek-aspek Persiapan dan Analisis Proyek 

  Merencanakan dan menganalisis proyek yang efektif, 

mereka yang bertanggung jawab terhadap proyek harus 

mempertimbangkan banyak aspek yang secara bersama-sama 
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menentukan bagaimana keuntungan yang diperoleh dari suatu 

penanaman investasi tertentu. Disini kita akan membagi analisis dan 

persiapan proyek kedalam enam aspek ; institusional-organisasional-

manajerial, sosial, komersial, finansial, dan ekonomi (Gittinger, 1982 : 

15-24). 

a. Aspek Teknis 

Aspek teknis menyangkut masalah penyediaan sumber-

sumber dan pemasaran hasil-hasil produksi (Payaman S, 1993: 4). 

Analisis secara teknis berhubungan dengan input proyek 

(penyediaan) dan output (produksi) berupa barang-barang nyata dan 

jasa-jasa. Analisis secara teknis akan menguji hubungan-hubungan 

teknis yang mungkin dalam suatu proyek pertanian yang diusulkan : 

keadaan tanah di daerah proyek dan potensinya bagi pembangunan 

pertanian ; ketersediaan air baik secara alami (hujan dan penyebaran 

hujan) dan pengadaan (kemungkinan untuk membangun irigasi 

dengan pekerjaan drainase yang berhubungan dengan itu) ; varietas 

benih tanaman dan bibit ternak yang cocok dengan areal proyek; 

pengadaan produksi ; potensi dan keinginan penggunaan mekanisasi; 

dan pemupukan areal dan alat-alat kontrol yang diperlukan. Analisis 

secara teknis akan dapat menentukan hasil-hasil yang potensial di 

areal proyek ; menetukan koefisien produksi pola penanaman yang 

potensial dan kemungkinan-kemungkinan untuk melaksanakan 

beberapa kali penanaman. Analisis secara teknis juga akan menguji 

fasilitas-fasilitas pemasaran dan penyimpangan (storage) yang 
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dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proyek dan pengujian 

sistem-sistem pengolahan yang dibutuhkan.  

Analisis secara teknis akan dapat mengidentifikasikan 

perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam informasi yang harus 

dipenuhi baik sebelum perencanaan proyek atau tahap awal 

pelaksanaan (jika dana yang ada adalah dimaksudkan agar proyek 

dimodifikasi sehingga lebih banyak informasi yang tersedia). Untuk 

itu diperlukan survei mengenai keadaan tanah survei mengenai air 

dalam tanah atau pengumpulan data mengenai hidrologi. Bila 

analisis secara teknis telah dilakukan, analisis proyek harus terus 

menerus memastikan bahwa pekerjaan secara teknis tersebut berjalan 

lancar dan memang tepat untuk dilaksanakan dan bahwa perkiraan-

perkiraan secara teknis cocok dengan kondisi-kondisi sebenarnya 

dan bahwa petani-petani yang menggunakan teknologi yang 

diusulkan pada lahan mereka dapat mewujudkan hasil-hasil seperi 

yang diperkirakan.    

b. Aspek-aspek institusional-organisasi-manajerial 

Aspek institusional menyangkut masalah-masalah 

organisasi pemerintah dan masyarakat. Misalnya, termasuk dalam 

hal ini, seberapa jauh aparat pemerintah dan peraturan-peraturan 

yang ada dapat memberikan kemudahan atau halangan dalam 

pelaksanaan proyek nantinya, seperti dalam pemberian izin hak guna 

tanah, izin bangunan, izin usaha,izin penggunaan tenaga kerja, 
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syarat-syarat perkreditan, faktor keamanan setempat dan pengiriman 

barang (Payaman S, 1993: 5). 

 Dilaksanakan, suatu proyek harus dihubungkan secara 

tepat dengan struktur kelembagaan di suatu negara atau daerah. 

Seringkali suatu organisasi proyek membuat lembaga-lembaga lain 

menjadi lawannya (oposisi), paling tidak analis proyek harus yakin 

bahwa pembagian tersebut telah dibuat sekecil mungkin. Dia harus 

membuat semua lembaga berkepentingan dan mempunyai 

kesempatan untuk memberikan komentar terhadap organisasi proyek 

yang diusulkan dan memastikan bahwa pendapat mereka telah 

dipertimbangkan dalam proyek.  

Masalah-masalah manajerial merupakan hal yang 

menentukan untuk rancangan dan pelaksanaan proyek yang baik. 

Analis harus meneliti kesanggupan/keahlian staf yang ada untuk 

memutuskan apakah mereka sanggup menangani kegiatan-kegiatan 

sektor publik berskala besar seperti proyek pengairan, pelayanan 

perluasan lahan, atau lembaga perkreditan. 

Pada proyek-proyek pertanian analis juga harus 

mempertimbangkan kemampuan manajerial para petani yang akan 

ikut serta dalam proyek. Suatu rancangan proyek yang 

mengasumsikan keahlian manajerial baru dan kompleks sebagai 

bagian dari partisipasi para petani mempunyai implikasi yang nyata 

dalam tingkat pelaksanaan. Dalam mempertimbangkan aspek-aspek 

menajerial dan administrasi dari rancangan proyek, bukan hanya 
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masalah-masalah manajerial dan administrasi saja yang akan 

diperhatikan dan ditangani, akan tetapi masalah penilaian terhadap 

berapa cepat aspek-aspek tersebut dapat diselesaikan harus dilakukan 

juga. Kontribusi suatu investasi dalam menciptakan pendapatan baru 

sangat sensitif terhadap keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. 

c. Aspek-aspek lingkungan sosial 

Suatu proyek M yang memberikan tambahan pendapatan 

bagi segolongan orang-orang miskin dapat dianggap lebih 

bermanfaat daripada proyek N yang memberikan tambahan 

pendapatan yang sama besarnya bagi segolongan orang-orang yang 

sudah kaya  (Payaman S, 1993: 6).  

Pertimbangan-pertimbangan sosial harus dipikirkan secara 

cermat agar dapat menentukan apakah proyek yang diusulkan 

tanggap (responsive) terhadap keadaan sosial tersebut. Masalah-

masalah yang berkenaann dengan distribusi pendapat, kualitas hidup 

masyarakat dan dampak proyek terhadap lingkungan sekitar harus 

benar-benar menjadi pertimbangan analis proyek. 

d. Aspek-aspek komersial 

Yang termasuk dalam aspek-aspek komersial dari suatu 

proyek adalah rencana pemasaran output yang dihasilkan oleh 

proyek dan rencana penyediaan input yang dibutuhkan untuk 

kelangsungan dan pelaksanaan proyek. 

e. Aspek-aspek finansial 
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Aspek-aspek finansial dari persiapan dan analisis proyek 

menerangakn pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang 

diusulkan terhadap para peserta yang tergabung didalamnya. Tujuan 

utama analisis finansial terhadap usaha pertanian (farms) adalah 

untuk menentukan berapa banyak keluarga petani yang 

menggantungkan kehidupan mereka kepada usaha pertanian tersebut.  

f. Aspek-aspek ekonomi 

Aspek-aspek ekonomi persiapan dan analisis proyek 

membutuhkan pengetahuan mengenai apakah suatu proyek yang 

diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap 

pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah 

kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-

sumber daya yang diperlukan. Sudut pandang yang diambil dalam 

analisis ekonomi ini adalah masyarakat secara keseluruhan.  

5. Siklus Suatu Proyek 

Siklus suatu proyek dimulai dengan adanya suatu gagasan 

pengusulan yang umumnya bersumber dari para pemimpin masyarakat 

setempat, para tenaga teknis, para perintis pembangunan seperti bank 

pembangunan dan ususlan-usulan program yang telah ada (Payaman S, 

1993: 2). 

Rangkaian dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, 

disebut sebgai ‘siklus proyek’ (project cycle). Siklus proyek terbagi 

dalam beberapa tahap, antara lain (Gittinger, 1982: 27-33) : 

a. Identifikasi 
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Tahap pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi, 

yaitu menentukan calon-calon proyek yang perlu dipertimbangkan 

untuk dilaksanakan (Payaman S, 1993: 3). 

Suatu siklus adalah mendapatkan proyek-proyek yang 

potensial. Usulan-usulan bisa datang dari berbagi sumber. Lazimnya 

usulan-usulan tersebut datang dari para ahli dalam bidang teknis dan 

pimpinan setempat. Sementara mengerjakan tugas-tugas menurut 

profesi mereka yang rutin, para ahli akan mengidentifikasi berbagai 

tempat yang dirasakan dan diperkirakan dapat menghasilkan 

keuntungan apabila dilakukan penanaman modal baru. Usulan-

usulan bagi proyek-proyek baru biasanya timbul karena kurangnya 

supply (pengadaan) produk pertanian. Analisis mungkin akan 

berdasarkan pada pengetahuan umum atau pada penelitian yang lebih 

sistematis atas trend pemasaran serta statistik impor. Selain itu, 

banyak negara-negara yang mempunyai bank-bank pembangunan 

berusaha untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. 

Biasanya perusahaan-perusahaan setempat akan datang pada bank-

bank tersebut dengan usulan mengenai pengelolaan bahan pangan 

untuk memperoleh dana bank.   

b. Persiapan dan Analisis 

Apabila telah dilakukan identifikasi atas proyek, maka 

dimulailah proses persiapan yang lebih mendetail, serta analisis 

daripada rencana-rencana proyek. Proses ini meliputi semua 

pekerjaan yang perlu dilakukan untuk membawa proyek tersebut 
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pada suatu titik dimana bisa dilakukan pengamatan atau penilaian 

ulang dengan hati-hati, dan apabila telah ditentukan menjadi suatu 

proyek yang baik, proyek tersebut bisa segera dilaksanakan. Langkah 

pertama yang biasa digunakan dalam persiapan dan analisis suatu 

proyek adalah melakukan studi kelayakan yang akan memberikan 

informasi yang cukup untuk menentukan dimulainya perencanaan 

yang lebih lanjut. Apabila studi kelayakan telah menunjukkan proyek 

yang mana yang lebih menguntungkan, maka perencanaan dan 

analisis dapat dimulai secara terperinci. Pada saat ini alternatif-

alternatif yang kurang memberi harapan bisa disisihkan, akan tetapi 

pada titik ini juga proyek yang dipilih akan terus dimantapkan dan 

dibentuk karena semakin banyak dikenal.   

c. Penilaian 

Setelah suatu proyek dipersiapkan, biasanya dilakukan 

suatu pengkajian atau suatu penilaian tersendiri. Hal ini memberikan 

kesempatan untuk memeriksa kembali tiap-tiap aspek dari rencana 

suatu proyek, akan tetapi mungkin akan melibatkan informasi baru 

apabila spesialis-spesialis dari tim penilaian merasa bahwa sebagian 

data diragukan atau sebagian dari asumsi tersebut tidak tepat. 

Apabila team penilai menyimpulkan bahwa rencana proyek tersebut 

masuk akal, investasi bisa diteruskan. Tetapi kalau team penilai 

menemukan kekurangan yang cukup serius, kemungkinan perlu bagi 

analis untuk merubah rencana proyek atau mengembangkan suatu 

rencana yang sama sekali baru. 
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d. Pelaksanaan 

Tujuan dari setiap usaha dalam perencanaan dan analisis 

suatu proyek adalah jelas untuk membuat proyek yang bisa 

dilaksanakan demi kepentingan masyarakat. Para analis proyek pada 

umumnya membagi tahap peaksanaan kedalam 3 periode yang 

berbeda. Pertama adalah periode penanaman modal, ketika modal 

utama dari proyek ditanamkan. Di dalam proyek-proyek pertanian 

biasanya periode ini berlangsung antara 3 sampai dengan 5 tahun 

dihitung dari permulaan proyek tersebut. Jika proyek tersebut 

dibiayai dengan bantuan pinjaman dari lembaga keuangan pihak 

ketiga (pihak luar), maka periode penanaman modal ini mungkin 

sejalan dengan periode pengeluaran pinjaman dari lembaga keuangan 

tersebut. Biasanya kehidupan suatu proyek dikaitkan dengan 

kehidupan normal dari harta-harta tetap, meskipun demikian untuk 

alasan-alasan praktis kehidupan suatu proyek jarang yang yang 

melampaui umur 25 sampai dengan 30 tahun. Dua aspek dari analisis 

finansial dan ekonomi proyek berkaitan dengan erat dengan masa 

proyek itu berlangsung. 

e. Evaluasi 

Tahap paling akhir dari siklus proyek adalah evaluasi. 

Analis mempelajari secara sistematis elemen-elemen yang mencapai 

sukses dan gagal di dalam proyek yang telah dilaksanakan untuk 

memetik pelajaran bagi perencanaan di masa depan. Dari suatu 

evaluasi diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang telah 
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dipertimbangkan secara cermat tentang bagaimana dapat 

meningkatkan ketepatan dari setiap aspek dalam pola suatu proyek, 

dengan demikian rencana-rencana untuk pelaksanaan proyek dapat 

diperbaiki bilaman proyek sedang berjalan dan juga proyek-proyek 

yang akan datang akan dapat direncanakan lebih baik lagi jika 

proyek yang dievaluasi sudah selesai. 

6. Kecermatan dari Analisis Proyek Pertanian 

Secara sistematis Bank Dunia melakukan penilaian atas 

pelaksanaan proyek-proyek yang memperoleh pinjaman darinya dan 

mempublikasikan hasil-hasilnya secara tahunan. Pada umumnya 

penilaian ini dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan proyek. Meskipun 

beberapa proyek tertentu dilakukan secara acak (random sample), hasil-

hasil penilaian telah dikonfirmasikan dengan trend yang terdahulu dan 

dapat digunakan secara umum sebagai indikasi dari selurih proyek-

proyek pertanian yang dibiayai oleh Bank Dunia. Proyek-proyek ini 

mencakup bidang-bidang kredit, pengairan, tanaman pertanian, 

perikanan, produksi hasil-hasil pertanian, peternakan, 

penyimpanan/pergudangan, penanggulangan masalah-masalah 

kekeringan, dan bantuan-bantuan teknis. 

7. Masalah-Masalah Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek 

Dalam pengamatannya yang diambil dari ringkasan 

pengalaman proyek yang terdahulu yang disusun oleh Olivares (1978), 

penyebab utama yang diketahui tentang masalah-masalah yang timbul 
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dalam pelaksanaan proyek-proyek pertanian adalah sebagai berikut 

(Gittinger, 1982 : 38-44) : 

a. Teknologi yang Kurang Tepat 

Dengan terbatasnya persediaan dan terbatasnya penggunaan 

tanah di hampir semua negara berkembang, peningkatan produksi 

pertanian pada umumnya harus lebih banyak digantungkan pada 

pengadaan bibit unggul daripada perluasan lahan. Berarti 

peningkatan teknologi adalah merupakan kunci utama dalam hampir 

semua proyek pertanian. Sedangkan para petani cenderung untuk 

menghindari resiko dengan jalan mempercepat jadwal penanaman 

serta memperpadat lahan penanaman. 

 

 

b. Sistem Pendukung dan Prasarana 

Kurangnya fasilitas pemasaran adalah salah satu di antara 

sekian banyak faktor yang sulit dalam rangka usaha melakukan 

perubahan melalui proyek yang diarahkan terutama pada 

peningkatan produksi. 

c. Kesalahan Dalam Melakukan Pendekatan  Lingkungan Sosial 

Kadang-kadang segi teknis dari suatu proyek dapat 

diramalkan, tetapi pengaruh-pengaruh sosial sulit untuk 

diperkirakan. Buruk atau baiknya pengaruh dari perubahan ini 

terhadap struktur sosial dari daerah tersebut tidak pernah 

dipertimbangkan oleh analis ketika proyek tersebut didirikan. 
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d. Masalah-Masalah Administrasi 

Administrasi pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan 

dengan praktek kepemimpinan paling tidak adalah suatu hal yang 

penting dimiliki dan merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki 

oleh para manajer proyek. Jika proses administrasi pusat atau lokal 

tidak memadai, maka proyek akan menemui keterlambatab dan 

hampir selalu mengakibatkan peningkatan biaya. Masalah-masalah 

umum yang meliputi pengambilan keputusan yang lamban dan tidak 

terarah, kelemahan dalam sistem pengesahan pembelanjaan dari 

dana-dana proyek, pengaturan organisasi yang kurang pas, 

kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang berlainan 

yang ikut dalam kegiatan proyek, dan kadang-kadang struktur 

pemerintahan yang meniadakan kewenangan dari manajer proyek.  

e. Kebijaksanaan  Sekitar Proyek 

Setiap proyek harus dilaksanakan dalam suatu kerangka 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bilamana 

dengan cara ini pendapatan para petani menjadi tidak sesuai atau 

halangan-halangan lain yang serius ditemui dalam pelaksanaan 

proyek, maka proyek tersebut tidak dapat diharapkan akan mencapai 

hasil yang memuaskan. 

 

D. Analisis Finansial 

Aspek–aspek finansial dari suatu persiapan dan analisis proyek 

menerangkan pengaruh–pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan 
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terhadap para peserta yang tergabung didalamnya. Dalam proyek–proyek 

pertanian, para peserta terdiri dari para petani, perusahaan–perusahaan 

sektor swasta, koperasi umum, lembaga/ badan proyek dan mungkin kantor 

bendahara nasional ( Departemen Keuangan ). 

Tujuan utama analisis finansial terhadap uasha pertanian adalah 

untuk menentukan berapa banyak keluarga petani yang menggantungkan 

kehidupan mereka kepada usaha pertanian tersebut. Analis akan merasa 

perlu untuk membuat proyeksi mengenai anggaran yang akan mengestimasi 

penerimaan dan pengeluaran bruto pada masa-masa yang akan datang setiap 

tahun termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan produksi dan 

pembayaran-pembayaran kredit yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga 

petani agar dapat menentukan berapa besar pendapatan yang diterima oleh 

rumah tangga petani sebagai balas jasa tenaga kerja keahlian manajemen, 

dan modal mereka. 

Dalam terminologi “ evaluasi proyek” analisis finansial dilaksanakan 

apabila seluruh komponen biaya dan manfaat dinilai berdasarkan titik 

pandang pribadi-pribadi, Sejalan dengan itu analisis ekonomi dilaksanakan 

apabila seluruh komponen biaya dan manfaat proyek dinilai dari titik 

pandang masyarakat secara keseluruhan. Analisis finansial mengecek 

keuntungan-keuntungan terhadap pribadi-pribadi atau fihak-fihak yang 

diharapkan terlibat dalam proyek-proyek pembangunan pertanian 

bersangkutan. Mengingat analisis finansial menilai berbagai alternatif dari 

titik pandang pribadi-pribadi atau fihak-fihak dalam sesuatu proyek 

pembangunan maka nilai-nilai yang ditetapkan untuk menentukan besaran 
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beaya dan manfaat proyek selalu menggunakan harga-harga pasar yang 

berlaku termasuk subsidi dan pajak. Hal ini tepat karena transaksi antara 

pribadi-pribadi biasanya menggunakan harga-harga pasar yang berlaku. 

Harga-harga pasar menggambarkan penerimaan dan pengeluaran dan 

dengan demikian dijadikan dasar guna menghitung tingkat pendapatan. 

Dengan cara yang sama subsidi merupakan penerimaan sedangkian pajak 

merupakan pengeluaran daripada pribadi-pribadi yang bersangkutan.  

Sistem nilai dalam analisis finansial tidak menimbulkan konsep-

konsep yang komplek. Secara langsung menggunakan harga-harga pasar 

yang berlaku. Secara riil masalahnya adalah untuk menggunakan tingkat 

harga pasar yang mana. Dalam hal ini sering cukup dengan menggunakan 

prinsip yang sederhana (rules of thumb) seperti misalnya memilih harga jual 

pertama atau harga tingkat usaha tani yang bersangkutan ; Harga yang 

berlaku bagi barang-barang ekspor dan harga pasar bagi kualitas barang 

tertentu yang dihasilkan proyek. Suatu perhitungan dikatakan perhitungan 

privat analisis finansial, bila yang berkepentingan lansung dalam benefit dan 

biaya proyek adalah individu atau pengusaha (Payaman S,1993: 8).    

 

E. Karakteristik Tanaman Jarak 

1. Klasifikasi dan Morfologi Jarak Pagar  

Tanaman Jarak yang pada tahun 2005 mulai muncul dikenal 

dengan sebutan jarak pagar. Dinamai demikian karena tanaman ini lazim 

ditanam di Indonesia sebagai pagar pembatas tanah ladang, pagar batas 

desa, pagar kuburan bahkan pengganti nisan. Tanaman jarak pagar juga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 32 

biasa tumbuh liar di tepi jalan. Tanaman ini sering digunakan sebagai 

pagar karena daunnya tidak disukai hewan ternak (sapi dan kambing ) 

sehingga dapat melindungi tanaman yanag ada dibagian dalam pagar. 

Jarak pagar tumbuh menyebar diberbagai daerah di Indonesia. Terbukti 

dengan adanya berbagai nama daerah seperti nawaih nawas (Aceh), jirak 

(Sumatra Barat), jarak gundul, jarak cina, jarak pagar (Jawa), balacai 

(Manado), kadoto (Maluku), makamale (Seram) dan lain-lain. Secara 

ilmiah, jarak pagar memiliki nama Jatropha curcas LINN. Dalam bahasa 

Yunani latros berarti dokter, sedangkan trope berarti makanan atau 

nutrisi. Dengan kata lain Jatropa curcas berarti tanaman obat. Namun 

tanaman ini juga dikenal sebagai tanaman penghasil minyak lampu. 

Kegunaan  Jatropa curcas tidak hanya itu masih ada kegunaan lainnya. 

Jatropa curcas adalah tanaman yang berasal dari Meksiko, 

Amerika Tengah. Konon, Jatropa curcas dibawa ke Indonesia dan 

ditanam paksa pada pemerintahan Jepang karena kan dijadikan BBM 

tentara Jepang. Jatropa curcas disebut pinocillo di Mexico dengan 

berbagai nama lokal cuauixtli, kusekeey, axti dan codice florentino. Di 

berbagai negara disebut pignon d’inde dan pourghere (Prancis), physic 

nut (Inggris), puergueira (Portugis),fagiola d’India (Italia), sabudam 

(Thailand), tabanani (Senegal). Di India, Jatropa curcas memiliki nama 

generik Erand dan berbagai nama regional yaitu kanan-erand dan 

parvant erant (Sankrit), kananaeranda, parvataranda, jangliaranda, safed 

arand, bagbherenda, jamalgota, ratanjota, telgu (Rama Prihandana dan 

Roy Hendroko, 2006: 2-4 ). 
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2. Klasifikasi Jarak Pagar 

Jarak pagar masih satu keluarga dengan tanaman karet dan ubi 

kayu. Klasifiklasi jarak pagar sebagai berikut (Rama Prihandana dan 

Roy Hendroko, 2006: 4 ) : 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo   : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae 

Genus  : Jatropa 

Spesies  : Jatropa curcas 

 

3. Morfologi Jarak Pagar  

Jarak pagar berbentuk pohon kecil atau belukar besar dengan 

tinggi mencapai 5 meter dan bercabang tidak teratur. Batangnya 

berkayu, berbentuk silindris, dan bergetah. Tanaman ini mampu hidup 

sampai berumur 50 tahun. Diperbanyak dengan biji dan stek. Dari biji 

yang berkecambah akan tumbuh 5 akar yaitu sebuah akar tunggang dan 

4 akar cabang. Sementara itu, bibit yang berasal dari stek tidak memiliki 

akar tunggang. Daun jarak pagar berupa daun tunggal, berwarna hijau 

muda sampai hijau tua, permukaan bawah lebih pucat daripada bagian 

atasnya. Bentuk daun agak menjari (5-7 lekukan) dengan panjang dan 

lebar 6-15 cm yang tersusun secara selang seling. Panjang tangkai daun 

sekitar 4-15 cm. Bunga berwarna kuning kehijauan,berupa bunga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 34 

majemuk berbentuk malai. Berumah satu dan bunga uniseksual. Kadang-

kadang ditemukan bunga hermaprodit. Jumlah bunga betina 4-5 kali 

lebih banyak daripada bunga jantan. Bunga betina tersusun dalam 

rangkaian berbentuk cawan yang muncul di ujung batang atau ketiak 

daun sebagai bunga terminal. Proses perkawinan dilakukan oleh 

serangga (ngengat dan kupu-kupu). 

Buah berbentuk buah kendaga, oval, berupa buah kotak 

berdiameter 2-4 cm. Berwarna hijau ketika masih muda dan kuning jika 

sudah matang. Pembentukan buah membutuhkan waktu selama 90 hari 

dari pembungaan sampai matang. Buah Jatropa curcas matang tidak 

serentak. Di satu rangkaian akan terdapat bunga, buah muda serta buah 

yang kering. Buah Jarak pagar terbagi menjadi tiga ruang yang masing-

masing ruang berisi 3-4 biji. Biji berbentuk bulat lonjong berwarna 

kecoklatan kehitaman dengan ukuran panjang 2 cm, tebal 1cm dan berat 

0,4-0,6 gram/biji. Jarak pagar merupakan spesies diploid dengan 2n =22 

kromosom. Panen pertama bisa dilakukan pada saat tanaman sudah 

berumur 6-8 bulan setelah tanam dengan produktivitas 0,5-1,0 ton biji 

kering per hektar per tahun. Selanjutnya akan meningkat secara bertahap 

dan akan stabil sekitar 5 ton pada tahun kelima setelah tanam. (Rama 

Prihandana dan Roy Hendroko, 2006 : 5-7). 

4. Jarak Jenis Lain  

Konon jarak mempunyai 170 spesies. Jarak jenis yang lain 

adalah jarak kaliki atau jarak kepyar dengan nama ilmiah Ricinus 

communis L. Ada juga yang menyebut jarak jenis ini dengan nama 
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kastroli, kastor, jarak hutan atau jarak rumah. Jenis ini berasal dari 

marga (genus) yang lain. Jarak kaliki lebih dulu dikenal di Indonesia 

karena Indonesia memiliki satu pabrik yang mengelola minyak jarak 

kaliki, yaitu PT. Kimia Farma (Persero). Kaliki atau kepyar dibutuhkan 

sebagai bahan baku atau bahan tambahan industri cat vernis, kosnetik, 

plastik dan farmasi. Minyak jarak kaliki tidak dapat digunakan sebagai 

biofuel karena terlalu kental. Minyak jarak kaliki hanya dapat digunakan 

sebagai pelumas. 

Ricinus communis L. merupakan tanaman tahunan berunur 

pendek (bianual). Tanaman ini direkomendasikan agar setiap tahun 

ditanam ulang atau dipangkas. Ricinus communis L . berbuah setahun 

sekali (terminal) sedangkan Jatropa curcas mampu berbuah terus 

menerus apabila agroklimatnya mendukung.  Secara fisik, Ricinus dan 

Jatropa berbeda pada bentuk daun buah dan warna biji.. Daun Ricinus 

berbentuk menjari sedangkan Jatropa berbentuk hati dengan ujung 

menjari pendek. Buah Ricinus berambut mirip dengan rambutan 

sedangkan buah Jatropa tidak.. Warna biji Ricinus belang sedangkan 

warna biji Jatropa coklat atau hitam. 

Jatropa memang memiliki spesies lain. Di India dilaporkan 

terdapat 9 jenis Jatropa. Reinhard Henning menyebut terdapat 170 jenis 

Jatropa yang ada di Afrika. Pada saat ini Mesir sedang sedang 

mengembangkan 100 varietas. Berikut ini beberapa spesies lain yang ada 

di Indonesia beserta kegunaannya.  
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Jatropa podagrica atau jarak bali lazim digunakan sebagai 

tanaman hias. Bermanfaat sebagai bahan baku industri kosmetika dan 

farmasi; obat analgetik (pereda nyeri), serta mengobati demam, bengkak 

terpukul dan digigit ular. Jatropa gossypifolia dengan nama lokal jarak 

landi atau jarak ulung memiliki biji yang bisa dimanfaatkan sebagai 

bahan baku industri farmasi, obat bengkak, obat lepra dan obat sembelit. 

Biji jarak landi mengandung minyak bakar, tetapi relatif rendah ( kadar 

minyak 28,5 %).  Jatropa multifida atau jarak cina di daerah Jawa sering 

ditanam sebagai tanaman hias karena memiliki bunga yang indah. 

Bijinya memiliki kadar minyak 32-48 % nilainya lebih tinggi daripada 

kadar minyak Jatropa gossypifolia,tetapi masih rendah daripada Jatropa 

curcas (Rama Prihandana dan Roy Hendroko, 2006 : 8-11). 

 

5. Manfaat 

Penggunaan minyak biji Jarak makin berkembang terutama 

dalam bidang industri, antara lain : (1) Industri cat, bahan pelapis, 

vernis; (2) Industri polimer berupa resin,kulit sintetis, fiberglas; (3) 

Industri tekstil, serat sintetis berupa jala penamgkap ikan, tali pancang; 

(4) Indusri logam berupa “metal working oil” ; (5) Industri elektronika, 

materiil isolasi listrik; (6) Industri kertas dan percetakan berupa “ 

duplicating paper”, tinta cetak; (7) Industri karet sebagai bahan 

pembantu pada prosesing karet alam; (8) Industri otomotif berupa 

minyak pelumas sintetis, minyak rem; (9) Sebagai bahan untuk minyak 

pelumas peluncuran roket; (10) Ampasnya kecuali untuk pupuk organik 
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juga dipakai sebagai campuran media jamur merang ( Soenardi, 2000 : 

21-22).  

Secara ekologi jarak pagar bisa ditanam di lahan marginal atau 

lahan kritis. Cocok juga untuk program reboisasi atau penghijaun. Lahan 

marginal dan kritis biasanya kekurangan air. Sementara Jatropa curcas 

tahan terhadap air sehingga cocok ditanam didaerah kurang air. Pada 

musim kemarau tanaman Jatropa curcas akan menggugurkan daunnya 

tetapi akarnya tetap mampu menahan air dan tanah. Karena itu Jatropa 

curcas bisa disebut tanaman pioner, tanaman penahan erosi, dan 

tanaman yang dapat mengurangi kecepatan angin. Akar lateralnya yang 

menyebar di permukaan jika ditanam bersama akar wangi atau serai 

wangi akan mampu melindungi tanggul kecil dari kerusakan erosi akibat 

aliran air permukaan. Upaya penghijauan dengan jarak pagar sangat 

bermanfaat untuk menyerap polusi udara (carbon credits). Kemampuan 

jarak pagar menyerap gas karbondioksida dari atmosfir cukup tinggi 

sebesar 1,8 Kg/kg bagian kering tanaman ( Rama Prihandana dan Roy 

Hendroko, 2006 : 12). 

 

F. Analisis Tingkat Kesejahteraan 

1. Konsep Garis Kemiskinan Menurut BPS 

Jumlah dan prosentase penduduk miskin dihitung berdasarkan 

tingkat pengeluaran perkapitanya. Mereka yang memiliki tingkat 

pengeluaran lebih rendah dari garis kemiskinan (GK) dikategorikan 

miskin. Garis kemiskinan, yang merupakan standar kebutuhan dasar 
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tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu batas kecukupan makanan dan 

non-makanan. GK ini pada prinsipnya adalah suatu standar minimum 

yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Dengan perkataan lain, Gk adalah nilai pengeluaran untuk kebutuhan 

minimum makanan dan bukan makanan perkapita per bulan. Batas 

kecukupan (standar minimum) untuk makanan yang secara memadai 

harus dikonsumsi oleh seseorang ditetapkan mengacu pada rekomendasi 

dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1978, yaitu setara nilai 

konsumsi makanan yang menghasilkan 2100 kalori per orang per hari. 

Nilai rupiah dari pengeluaran makanan tersebut dihitung berdasarkan 

harga dari suatu paket komoditi makanan yang dikonsumsi oleh 

penduduk yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan. Paket tersebut 

terdiri dari 52 komoditi. Pemilihan paket komoditi makanan ditentukan 

atas dasar persentase rumah tangga yang mengkonsumsi komoditi 

tersebut, serta dengan mempertimbangkan volume kalori yang 

terkandung dan kewajaran sebagai komoditi esensial. 

Ada 3 kategori penduduk miskin menurut BPS yaitu : 

a. Sangat miskin dengan tingkat konsumsi : 

C < 1900 kal/ka/hari + PNP (Pengeluaran Non Pangan) 

   = Rp 120.00,- kap/bln 

Y = Rp 480.000,- bln/kk (satu keluarga berjumlah 4 orang) 

b. Miskin dengan tingkat konsumsi : 

1900 < C < 2100 kal/kap/hari + PNP (Pengeluaran Non Pangan) 

  = Rp 150.000,- kap/bln 
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Y = Rp 600.000,- bln/kk (satu keluarga berjumlah 4 orang) 

c. Garis miskin dengan tingkat konsumsi : 

2100 < C < 2300 kal/kap/hari + PNP (Pengeluaran Non Pangan) 

  = Rp 175.000,- kap/bln 

Y = Rp 700.000,- bln/kk (satu keluarga berjumlah 4 orang) 

2. Indikator Tingkat Kesejahteraan dengan menggunakan UMK. 

Ukuran hidup layak dapat juga dihitung dengan menggunakan 

analisis kesejahteraan dengan UMK atau Upah Minimum 

Kabupaten/Kota ( Mugi Raharjo, 2003 : 189 ). 

3. Indikator Tingkat Kesejahteraan Menurut Bank Dunia. 

Garis kemiskinan yang lain dibuat oleh Ahlu Walia dari 

UNDP/PBB, yaitu dengan tingkat penghasilan sebesar US $ 

80/kapita/tahun. Kemudian indikator ini diadopsi dan dikembangkan 

oleh Bank Dunia dan dibuat modifikasi. Pada periode tahun 1990 hingga 

tahun 2000 tingkat penghasilan sebesar US $ 1/kapita/hari sedangkan 

pada periode tahun 2002 meningkat hingga US $ 2/kapita/hari. 

4. Konversi Beras Menurut Sayogya 

 Sayogya membuat ukuran garis kemiskinan dengan kriteria 

menggunakan ekuivalen beras sebagai tolok ukurnya, dengan kriteria 

sebagai berikut (Sayogya, dalam Sadono Sukirno, 1998: 71) : 

a. Paling miskin (melarat) dengan kriteria : 

270 kg/kapita/tahun untuk perkotaan 

180 kg/kapita/tahun untuk pedesaan 

b. Miskin sekali dengan kriteria : 
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360 kg/kapita/tahun untuk perkotaan 

240 kg/kapita/tahun untuk pedesaan 

c. Miskin dengan kriteria : 

480 kg/kapita/tahun untuk perkotaan 

320 kg/kapita/tahun untuk pedesaan 

Garis kemiskinan ini pada tahun 1993 diterapkan lagi, yaitu 

dalam pelaksanaan proyek Inpres Desa Tertinggal (IDT). Alasan 

dipergunakan karena harga beras cukup memadai dibandingkan dengan 

komoditas lain dan lebih mudah operasionalnya. Untuk menentukan desa 

tetinggal diperhitungkan dengan ekuivalen beras sebesar 360 

kg/kapita/tahun (Bappenas, 1993: 7). Diperhitungkan tingkat 

kesejahteraan adalah dua kali garis kemiskinan.  

 

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh BUMN PT RNI (Rajawali 

Nusantara Indonesia) Jakarta, Rama Prihandana dan Roy Hendroko, (2006) 

yang telah memiliki perkebunan jarak pagar seluas 1000 hektar serta 39.000 

hektar lahan petani binaan yang sedang dan akan mengelola pertanian energi 

jarak pagar. Hasil Penelitian menunjukan PT RNI dapat berkiprah tanpa 

harus menunggu deregulasi pemerintah tentang biofuel.  PT RNI akan 

membeli biji jarak, kemudian mengolahnya menjadi minyak alami  jarak 

pagar yang akan digunakan sebagai bahan pengganti minyak bakar dari fosil 

di stasiun pembangkit tenaga (boiler) PG RNI. Minyak alami tersebut 

direncanakan dapat menggerakkan peralatan pabrik gula dengan tujuan 
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utama mengurangi biaya dan polusi udara. Selain itu untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani penanam jarak pagar.  

Proyek budidaya perkebunan jarak pagar dengan sistem tumpang 

sari yang dilaksanakan PT RNI menghasilkan keuntungan sebagai berikut : 

total keuntungan pada tahun pertama sebesar Rp 802.000/ha, tahun kedua 

sebesar Rp 2.325.751/ha, tahun ketiga sebesar Rp 2.295.693/ha, tahun 

keempat sebesar Rp 2.133.644/ha dan pada tahun kelima mencapai sebesar 

Rp 2.757.727/ha.    

Penelitian yang lain dilakukan oleh peneliti pada Balai Penelitian 

Tembakau dan Tanaman Serat, Malang. Soenardi (2000) Mengenai 

Budidaya Tanaman Jarak .  

Variabel yang diteliti adalah tanah dan iklim, teknik budidaya yang 

meliputi benih, pengolahan tanah, Penanaman, pola tanam, pemupukan, 

hama dan penyakit, pemeliharaan tanaman, panen dan biji jarak. Hasil 

penelitian dapat diperoleh kesimpulan : 

1. Tanah dan Iklim 

Tanah menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman jarak. Produksi 

optimal diperoleh pada tanah ringan dengan lapisan olah tanam yang 

mampu menjaga kelembaban selama musim kemarau. 

Tanaman jarak sesuai dibudidayakan di daerah subtropika dan tropika 

dengan ketinggian 0-800 m dari permukaan laut. 

2. Bibit 
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Bibit jarak ditanam langsung tanpa disemaikan lebih dahulu. Benih yang 

baik berasal dari blok tanaman yang seragam, berdaya hasil tinggi dan 

mencirikan varietas yang khas serta daya kecambah 80 %.   

3. Pengolahan tanah 

Tanah untuk tanaman jarak perlu diolah sampai gembur sebaiknya 

sampai kedalaman 30 cm. 

4. Tanam 

Waktu tanam sebaiknya pada awal musim penghujan, tetapi untuk 

daerah yang curah hujannya lebih dari lima bulan dilakukan tiga bulan 

sebelum kering. Jarak tanam untuk jarak genjah secara monokultur 

adalah 0,5 m x 1 m, untuk jenis tengahan 2 m x 2 m, jenis dalam 2 mx 4 

m. 

 

 

 

5. Pola Tanam 

Jenis tengahan sebaiknya ditumpangsarikan dengan palawija yang 

berumur pendek seperti kedelai, kacang hijau, kacang tanah, jagung 

maupun padi gogo. 

6. Pemupukan 

Petani umumnya tidak melakukan pemupukan, tetapi agar tumbuh baik 

selayaknya tanaman jarak dipupuk dengan Urea SP-36, dan KCL, 

masing-masing dengan dosis sekitar 150; 75; dan 50 Kg/ha tergantung 

kesuburan tanah dan jenis jarak yang ditanam.  
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7. Hama dan Penyakit 

Hama perusak benih dan kecambah sering disebut ulat tanah. 

Berdasarkan pengalaman populasi hama-hama tersebut sangat 

berkorelasi dengan musim hujan sebelumnya yakni musim hujan makin 

panjang populasinya makin meningkat.  

8. Pemeliharaan tanaman 

Penyulaman dilakukan pada 10 HST, sedang penjarangan dilakukan 

pada 15 HST dengan menyisakan 1 tanaman perlubang. Penyiangan dan 

pendangiran dilakukan sekitar 20 HST dan selanjutnya disesuaikan 

dengan keberadaan gulma di lapang. 

9. Panen 

Saat panen yang tepat dilakukan apabila buah sudah mulai mengering. 

Produksi biji jarak berkisar 750-3.500 kg per hektar tergantung varietas 

dan teknik budidayanya. 

 

10. Biji Jarak  

Hasil utama tanaman jarak adalah buah yang terdiri atas 20 % bahan 

serabut dan 80 % biji yang mengandung minyak sekitar 40-60% dengan 

sifat tidak mudah mengering. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan suatu kerangka 

pemikiran dalam pelaksanaan. Sehingga proyek yang akan dilaksanakan 

dapat dijalankan sesuai rencana dan mempermudah analisis yang sedang 
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diteliti sehingga memberikan hasil yang baik. Kerangka pemikiran mengenai 

studi kelayakan diperlukan beberapa aspek yang perlu dikaji antara lain 

aspek manajemen, pemasaran, teknologi, lingkungan, finansial dan 

ekonomi. Gambaran kerangka pemikiran studi kelayakan proyek 

perkebunan tanaman Jarak diilustrasikan pada gambar 2.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Proyek Budidaya Tanaman Jarak Pagar 

 

     

 Budidaya Tanaman Jarak 
Pagar (Tumpang sari) 

Tanaman Tumpang sari di Wonosegoro 
(singkong dan jagung) 
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 Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

Berdasarkan kerangka diagram pemikiran tersebut di atas dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

Rencana proyek budidaya tanaman jarak diawali dengan 

membandingkan manfaat/hasil yang diperoleh dari pertanian tanaman 

- Pendapatan Petani  
rendah 

- Erosi berlangsung di 
tanah yang kritis 

Budidaya Tanaman  
Jarak Pagar 

Layak Tidak Layak 

Budidaya terus  
beroperasi 

- Pendapatan Petani 
meningkat 

- Kebutuhan bahan baku 
Castor Oil tercukupi. 

- Diversifikasi BBM 
- Erosi berkurang 

Analisis Budidaya Tanaman 
 Jarak pagar 

NPV, IRR, B/C Ratio 
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tumpang sari (singkong dan jagung) dengan hasil/manfaat yang diperoleh 

dari perkebunan tanaman jarak pagar tumpang sari dengan jagung. Berbagai 

manfaat lebih diperoleh dari adanya perkebunan tanaman jarak pagar 

tumpang sari jagung antara lain pendapatan petani naik, kebutuhan bahan 

baku Castor Oil tercukupi, diversifikasi BBM dan berkurangnya tingkat 

erosi yang terjadi. Kemudian di analisis sehingga diperoleh hasil/keputusan 

layak atau tidaknya proyek budidaya tanaman jarak pagar tersebut 

dilaksanakan.  Alat analisis  yang digunakan adalah : 

1. Analisis kelayakan proyek dilaksanakan jika B/C Ratio > 1 NPV > 0, 

IRR > Social Rate ,. Sehingga jika proyek budidaya tanaman jarak pagar 

di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali memenuhi kriteria 

tersebut maka layak dilaksanakan. 

2. Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat petani yang dihitung dengan 

ukuran hidup layak menurut ambang batas garis kemiskinan yang dibuat 

oleh pakar dan lembaga antara lain BPS, Bank Dunia dan UMK daerah 

Jawa Tengah khususnya Kabupaten Boyolali. 

 

 

 

 

I. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Budidaya Tanaman Jarak di kecamatan Wonosegoro secara finansial  

diduga menguntungkan dan layak dilaksanakan. 
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2. Budidaya Tanaman Jarak di kecamatan Wonosegoro diduga 

menguntungkan para petani dan dapat meningkatkan kesejahteraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 
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A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan para petani tumpang sari 

di kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali sebagai unit analisisnya.  

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

berupa data pendapatan yang diperoleh dari para petani responden. Data 

sekunder berupa data statistik yang diperoleh dari Dinas Perkebunan Jawa 

Tengah dan dari literatur yang berhubungan dengan penelitian. 

 

C. Teknik Menarik Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua petani tumpang sari di 

Kecamatan Wonosegoro. Sampel ditarik dengan cara random sampling 

sederhana sejumlah 30 petani tumpang sari di Kecamatan Wonosegoro. 

Berdasar pertimbangan bahwa menurut statistik 30 petani sudah merupakan 

sampel besar. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara dengan kuisioner yang dipersiapkan terlebih dahulu. 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Pendapatan bersih atau benefit adalah jumlah produksi tanaman jarak 

pagar (jatropha curcas) dan tumpang sari dikalikan dengan harga 

produk, dalam satuan rupiah. 
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2. Biaya atau cost adalah biaya dari produksi tanaman jarak pagar dan 

tumpang sari, terdiri dari : 

a. Luas lahan adalah biaya sewa lahan yang digunakan dalam produksi 

tanaman tanaman jarak pagar dan tumpang sari perhektar pertahun. 

b. Tenaga kerja adalah biaya tenaga kerja yang digunakan dalam proses 

produksi jarak pagar oleh petani dalam satu kali masa tanam. Dalam 

penelitian satuan yang digunakan untuk mengukur variabel tenaga 

kerja adalah HOK (hari orang kerja) selama 8 jam (07.00-16.00) untuk 

laki-laki dewasa dikalikan dengan upah tenaga kerja. 

c. Bibit adalah banyaknya bibit yang digunakan dikalikan dengan harga 

bibit  untuk produksi jarak pagar dan tumpang sari dalam satu masa 

tanam diukur. 

d. Pupuk adalah banyaknya pupuk pabrik atau pupuk kandang yang 

digunakan dikalikan dengan harga pupuk untuk produksi jarak pagar 

dalam satu kali masa tanam. 

3. Tingkat bunga adalah tingkat suku bunga kredit atau pinjaman 

perbankan pertahun. 

4. Modal awal adalah biaya yang dikeluarkan di awal budidaya tanaman 

jarak pagar diukur dalam satuan rupiah  

 

F. Teknis Analisis Data 

1. Analisis Finansial dan Kelayakan Proyek Budidaya Tanaman Jarak 

Pagar Tumpang Sari. 
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Untuk membuktikan hipotesis I digunakan analisis tingkat profitabilitas, 

yang meliputi : B/C, NPV, IRR. 

a. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 

Merupakan perbandingan antara Present Value , arus benefit kotor 

dengan jumlah Present Value arus biaya kotor (Payaman S, 1993: 

74). 

              B/C Ratio = 
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Keterangan :  

Bt  = Benefit pada tahun 1 sampai tahun t 

Ct  = Cost  pada tahun 1 sampai tahun t 

i   = Tingkat bunga (Social Discount Rate)   

b. Net Present Value (NPV) 

Merupakan selisih antara manfaat (benefit) dengan biaya cost yang 

telah di Present Valuekan. Kriteria ini mengatakan bahwa proyek 

usaha akan dipilih bila NPV > 0 sedangkan NPV < 0 maka proyek 

ditolak (Kadariah,et al, 1999: 51) 

                       NPV = 
t
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-å
=

 

 

 

Keterangan : 

Bt  = Benefit pada tahun 1 sampai tahun t 

Ct  = Cost  pada tahun 1 sampai tahun t 
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i   = Tingkat bunga (Social Discount Rate)   

c. IRR (Internal Rate of Return ) 

Merupakan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara 

benefit dan cost yang telah di present valuekan sama dengan nol. 

IRR menunjukkan kemampuan proyek menghasilkan keuntungan. 

                       IRR = i’ +
'''

'

NPVNPV
NPV
-

( i’’-i’) 

Keterangan : 

i’ = Tingkat bunga NPV (+) 

i” = Tingkat bunga menghasilakan NPV (-) i’’ > i’ 

d. Discount Faktor 

Dalam analisis B/C Ratio, NPV dan IRR menggunakan discount 

factor 20 %. 

2. Analisis Tingkat Kesejahteraan 

Untuk membuktikan hipotesis kedua digunakan analisis tingkat 

kesejahteraan. Ada 4 kriteria dalam penentuan tingkat kesejahteraan, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Konversi Menurut BPS 

Analisis yang digunakan adalah membandingkan antara kriteria 

tingkat konsumsi menurut BPS dan tingkat konsumsi petani tumpang 

sari dan jarak pagar. Apabila tingkat konsumsi petani tumpang sari 

dan jarak pagar termasuk dalam ketiga kiteria menurut BPS maka 

petani masih dibawah garis kemiskinan atau dikatakan belum 

sejahtera.  Apabila tingkat konsumsi petani tumpang sari dan jarak 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 52 

pagar tidak termasuk dalam ketiga kiteria menurut BPS maka petani 

dikatakan sejahtera.     

b. Analisis Tingkat Kesejahteraan Dengan Indikator UMK. 

Analisis yang digunakan adalah membandingkan antara UMK atau 

Upah Minimum Kabupaten Boyolali dan pendapatan bersih petani 

tumpang sari dan jarak pagar. Apabila pendapatan lebih besar dari 

UMK atau Upah Minimum Kabupaten maka petani termasuk dalam 

kategori keluarga sejahtera. Apabila pendapatan lebih kecil dari 

UMK atau Upah Mininmum Kabupaten maka petani termasuk dalam 

kategori masih dibawah garis kemiskinan.   

c. Analisis Tingkat Kesejahteraan Menurut Bank Dunia. 

Analisis yang digunakan adalah membandingkan antara tingkat 

penghasilan menurut Bank Dunia sebesar US $ 2/kapita/hari dan 

pendapatan bersih petani tumpang sari dan jarak pagar. Apabila 

pendapatan lebih besar dari tingkat penghasilan yang dikembangkan 

oleh Bank Dunia maka petani termasuk dalam kategori keluarga 

sejahtera. Apabila pendapatan lebih kecil dari tingkat penghasilan 

yang dikembangkan oleh Bank Dunia dari  maka petani termasuk 

dalam kategori masih dibawah garis kemiskinan. 

 

 

 

d. Konversi Beras Sayogya. 

 Kriteria menurut Sayogya sebagai berikut : 
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1) Paling miskin (melarat) dengan kriteria : 

270 kg/kapita/tahun untuk perkotaan 

180 kg/kapita/tahun untuk pedesaan 

2) Miskin sekali dengan kriteria : 

360 kg/kapita/tahun untuk perkotaan 

240 kg/kapita/tahun untuk pedesaan 

3) Miskin dengan kriteria : 

480 kg/kapita/tahun untuk perkotaan 

320 kg/kapita/tahun untuk pedesaan 

Analisis yang digunakan adalah membandingkan antara kriteria 

kebutuhan beras kg/kapita/tahun menurut Sayogya dan  kebutuan  

beras kg/kapita/hari petani tumpang sari dan jarak pagar. Apabila  

kebutuhan  beras kg/kapita/hari petani tumpang sari dan jarak pagar 

termasuk dalam ketiga masih kriteria maka petani masih dibawah 

garis kemiskinan atau dikatakan belum sejahtera.    

 

 

 

  

 

 

 

 BAB IV 

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
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A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Kabupaten Boyolali 

a. Keadaan Geografis 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 

Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, terletak antara 110°22` - 

110°50` Bujur Timur dan 7°36` - 7°71` Lintang Selatan, dengan 

ketinggian antara 75 – 1500 meter di atas permukaan laut. Wilayah 

Kabupaten Boyolali dibatasi oleh : 

Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten   

Semarang. 

Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen 

dan Kabupaten Sukoharjo 

Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten 

Semarang 

Jarak bentang : 

Barat – Timur  : 48 Km 

Utara – Selatan   :  54 Km 

 

 

b. Jenis Tanah  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 55 

1) Tanah asosiasi lisotol dan grumosol terdapat di wilayah 

Kecamatan Kemusu, Klego, Andong, Karanggede, Wonosegoro 

dan Juwangi. 

2) Tanah lisotol cokelat terdapat di wilayah Kecamatan Cepogo, 

Ampel dan Selo. 

3) Tanah regosol kelabu terdapat di wilayah Kecamatan Cepogo, 

Ampel, Boyolali, Mojosongo, Banyudono, Teras dan Sawit. 

4) Tanah litosol dan regosol kelabu terdapat di wilayah Kecamatan 

Cepogo, Musuk dan Selo 

5) Tanah regosol cokelat terdapat di wilayah Kecamatan Cepogo, 

Musuk, Mojosongo, Teras, Sawit dan Banyudono. 

6) Tanah andosol cokelat terdapat di wilayah Kecamatan Cepogo, 

Ampel dan Selo. 

7) Tanah kompleks regosol kelabu dan grumosol terdapat di 

wilayah Kecamatan Kemusu, Wonosegoro dan Juwangi. 

8) Tanah grumosol kelabu tua terdapat di wilayah Kecamatan 

Andong, Klego, dan Juwangi. 

9) Tanah kompleks andosol kelabu tua dan litosol terdapat di 

wilayah Kecamatan Simo, Sambi, Nogosari dan Ngemplak. 

10) Tanah mediteran cokelat tua terdapat di wilayah Kecamatan 

Kemusu, Klego, Andong, Karanggede, Wonosegoro, Simo, 

Nogosari, Ngemplak, Mojosongo, Sambi, Teras dan Banyudono. 

 

c. Struktur Tanah 
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1) Bagian timur laut sekitar wilayah Kecamatan Karanggede dan 

Simo pada umumnya tanah lempung. 

2) Bagian tenggara sekitar wilayah Kecamatan Banyudono dan 

Sawit pada umumnya tanah geluh. 

3) Bagian barat laut sekitar wilayah Kecamatan Musuk dan Cepogo 

pada umumnya tanah berpasir. 

4) Bagian utara sepanjang perbatasan dengan wilayah Kabupaten 

Grobogan pada umumnya tanah berkapur. 

d. Topografi 

1) 75 – 400 m diatas permukaan laut meliputi wilayah Kecamatan 

Teras, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, Simo, 

Nogosari, Kemusu, Karanggede dan Boyolali. 

2) 400 – 700 m di atas permukaan laut meliputi wilayah Kecamatan 

Boyolali, Musuk, Ampel dan Cepogo. 

3) 700 – 1000 m di atas permukaan laut meliputi wilayah 

Kecamatan Musuk, Ampel dan Cepogo 

4) 1000 – 1300 m di atas permukaan laut meliputi – 1ayah 

Kecamatan Cepogo, Ampel dan Selo. 

5) 1300 – 1500 m di atas permukaan laut meliputi wilayah 

Kecamatan Selo. 

 

 

 

e. Gunung 
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1) Gunung Merapi 

2) Gunung Merbabu, keduanya ada wilayah Kecamatan Selo, 

Cepogo dan Ampel 

f. Perairan  

1) Sumber air dangkal / mata air 

a) Tlatar di wilayah Kecamatan Boyolali  

b) Nepen di wilayah Kecamatan Teras 

c) Pengging di wilayah Kecamatan Banyudono 

d) Pantaran di wilayah Kecamatan Ampel 

2) Waduk 

a) Kedongombo (3536 Ha) di wilayah Kecamatan Kemusu 

b) Kedungdowo (48 Ha) di wilayah Kecamatan Andong 

c) Cengklik (240 Ha) di wilayah Kecamatan Ngemplak 

d) Bade (80 Ha) di wilayah Kecamatan Klego 

3) Sungai 

a) Serang, melintasi Kecamatan Kemusu dan Wonosegoro 

b) Cemoro, melintasi Kecamatan Simo, Nogosari 

c) Pepe, melintasi Kecamatan Boyolali, Mojosongo, Teras, 

Banyudono, Sambi, Ngemplak  

d) Gandul, melintasi Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, 

Mojosongo, Teras dan Sawit. 

 

 

g. Bahan Tambang 
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1) Endapan Bentonit, terdapat di Desa Bandung Kecamatan 

Wonosegoro. 

2) Endapatan Fuller Bart, terdapat di Kecamatan Simo, Karanggede 

dan Klego. 

3) Kalsit, terdapat di Desa Gunung Sari Kecamatan Wonosegoro. 

4) Phyrit dan Wungkal terdapat di Kecamatan Wonosegoro dan 

Kemusu 

5) Gamping, terdapat di wilayah Kecamatan Juwangi. 

6) Pasir Besi terdapat di wilayah Kecamatan Mojosongo. 

2. Kecamatan  Wonosegoro 

a. Letak dan Geografis 

Kecamatan Wonosegoro terdiri dari 18 desa dan berpenduduk 

53.208 jiwa terdiri dari 26.252 jiwa penduduk laki-laki dan 26.956 

jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Wonosegoro dengan luas 

wilayah 92.998 Km2 berarti mempunyai kepadatan penduduk 572 

jiwa/ Km2 sedangkan jumlah rumah tangganya 13.106 rumah tangga.  

b. Topografi 

Kecamatan Wonosegoro terletak pada ketinggian 100-400 m 

dari permukaan air laut. 

c. Sumber Daya Alam 

Luas Kecamatan Wonosegoro adalah 9.299,8 Ha dengan 

rincian sebagai berikut : 

1) Tanah Sawah  : 1.885,8 Ha 

2) Tanah Tegal/ Ladang : 4.163,3 Ha 
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3) Tanah Pekarangan  : 1.365,1 Ha 

4) Hutan Negara  : 1.256,8 Ha 

5) Padang Rumput  : 7,1 Ha 

6) Lain-lain   : 621,7 Ha 

d. Pemerintahan 

Kecamatan Wonosegoro terdiri dari 18 desa, 128 Dukuh, 68 

Dusun, 87 Rukun Warga (RW), 341 (RT). Nama desa tersebut 

adalah Ngablak, Karangjati, Ketoyan, Bolo, Wonosegoro, Bandung, 

Kedungpilang, Kalinanas, Gilirejo, Jatilawang, Garangan, Gosono, 

Banyusri, Bojong, Bercak, Bengle, Gunungsari, Repaking.  

e. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kecamatan 

Wonosegoro tahun 2004 rata-rata 0,33 %.  

f. Sosial Budaya dan Pendidikan 

Tabel 4.1. Kondisi Tingkat Pendidikan di Kecamatan 
Wonosegoro 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

Sekolah 

Jumlah 

Guru 

Jumlah 

Siswa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TK 

SD 

SLTP 

SMA 

TK RA 

SDIT 

MTs  

MA 

33 

31 

6 

3 

12 

15 

3 

15 

88 

219 

109 

57 

36 

129 

84 

129 

1012 

5111 

1852 

562 

405 

1619 

1153 

1619 

Sumber : BPS, 2004 
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Keadaan sosial budaya dan pendidikan di Kecamatan 

Wonosegoro menunjukkan banyaknya sekolah TK 33 sekolah 

Taman Kanak-kanak dengan murid 1012 siswa/siswi dan 

mempunyai guru sebanyak 88 orang. Banyaknya Sekolah Dasar (SD) 

adalah 31 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 5.111 siswa/siswi 

dan memiliki tenaga pengajar sebanyak 219 guru. Banyaknya 

Sekolah Lanjutan Pertama adalah 6 SLTP dengan jumlah murid 

sebanyak 1.852 siswa/siswi dan memiliki tenaga pengajar sebanyak 

109 guru dan banyaknya Sekolah Menengah Atas adalah 3 SMA 

dengan jumlah murid sebanyak 562 siswa/siswi dan tenaga pengajar 

sebanyak 57 guru. Sedangkan untuk sekolah diluar P&K Kecamatan 

Wonosegoro tahun 2004 adalah TK RA menunjukkan banyaknya 

sekolah TK RA 12 sekolah Taman Kanak-kanak dengan murid 405 

siswa/siswi dan mempunyai guru sebanyak 36 orang. Banyaknya 

Sekolah Dasar Ibtidaiyah adalah 15 sekolah dengan jumlah murid 

sebanyak 1.619 siswa/siswi dan memiliki tenaga pengajar sebanyak 

129 guru. Banyaknya Madrasah Tsanawiyah  adalah 3 MTsn dengan 

jumlah murid sebanyak 1.153 siswa/siswi dan memiliki tenaga 

pengajar sebanyak 84 guru dan banyaknya Madrasah Aliyah  adalah 

15 MA dengan jumlah murid sebanyak 1619 siswa/siswi dan tenaga 

pengajar sebanyak 129 guru. Banyaknya Sarana ibadah yang ada 

adalah 130 Masjid dan 327 Musholla. Banyaknya rumah penduduk 

menurut jenisnya di Kecamatan Wonosegoro tahun 2004 

menunjukkan  jumlah rumah permanen 1.134 rumah, Semi 
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Permanen 326 rumah, Kayu / papan 11.392 rumah sehingga total 

jumlah rumah 12.852 rumah. Sedangkan sarana kesehatan yang ada 

terdiri dari Puskesmas 1 buah, Puskesmas pembantu 2 buah dan satu  

Tempat Praktek Dokter.        

g. Pertanian 

Keadaan pertanian di Kecamatan Wonosegoro  menunjukkan 

luas panen dan produksi padi sawah dan ladang tahun 2004 adalah 

sebagai berikut: luas lahan sebanyak 2.847 Ha, rata-rata produksi 

sebanyak 51,83 Kw/Ha dan produksi sebanyak 14.757 ton. Luas 

panen dan produksi jagung menunjukkan luas panen jagung 3.949 

Ha, rata-rata produksi jagung 41,94 Kw/Ha dan produksi 16.562 ton. 

Luas panen dan produksi ubi kayu adalah luas panen ubi kayu 2.059 

Ha, rata-rata produksi ubi kayu 155,42 Kw/Ha dan produksi 

sebanyak 32.022 ton. 

Hasil Perkebunan yang ada adalah perkebunan kelapa yang 

memiliki lahan seluas 700 Ha dan mempunyai produksi sebesar 

2.245.800 butir. Keadaan pertanian Kecamatan Wonosegoro dapat 

dilihat dalam tabel 4.2. sebagai berikut :  
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Tabel 4.2. Luas Panen dan Produksi Komoditas Pertanian Kecamatan   
Wonosegoro Tahun 2004 

No Komoditas Pertanian Luas Panen 

(Ha) 

Rata-rata produksi 

Kw/ Ha 

Produksi 

(Ton) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

  

Padi sawah dan ladang 

Padi Ladang 

Jagung 

Ubi Kayu 

Kacang Tanah 

Kedelai 

Sayur-sayuran  

- Bawang Merah 

- Cabe 

- Terung 

- Bayam 

Buah-buahan 

- Rambutan 

- Nanas  

- Pisang  

- Jambu Biji 

- Sawo 

- Pepaya 

- Mangga 

 

2.797 

50 

3.949 

2.059 

1.019 

509 

 

1 

3 

2 

13 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

52,07 

38,80 

41,94 

155,42 

15,38 

11,49 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

14.563 

194 

16.562 

32.002 

1.567 

585 

 

6 

1,2 

10,7 

22 

 

4 

6,9 

1091 

15 

9,2 

7,6 

28000 

 

Sumber : BPS, 2004. 
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Untuk hasil peternakan di Kecamatan Wonosegoro dapat 

dilihat pada tabel 4.3. sebagai berikut : 

Tabel 4.3.  Peternakan Kecamatan Wonosegoro tahun 2004  

No. Hasil  
Peternakan 

 Pemilik Jumlah Ternak 
(ekor) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
 

Sapi Potong 
Sapi Perah 
Kerbau 
Kuda 
Kambing 
Domba 
Kelinci 
Ayam Ras 
Ayam Buras 
Itik 
Burung Puyuh 

2.019 
- 

71 
16 

1.256 
1.372 

98 
- 

6.842 
156 

1 
 

4.176 
- 

234 
39 

5.295 
4.418 

588 
- 

87.574 
2.416 
3.526 

 
Sumber : BPS, 2004. 

h. Listrik, Air Minum, Angkutan dan Komunikasi 

Banyaknya pelanggan listrik di Kecamatan Wonosegoro 

sebanyak 5.540 pelanggan dan pelanggan PDAM tidak ada. 

Sedangkan banyaknya jalan adalah 33 jalan. Banyaknya prasarana 

perhubungan untuk jenis sepeda ada 1.547 buah, sepeda motor 1.004 

buah, mobil dinas 2 buah, mobil pribadi 116 buah, colt 30 buah, bus 

30 buah, truk 19 buah, gerobak dorong 17 buah dan becak 8 buah. 

Sarana komunikasi berupa radio sebanyak 5.856 buah, televisi 4.315 

buah dan Wartel 32 buah.   

i. Keuangan dan Perdagangan 

Target dan realisasi pendapatan daerah di Kecamatan 

Wonosegoro dari Pos Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 

mencapai Rp 332.023.449. Banyaknya Bank dan Lembaga keuangan 

menunjukkan Bank BRI 1 unit, BKK 1 unit dan Koperasi berbadan 
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hukum 6 unit. Perdagangan menunjukkan jumlah dan keberadaan 

fasilitas perdagangan menunjukkan kelompok Pertokoan 2 unit, 

Pasar 8 unit, warung 311 unit, rumah makan 38 unit dan tidak ada 

hotel dan penginapan.    

j. Kemiskinan 

Rekapitulasi pendataan keluarga miskin di Kecamatan 

Wonosegoro tahun 2004 menunjukkan jumlah keluarga miskin 4.981 

kk. Jumlah anggota keluarga miskin untuk balita 1.406 balita, hamil 

222 orang lain-lain 7.543 orang. Pendidikan SD sebanyak 4.933 

siswa, SLTP 2.188 siswa, SLTA 124  dan Perguruan Tinggi 9 orang. 

Ketrampilan KK meliputi tukang sebanyak 304 orang, jahit 15 orang, 

las 5 orang dan lain-lain 3.104 orang. 

 

B. Gambaran Umum Tanaman Jarak 

Budidaya jarak pagar relatif mudah dibandingkan dengan tanaman 

perkebunan lain (cengkeh, cokelat) karena mudah tumbuh, cepat 

menghasilkan, tidak memerlukan perawatan khusus dan dapat ditanam pada 

lahan yang kurang subur. Karakteristik , sejarah tumbuh tanaman jarak 

pagar diuraikan secara garis besar sebagai berikut :  

1. Syarat Tumbuh Tanaman Jarak Pagar 

Jarak pagar akan tumbuh dan produksi optimal jika ditanam di 

lahan kering dataran rendah yang beriklim kering (LKDRIK), de3ngan 

ketinggian 0-500 meter dpl, curah hujan 300-1.000 mm per tahun, dan 

temperatur lebih dari 200 C. Jarak pagar dapat tumbuh di lahan marginal 
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yang miskin hara, tetapi berdrainase dan aerasi baik. Produksi optimal 

akan diperoleh dari tanaman jarak pagar adalah yang mengandung pasir 

60-90% dan pH tanah 5,5-6,5.  Produksi optimal juga bisa tercapai jika 

tanaman dipupuk dengan dosis yang sesuai dan tersedia air pada musim 

kemarau (Rama Prihandana dan Roy Hendroko, 2006: 26) 

2. Persiapan Lahan Dan Penanaman 

Pertumbuhan awal tanaman di lapangan sangat  menentukan 

pertumbuhan selanjutnya. Pembuatan lubang tanam bertujuan 

mempercepat pertumbuhan bibit pada fase awal sehingga tanaman bisa 

tumbuh kuat menghadapi cekaman lingkungan. 

Jarak dan ukuran lubang tanam ditentukan oleh kemiringan 

tanah, ketersediaan air, dan kesuburan tanah. Umumnya, jarak lubang 

tanam 200 X 200cm dengan ukuran 30 X 30 X 30 cm. Pembuatan 

lubang tanam ditanah yang tidak subur, jaraknya bisa dipersempit. Bibit 

yang dibutuhkan untuk penanaman satu hektar dan jarak tanam 200 X 

200 cm adalah 2.500 tanaman. Namun, harus menyediakan cadangan 

sebagai bahan sulam sebanyak 10 persen. 

Budidaya tanaman jarak pagar akan lebih menguntungkan jika 

ditanam dengan sistem tumpangsari, hal ini karena melibatkan petani 

pemilik lahan. Tanaman yang ditumpangsarikan akan memberikan 

keuntungan (pendapatan) selama tanaman jarak belum menghasilkan 

(bereproduksi). Selain itu, sistem tumpangsari juga dapat menekan 

pertumbuhan gulma. 
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Tanaman yang bisa ditanam bersama jarak pagar diantaranya 

kacang tanah, jagung dan cabai rawit. Jarak tanam jagung adalah 30 x 

80cm, sedangkan jarak tanam kacang tanah 25 x 25cm. Lahan yang 

ditanami tanaman tumpangsari setiap tahun berubah disesuaikan dengan 

pertumbuhan tanaman jarak pagar. Sebagai pedoman, pada tahun ke 1-2, 

lahan yang ditanami tumpangsari seluas 1 ha, tahun ke-3 seluas 0,75 ha, 

dan tahun ke-4-5 seluas 0,5 ha. Sistem tumpangsari pada penanaman 

jarak pagar ini telah diaplikasikan oleh para petani di daerah Bayan, 

Lombok Barat ba;gian NTB. Sistem tanam yang dicontohkan dalam 

buku ini adalah tumpang sari dengan tanaman jagung. 

Lokasi penanaman harus didaerah terbuka dan dapat menerima 

sinar matahari langsung penuh sepanjang hari, karena Jatropha curcas 

termasuk tanaman yang membutuhkan sinar matahari penuh. Penanaman 

.dilakukan .setelah lubang tanam dibiarkan selama 2-3 minggu pada 

awal musim hujan. Di daerahk /endemik rayap sebaiknya diberi 

perlakuan dengan cara menambahkan dedaunan kering setebal 5cm ke 

dasar lubang tanam dan .menyemprotnya dengan pestisida anti rayap 

(termisida). Mencampur tanah dengan pupuk kandang dan pupuk kimia, 

lalu dimasukkan ke dalam lubang tanam. Pupuk kandang atau kompos 

yang digunakan 1-2 kg/lubang tanam. Sedangkan pupuk kimia yang 

digunakan sebanyak 20 giram urea, 50 gram SP-36, dan 10 gram KCl 

per lubang tanam. Tujuan pemberian pupuk kandang dan .pupuk /kimia 

agair akar tanaman yang baru tumbuh dan masih lemah akan mendaupat 

media yang baik. 
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Memindahkan dan menanam bibit dilakukan de3ngan cara 

sebagai berikut (Rama Prihandana dan Roy Hendroko, 2006 : 30-31)  

a. Potong polibag di bagian bawah dan buat irisan sampai ke ujung. 

b. Keluarkan bibit dari polibag dengan hati-hati agar perakarannya 

tidak rusak atau putus. 

c. Masukkan bibit ke dalam lubang tanam sedalam 20-25cm. 

d. Masukkan sisa tanah yang ada di permukaan kedalam lubang tanam, 

lalu padatkan, dan buat permukaannya agak cembung. 

3. Pemeliharaan 

Pemeliharaan yang baik dan teratur akan mengoptimalkan 

produktivitas tanaman jarak. Karena itu, setiap kegiatan pemeliharaan 

harus dilakukan tepat waktu. Kegiatan pemeliharaan yang harus 

dilakukan adalah pengendalian gulma, pemeliharaan drainase dan aerasi, 

pemangkasan cabang, pemupukan, pengairan dan pengendalian hama 

penyakit. 

Jarak pagar yang baru tumbuh sangat peka terhadap gulma 

(tanaman lain yang keberadaannya bisa mengganngu pertumbuhan 

tanaman utama). Karena itu, gulma harus dikendalikan secara periodik 

sampai tanaman berumur empat bulan. Pengendalian secara intensif 

sebaiknya dilakukan disekitar tanaman dengan jarak  satu meter dari 

batang tanaman. Pengendalian gulma dilakukan dengan cara mencabut 

atau membersihkannya dengan .menggunakan cangkul. Pencangkulan 

dilakukan secara hati-hati, jangan sampai mengenai sistem 

perakarannya. 
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Jarak pagar peka terhadap drainase buruk. Karena itu, di lahan 

penanaman jarak harus dibuat saluran drainase (parit) yang dapat 

melalukan aliran permukaan. Saluran drainase harus bersih. Jika ada 

sampah (sisa tanaman atau plastik) yang .emnumpuk di dalam saluran 

drainase harus segera dibuang. Apabila dibiarkan, pada musim hujan , 

lahan akan terendam air dan bisa mengganggu pertumbuhan jarak( Rama 

Prihandana dan Roy Hendroko, 2006 : 31). 

4. Pemanenan 

Pada panen pertama, produktivitas Jatropha curcas hanya  0,5 – 

1,0 ton biji kering perhektar pertahun Selanjutnya akan meningkat secara 

bertahap hingga 5 ton pada tahun kelima setelah tanam. Produktivitas 

tanaman Jatropha curcas sangat beragam antar lokasi karena 

dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh dan cara tanam. Di beberapa 

negara di Afrika dilaporkan produksi biji Jatropha curcas sekitar 0,3 -9 

Kg pertanaman pertahun. Ada juga yang berproduktivitas sebesar 0,4-12 

ton biji/Ha/tahun. Berikut ini produktivitas Jatropha curcas di India 

yang ditanam tanah marginal tanpa irigasi. 

Tabel 4.4. Produktivitas Rata-rata Biji Jatropha 
 Curcas di Tanah Marjinal di India  

Tahun Biji/ha (kg) 

1 

2 

3 

4 

400 

800 

2000 

4000 

Sumber : Petunjuk Budidaya Jarak Pagar, 2006 hal. 42. 
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Proyek di Mali ( Afrika ), Jatropha curcas, ditanam sebagai 

pagar sepanjang 10.000 Km Produktivitas mencapai 0,8 Kg biji permeter 

panjang pagar pertahun Atau setara dengan 2 -3 ton biji/ha/tahun.  

Buah Jatropha curcas yang akan digunakan sebagai bahan 

bakar hayati diopanen sekaligus antara buah yang sudah kuning dan 

buah yang sudah mengering (kulit biji mengeras dan berwarna hitam) . 

Pemanenan buah Jatropha curcas sebaiknya dilakukan dengan cara 

memetiknya menggunakan galah yang diberi  kantong di bagian 

ujungnya sehingga buah akan jatuh dan terkumpul dikantong tersebut. 

Proses pematangan buah Jatropha curcas tidak serentak 

sehingga pengawasan panen harus ketat agar buah yang masih hijau 

tidak ikut terpanen. Tercampurnya buah yang matang dengan buah yang 

masih hijau bisa menurunkan kadar minyak. Ketika memanen harus 

memperhatikan keadaan bunga, jangan sampai bunga rusak. Buah yang 

sudah dipanen harus segera diolah (jangan terlalu lama disimpan) karena 

mutu yang dihasilkan akan menurun  (Rama Prihandana dan Roy 

Hendroko, 2006 : 42-44 ). 

5. Potensi Pemanfaatan Jarak Pagar 

Jarak pagar (Jatropha curcas Linn) adalah salah satu tanaman 

yang potensinya sebagai sumber bahan bakar sangat menjanjikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Robert Manurung  dari Institut Teknologi 

Bandung sudah membuktikan bahwa jarak ini dapat digunakan langsung 

sebagai bahan bakar kendaraan bermotor menggantikan bahan bakar 

solar tanpa perlu penambahan etanol. Penambahan etanol kerap dipakai 
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pada bahan bakar asal tumbuhan lain agar dapat digunakan untuk 

menggerakkan kendaraan. Potensi lainnya adalah pada kandungan 

minyaknya yang mencapai 30-50 persen dapat ditanam dilahan marjinal 

sehingga baik untuk menghijaukan lahan-lahan kritis seraya memberi 

keuntungan dan pendapatan, umur tanaman dapat mencapai 50 tahun 

serta mulai berbuah pada umur tananman 3-4 bulan bila bibitdari stek 

atau 6-7 bulan bila dari biji. Hampir seluruh bagian tanaman dapat 

digunakan dan minyak dihasilkan mulai dari minyak diesel, minyak 

tanah, sampai kemungkinan memiliki bahan antikanker. Perhatian pada 

bahan bakar terbarukan menggantikan bahan bakar asal fosil kembali 

meningkat setelah dunia dibuat tak berdaya ketika harga bahan bakar 

minyak dunia naik ke angka di atas 55 dollar AS per barrel. Rakyat 

Indonesia langsung merasakan dampaknya ketika oktober lalu 

pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak hingga rata-rata 108 

persen. Penelitian untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar 

fosil sebenarnya sudah sejak pertengahan abad yang lalu. Angin dan 

matahari adalah dua sumber energi yang terus dijajaki tetapi belum 

mendapatkan teknologi yang cukup murah dibandingkan dengan bahan 

bakar fosil. Air dan gas alam adalah bentuk energi alternatif yang telah 

banyak digunakan sebagai pembangkit listrik dan gas untuk penggunaan 

rumah tangga. Namun bahan bakar fosil masih dianggap sebagai sumber 

energi paling murah dan efisien sehingga teknologi terus dikembangkan 

baik untuk eksplorasi, ekstraksi, maupun pemanfaatannya. Ketika peta 

geopolitik dunia berubah minyak bumi menjadi bahan bakar yang 
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diperebutkan. Presiden George Bush dari Amerika Serikat pun 

mencanangkan untuk menggalakkan penelitian pencarian energi 

alternatif meskipun banyak pihak didalam negerinya mempertanyakan 

kemungkinan keinginan itu dilaksanakan. Diluar itu masalah lingkungan 

yaitu buangan hasil pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan 

efek rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global adalah masalah 

yang diyakini banyak ahli telah terjadi. Tidak heran energi alternatif 

yang ramah lingkungan antara lain dari bakar nabati terus digali 

kemungkinannya untuk dikembangkan terus.  Lebih jelasnya  potensi 

pemanfaatan jarak pagar (Jatropha curcas) dapat dilihat di gambar 4.1. 

“ Jatropha Curcas “ (Jarak Pagar) 
¨ Pengendali Erosi 
¨ Pelindung ladang 
¨ Kayu bakar 
 
 

 
Buah   Daun    Getah 

¨ Makanan ulat sutra * Prolease (curcain) penyembuh luka 
¨ Antiseptik  * Pengobatan lain 
¨ Antiradang 

 
 

 
Biji      Daging buah 
¨ Insektisida    * Bahan bakar  
¨ Makanan / pakan ternak     * Pupuk hijau 

* Produksi biogas 
 
 

 
Minyak biji  Bungkil biji  Cangkang biji 
 
* Produksi sabun * Pupuk     * Bahan bakar 
* Bahan bakar   * Makanan ternak  
* Insektisida     (varietas tak beracun) 
* Pengobatan   * Produksi biogas 
 

Gambar 4.1. potensi pemanfaatan jarak pagar (Jatropha curcas) 

Sumber :  Kompas, Selasa 21 Maret 2006, hal. 34. 
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6. Potensi Ekonomi Bagi Petani 

Meskipun teknologi budidaya jarak pagar belum berkembang 

secepat pengembangan teknologi pemanfaatannya, Direktur Budidaya 

Tanaman Keras Departemen Pertanian Ir Mukti Sardjono MSc 

menyebutkan didalam seminar bahwa tahun 2007 sudah dapat dilepas 

bahan tanaman anjuran. Peneliti jarak pagar Robert Manurung juga 

sudah membuat hitung-hitungan dari tingkat petani hingga harga jual 

minyak jarak. Berdasarkan luas lahan 1000 hektar, produktivitas 

tanaman 10 ton biji jarak/hektar/ tahun, dengan harga jual biji jarak Rp 

500-750 perkilogram, petani bisa mendapatkan Rp 5 Juta –Rp 7,5 Juta 

/hektar/tahun. 

Untuk luasan lahan 1.000 ha, biaya investasi pabrik 

diperkirakan Rp. 4 miliar dengan masa kerja pabrik 330 hari/tahun, 24 

jam/hari. Produksi minyak yang dihasilkan adalah 37 persen dari 30 ton 

biji per hari atau setara 1.200 liter. Bila harga biji Rp. 500/kg, minyak 

dapat dijual dengan harga Rp 4.300 (setara harga solar saat ini dengan 

subsidi) dan bila Rp 750, harga minyak Rp 5.000/kg. Pendapatan pabrik 

diperkirakan Rp 48 juta per hari.  

Meskipun skenario tersebut adalah untuk industri berskala 

besar, kelompok petani dapat melakukannya untuk kelompok. Persoalan 

yang harus diantisipasi kedepan adalah masalah sosial, yaitu 

membangun kepercayaan antara pengusaha dan petani. Dengan 

tingginya minat investor besar dari dalam dan luar negeri untuk 

menanam jarak, menurut Sianipar jangan hanya dengan alasan 
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memperbaiki lahan-lahan kriris lalu alokasi lahan dalam skala luas 

diprioritaskan kepada swasta, sementara rakyat kalah dalam kesempatan 

berbisnis.  

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan 

menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk 

reboisasi lahan sebagai dana untuk membangun lahan dan petani kecil 

yang mengelola lahan tersebut. Cara lain, berkaitan dengan kelanjutan 

Protokol Kyoto, juga ada CO2 emission swap, yaitu menyeimbangkan 

antara karbondioksida (CO2) yang dikeluarkan industri dan oksigen yang 

diproduksi. Industri yang mengeluarkan CO2 dapat bekerjasama dengan 

suatu komunitas atau negara untuk membiayai agar luasan hutan atau 

hijauan tertentu yang mengeluarkan oksigen dipertahankan. 

Prospek minyak jarak ini kedepan sangat baik sebab walaupun 

ditemukan sumber-sumber minyak fosil baru, dunia menaruh perhatian 

yang semakin besar terhadap masalah lingkungan., terutama pemanasan 

global dan efek rumah kaca yang akan mengubah pola iklim dan 

dampaknya akan sangat merugikan kehidupan manusia (Kompas, 2006: 

34). 

 

C. Deskripsi Responden 

Hasil penelitian responden, data lapangan di kecamatan 

Wonosegoro kabupaten Boyolali dapat disajikan pada tabel 4.5. sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan 
Wonosegoro, Tahun 2006  

No. Umur (Th) Jumlah Prosentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

< 25 
25 – 34 
35 – 44 
45 – 55 

> 55 

1 
1 
4 
8 

16 

3,34 
3,34 

13,34 
26,67 
53,34 

Jumlah 30 100 
Sumber : Data primer, diolah. 

Pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan umur 

petani tumpang sari di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali 

sebanyak 30 responden adalah sebagai berikut ; petani dengan umur diatas 

55 tahun mempunyai prosentase tertinggi yaitu 53,34 % dengan jumlah 16 

orang responden. Petani umur 45 tahun-55 tahun mempunyai prosentase 

sebesar 26, 67% dengan jumlah 8 orang responden, petani umur 35 tahun-44 

tahun mempunyai prosentase sebesar 13,34%, petani umur 25 tahun-34 

tahun dan dibawah umur 25 tahun mempunyai prosentase yang sama yaitu 

3,34% dengan jumlah 2 orang responden.     

Tabel 4.6.  Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di 
Kecamatan Wonosegoro, tahun 2006 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Tidak Tamat SD 
Tamat SD 

Tamat SMP 
Tamat SMA 

Tamat Akademi/PT 

2 
22 
4 
1 
1 

6,67 
73,34 
13,34 
3,34 
3,34 

Jumlah 30 100 
Sumber : Data primer, diolah. 

Pada tabel 4.6. menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan 

tingkat pendidikan petani tumpang sari di Kecamatan Wonosegoro 

Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut ; petani dengan tingkat 

pendidikan tamat SD  mempunyai prosentase tertinggi yaitu  74,34% dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 75 

jumlah 22 orang responden. Petani dengan tingkat pendidikan  tamat SMP 

mempunyai prosentase sebesar 13,34 % dengan jumlah 4 orang responden, 

petani dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD  prosentase sebesar 6,34% 

dengan jumlah 2 orang responden, petani dengan tingkat pendidikan SMA 

prosentase 3,34% dengan jumlah 1 orang responden  dan  petani dengan 

tingkat pendidikan Perguruan Tinggi  prosentase 3,34% dengan jumlah 1 

orang responden.     

Tabel 4.7. Distribusi Responden Berdasarkan Luas Lahan di 
Kecamatan Wonosegoro, Tahun 2006 

No. Luas Lahan (Ha) Jumlah Prosentase (%) 
1 
2 
3 
4 
5 

< 0,5 
0,5 – 1,0 
1,01 – 1,5 
1,51 – 2,0 

> 2 

4 
17 
2 
3 
4 

13,34 
56,67 
6,67 

10 
13,34 

Jumlah 30 100 
Sumber : Data primer, diolah. 

 
Pada tabel 4.7. menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan luas 

lahan yang dimiliki petani tumpang sari di Kecamatan Wonosegoro 

Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : petani yang memiliki luas lahan 

antara 0,5-1,0 ha mempunyai prosentase tertinggi yaitu 56,67 % dengan 

jumlah 17 orang responden, petani yang memiliki luas lahan diatas 2 ha 

mempunyai prosentase  yaitu 13,34 % dengan jumlah 4 orang responden, 

petani yang memiliki luas lahan dibawah  0,5 ha mempunyai prosentase  

yaitu 13,34 % dengan jumlah 4 orang responden. petani yang memiliki luas 

lahan 1,0-1,5 ha mempunyai prosentase terendah yaitu 6,67 % dengan 

jumlah 2 orang responden.Total responden 30 orang.  
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Tabel 4.8. Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan di 
Kecamatan Wonosegoro, Tahun 2006 

No. Pendapatan (Rp/th) Jumlah Prosentase (%) 
1 
2 
3 
4 
5 

< 1.000.000 
1.000.001-1.500.000 
1.500.001-2.000.000 
2.000.001-2.500.000 

> 2.500.000 

8 
6 
6 
3 
7 

26,67 
20 
20 
10 

23,34 
Jumlah 30 100 

Sumber : Data primer, diolah. 

Pada tabel 4.8. menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan 

pendapatan petani tumpang sari di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten 

Boyolali adalah sebagai berikut : petani dengan pendapatan dibawah Rp 1 

Juta/th mempunyai prosentase tertinggi yaitu 26,67 % dengan jumlah 8 

orang responden, petani dengan pendapatan diatas Rp 2,5 Juta /th 

mempunyai prosentase  yaitu 23,34 % dengan jumlah 7 orang responden, 

petani dengan pendapatan  Rp 1 Juta /th-1,5 Juta/th  mempunyai prosentase 

yaitu 20 % dengan jumlah 6 orang responden, petani dengan pendapatan Rp 

1,5 Juta /th-Rp 2 Juta/th mempunyai  tertinggi yaitu 20 % dengan jumlah 6 

orang responden. Sedangkan petani dengan pendapatan  Rp 2 Juta /th-Rp 2,5 

Juta /th mempunyai prosentase terendah yaitu 10 % dengan jumlah 3 orang 

responden. Total responden 30 orang.  

   

D. Pengantar Analisis 

Dalam analisis data, dibedakan menjadi dua bagian sesuai dengan 

hipotesis yang disajikan. Pada bagian pertama akan menganalisis 

keuntungan secara finansial dan kelayakan usaha budidaya tanaman jarak 

pagar dengan menggunakan hasil yang diperoleh dan biaya yang 

dikeluarkan. Olahan data ini kemudian dilanjutkan dengan analisis 
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profitabilitas yang meliputi NPV, B/C, IRR. Bagian kedua analisis akan 

membahas tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani, dengan 

budidaya tanaman jarak pagar. Dalam analisis ini, dibedakan petani tanpa 

budidaya jarak pagar dihitung tingkat pendapatannya kemudian 

dibandingkan dengan jarak pagar. 

Hasil ini dibandingkan dengan garis ambang tingkat kesejahteraan, 

setara beras (Sayogya), UMK tahun 2005 dan World Bank (US $ 

perkapita/hari). Hasil analisis akan diketahui apakah dengan budidaya jarak 

pagar dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan petani. 

Budidaya jarak pagar relatif mudah dibandingkan dengna tanaman 

perkebunan lain (cengkeh, cokelat) karena mudah tumbuh, cepat 

menghasilkan, tidak memerlukan perawatan khusus dan dapat ditanam pada 

lahan yang kurang subur.  

 

E. Hasil Analisis Data 

1. Analisis Finansial dan Kelayakan Budidaya Tanaman Jarak Pagar 

dan Tumpang Sari (Jagung). 

Untuk membuktikan hipotesis pertama digunakan analisis B/C 

Rasio, NPV, IRR dan analisis sensitivitas. Hasil Analisis Usaha Budi 

Daya Tanaman Jarak Pagar Tumpang Sari dengan Jagung (memakai 

Standar PT RNI, mengenai analisis input-output), dengan asumsi 

pemakaian modal awal sebesar Rp 5.000.000,-  dapat di lihat pada tabel 

4.9. di bawah ini :  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 78 

Tabel 4.9. Hasil Analisis Data Penelitian (Rp/000) 
Th. Cost Benefit Net. 

Benefit 

d.f 

20% 

DC DB d.f. 

26% 

DNB 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

5.000 

4.198 

3.861,75 

3.588,057 

3.340,606 

3.805,448 

- 

5.000 

6.187,5 

5.883,75 

5.474,25 

6.563,175 

-5.000 

802 

2.325,751 

2.295,693 

2.133,644 

2.757,727 

1 

0,833 

0,694 

0,5787 

0,4823 

0,4019 

5.000 

3.496,934 

2.680,054 

2.076,408 

1.611,174 

1.529,409 

- 

4.165 

4.294,125 

3.404,926 

2.640,23 

2.637,74 

1 

0,794 

0,630 

0,500 

0,397 

0,315 

-5000 

636,788 

1.465,223 

1.147,846 

847,056 

868,684 

Jumlah 16.393,979 17.142,021  -34,401 

Sumber : Data diolah 

Keterangan : Bunga Nominal rata-rata Pinjaman Bank sebesar 20%/tahun.  
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Dari tabel di atas dapat dihitung besarnya NPV, B/C Ratio dan IRR 

seperti di bawah ini : 

a. B/C Ratio = 
DC
DB

 

=
979.393.16
021.142.17

 

    = 1,0456 (di atas 1)  

b. NPV  = DB – DC 

= 17.142.021 – 16.393.979 

= 748.042 (Positif) 

c. IRR  = 20 + 
)401.34(042.748

042.748
--

 (26 – 20) 

= 20 + 
443.782
042.748

 (6) 

= 20 + 5,736198039 

= 25,7362 → 26%. 

Apabila dilihat dari perhitungan B/C Ratio (di atas 1), NPV 

(Bernilai positif) dan IRR (di atas social discount rate 20%) maka 

dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa proyek tersebut layak dan 

pantas untuk dilaksanakan.   

d. Analisis sensitifitas 

Analisis sensitifitas atau yang sering disebut sebagai analisis 

kepekaan.Pada tabel 4.10 dapat disimpulkan pabila terjadi kenaikan 

biaya sebesar 5% dengan discount factor (df) 20% maka B/C Ratio 

(benefit cost ratio) sebesar 0,9958 yang berarti lebih kecil dari satu 
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(B/C Ratio <1). Demikian juga dengan nilai NPV sebesar -71,6580 

yang berarti bernilai negatif.  

Tabel 4.10 Tabel Analisis Sensitifitas dengan Biaya Naik 5% df. 20% 
Tahun Cost Benefit Net 

Benefit 
df. 20% DC DB 

0 5250 0 -5250 1 5250 0 
1 4407,5 5000 592,1 0,833 3671,781 4165 
2 4054,838 6187,5 2132,663 0,694 2814,057 4294,125 
3 3767,46 5883,75 2116,29 0,5787 2180,229 3404,926 
4 3507,636 5474,25 1966,614 0,4823 1691,733 2640,231 
5 3995,72 6563,175 2567,455 0,4019 1605,88 2637,74 

Jumlah 17213,68 17142,02 
B/C Ratio :   0,9958 
NPV          : -71,6580 

 

Pada tabel 4.11 dapat disimpulkan apabila terjadi penurunan 

pendapatan  sebesar 5% dengan discount factor (df) 20% maka B/C 

Ratio (benefit cost ratio) sebesar 0,9537 yang berarti lebih kecil dari 

satu (B/C Ratio <1). Demikian juga dengan nilai NPV sebesar -

757,9112 yang berarti bernilai negatif.  

Tabel 4.10 Tabel Analisis Sensitifitas dengan Pendapatan Turun  5% df. 20% 
Tahun Cost Benefit Net 

Benefit 
df. 20% DC DB 

0 5000 0 -5000 1 5000 0 
1 4198 4750 552 0,833 3496,934 3956,75 
2 3861,75 5568,75 1707 0,694 2680,055 3864,713 
3 3588 5295,375 1707,318 0,5787 2076,409 3064,434 
4 3340,606 4926,825 1586,219 0,4823 1611,174 2376,208 
5 3805,448 5906,858 2101,41 0,4019 1529,41 2373,966 

Jumlah 16393,98 15636,07 
B/C Ratio :   0,9537 
NPV          : -757,9112 

 

Berdasarkan analisis kepekaan atau sensitifitas analisis diatas 

maka perubahan biaya dan pendapatan lebih sensitif terhadap 

perubahan hasil.  
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2. Analisis Tingkat Kesejahteraan 

Untuk dapat menganalisis tingkat kesejahteraan, terlebih 

dahulu diadakan analisis tingkat pendapatan bersih petani tumpang sari 

di Kecamatan Wonosegoro. 

a. Analisis Tingkat Pendapatan Bersih 

Untuk mengetahui tingkat pendapatan bersih digunakan data 

Analisis Input dan Output pertanian, sebagai berikut : 

Tabel 4.12. Analisis Input-Output Tanaman Tumpang  
     Sari di Kecamatan Wonosegoro (Rp/Ha/th) 

No. Keterangan Total 

  Pengeluaran   
1 
2 
3 
4 
5 

Lahan 
Biaya Tenaga Kerja 
Bibit 
Pupuk 
Pestisida 

     685.714             
346.800              
154.259              
570.716  

            54.654  
  Total       1.812.143  
  Pendapatan   

1 Tumpang Sari 3.596.937  

  LABA (RUGI)           1.784.794  
Sumber : Data primer, diolah. 

Dari hasil analisis Input-Output responden petani 

tanaman tumpang sari di lahan kritis diperoleh total input sebesar Rp 

1.812.143 yang diperoleh Penjumlahan seluruh input  dari biaya 

sewa lahan, biaya tenaga kerja, bibit, pupuk dan pestisida. Total 

biaya sewa lahan diperoleh dengan asumsi bahwa keseluruhan 

jumlah biaya sewa lahan yang dibagi dengan jumlah petani yang 

tidak memiliki lahan dan menyewa lahan untuk kegiatan produksi. 

Total biaya tenaga kerja diperoleh dengan asumsi keseluruhan biaya 

tenaga kerja sewa untuk kegiatan fisik seperti pengolahan tanah, 
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penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan dibagi dengan jumlah 

petani yang menyewa tenaga kerja untuk kegiatan produksi. Biaya 

total bibit diperoleh dengan asumsi rata-rata biaya bibit tanaman 

tumpang sari yang digunakan seluruh responden Biaya total pupuk 

diperoleh dengan asumsi rata-rata biaya pupuk untuk tanaman 

tumpang sari yang digunakan seluruh responden. Biaya total 

pestisida diperoleh dengan asumsi rata-rata biaya pestisida untuk 

tanaman tumpang sari yang digunakan seluruh responden. sedangkan 

total outputnya sebesar Rp 3.596.937 diperoleh dari nilai hasil panen 

dari seluruh tanaman tumpang sari yang ditanam responden. 

Sehingga diperoleh laba sebesar Rp 1.784.794/tahun. 

Dari total laba yang diperoleh petani tumpang sari di 

Kecamatan Wonosegoro tersebut, dihasilkan rata-rata pendapatan per 

kapita per bulan sebesar Rp 37.183,-.  

Hasil analisis Input-Output tanaman jarak pagar tumpang 

sari jagung selama satu tahun  menggunakan asumsi untuk biaya 

input sewa tanah menggunakan biaya dari sewa tanah responden 

petani tumpang sari di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. 

Total biaya sewa lahan diperoleh dengan asumsi bahwa keseluruhan 

jumlah biaya sewa lahan yang dibagi dengan jumlah petani yang 

tidak memiliki lahan dan menyewa lahan untuk kegiatan produksi. 

Sedangkan biaya input lainnya yaitu tenaga kerja, bibit, pupuk, 

pestisida, biaya pemanenan dan biaya tumpang sari dan hasil output 

jarak dan tumpang sari menggunakan standar analisis biaya dari PT 
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RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) yang telah membudidayakan 

tanaman jarak pagar yang hasilnya diperoleh sebagai laba bersih. 

Dengan Asumsi proyek yang dilaksanakan oleh PT RNI hasil pada 

tahun I diperoleh total input sebesar Rp 4.883.714 dan total output 

Rp 5.000.000 sehingga diperoleh laba sebesar Rp 116.286. Untuk 

tahun II diperoleh total input sebesar Rp 4.574.464 dan total output 

Rp 6.187.500 sehingga diperoleh laba sebesar Rp 1.640.036. Untuk 

tahun III diperoleh total input sebesar Rp 4.273.772 dan total output 

Rp 5.883.750 sehingga diperoleh laba sebesar Rp 1.609.978. Untuk 

tahun IV diperoleh total input sebesar Rp 4.026.321  dan total output 

Rp 5.474.250 sehingga diperoleh laba sebesar Rp 1.447.929. Untuk 

tahun V diperoleh total input sebesar Rp 4.491.162 dan total output 

Rp 6.563.175 sehingga diperoleh laba sebesar Rp 2.072.013. Tahun 

ke VI tanaman jarak harus diremajakan karena hasil sudah mulai 

dipanen. Analisis input-output budidaya tanaman jarak pagar 

tumpang sari jagung dapat dilihat pada tabel 4.13. di bawah ini. 
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Tabel 4.13.   Analisis Input-Output Budidaya Tanaman Jarak Pagar Tumpang Sari Jagung (Rp/Ha) 

No. Keterangan Total 
  Pengeluaran Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

Lahan (Sewa Lahan) 
 
Biaya Tenaga Kerja 
 
Bibit 
 
Pupuk 
 
Pestisida 
 
Panen 
 
Tumpang sari 

          
685.714  

          
860.000  

          
458.000  

          
575.000  

           
75.000  

          
230.000  

       
2.000.000  

        
685.714  

        
598.500  

          
42.000  

        
525.000  

          
78.750  

        
517.500  

     
2.100.000  

       
685.714 

  
       614.644  

          
- 
        

630.001  
          

82.688  
        

760.725  
     

1.500.000  

       
       685.714  

         
676.521  

                    
-         
 

578.813  
          

86.821  
         

998.452  
      

1.000.000  

 
       685.714  

      
       765.796  

                   
 

 
690.441        

  
         91.162  

     
1.258.049  

     
1.000.000  

  Total 
       

4.883.714  
     

4.547.464  
     

4.273.772  
      

4.026.321  
     

4.491.162  
  Pendapatan           

1 
 
2 

Jarak pagar 
 
Tumpang sari 

          
500.000  

       
4.500.000  

     
1.237.500  

     
4.950.000  

     
1.800.000  

     
4.083.750  

      
2.475.000  

      
2.999.250  

     
3.262.500  

     
3.300.675  

  Total 
       

5.000.000  
     

6.187.500  
     

5.883.750  
      

5.474.250  
     

6.563.175  

  LABA (RUGI) 
          

116.286  
     

1.640.036  
     

1.609.978  
      

1.447.929  
     

2.072.013  
 Sumber : Data primer, diolah. 
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Dari hasil analisis Input-Output tersebut di atas maka 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa budidaya tanaman jarak 

pagar tumpang sari jagung di lahan kritis dapat menambah 

pendapatan bersih petani sampai mencapai laba bersih Rp 

2.072.013/tahun (rata-rata pendapatan bersih per kapita per bulan 

sebesar Rp 43.167,-),  sedangkan untuk tanaman tumpang sari di 

lahan kritis hanya menghasilkan laba bersih Rp 1.784.794/tahun 

(rata-rata pendapatan bersih perkapita per bulan sebesar Rp 37.183), 

dengan selisih sebesar Rp 5.984,-, sehingga layak untuk di 

budidayakan.  

Gambar 4.2. Kurva Pendapatan Bersih/Laba Tanaman Jarak 
       Pagar Tumpang Sari Jagung 

0
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Dari kurva diatas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa 

produksi tertinggi tanaman jarak pagar tumpang sari jagung adalah 

pada tahun ke-5 yaitu sebesar Rp 2.072.013.  

Produksi tanaman jarak pagar setiap tahun mengalami 

kenaikan, tetapi produksi tanaman tumpang sari mengalami fluktuasi 

dari tahun pertama sampai dengan tahun ke lima dengan asumsi 
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lahan yang digunakan setiap tahun semakin berkurang (tahun I dan II 

: 1 Ha, tahun III : 0,75 Ha, tahun 4-5 : 0,5 Ha). 

b. Analisis Tingkat Kesejahteraan 

1) Menurut BPS 

a) Pertanian Tumpang Sari 

Apabila melihat dari hasil analisis 

pendapatan/kapita/bulan petani tumpang sari di Kecamatan. 

Wonosegoro  yang sebesar Rp 37.183,- maka dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa besaran pendapatan/kapita/bulan 

petani tumpang sari di Kecamatan Wonosegoro masuk dalam 

kategori sangat miskin (di bawah Rp 120.000,- kap/bln). 

Bantuan kompensasi kenaikan BBM sebesar Rp 100.000,-

/bln tidak memberikan pengaruh yang sangat berarti karena 

apabila diakumulasikan, pendapatan petani tumpang sari di 

Kecamatan Wonosegoro masih dalam kategori sangat miskin.  

b) Budidaya Tanaman Jarak Pagar Tumpang Sari Jagung 

Apabila melihat dari hasil analisis input-output budidaya 

tanaman jarak pagar tumpang sari jagung (tabel 4.13). Mulai 

dari tahun I sampai tahun V cenderung mengalami kenaikan, 

dan pada tahun V mencapai Rp 43.167,-. Pendapatan tersebut 

sudah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertanian 

tumpang sari jagung tanpa jarak pagar sebesar Rp 37.183,- 

(selisih sebesar Rp 5.984,-) tetapi masih masuk dalam 

kategori sangat miskin (di bawah Rp 120.000,- kap/bln).  
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2) Analisis Tingkat Kesejahteraan Dengan Indikator UMK. 

Ukuran tingkat kesejahteraan dapat juga dihitung 

dengan menggunakan analisis UMK atau Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (Mugi Raharjo, 2003: 189). 

a) Dari analisis input dan output diperoleh pendapatan bersih 

yang diterima oleh petani di Kecamatan Wonosegoro dapat 

diketahui bahwa pendapatan rata-rata/bulan/kapita petani 

tumpang sari di Kecamatan Wonosegoro adalah sebesar Rp 

37.183,-. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

besaran pendapatan petani tumpang sari di Kecamatan 

Wonosegoro  di bawah tingkat Upah Minimum Kabupaten 

Boyolali yang sebesar Rp. 490.000,00. 

b) Apabila melihat dari hasil analisis input-output budidaya 

tanaman jarak pagar tumpang sari jagung (tabel 4.13). Mulai 

dari tahun I sampai tahun V cenderung mengalami kenaikan, 

dan pada tahun V mencapai Rp 43.167,-. Pendapatan tersebut 

sudah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertanian 

tumpang sari jagung tanpa jarak pagar tetapi masih di bawah 

Upah Minimum Kabupaten Boyolali yang sebesar Rp. 

490.000,00. 

3) Analisis Tingkat Kesejahteraan Menurut Bank Dunia. 

Bank Dunia menetapkan tingkat penghasilan sebesar US 

$ 2/kapita/hari sebagai batas garis kemiskinan atau setara dengan 

Rp 600.000,00/kapita/bulan (kurs US $ 1 = 10.000).  
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a) Apabila melihat dari hasil analisis pendapatan petani 

tumpang sari di Kecamatan Wonosegoro sebesar Rp 37.183,- 

maka dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa kondisi petani 

tumpang sari di kec. Wonosegoro masih ada di bawah garis 

kemiskinan. 

b) Apabila melihat dari hasil analisis input-output budidaya 

tanaman jarak pagar tumpang sari jagung (tabel 4.13). Mulai 

dari tahun I sampai tahun V cenderung mengalami kenaikan, 

dan pada tahun V mencapai Rp 43.167,-. Pendapatan tersebut 

sudah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertanian 

tumpang sari jagung tanpa jarak pagar tetapi masih di bawah 

Garis kemiskinan menurut standar Bank Dunia. 

4) Analisis Tingkat Kesejahteraan Dengan Konversi Beras  Sayogya 

Sayogya membuat ukuran garis kemiskinan dengan 

kriteria menggunakan ekuivalen beras sebagai tolok ukurnya, 

dengan kriteria sebagai berikut : 

a) Paling miskin (melarat) dengan kriteria : 

270 kg/kapita/tahun untuk perkotaan 

180 kg/kapita/tahun untuk pedesaa 

b) Miskin sekali dengan kriteria : 

360 kg/kapita/tahun untuk perkotaan 

240 kg/kapita/tahun untuk pedesaan 

c) Miskin dengan kriteria : 

480 kg/kapita/tahun untuk perkotaan 
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320 kg/kapita/tahun untuk pedesaan 

Apabila di lihat dari tabel 4.15 (terlampir), maka dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa rata-rata konsumsi beras petani 

tumpang sari di Kecamatan Wonosegoro adalah sebesar 

121Kg/Kapita/Tahun. Konsumsi beras tersebut termasuk dalam 

ukuran hidup yang belum layak dan dalam kategori paling miskin 

(melarat). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Analisis 

Usaha Tani Budidaya Tanaman Jarak Pagar di Kecamatan Wonosegoro 

Kabupaten Boyolali” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Budidaya Tanaman Jarak 

Pagar di Kecamatan Wonosegoro secara finansial diduga 

menguntungkan dan layak dilaksanakan, terbukti. Menurut analisis 

proyek yang dilakukan terhadap budidaya tanaman jarak pagar tumpang 

sari jagung yang mencakup nilai B/C, NPV, dan IRR, menunjukkan nilai 

yang positif dan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Budidaya 

Tanaman Jarak Pagar Tumpang Sari Jagung tersebut layak untuk 

dilaksanakan. 

2. Hipotesis kedua yang menyatakan Budidaya Tanaman Jarak Pagar di 

Kecamatan Wonosegoro diduga menguntungkan para petani dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan, terbukti. Dengan adanya budidaya tersebut 

pendapatan petani menjadi lebih besar apabila dibandingkan dengan 

usaha pertanian tumpang sari biasa. Meskipun pendapatan petani naik 

tetapi masih belum bisa mengangkat kondisi ekonomi petani setempat 

yaitu masih dalam kategori di bawah garis kemiskinan.    
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka kami sebagai peneliti menyarankan sebagai berikut : 

1. Usaha Budidaya Tanaman Jarak Pagar Tumpang Sari Jagung perlu untuk 

dikembangkan karena dapat meningkatkan pendapatan petani di masa 

yang akan datang. 

2. Perlu adanya bimbingan dari Pemerintah dalam hal ini pemerintah 

Kabupaten Boyolali untuk secara proaktif mendampingi dan 

memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai tata cara budidaya 

tanaman jarak pagar yang ditanam secara tumpang sari dengan jagung 

ataupun singkong. 

3. Pemerintah Boyolali diharapkan dapat memberikan fasilitas yang 

memadai agar budidaya tanaman jarak pagar tersebut dapat dijalankan 

secara kontinyu dan berkelanjutan.  
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QUISIONER 

 

 

A. Data Pribadi 

1. Nama   :    

2. Umur   : 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 

4. Alamat   : 

 

5. Pendidikan terakhir : 

6. Tanggungan Keluarga : 

B. Jenis, status dan luas lahan untuk satu kali masa tanam 

1. Jenis lahan dengan status kepemilikan sendiri 

a. Sawah, .................................. Ha. 

b. Tegal, .................................... Ha. 

c. Pekarangan, .......................... Ha. 

2. Jenis lahan dengan status Sewa 

a. Sawah, .............................. Ha. Jumlah sewa Rp ................. Ha. 

b. Tegal, ................................ Ha. Jumlah sewa Rp ................. Ha. 

C. Pertanyaan untuk petani dengan penanaman Tumpang Sari 

1. Jenis Tanaman Tumpang Sari 

a. ............................... 

b. .............................. 

c. .............................. 

d. .............................. 
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2. Bahan dan alat produksi Tumpang Sari 

Bahan Kebutuhan Harga 
a. Bibit 

1. ......................... 
2. ......................... 
3. ......................... 
4. ......................... 

 
........................ Kg 
........................ Kg 
........................ Kg 
........................ Kg 

 
Rp ..................... /Kg. 
Rp ..................... /Kg. 
Rp ..................... /Kg. 
Rp ..................... /Kg. 

b. Pupuk  -  Kandang 
- TSP 
- ZA 
- KCL 
- Urea 
- Lainnya 

........................ Kg 

........................ Kg 

........................ Kg 

........................ Kg 

........................ Kg 

........................ Kg 

Rp ..................... /Kg. 
Rp ..................... /Kg. 
Rp ..................... /Kg. 
Rp ..................... /Kg. 
Rp ..................... /Kg. 
Rp ..................... /Kg. 

c. Pestisida  - Insektisida 
- Fungisida 
- Lainnya 

........................ Lt. 

........................ Lt. 

........................ Lt. 

Rp ..................... /Lt. 
Rp ..................... /Lt. 
Rp ..................... /Lt. 

 

D. Kebutuhan Tenaga Kerja Produksi 

1. Tenaga kerja Sendiri untuk tiap ha 

Unit Kegiatan Jumlah TK Jumlah Hari Rata-rata/jam HOK 
1. Pengolahan 

Tanah 
2. Penanaman 
3. Penyiangan 
4. Pemupukan 
5. Panen 
6. Pasca Panen 

..................... 
 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 

..................... 
 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 

..................... 
 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 

............... 
 
............... 
............... 
............... 
............... 
............... 

 
2. Tenaga kerja Sewa untuk tiap ha 
 

Unit Kegiatan Jumlah TK Jumlah Hari Rata-rata/jam HOK 
1. Pengolahan 

Tanah 
2. Penanaman 
3. Penyiangan 
4. Pemupukan 
5. Panen 
6. Pasca Panen 

..................... 
 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 

..................... 
 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 

..................... 
 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 

............... 
 
............... 
............... 
............... 
............... 
............... 

 
3. Rata-rata Upah tenaga Kerja Sewa per hari = Rp ......................... / orang. 
 

E. Hasil Produksi Tumpang Sari 

1. Hasil sawah 

a. Ada   b. Tidak Ada  
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2. Kalau ada, apa saja? 

a. Panen I ................................................., Berapa ............... Kg. 

Harga Rp ................. /Kg. 

b. Panen II ..............................................., Berapa ................ Kg. 

Harga Rp ................. /Kg. 

c. Panen III ............................................., Berapa ................. Kg. 

Harga Rp ................ /Kg. 

3. Hasil Tegal 

a. Ada   b. Tidak Ada  

4. Kalau ada, apa saja? 

a. Panen I ................................................., Berapa ............... Kg. 

Harga Rp ................. /Kg. 

b. Panen II ..............................................., Berapa ................ Kg. 

Harga Rp ................. /Kg. 

c. Panen III ............................................., Berapa ................. Kg. 

Harga Rp ................ /Kg. 

5. Hasil Pekarangan 

a. Ada   b. Tidak Ada  

6. Kalau ada, apa saja? 

a. Panen I ................................................., Berapa ............... Kg. 

Harga Rp ................. /Kg. 

b. Panen II ..............................................., Berapa ................ Kg. 

Harga Rp ................. /Kg. 

c. Panen III ............................................., Berapa ................. Kg. 

Harga Rp ................ /Kg. 

7. Hasil Ternak 

a. Ada   b. Tidak Ada  

8. Kalau ada, apa saja? 

a. Ayam  : .............. ekor. Harga Jual Rp ................. /ekor. 

b. Bebek  : .............. ekor. Harga Jual Rp ................. /ekor. 

c. Angsa  : .............. ekor. Harga Jual Rp ................. /ekor. 

d. Kambing  : .............. ekor. Harga Jual Rp ................. /ekor. 
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e. Kerbau  : .............. ekor. Harga Jual Rp ................. /ekor. 

f. Sapi  : .............. ekor. Harga Jual Rp ................. /ekor. 

F. Penghasilan Lain-lain 

1. Apakah ada kiriman dana/uang dari Anak? 

a. Ada   b. Tidak Ada  

2. Kalau ada, berapa jumlah dananya? 

a. Rp ........................... /tahun 

b. Rp ........................... /tahun 

3. Apakah Saudara memiliki tabungan? 

a. Ada   b. Tidak Ada  

4. Kalau ada, berapa?  

a. Tabungan rumah, Rp .......................... 

b. Tabungan Bank, Rp ............................ 

G. Umum 

1. Konsumsi rata-rata beras per keluarga = ................... kg / bln. 

2. Rata-rata pengeluaran per bulan 

a. Makan  : Rp ......................... /bln. 

b. Pakaian  : Rp ......................... /bln. 

c. Transportasi : Rp ......................... /bln. 

d. Kesehatan  : Rp ......................... /bln. 

e. Pendidikan : Rp ......................... /bln. 

3. Kondisi Rumah 

a. Papan Kayu   b. Tembok 

4. Kondisi Lantai 

a. Tanah   b. Ubin  c. Kayu 

5. Luas Rumah 

a. Kurang dari 50 m2 

b. 50 sampai 100 m2 

c. Lebih dari 100 m2 

6. Pendidikan terakhir anggota keluarga 

a. Isteri  : ............... 

b. Anak 1 : ............... 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 97 

2 : ............... 

3 : ............... 

4 : ............... 

5 : ...............  

7. Keikutsertaan Program Keluarga Berencana (KB) 

a. Ikut   b. Tidak ikut 

 

 

Terima kasih untuk kesediaan serta waktu dan kejujuran dalam menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan peneliti. 

 

Peneliti, 

 

Arif Eka P. 
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Tabel 4.14.  Analisis Nilai Input (Biaya) Petani Tumpang Sari Kec. Wonosegoro (Rp/tahun) 
 No. 

 
Nama 

 
Sewa 
lahan 

TK 
 

Bibit 
 

Pupuk 
 

Pestisida 
 

Total 
Input 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Hadi Sumarto                  -    304.000      408.000  
    

1.440.000  
        

100.000  
          

2.252.000  

2 Sudarto                  -              -        47.000  
       

148.000           25.000  
             

220.000  

3 Supandi                  -              -      197.000  
       

185.000           20.000  
             

402.000  

4 Harman                  -              -      185.000  
       

147.000           20.000  
             

352.000  

5 Slamet                  -              -      220.000  
       

380.000           15.000  
             

615.000  

6 Sawal                  -              -        80.500  
       

190.000           50.000  
             

320.500  

7 Ratmin 
       
600.000              -        67.000  

       
114.000           50.000  

             
831.000  

8 Sakiman 
       
500.000              -        50.000  

       
361.250           25.000  

             
936.250  

9 Jaman                  -              -      132.000  
       

175.000             9.000  
             

316.000  

10 Supardi                  -    540.000                 -  
                  

-           40.000  
             

580.000  

11 Subini                  -    128.000      194.000  
       

250.000           80.000  
             

652.000  

12 Ahmadi 
       
250.000    230.000        25.000  

       
132.500           90.000  

             
727.500  

13 Sumirah                  -    440.000        35.000  
    

1.550.000  
        

200.000  
          

2.225.000  

14 Sukijan 
       
500.000              -      340.500  

       
240.000                    -  

          
1.080.500  

 
15 

 
Sugiyo 

                  
-  

  
 693.000  

   
 251.000  

       
367.500  

        
 80.000  

          
1.391.500  

16 Romelan                  -              -        65.000  
    

1.550.000                    -  
          

1.615.000  

17 Suroso                  -    484.000        52.000  
    

1.550.000                    -  
          

2.086.000  

18 Maryono 
       
950.000     66.000      172.000  

    
1.550.000           20.000  

          
2.758.000  

19 Ngatmin                  -    506.000      154.000  
    

2.550.000           80.000  
          

3.290.000  
 

20 
 
Tarmuji                  -  

     
       -  

      
36.000  

       
367.500                    -  

             
403.500  

21 Zuhri                  -    583.000      264.000  
       

490.000           80.000  
          

1.417.000  

22 Warji                  -     88.000      339.000  
       

367.500           80.000  
             

874.500  

23 Parnin                  -    572.000      126.000  
       

490.000           80.000  
          

1.268.000  

24 Sucipto 
    
1.000.000              -      213.500  

       
565.000           80.000  

          
1.858.500  

25 Kardi 
    
1.000.000    200.000        22.500  

       
180.000           50.000  

          
1.452.500  
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Lanjutan Tabel 4.14.  Analisis Nilai Input (Biaya) Petani Tumpang Sari Kec. Wonosegoro 
(Rp/tahun) 

 No. 
 

Nama 
 

Sewa 
lahan 

TK 
 

Bibit 
 

Pupuk 
 

Pestisida 
 

Total 
Input 

  1 2 3 4 5 6 7 
 

26 
 

Parjan   120.000 475.000          25.000 620.000 

27 Wagiran                  -              -        80.000  
         

90.000           25.000  
             

195.000  

28 Hadi                   -    192.000      115.000  
       

190.000           25.000  
             

522.000  

29 Sutrimo                  -              -          1.000  
         

10.500           50.000  
              

61.500  

30 Suwardi                  -    176.000      173.000  
       

445.000           22.000  
             

816.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 100 

Tabel 4.15.  Kebutuhan/Konsumsi Beras Petani Tumpang Sari  
di Kec. Wonosegoro (Kg) 

No. NAMA Konsumsi  
Per Bulan 

Konsumsi  
Per Tahun 

1 Hadi Sumarto 24 288 
2 Sudarto 24 288 
3 Supandi 24 288 
4 Harman 60 720 
5 Slamet 24 288 
6 Sawal 24 288 
7 Ratmin 45 540 
8 Sakiman 45 540 
9 Jaman 60 720 
10 Supardi 60 720 
11 Subini 90 1080 
12 Ahmadi 30 360 
13 Sumirah 25 300 
14 Sukijan 23 276 
15 Sugiyo 63 756 
16 Romelan 35 420 
17 Suroso 20 240 
18 Maryono 27 324 
19 Ngatmin 35 420 
20 Tarmuji 26 312 
21 Zuhri 29 348 
22 Warji 29 348 
23 Parnin 18 216 
24 Sucipto 90 1080 
25 Kardi 45 540 
26 Parjan 60 720 
27 Wagiran 25 300 
28 Hadi  30 360 
29 Sutrimo 30 360 
30 Suwardi 90 1080 

 TOTAL 1210 14520 
 Rata-rata/kapita 40,334 121 

Sumber : Data primer, diolah. 
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Tabel 4.16. Total Pendapatan Perkapita Petani Tumpang Sari Kec. Wonosegoro  
     (Rp/tahun) 

No. 
 

Nama 
 

Laba  
 

Pendapatan 
 

Total 
  

   (Output-Input) Ternak Lain-lain 
Pendapatan 
Perkapita 

1 Hadi Sumarto          11.357.600        765.000  

   
      

            -  
                

3.030.650  

2 Sudarto               416.000                  -  
  

3.600.000  
                

1.004.000  

3 Supandi            1.310.500   12.075.000  
               

-  
                

3.346.375  

4 Harman            2.338.000     4.550.000  
               

-  
                

1.722.000  

5 Slamet               380.000                  -  
  

4.800.000  
                

1.295.000  

6 Sawal            1.589.500     8.100.000  
               

-  
                

2.422.375  

7 Ratmin            1.769.000         75.000  
               

-  
                   

461.000  

8 Sakiman            2.813.750     9.036.000  
               

-  
                

2.962.438  

9 Jaman            1.684.000     2.000.000  
      

         -  
                   

921.000  

10 Supardi            2.695.000                  -  
  

1.000.000  
                   

923.750  

11 Subini               668.000     5.350.000  
               

-  
                

1.504.500  

12 Ahmadi               362.500     5.200.000  
               

-  
                

1.390.625  

13 Sumirah               765.000     1.127.000  
     

250.000  
                   

535.500  

14 Sukijan            2.769.500     1.175.000  
   

            -  
                   

986.125  

15 Sugiyo            6.008.500   18.325.000  
               

-  
                

6.083.375  

16 Romelan            2.094.500     2.645.000  
     

175.000  
                

1.228.625  

17 Suroso               418.500     1.680.000  
     

300.000  
              

599.625  

18 Maryono            3.102.000   11.455.000  
     

300.000  
                

3.714.250  

19 Ngatmin            1.299.000   14.856.000  
     

150.000  
                

4.076.250  

20 Tarmuji            2.049.000     5.421.000  
               

-  
                

1.867.500  

21 Zuhri            2.523.000     9.920.000  
     

200.000  
                

3.160.750  

22 Warji            3.327.600     2.818.000  
               

-  
                

1.536.400  
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Lanjutan Tabel 4.16. Total Pendapatan Perkapita Petani Tumpang Sari  
                   Kec. Wonosegoro (Rp/tahun) 

No. 
 

Nama 
 

Laba  
 

Pendapatan 
 

Total 
  

   (Output-Input) Ternak Lain-lain 
Pendapatan 
Perkapita 

23 Parnin               614.400  2.478.000 200.000 
                   

823.100  

24 Sucipto               776.500  
 

12.021.000  
     

200.000  
                

3.249.375  

25 Kardi               787.500  
   

3.080.000                 -  
                   

966.875  

26 Parjan            2.020.000  
   

7.200.000                 -  
                

2.305.000  

27 Wagiran            2.065.000  
      

100.000  
  

1.250.000  
                   

853.750  

28 Hadi             5.778.000  
      

100.000  
     

600.000  
                

1.619.500  

29 Sutrimo            3.803.500  
      

425.500  
       

        -  
   

1.057.250  

30 Suwardi            8.184.000  
      

160.000                 -  
                

2.086.000  

 Total           75.769.350    
              

57.732.963  

 

Rata-rata 
Pendapatan/ 
kapita/bulan 

37.183 
    

40.092 
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Tabel 4.17. Kondisi Sosial Ekonomi Petani Tumpang sari di Kec. Wonosegoro 

Pendidikan No. Nama Kondisi 
Rumah 

Kondisi 
Lantai 

Luas 
Rumah 

Keikutsertaan 
KB 

Dana 
Pakaian/bln 

Dana 
Transportasi/bln 

Dana 
Kesehatan/bln Ayah Ibu Anak 

1 Hadi Sumarto Papan Kayu Tanah 50-100 m2 Tidak ikut Ada Ada Ada SD SD SMA 
2 Sudarto Papan Kayu Tanah < 50 m2  ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SD 
3 Supandi Papan Kayu Tanah < 50 m2 ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SD 
4 Harman Papan Kayu Tanah < 50 m2 ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SMP 
5 Slamet Papan Kayu Tanah > 100 m2 Tidak ikut Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada SD SD SD 
6 Sawal Papan Kayu Tanah > 100 m2 Tidak ikut Ada Ada Tidak Ada SD SD SD 
7 Ratmin Papan Kayu Tanah < 50 m2 Tidak ikut Ada Tidak Ada Ada SD MI SMP 
8 Sakiman Papan Kayu Tanah < 50 m2 Ikut Ada Tidak Ada Ada SD - SD 
9 Jaman Papan Kayu Tanah 50-100 m2 Ikut Ada Tidak Ada Ada MI - SD 

10 Supardi Papan Kayu Tanah 50-100 m2 Ikut Tidak Ada Ada Ada SMP SD SMA 
11 Subini Papan Kayu Tanah 50-100 m2 Ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SMP 
12 Ahmadi Tembok Ubin < 50 m2 Ikut Tidak Ada Ada Ada PGA SMA SMK 
13 Sumirah Papan Kayu Tanah 50-100 m2 Tidak ikut Tidak Ada Ada Ada - SD SD 
14 Sukijan Papan Kayu Tanah 50-100 m2 Tidak ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SD 
15 Sugiyo Papan Kayu Tanah 50-100 m2 Tidak ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SD 
16 Romelan Papan Kayu Tanah 50-100 m2 Tidak ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SD 
17 Suroso Papan Kayu Tanah 50-100 m2 Tidak ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SMP 
18 Maryono Papan Kayu Tanah 50-100 m2 Tidak ikut Tidak Ada Ada Ada SD - - 
19 Ngatmin Papan Kayu Tanah > 100 m2 Tidak ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SD 
20 Tarmuji Papan Kayu Tanah 50-100 m2 Tidak ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SD 
21 Zuhri Papan Kayu Tanah > 100 m2 ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SD 
22 Warji Papan Kayu Tanah 50-100 m2 ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SMP 
23 Parnin Papan Kayu Tanah 50-100 m2 Tidak ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SD 
24 Sucipto Papan Kayu Tanah < 50 m2 Tidak ikut Ada Tidak Ada Ada MI MI SMP 
25 Kardi Papan Kayu Tanah < 50 m2 Tidak ikut Ada Tidak Ada Tidak Ada SD SD SD 
26 Parjan Papan Kayu Tanah 50-100 m2 ikut Ada Ada Ada SR SD SD 
27 Wagiran Papan Kayu Tanah < 50 m2 ikut Ada Ada Ada SMP SD SD 
28 Hadi  Papan Kayu Tanah 50-100 m2 ikut Ada Ada Ada SR SR SD 
29 Sutrimo Tembok Ubin < 50 m2 ikut Ada Ada Ada SD SD SD 
30 Suwardi Papan Kayu Tanah > 100 m2 Tidak ikut Ada Tidak Ada Tidak Ada SR SD SMA 

 Rata-rata Papan Kayu Tanah 50-100 m2 Tidak ikut Tidak Ada Ada Ada SD SD SD 
Sumber : Data primer, diolah. 
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Tabel 4.18. Analisis Usaha Budi Daya Tanaman Jarak Pagar Tumpang Sari dengan Jagung 
No. URAIAN Satuan Jumlah TAHUN I 

Rp/Satuan 
Rp 

(000) 
 

TAHUN II 
Rp (000) 

TAHUN III 
Rp (000) 

TAHUN IV 
Rp (000) 

TAHUN V 
Rp (000) 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

III 
IV 
V 
 
 
 
 
 
 

TANAM DAN PEMELIHARAAN 

4. Keadaan Fisik 
a. Pengolahan Tanah/Pers. Lahan 
b. Tanam (incl.Lubang & pancang) 
c. Sisip/Sulam (10%) 
d. Pemangkasan/Topping 
e. Pembumbunan/Menyiang 
f. Pemupukan 
g. Penyiraman 
h. Pengendalian HPT 

Jumlah 
 
5. Bahan 

a. Bibit (incl. Sulam 10%) 
b. Pupuk : 

- Pupuk Kandang 
- Pupuk NPK 

c. Pestisida 
Jumlah 

TOTAL BIAYA TANAM & PEMEL. (I) 

PANEN : 
a. Panen 
b. Kupas 

TOTAL BIAYA PANEN (II) 
TOTAL BIAYA (I+II) 
Biaya Tumpang Sari *) 
TOTAL BIAYA + TUMPANG SARI 
 
 

 
 
 

HOK 
HOK 
HOK 
HOK 
HOK 
HOK 
HOK 
HOK 

 
 
 

Pk 
 

Kg 
Kg 
Ltr 

 
 
 
 

HOK 
HOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12 
15 
3 

10 
10 
10 
25 
1 
 
 
 

1,833 
 

3,000 
100 

1 
 
 
 
 

15 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 

 
 
 

275 
 

25 
5000 

75.000 
 
 
 
 

10.000 
10.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

120 
150 

30 
100 
100 
100 
250 

10 
860 

 
 

458 
 

75 
500 

75 
1.108 
1.968 

 
 

150 
80 

230 
2198 

2.000 
4.198 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

31,5 
105 

84 
105 

262,5 
10,5 

598,5 
 
 

42 
 
 

525 
78,75 

645,75 
1.244,25 

 
 

337,5 
180 

517,5 
1.761,75 

2.100 
3.861,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

110,25 
88,2 

115,763 
289,406 

11,025 
614,644 

 
 
 
 

78,751 
551,25 
82,688 

712,689 
1.327,332 

 
 

496,125 
264,6 

760,725 
2.088,057 
1.500,003 
3.588,057 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

115,76 
92,61 

121,550 
335,026 

11,576 
676,521 

 
 
 
 
 

578,813 
86,821 

665,633 
1.342,155 

 
 

651,164 
347,288 
998,452 

2.340,606 
1.000 

3.340,606 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

121,547 
97,241 

127,627 
407,226 

12,155 
765,796 

 
 
 
 

82,689 
607,752 

91,162 
781,603 

1.547,399 
 
 

820,467 
437,582 

1.258,049 
2.805,448 

1.000 
3.805,448 
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Lanjutan....... 

No. URAIAN Satuan Jumlah TAHUN I 
Rp/Satuan 

Rp 
(000) 

 

TAHUN II 
Rp (000) 

TAHUN III 
Rp (000) 

TAHUN IV 
Rp (000) 

TAHUN V 
Rp (000) 

VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII 
 
 

ESTIMASI PENDAPATAN : 
1. Jarak Pagar 

a. Produksi 
b. Harga 
c. Pendapatan 

3. Tumpang Sari 
a. Produksi 
b. Harga 
c. Pendapatan 

4. Total Pendapatan 
 

LABA (RUGI) 
 

 
 

Kg 
Rp/Kg 

Rp 
 

Kg 
Rp/Kg 

Rp 
Rp 

 
Rp 

   
 

1 
0.5 

500 
 

3 
1.5 

4.500 
5.000 

 
802 

 

 
 

2,25 
0,55 

1.237,5 
 

3 
1,65 

4.950 
6.187,5 

 
2.325,751 

 

 
 

3 
0,6 

1.800 
 

2,25 
1,85 

4.083,75 
5.883,75 

 
2.295,693 

 

 
 

3,75 
0,66 

2.475 
 

1,5 
2 

2.999,25 
5.474,25 

 
2.133,644 

 

 
 

4,5 
0,725 

3.262,5 
 

1,5 
2,2 

3.300,675 
6.563,175 

 
2.757,727 

 

Sumber : Petunjuk Budidaya Jarak Pagar, 2006. 

Keterangan : *) Tumpang sari jagung tahun 1-2 =1 Ha, tahun 3 = 0,75 Ha, tahun 4-5 = 0,5 Ha. 
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Tabel 4.19.   Analisis Nilai Output (Pendapatan) Responden Petani Tumpang Sari Kec. Wonosegoro (Rp/tahun) 

No. Nama 
Jenis 

 Tanaman Hasil Sawah Hasil Tegal Hasil Pekarangan Total  
Total  

Output 

      
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen  

III 
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen 

 III 
Panen  

I 
Panen 

 II 
Panen 

III     

1 
Hadi 
Sumarto Padi 

    
7.600.000  

    
6.009.600                

       
13.609.600  

        
13.609.600  

   Jagung                   
                      
-    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon                   
                      
-    

2 Sudarto Padi 
       
420.000                  

            
420.000  

             
636.000  

   Jagung   
         
36.000          60.000            65.000      

            
161.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan         

         
17.500        18.750          18.750    

             
55.000    

   Ketela Pohon                   
                      
-    

3 Supandi Padi 
       
800.000  

       
800.000                

         
1.600.000  

          
1.712.500  

   Jagung           100.000            
            
100.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon         
         
12.500          

             
12.500    
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Lanjutan Tabel 4.19.   Analisis Nilai Output (Pendapatan) Responden Petani Tumpang Sari Kec. Wonosegoro (Rp/tahun) 

No. Nama 
Jenis 

 Tanaman Hasil Sawah Hasil Tegal Hasil Pekarangan Total  
Total  

Output 

      
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen  

III 
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen 

 III 
Panen  

I 
Panen 

 II 
Panen 

III     

7 Ratmin Padi 
       
750.000  

       
750.000      750.000              

         
2.250.000  

          
2.600.000  

   Jagung           200.000            
            
200.000    

   Kedelai         
       
125.000          

            
125.000    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon                 25.000        
             
25.000    

8 Sakiman Padi 
    
1.200.000  

    
1.200.000                

         
2.400.000  

          
3.750.000  

   Jagung           650.000            
            
650.000    

   Kedelai         
       
600.000          

            
600.000    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon               100.000        
            
100.000    

9 Jaman Padi 
    
1.000.000  

    
1.000.000                

         
2.000.000  

          
2.000.000  

   Jagung                   
                      
-    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon                   
                      
-    
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Lanjutan Tabel 4.19.   Analisis Nilai Output (Pendapatan) Responden Petani Tumpang Sari  Kec. Wonosegoro (Rp/tahun) 

No. Nama 
Jenis 

 Tanaman Hasil Sawah Hasil Tegal Hasil Pekarangan Total  
Total  

Output 

      
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen  

III 
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen 

 III 
Panen  

I 
Panen 

 II 
Panen 

III     

10 Supardi Padi 
    
1.000.000  

    
1.000.000                

         
2.000.000  

          
3.275.000  

   Jagung                 700.000      
            
700.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                   300.000    

            
300.000    

   Ketela Pohon         125.000            
    
150.000  

            
275.000    

11 Subini Padi 
       
500.000  

       
450.000                

            
950.000  

          
1.320.000  

   Jagung           200.000            
            
200.000    

   Kedelai                 70.000        
             
70.000    

   
Kacang-
kacangan         

       
100.000          

            
100.000    

   Ketela Pohon                   
                      
-    

12 Ahmadi Padi      1.000.000              
         
1.000.000  

          
1.090.000  

   Jagung                   
                      
-    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan 

         
50.000  

         
40.000                

             
90.000    

   Ketela Pohon                   
                      
-    
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Lanjutan Tabel 4.19.   Analisis Nilai Output (Pendapatan) Responden Petani Tumpang Sari  Kec. Wonosegoro (Rp/tahun) 

No. Nama 
Jenis 

 Tanaman Hasil Sawah Hasil Tegal Hasil Pekarangan Total  
Total  

Output 

      
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen  

III 
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen 

 III 
Panen  

I 
Panen 

 II 
Panen 

III     

13 Sumirah Padi                   
                      
-  

          
2.990.000  

   Jagung           700.000          550.000      
         
1.250.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan         

    
1.500.000          

         
1.500.000    

   Ketela Pohon               180.000          60.000    
            
240.000    

14 Sukijan Padi 
    
1.440.000  

    
1.200.000                

         
2.640.000  

          
3.850.000  

   Jagung         500.000            200.000      
            
700.000    

   Kedelai                   420.000    
            
420.000    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon                 
      
90.000  

             
90.000    

15 Sugiyo Padi 
    
2.880.000  

    
3.040.000                

         
5.920.000  

          
7.400.000  

   Jagung         800.000            500.000      
         
1.300.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    
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Lanjutan Tabel 4.19.   Analisis Nilai Output (Pendapatan) Responden Petani Tumpang Sari  Kec. Wonosegoro (Rp/tahun) 

No. Nama 
Jenis 

 Tanaman Hasil Sawah Hasil Tegal Hasil Pekarangan Total  
Total  

Output 

      
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen  

III 
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen 

 III 
Panen  

I 
Panen 

 II 
Panen 

III     

16 Romelan Padi                   
                      
-  

          
3.709.500  

   Jagung           700.000          150.000      
            
850.000    

   Kedelai               339.500        
            
339.500    

   
Kacang-
kacangan         

    
2.430.000          

         
2.430.000    

   Ketela Pohon                     90.000    
             
90.000    

17 Suroso Padi                   
                      
-  

          
2.504.500  

   Jagung           900.000          750.000      
         
1.650.000    

   Kedelai         
       
562.000          

            
562.000    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon               240.000          52.500    
            
292.500    

18 Maryono Padi 
    
1.920.000  

    
1.760.000                

         
3.680.000  

          
5.860.000  

   Jagung         800.000      500.000            
         
1.300.000    

   Kedelai         
       
700.000          

            
700.000    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon               180.000        
            
180.000    
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Lanjutan Tabel 4.19.   Analisis Nilai Output (Pendapatan) Responden Petani Tumpang Sari Kec. Wonosegoro (Rp/tahun) 

No. Nama 
Jenis 

 Tanaman Hasil Sawah Hasil Tegal Hasil Pekarangan Total  
Total  

Output 

      
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen  

III 
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen 

 III 
Panen  

I 
Panen 

 II 
Panen 

III     

19 Ngatmin Padi                   
                      
-  

          
4.589.000  

   Jagung           900.000          175.000      
         
1.075.000    

   Kedelai               700.000        
            
700.000    

   
Kacang-
kacangan         

    
2.700.000          

         
2.700.000    

   Ketela Pohon                   114.000    
            
114.000    

20 Tarmuji Padi                   
                      
-  

          
2.452.500  

   Jagung                 720.000      
            
720.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                1.530.000    

         
1.530.000    

   Ketela Pohon                 
    
202.500  

            
202.500    

21 Zuhri Padi 
    
2.880.000                  

         
2.880.000  

          
3.940.000  

   Jagung           600.000          190.000      
            
790.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon         
       
210.000            60.000    

            
270.000    
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Lanjutan Tabel 4.19.   Analisis Nilai Output (Pendapatan) Rewsponden Petani Tumpang Sari Kec. Wonosegoro (Rp/tahun) 

No. Nama 
Jenis 

 Tanaman Hasil Sawah Hasil Tegal Hasil Pekarangan Total  
Total  

Output 

      
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen  

III 
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen 

 III 
Panen  

I 
Panen 

 II 
Panen 

III     

22 Warji Padi 
    
2.880.000                  

         
2.880.000  

          
4.202.100  

   Jagung                 600.000      
            
600.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                   675.000    

            
675.000    

   Ketela Pohon                 
      
47.100  

             
47.100    

23 Parnin Padi                   
                      
-  

          
1.882.400  

   Jagung           700.000          175.000      
            
875.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan         

       
783.000          

            
783.000    

   Ketela Pohon               141.600          82.800    
            
224.400    

24 Sucipto Padi 
    
1.280.000  

    
1.280.000                

         
2.560.000  

          
2.635.000  

   Jagung             75.000            
             
75.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon                   
                      
-    
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Lanjutan Tabel 4.19.   Analisis Nilai Output (Pendapatan) Responden Petani Tumpang Sari  Kec. Wonosegoro (Rp/tahun) 

No. Nama 
Jenis 

 Tanaman Hasil Sawah Hasil Tegal Hasil Pekarangan Total  
Total  

Output 

      
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen  

III 
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen 

 III 
Panen  

I 
Panen 

 II 
Panen 

III     

25 Kardi Padi 
    
1.120.000  

    
1.120.000                

         
2.240.000  

          
2.240.000  

   Jagung                   
                      
-    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon                   
                      
-    

26 Parjan Padi 
    
1.200.000  

    
1.200.000                

         
2.400.000  

          
2.640.000  

   Jagung         240.000              
            
240.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon                   
                      
-    

27 Wagiran Padi 
    
1.050.000  

    
1.050.000                

         
2.100.000  

          
2.260.000  

   Jagung         160.000              
            
160.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon                   
                      
-    
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Lanjutan Tabel 4.19.   Analisis Nilai Output (Pendapatan) Responden Petani Tumpang Sari  Kec. Wonosegoro (Rp/tahun) 

No. Nama 
Jenis 

 Tanaman Hasil Sawah Hasil Tegal Hasil Pekarangan Total  
Total  

Output 

      
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen  

III 
Panen 

 I 
Panen 

 II 
Panen 

 III 
Panen  

I 
Panen 

 II 
Panen 

III     

28 Hadi  Padi 
    
1.200.000  

    
1.200.000                

         
2.400.000  

          
6.300.000  

   Jagung           400.000            
            
400.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan         

    
3.500.000          

         
3.500.000    

   Ketela Pohon                   
                      
-    

29 Sutrimo Padi 
    
1.280.000  

    
1.280.000   1.280.000              

         
3.840.000  

          
3.865.000  

   Jagung                   25.000      
             
25.000    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon                   
                      
-    

30 Suwardi Padi 
    
4.500.000  

    
4.500.000                

         
9.000.000  

          
9.000.000  

   Jagung                   
                      
-    

   Kedelai                   
                      
-    

   
Kacang-
kacangan                   

                      
-    

   Ketela Pohon                   
                      
-    
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