I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanaman karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang menduduki
posisi cukup penting sebagai sumber devisa non migas bagi Indonesia, sehingga
memiliki prospek yang cerah. Oleh sebab itu upaya peningkatan produktifitas
usahatani karet terus dilakukan terutama dalam bidang teknologi budidayanya.
Kebutuhan dunia terhadap karet terus meningkat dari tahun ke tahun seiring
dengan berkembangnya industri yang menggunakan bahan baku karet di negaranegara maju.
Komoditas karet memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional,
yaitu sebagai sumber pendapatan lebih dari 10 juta petani dan memberikan
kontribusi yang sangat berarti pada devisa negara yang mencapai sekitar US$ 2,18
juta pada tahun 2004. Selain itu, pengembangan perkebunan karet berperan dalam
mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah
pengembangan,

dan

berfungsi

sebagai

pelestarian

lingkungan.

Andalan

perkebunan karet di Indonesia bertumpu pada perkebunan rakyat, yang mencakup
areal 83% (2,8 juta ha) dari total perkebunan karet Indonesia (3,3 juta ha), dan
memberikan kontribusi sekitar 76% (1,2 juta ton) dari total produksi karet alam
nasional (1,63 juta ton) pada tahun 2002. Secara permasalahan utama perkebunan
karet adalah masih rendahnya produktivitas kebun (sekitar 610 kg/ha/tahun) bila
dibandingkan dengan produktivitas tanaman karet perkebunan besar yang
mencapai sekitar 1100-1200 kg/ha. (Anonimous, 2009).
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Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa perkebunan karet
mempunyai kemampuan menyumbangkan devisa bagi negara sehingga produksi
karet harus ditingkatkan. Oleh karena itu pemerintah telah melakukan berbagai
upaya peningkatan produksi baik dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi,
yang melibatkan berbagai instansi pemerintah seperti dinas pertanian dan
perkebunan, Balai Penyuluhan Pertanian dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk
memfasilitasi dan memotivasi petani agar mampu dan mau melakukan
usahataninya dengan efektif dan efisien.
Untuk melakukan pendapatan petani yang efektif dan efisien petani harus
menggunakan suatu perkiraan atau sering dikatakan dengan analisis usahatani.
Dalam analisis usahatani ini dicantumkan secara jelas berapa total biaya yang
dikeluarkan, berapa hasil produksi dan berapa harga produksi serta berapa
penerimaan yang diperoleh petani dari usahatani tersebut dalam sekali panen.
Realita yang terjadi di kalangan petani yaitu masih jarangnya bahkan tidak
pernah petani menghitung dengan mendetail analisis usahatani secara ekonomi.
Artinya mereka tidak pernah membuat perincian biaya-biaya yang dikeluarkan
baik berupa biaya pembelian pupuk, pestisida, sewa lahan, maupun biaya tenaga
kerja serta tidak pernah menghitung jumlah penerimaan dalam sekali panen.
Sehingga berapa keuntungan yang didapatkan dalam sekali panen hampir tidak
diketahui. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pendidikan dan pengetahuan
petani itu sendiri.
Dengan adanya analisis usahatani yang jelas berarti petani akan dapat
mengetahui dengan persis berapa biaya usahataninya, serta faktor-faktor apa saja
yang berperan dalam keberhasilan suatu usahatani yang akan berdampak langsung
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pada pendapatan petani itu sendiri. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh
petani sangat mempengaruhi motivasi petani itu sendiri dalam melakukan
usahatani. Semakin besar pendapatan yang diperoleh petani maka semakin giat
dan bersemangat petani tersebut melakukan usahataninya. Begitu juga sebaliknya
semakin kecil pendapatan yang diperoleh oleh petani maka semakin malas dan
tidak bersemangat petani tersebut dalam melakukan usahataninya. Oleh karena
itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul ‘‘Analisis Pendapatan Petani
Karet di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh
Barat”.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang penelitian ini dapat dirumuskan menjadi
pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah Seberapa besar pendapatan petani
Karet di Desa Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan
Petani Karet (Hevea brasiliensis) di Desa Ujong Tanoh Darat Kecamatan
Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :
1.

Sebagai bahan masukan bagi petani karet dalam usaha perbaikan tingkat
pendapatan dan pola usahatani yang lebih efesien.

2.

Sebagai informasi bagi pihak terkait serta masyarakat luas dalam
pengembangan usaha perkebunan karet.

3

4

3.

Sebagai bahan studi dan referensi bagi mahasiswa yang berhubungan dengan
penelitian ini, khususnya mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.

1.5. Hipotesis Penelitian
Dari penelitian

diduga Analisis pendapatan petani karet Desa Ujong

Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat diduga tingkat
pendapatan petani karet secara ekonomis layak diusahakan di daerah penelitian.
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