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ABSTRAK
SABARMAN DAMANIK. Pengembangan Usaha Pertanian Konservasi Tanaman Akar
Wangi, Studi Kasus DAS Cimanuk Hulu, Garut. Dibimbing oleh : KOOSWARDHONO
MUDIKDJO sebagai ketua, SURJONO H. SUTJAHJO, dan SYAFRIL KEMALA sebagai
anggota.
Tujuan penelitian adalah (1) mendapatkan pola usahatani konservasi akar wangi
yang mampu menekan erosi tanah dan serangan hama (2) mengetahui bentuk fungsi
produksi dan analisis ekonomi serta finansial dari tiga pola usahatani yang diteliti (3)
mengetahui respon petani terhadap pola usahatani konservasi akar wangi. Penelitian
dilakukan di Kabupaten Garut.
Pola yang diteliti adalah : (1) Pola Petani yang menggunakan bibit lokal, jarak tanam
segi empat, pupuk anorganik dan tanpa tanaman lorong, (2) Pola Introduksi
menggunakan bibit varietas introduksi (komposit) dari Balai Penelitian Tanaman Rempah
dan Obat, jarak tanam segi tiga, pupuk anorganik, guludan dan tanpa tanaman lorong, (3)
Pola konservasi, menggunakan bibit lokal, jarak tanam segi empat, pupuk organik dan
menanam tanaman lorong.
Metode penelitian yang digunakan yaitu : (1) Eksperimen (Rancangan Acak
Kelompok) dengan 6 perlakuan dan 2 ulangan, (2) Analisis Fungsi Produksi Translog, (3)
Identifikasi hama dengan "Light Trap" dan (4) Pengukuran erosi dengan metode petak kecil
(PPT), (5) Analisis respon dengan menggunakan metode korelasi Spearman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pola usahatani akar wangi yang diteliti
ternyata pola konservasi menghasilkan panjang akar yang lebih tinggi daripada usahatani
lainnya dan hasil uji Duncan menunjukkan untuk pola konservasi 57,85 cm, pola petani
55,40 cm dan pola Introduksi 49 cm. Hasil uji Duncan untuk panjang akar wangi pada pola
konservasi menampilkan tingkat kepercayaan 99% (p** < 0,01) dan signifikan. Hasil
identifikasi hama yang menyerang pertanaman akar wangi adalah hama belalang (Acrida
turnita) dengan intensitas sebagai berikut: a) Pola petani 1,11 %, b) Pola introduksi 1,92 %,
dan c) Pola konservasi 0,013 %. Tingkat erosi yang terjadi dipertanaman akar wangi adalah:
a) Pola petani 26,20 ton/ha, b) Pola introduksi 19,40 ton/ha, dan c) Pola konservasi 17,80
ton/ha. Tingkat produktivitas yang dicapai dari ketiga pola usahatani tersebut yaitu a). Pola
petani sebesar 14.700 kg/ha/tahun, b) Pola introduksi 12.900kg/ha/tahun dan c). Pola
konservasi 18.400kg/ha/tahun.
Adapun hasil analisis kelayakan finansial pada ketiga pola yaitu pola petani didapat
B/C ratio 2,72, NPV Rp. 9.888.000 dan IRR 16,5612%, sedangkan pola introduksi didapat
B/C ratio 2,05, NPV Rp. 7.071.000 dan IRR 16,5702%, sementara untuk pola konservasi
didapat B/C ratio 2,71, NPV Rp. 12.407.000 dan IRR 16,5609%. Hasil analisis fungsi
produksi translog pada pola konservasi terdapat nilai elastisitas skala usaha sebesar 2,8996
dan pola petani 4,3378 yang menandakan bahwa skala usaha tani akarwangi tersebut berada
pada posisi increasing return to scale. Sedangkan elastisitas pola introduksi sebesar 0,6538
berada dalam posisi constant return to scale artinya input sudah cukup untuk meningkatkan
produksi.
Koefisien teknologi untuk pola konservasi sebesar 128,81 lebih tinggi
dibandingkan pola introduksi sebesar 37,74 dan pola petani sebesar -9,60. Analisis respon
petani terhadap pola konservasi dipengaruhi tingkat pendapatan dengan koefisien korelasi
sebesar 0,197 dan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dengan koefisien korelasi
sebesar 0,458. Dengan demikian dari hasil analisis ekologis dan ekonomis pola konservasi
merupakan yang terbaik dari pola lainnya.

Kata Kunci : Akar Wangi, Pola Usahatani, Konservasi, Erosi, Fungsi Produksi,
Respon Petani
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ABSTRACT
SABARMAN DAMANIK. Study on Conservation Agriculture development of
Akarwangi. A study case at upper stream Cimanuk watershed, Garut.
KOOSWARDHONO MUDIKDJO as Chairman and SURJONO H. SUTJAHJO,
SYAFRIL KEMALA as members of the Advisory Committee.
The research's objective use : (1) studying farming system conservation of
vetiver that capable pressing land erosion and pest. (2) Analsis production third
farming system (3) know farmer respon for conservation. The research’s was
conducted at Residency of garut and focused on three farming pattern. The pattern
including such as : (1) Farmer pattern that used local seed, rectangular plant
spacing, inorganic fertilizer, (2) introduction pattern that used introduction variety
(composite) from Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, inorganic fertilizer
and wihout alley cropping and (3) conservation pattern that used local variety,
rectangular plant spacing , organic fertilizer and alley cropping.
The reasearch methods are : (1) experiment (block of randomized design)
with 6 treatments and two replication, (2) Analysis production function translog (3)
Pest identification using light trap as long as a mounth, and (4) erosian
measurement using small plot (22 m x2 m ) methods (PPT) as Long as 6 months. (5)
Analysis farmer respons and method multiple regression.
The experiment result was indicated that conservation pattern shows the
highest root weight. The value from Duncan test is such as follows : conservation
0,74, farmer 0,60 and introduction pattern 0,50. Duncan test for weight of akar
wangi with conservation pattern show significance level 99% (P*** < 0,01 ) that is
significant. Identification result of pest shows that grasshopper (Acrida turnitd) is
infested pest for akar wangi. The intensity is for farmer, introduction and
conservation pattern is 1,11%, 1,92% and 0,013%. Result for erosion level on akar
wangi with farmer, introduction and conservation pattern is 26,20 ton/ha, 19,40 ton
/ha and 17,80 ton /ha. Then, the production level reach from the third it farmer
pattern 14.700 kg/ha/year introduction pattern 12.900kg/ha/year and conservation
pattern 18.400 kg/ha/year.
Analyses feasibility study show that (1) farmer pattern B/C ratio 2,72, NPV
Rp. 9.888.000 and IRR 16,5612%, (2) introduction pattern B/C ratio 2,05, NPV Rp.
7.071.000 and IRR 16,5702%, (3) conservation pattern B/C ratio 2,71, NPV Rp.
12.407.000 and IRR 16,5609%. Moreever the result of producation function translog
in farmer pattern value elasticity amount 4,3378 and conservation pattern is 2,8996
at position increasing return to scale. That is the farmer still can add input
combination to gain maximal profit. The position introduction pattern (0,6538)
constant return to scale it is input factor that enough to increase. Coeficien of
technology for conservation pattern is 128,81 higher than introduction pattern
(37,74) and farmer pattern (-9,60). Respon analysis for farmer to conservation
pattern influence income and education with coefficient of correlation 0,197 and
0,458. Result of ecologyst and economics analyses show that it conservation pattern
is the best.

Key word :

Vetiver Zizanoides, Farming System, Conservation, Erosion, Production
Function, Farmer Respon.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Akar wangi

(Vetiveria zizanioides Stapf) adalah salah satu tanaman

penghasil minyak atsiri yang produknya berupa minyak akar wangi (vetiver oil).
Minyak diperoleh melalui proses penyulingan dari bagian akarnya mempunyai
aroma yang lembut dan halus yang dihasilkan oleh ester dari asam vetivenat serta
senyawa vetiverone dan vetivenol yang saat ini belum dapat dibuat secara sintetis.
Minyak akar wangi digunakan secara luas untuk pembuatan parfum, kosmetika,
pewangi sabun dan obat-obatan, serta pembasmi dan pencegah serangga
(Departemen Pertanian, 1999). Di Indonesia, tanaman akar wangi telah lama
dikenal sebagai komoditas andalan ditandai dengan diekspornya akar tanaman ini
dari Kabupaten Garut sejak tahun 1918 (Heyne,1987). Saat ini sekitar 90%
minyak akar wangi diekspor, dan lima tahun terakhir rata-rata volume ekspor
sebanyak 80 ton atau seperempat dari total produksi dunia yang diperkirakan
mencapai 300 ton setiap tahunnya. Di pasar dunia minyak akar wangi

dari

Indonesia dikenal dengan nama Java Vetiver Oil.
Produksi akar wangi

Indonesia dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan. Produksi akar dan minyak pada tahun 1998 masing-masing sebesar
15.444 ton dan 61,68 ton dan pada tahun 1999 naik menjadi 18.626 ton untuk akar
dan 74,51 ton untuk minyak, atau dengan kenaikan sebesar 20,61 %. Nilai ekspor
pada tahun 1999 mencapai US$ 680.703,50, dengan volume 36.650 ton.
Kabupaten Garut, Jawa Barat, merupakan sentra produksi utama (89%) akar
wangi di samping Kabupaten Sukabumi dengan luas areal sekitar 1.475 ha pada
tahun 1988 dan meningkat menjadi 2.400 ha pada tahun 2001 (Disbun Kabupaten
Garut, 2002). Di Indonesia dikenal dua jenis tanaman akar wangi , yaitu jenis
tidak berbunga dan jenis berbunga. Umumnya yang digunakan jenis yang tidak
berbunga karena kadar minyaknya lebih tinggi, di Garut disebut jenis Tembaga
dan Kacang Hijau, dan diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat.
Penanaman akar wangi di Garut terutama berkembang di daerah bagian hulu
DAS Cimanuk pada wilayah-wilayah topografi bergelombang, berbukit, sampai
bergunung dengan kemiringan-kemiringan lereng antara 15% sampai lebih dari
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45%. Kawasan DAS Cimanuk umumnya didominasi oleh jenis tanah regosol
(Disbun Kabupaten Garut, 1993). Tanah dengan tekstur berpasir ini memang
sangat ideal untuk penanaman jenis akar wangi (vetiver), namun jenis tanah
tersebut peka terhadap erosi karena stabilitas agregatnya sangat rendah. Iklim, tipe
A menurut klasifikasi Scmidth dan Ferguson dengan rata-rata curah hujan per
tahun 2.818 mm, 234 mm perbulan, dan hari hujan 155 hari per tahun. Topografi
bergelombang dan berbukit dengan ketinggian 900–2000 m dpl.
Kebiasaan petani selama ini dalam mengelola sistem usahataninya kurang
memperhatikan aspek lingkungan, sehingga pada tahun 1974 pernah dilarang
menanam akar wangi oleh Pemda Jawa Barat dengan Surat Keputusan Gubernur
No.249/A.II/5/SK/1974, namun larangan tersebut tidak efektif karena tidak
diindahkan oleh petani akibat desakan kebutuhan rumah tangga petani serta
kurang tersedianya lapangan kerja lainnya. Dalam hal ini tanaman akar wangi
merupakan tanaman pokok petani yang paling dapat diandalkan sebagai sumber
pendapatan rumah tangga dibandingkan dengan usaha tanaman lainnya. Oleh
karena itu pada tahun 1990, Pemda Jawa Barat memperbolehkan petani menanam
tanaman akar wangi dengan syarat harus memperhatikan aspek-aspek konservasi
lahan.
Petani akar wangi di daerah Garut adalah petani tradisional dan turuntemurun serta belum menerapkan upaya-upaya konservasi lahan. Pengusahaan
akar wangi dilakukan dalam bentuk pola tanam campuran dengan tanaman sela
semusim tanpa ada tanaman penutup tanah untuk menahan erosi. Jenis tanaman
sela yang digunakan petani beragam pada setiap kecamatan begitu pula dengan
jumlah, intensitas tanaman, dan tingkat teknologi budidaya yang diterapkan.
Tanaman sela yang menonjol di Kabupaten Garut adalah kubis, kentang, tomat,
bawang merah dan tembakau. Pemberian pupuk buatan dan pupuk kandang serta
penggunaan pestisida untuk pemberantasan hama/penyakit oleh petani hanya
digunakan untuk tanaman sela, sedangkan untuk tanaman akar wangi hanya
dilakukan pemupukan NPK saja. Sewaktu panen akar wangi dan panen tanaman
sela, terjadi pembongkaran lapisan tanah untuk mengambil akar dan umbi
tanaman sela (kentang), sehingga pada saat tertentu ± 1 – 2 bulan terjadi kondisi
lahan yang terbuka tanpa ada tanaman penutup tanah (vegetasi). Hal ini
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menyebabkan produktivitas lahan dan tanaman dari tahun ke tahun menurun.
Disisi lain, sistem budi daya akar wangi secara tradisional tersebut telah
menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya erosi tanah, longsor dan
pendangkalan sungai. Kondisi demikian jika tidak diatasi akan menyebabkan
degradasi lingkungan yang semakin parah yang pada akhirnya tingkat pendapatan
petani juga akan menurun. Untuk itu perlu diupayakan penerapan tekonologi
budidaya yang berwawasan konservasi baik secara mekanik maupun vegetatif
sehingga degradasi kualitas lingkungan dapat dihindari atau diperkecil dan tingkat
produktivitas tanaman dapat terus dipertahankan.

1.2. Kerangka Pemikiran
Perbaikan kondisi pertanaman akar wangi di Kabupaten Garut perlu
dilakukan karena daerah penanamannya sudah merambah sampai ke daerah
lereng-lereng bukit. Lahan diatas kemiringan 30% sangat rawan terhadap erosi.
Hal ini harus dicari solusi yang terbaik untuk mencari pola usaha tani yang dapat
memberikan jawaban terhadap kondisi lingkungan pertanaman akar wangi. Salah
satu pemikiran adalah mencoba beberapa pola usaha tani akar wangi yang
kemungkinan dapat menjadi dasar pengembangan dalam rangka pencegahan
kerusakan lingkungan khususnya erosi.
Oleh karena itu upaya perbaikan pola tanam usahatani yang diarahkan
pada komoditas yang mempunyai nilai konservasi dengan harapan selain dapat
meningkatkan pendapatan juga ada jaminan stabilitas produksi, sehingga upayaupaya konservasi tanah dapat dilakukan oleh petani. Pola usaha tani konservasi
yang

memperhatikan

lingkungan

dengan

adanya

tanaman

lorong

dan

pembentukan guludan permanen akan dapat menekan laju erosi permukaan.
Pengembangan akar wangi sebagai usaha pertanian konservasi melalui teknik
konservasi vegetatif dengan sistem budidaya lorong (alley cropping system) akan
dapat dikembangkan di daerah kabupaten Garut yang didominasi tanah dengan
tekstur berpasir dan sangat peka terhadap erosi karena stabilitas agregatnya sangat
rendah. Sebagai kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.
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Pertanaman Akar
Wangi (kondisi awal)
• tradisional
• lahan berlereng
• Tanpa konservasi
•` Produktivitas
rendah
• modal terbatas

Daerah
pertanaman akar
wangi yang
memperhatikan
konservasi

Masalah :
• konservasi tanah
• pola usahatani
• pengolahan hasil
• ekonomi dan
komponen kredit
• respon petani

kajian pola usaha
tani, konservasi
faktor produksi

peningkatan
produksi
Melalui
• kajian ekologi
• kajian pola
usahatani
• survei analisis
finansial dan
ekonomi

pembentukan
kelompok petani
konservasi

Keluaran
• sistem pola
usahatani
konservasi
• pendapatan petani
meningkat
• ramah lingkungan
(tingkat erosi
rendah)
• respon petani
positif

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pengembangan Usaha Pertanian Konservasi
Tanaman Akar wangi .
Dari gambar di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
a. Usaha Pertanian Konservasi
Pengkajian sistem usaha pertanian konservasi adalah pola pengembangan
sistem usaha pertanian berbasis komoditas yang di dalamnya telah menerapkan
esensi baru dari pengembangan agribisnis.
Ciri-ciri utama pengkajian adalah:
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1. Luasan pengkajian memenuhi skala komersial
2. Adanya

introduksi

teknologi

baru

yang

disempurnakan

dan

siap

dimasyarakatkan meliputi aspek teknis, ekonomi dan kelembagaan
3. Dilaksankan pada lahan petani dengan pendekatan partisipasif
4. Tanaman yang diusahakan dapat menekan tingkat erosi serta ramah
lingkungan
b. Pola Usahatani Konservasi
Sesuai dengan teori dimana pada kemiringan lahan 15-40% sebaiknya
sudah ada tanaman konservasi dengan sistem budidaya lorong. Tingkat bahaya
erosi pada tebal solum < 30 cm sudah mencapai 15-60 ton/ha/tahun, dengan
kriteria sedang sampai berat (Hardjowigeno, 2003). Kondisi pertanaman akar
wangi

yang tradisional dan belum memperhatikan kaidah konservasi akan

menambah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu perlu uji teknologi usahatani
yang akan menghasilkan pola usahatani konservasi. Pengujian pola tersebut
melalui analisis eksperimen akan mendapatkan pola usahatani yang mana paling
baik dan tepat untuk mengatasi masalah erosi. Disamping itu juga dilakukan
pengukuran erosi langsung secara pengamatan di lapangan selama 6 bulan.
Introduksi teknologi yang dihasilkan diharapkan layak secara lingkungan dan
ekonomi.
c. Faktor Produksi
Berdasarkan kebutuhan pada teknologi usahatani dan teknologi pengolahan
hasil maka diperlukan permodalan yang cukup besar untuk dapat memenuhi
komponen teknologi tersebut antara lain : (1) bahan tanaman, (2) pupuk organik, (3)
biaya tenaga kerja, (4) peralatan lapangan, (5) ketel penyulingan, (6) bangunan
pabrik dan (7) modal kerja pengadaan bahan bakar melalui komponen kredit kepada
petani dan penyuling. Prioritas komponen kredit diberikan kepada petani usaha
kecil mulai dari pengolahan lahan/tanah, benih, pupuk, penyiangan dan panen.
Dari sisi aspek ekonomi sangat diperlukan modal usaha tani untuk
melakukan pola konservasi supaya kondisi lingkungan/lahan dapat ditingkatkan
melalui pola tersebut. Parameter input tetap seperti bibit, pupuk dan pemeliharaan
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tanaman maupun alat penyuling menyebabkan semakin meningkatnya keuntungan
petani (Damanik, 2005).
d. Peningkatan Produksi
Produksi akarwangi tingkat petani masih berkisar 8,5 – 10 ton/ ha / tahun
dan kondisi ini masih dapat ditingkatkan dengan pemberian input produksi seperti
bibit unggul dan pupuk. Kemudian introduksi bibit unggul salah satu cara untuk
peningkatan produksi begitu juga metode yang dapat memperbaiki kondisi
pertanaman akarwangi dengan penanaman di lahan miring di atas 20 %.
Pembentukan guludan maupun tanaman lorong dapat menekan erosi.
e. Kelembagaan Petani
Dari sisi kelembagaan sangat diperlukan pembentukkan kelompok petani
konservasi supaya partisipasi petani dapat ditingkatkan melalui institusi kelompok
usaha bersama yang sudah dapat dikembangkan menjadi kelompok petani
konservasi. Transfer teknologi dan pemahaman aspek lingkungan dari petugas
penyuluhan pertanian dan peneliti diharapkan akan berjalan dengan baik dan efektif
melalui institusi petani konservasi.
1.3. Perumusan Masalah
Kondisi pertanaman akar wangi di kabupaten Garut yang diusahakan pada
daerah berlereng dan beresiko adanya erosi, maka perlu memperbaiki sistem
usahatani/ pola tanam akar wangi yang dapat meningkatkan produktivitas lahan,
produktivitas tanaman, pendapatan petani, pengendalian laju erosi, dan perbaikan
lingkungan. Perbaikan sistem usahatani tersebut merupakan introduksi teknologi,
yang beraspek konservasi dan lingkungan serta juga solusi pemecahan masalah
pengembangan pertanaman akar wangi di kabupaten Garut.
Aspek perbaikan teknologi produksi sangat penting karena tanaman akar
wangi mempunyai alur produksi dari mulai tingkat usahatani (on farm) sampai
pengolahan dan pemasaran. Artinya produksi berupa akar wangi segar tidak
mempunyai nilai apabila tidak dilakukan proses pengolahan hasil untuk
memperoleh hasil minyak akar wangi. Khusus aspek produksi ini yang perlu
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diperhatikan adalah (1) bahan tanaman yaitu varietas yang mempunyai
produktivitas yang tinggi, (2) umur panen tanaman akar wangi harus 12-14 bulan
sehingga rendemen minyaknya mencapai 1-2% dan (3) tingkat kebersihan dan
kekeringan dari akar wangi

segar harus baik sebelum dijual ke pabrik

penyulingan. Ketiga hal tersebut sangat mendasar untuk diperhatikan petani akar
wangi sehingga dapat diperoleh produksi yang optimal untuk diproses menjadi
minyak akar wangi . Tanpa memperhatikan bahan tanaman, umur panen dan
kebersihan akar wangi maka sangat sulit memperoleh harga yang maksimal dan
tetap membuat petani pada posisi yang lemah karena kualitas produknya tidak
layak untuk dipasarkan.
Sesuai dengan teori dimana pada kemiringan lahan 15-40% sudah harus
ada tanaman konservasi dan sistem budidaya lorong. Tingkat bahaya erosi pada
tebal solum < 30 cm sudah mencapai 15-60 ton/ha/tahun, dengan kriteria sedang
sampai berat (Hardjowigeno, 2003).

Kondisi pertanaman akar wangi

yang

tradisional belum sepenuhnya memperhatikan kaidah konservasi sehingga bisa
menurunkan produktivitas usaha pertanian akarwangi.
Teknologi konservasi meliputi pemilihan jenis tanaman, pengaturan sistem
pertanaman, pembuatan teras bangku, teras gulud, agroforestry, penggunaan
mulsa, penanaman rumput

penguat teras dan lain-lain atau kombinasi dari

berbagai komponen teknologi tersebut (Tasma et al. 1990).
Dalam prakteknya teknologi-teknologi tersebut ada yang mampu secara
baik mencapai sasaran, tetapi ada pula yang masih jauh dari pencapaian sasaran.
Hal ini sangat tergantung pada kondisi wilayah dimana teknologi tersebut
diterapkan dan pengelolaan usahatani oleh petani.

Penerapan teknologi

konservasi pada tanaman akarwangi memerlukan suatu kajian pola usahatani
mana yang sesuai di daerah DAS Cimanuk Hulu, apakah pola petani, pola
introduksi dan pola usahatani konservasi.
Pola petani adalah kondisi pertanaman akarwangi yang berlangsung saat
ini dimana aspek faktor produksinya adalah bibit lokal, tanpa ada guludan,
pemakaian pupuk anorganik, dan panen sekaligus. Sedangkan pola introduksi
yaitu penggunaan faktor produksi dengan bibit komposit, ada guludan, pupuk
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anorganik, dan panen bertahap. Selanjutnya pola konservasi menanam tanaman
lorong, ada guludan, pupuk organik dan bibit lokal.
Kegiatan konversi lahan kehutanan di DAS Cimanuk Hulu yang
digunakan untuk pertanaman akar wangi, yang semestinya berfungsi sebagai
kawasan konservasi, mengakibatkan berkurangnya penutupan (coverage) lahan.
Luas hutan di kawasan DAS Cimanuk hanya 16 persen dari luas wilayah atau
masih kekurangan luas hutan sebagai penyangga sebesar 19.531 ha, artinya luasan
tersebut masih kurang dari syarat minimal luasan hutan di suatu kawasan yaitu
minimal 30 persen dari luas wilayah sesuai dengan Undang-undang No.41 tahun
1999 tentang kehutanan. Kerusakan di hulu juga disebabkan munculnya lahan
kritis sebanyak 4.806 ha yang masuk kawasan DAS Cimanuk Hulu. Kerusakan
daerah hulu selanjutnya mengakibatkan peningkatan aliran permukaan (run off),
peningkatan erosi, penurunan kemampuan menyerap dan menyimpan air.
Permasalahan yang berhubungan dengan erosi tanah dan material terlarut
akibat kerusakan daerah hulu mengakibatkan penurunan kualitas lahan dan
pendangkalan aliran sungai (sedimentasi). Intensitas dampak kerusakan hulu
terhadap hilir akan terus meningkat seiring berlanjutnya kerusakan di hulu.
Sedimen yang masuk ke muara Sungai Cimanuk mengakibatkan pendangkalan
dan selanjutnya terjadi banjir. Pertanaman padi dan palawija di daerah hilir
diperkirakan ± 150 ha tergenang air.
Pola usahatani akar wangi yang diterapkan petani di wilayah ini belum
mengikuti kaidah-kaidah konservasi, sehingga memperburuk kondisi lahan-lahan
kritis tersebut. Tidak diterapkannya kaidah-kaidah konservasi oleh petani akar
wangi berkaitan erat dengan rendahnya kemampuan petani dari segi finansial dan
ketersediaan teknologi yang spesifik lokasi (Puslitbangbun, 2003).
Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini sebagai perumusan masalah
adalah :
1. Sejauh mana sistem pola usahatani petani, introduksi, dan pola konservasi
pada akar wangi dapat mencegah degradasi lingkungan khususnya erosi lahan ?
2. Sejauh mana aspek ekonomi (fungsi produksi) usahatani akar wangi pada
ketiga pola (petani, introduksi, konservasi) ?
3. Sejauh mana tingkat respon petani terhadap pola usahatani konservasi ?
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Strategi penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut
dilakukan dengan merancang penelitian dalam beberapa sub kajian sebagai
berikut :
a. Kajian ekologis pola usahatani akar wangi untuk melihat pertumbuhan
vegetatif dan generatif dari ketiga pola usahatani dan membandingkan mana
pola usahatani yang dapat menekan laju erosi.
b. Kajian ekonomi pola usahatani akar wangi, untuk melihat kelayakan finansial
dan efesiensi usahatani.
c. Analisis respon petani, untuk melihat faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi petani untuk dapat merespon pola usahatani konservasi apakah
pendapatan, tenaga kerja, pendidikan dan keikutsertaan dalam pelatihan.

1.4. Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola usahatani akar wangi yang
mampu melestarikan lingkungan dan memberikan keuntungan yang layak bagi
petani, yaitu:
1. Mendapatkan pola usahatani akar wangi (pola petani, pola introduksi dan pola
konservasi) yang mampu menekan erosi tanah berwawasan konservasi dan
serangan hama, dan dapat meningkatkan produktivitas tanaman akar wangi.
2. Mengkaji bentuk fungsi produksi dan analisis ekonomi serta finansial dari
ketiga pola usahatani.
3. Mengetahui respon petani terhadap pola usahatani

akar wangi yang

berwawasan konservasi dan lingkungan.

1.5. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu :
a. Petani akar wangi dapat mengadopsi pola usahatani konservasi untuk
melestarikan lingkungan di wilayahnya.
b. Petani akar wangi dapat meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi yang
lebih tinggi
c. Para peneliti dan masyarakat luas sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam
hal konservasi lingkungan dan ekonomis usahatani akar wangi.
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1.6. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka hipotesis penelitian
adalah sebagai berikut :
a. Diduga pola konservasi usahatani akar wangi dapat menekan laju erosi dan
tingkat serangan hama serta memberikan tingkat produktifitas yang lebih
tinggi.
b. Diduga pendapatan petani akar wangi yang menggunakan pola konservasi
lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan usahatani akar wangi pada
pola petani maupun introduksi.
c. Diduga respon petani akar wangi pada pola konservasi lebih tinggi
dibandingkan dengan pola petani dan introduksi.
1.7. Novelty Penelitian
Penelitian ini memberikan suatu yang baru dalam hal:
(1) Introduksi penanaman penutup tanah (vegetasi) secara permanen melalui
sistem tanaman lorong dan pembuatan guludan yang ditanami serai wangi dan
rumput ternak dimana yang dilakukan hanya pemangkasan daun vegetatif
tanpa pembongkaran akar tanaman.

Disamping itu juga cara panen akar

wangi bertahap artinya panen akar wangi diatur secara bergilir sehingga
keadaan vegetasi tanaman di dalam satu hamparan yang berlereng dapat
dipertahankan. Pembuatan guludan yaitu melakukan penimbunan tanah pada
bibir-bibir lereng selebar ± 1 – 2 meter akan mengurangi tekanan aliran
permukaan (run off) apabila musim hujan. Pertanaman pada daerah guludan
dengan mengikuti garis kontur akan memberikan dampak positif terhadap
pengurangan tingkat erosi.
(2) Pendekatan model fungsi produksi translog, tidak pernah diaplikasikan dalam
melakukan analisis produksi akar wangi.
(3) Pengenalan (introduksi) pola usahatani konservasi tanaman akar wangi yang
ramah lingkungan dengan menggunakan pupuk organik dan bibit lokal yang
dapat meningkatkan produktivitas dan sekaligus meningkatkan pendapatan
petani.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Akar Wangi (Vetiveria zizanioides Stapf)
Tanaman akar wangi dapat tumbuh mulai dari dataran rendah sampai
dataran tinggi di atas 1000 m dpl. Tanaman ini akan menghasilkan minyak yang
baik bila ditanam pada daerah ketinggian lebih dari 700 m dpl, dengan iklim
sedang (temperate) dan kurang menghendaki naungan. Akar wangi tumbuh baik
dengan jumlah curah hujan 2000-3000 mm tiap tahun dan masih tetap tumbuh jika
selama dua bulan tidak ada hujan. Suhu udara yang dikehendaki antara 17o – 27o
C. Tanah yang baik untuk pertumbuhan akar wangi adalah tanah yang berpasir
atau tanah abu vulkanik. Pada tanah tersebut akar dengan mudah dapat dicabut
tanpa ada yang tertinggal. Bila ditanam pada tanah yang padat, keras dan berliat
berat akarnya akan sulit dicabut dan menghasilkan akar dengan rendemen minyak
yang rendah. Jenis tanah Regosol dan Andosol dengan drainase baik merupakan
media tumbuh yang sesuai bagi tanaman akar wangi. (Guenther, 1992).
Di daerah utama penghasil akar wangi (Garut) tanaman ini banyak
diusahakan pada daerah dengan bentuk wilayah berbukit sampai bergunung
dengan kemiringan tanah di atas 15 persen dan jenis tanahnya Andosol. Jenis
tanah ini bertekstur kasar dengan kadar pasir dan debu lebih dari 60 persen.
Sedangkan nilai kepekaan terhadap erosi (erodibilitas) 0.22, dari jenis tanah ini
tergolong sedang (Departemen Pertanian, 1999). Akar wangi termasuk tanaman
tahunan, tidak berimpang dan tidak berstolon. Bentuk tanaman ini hampir seperti
serai wangi tetapi daunnya lebih kecil, tegak dan kaku serta tidak berbau seperti
akarnya dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5-2 m. Akar wangi dapat
diperbanyak dengan cara vegetatif yaitu melalui pecahan bonggol-bonggol
bergaris tengah 10 cm dengan lima mata tunas yang diambil dari tanaman
berumur 12 bulan atau lebih. Cara lain adalah dengan mengambil rumpun-rumpun
dari lokasi pembibitan, kemudian dibelah-belah. Sebelum ditanam daunnya
dipotong sehingga tersisa kurang lebih 20 cm dengan maksud untuk mengurangi
penguapan pada saat tanam.
Bahan tanaman/bibit harus berasal dari tanaman yang telah berumur 12
bulan atau lebih dengan pertumbuhannya yang baik. Tanaman akar wangi tidak
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begitu membutuhkan pengolahan tanah yang intensif, kecuali pada tanah yang
berat yaitu tanah dengan kadar liat yang banyak. Pengolahan tanah cukup dengan
membuat lubang untuk tanam seukuran dengan daun cangkul atau 20 cm x 20
cm x 15 cm. Penanaman sebaiknya dilakukan pada musim hujan.
Jarak tanam 40 cm x 60 cm, 60 cm x 60 cm dan 60 cm x 80 cm tergantung
kemiringan tanah dan sistim tanam. Pada tanah yang semakin miring, jarak tanam
semakin besar. Begitu pula pada penananam polikultur, jarak tanamnya lebih
besar dari pada monokultur. Penanaman akar wangi menurut Guenther (1992)
tidak boleh ditanam di tempat terlindung, karena akan menyebabkan pengaruh
yang kurang baik terhadap pertumbuhan sistim akar.
Pemeliharaan yang perlu dilakukan adalah pemupukan dan pemangkasan,
sedangkan pemberantasan hama dan penyakit tidak akan banyak diperlukan.
Untuk dataran tinggi dengan tanah abu vulkanik dapat diberi pupuk NPK (37 : 65
: 65) dengan dosis 150 - 200 kg/ha/th (Departemen Pertanian, 1999).
Pemangkasan daun dilakukan setiap enam bulan sekali akan memberikan
pengaruh yang baik pada pertumbuhan akarnya. Daun hasil pemangkasan dapat
dipergunakan sebagai mulsa untuk mempertahankan kelembaban tanah dan
mengurangi erosi.
Di Kabupaten Garut petani menanam akar wangi secara monokultur atau
tumpangsari dengan tanaman sayuran. Bahan tanaman akar wangi yang
digunakan para petani adalah dari bonggol, umumnya berasal dari jenis lokal
tanpa adanya seleksi. Jarak tanam yang digunakan sangat bervariasi yaitu 20 x 30
cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm, 30 x 40 cm, 40 x 40 cm, 40 x 60 cm, dan 40 x 80
cm. Tindakan pemupukan dan pemeliharaan lainnya praktis tidak dilakukan,
kecuali pada tanaman akar wangi yang ditumpang sarikan dengan tanaman
sayuran seperti wortel, kol, bawang daun dan bawang putih. Pemangkasan daun
dan penyiangan pada tanaman akar wangi yang ditanam secara monokultur tidak
dilakukan. Sedangkan yang ditumpang sarikan dipangkas dan dilakukan
penyiangan pada umur tiga dan enam bulan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi
kesempatan tumbuhnya tanaman sela serta memungkinkan penanaman kembali
tanaman sela sebelum akar wanginya tumbuh besar (Departemen Pertanian, 1999).
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Tanaman akar wangi sangat baik digunakan sebagai perlakuan Konservasi
tanah dan air secara vegetatif karena akarnya relatif dalam, kuat dan lebat. Akar
wangi yang ditanam di perbukitan dilakukan dengan mengikuti pagar hidup
(jarak tanam 20 cm atau kurang). Tujuan utama dari cara penanaman ini adalah
untuk mengurangi laju erosi.
Tanaman dibiarkan berkembang sampai membentuk rumpun-rumpun
yang besar dan rapat yang berfungsi untuk menahan erosi. Di India, tanaman akar
wangi merupakan tanaman konservasi tanah secara vegetatif yang sangat efektif
(Greenflied, 1988). Akar wangi ditanam dengan sistem pagar melintang lereng
(satu baris tiap pagar) dan jarak antara pagar tergantung kemiringan. Lahan
diantara pagar hidup akar wangi ditanami tanaman semusim. Hal ini terutama
karena pada musim kemarau pagar hidup tadi cukup mampu memelihara
kelembaban tanah disamping tidak terkikisnya top soil akibat erosi, dengan
catatan tanaman akar wangi tidak dipanen akarnya.
Purba (1999), melaporkan pengalamannya bahwa tanaman akar wangi
sangat baik digunakan sebagai perlakuan Konservasi tanah secara vegetatif
karena akarnya relatif dalam, kuat dan lebat, tanpa ada pembongkaran akar dari
dalam tanah. Jadi tanaman akar wangi hanya dipangkas daunnya, bukan untuk
diambil akar tanamannya. Tanaman akar wangi menjadi pagar hidup untuk
mengurangi laju erosi.
Selanjutnya identifikasi hama yang menyerang tanaman akar wangi
diteliti, oleh karena tanaman ini bersifat refelents (penolak) kehadiran hama.
Intensitas serangan hama dikaji baik pada pertanaman monokulkultur maupun
polikultur.
Zat yang ada pada tanaman akar wangi sebagai pembasmi pengganggu
hama tanaman yang bersumber dari organisme atau sumber daya biologi, menurut
jenis aktivitasnya dikenal dengan istilah antifeedant, repellents dan attractants.
Sifat antifeedant yaitu sifat aktifitas zat yang menyebabkan hama enggan
memakan tanaman sedangkan refellents adalah bioaktifitas zat yang bersifat
menolak kehadiran hama serta attractants adalah zat penarik (feromon) hama
yang dapat menyebabkan kematian hama tersebut. Akar wangi adalah tanaman
yang

bersifat

refellents

(penolak)

kehadiran

hama

sehingga

sifat

ini
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memungkinkan tanaman tersebut tidak diserang oleh hama dan penyakit. Bagian
tumbuhan yang digunakan adalah daun dan batangnya untuk ramuan bahan
insektisida nabati. Daun dan batang dihaluskan lalu dicampur dengan zat pelarut
seperti ethanol 70%, methanol atau methanol-air.
Akar wangi

terdiri dari senyawa sitronella, graneol, mirsena, nerol

farnesol, metal heptenan dan dipentena (Kardinan, 1999). Campuran abu daun
akar wangi dapat membunuh serangga hama gudang dan menghambat peletakan
telur. Abu daun akar wangi mengadung sekitar 49% silika yang bersifat sebagai
penyebab desikasi pada tubuh serangga yaitu apabila serangga terluka maka
serangga akan terus menerus kehilangan cairan tubuhnya.

2.2. Erosi, Degradasi dan Konservasi Lahan
Salah satu masalah yang perlu diatasi dalam pemanfaatan lahan kering
untuk pertanian adalah penurunan produktivitas tanah (degradasi) akibat
penurunan kandungan bahan organik tanah dan erosi. Proses terjadinya degradasi
dapat berlangsung dalam waktu yang lama seperti akibat proses pembentukan
tanah (pedogenesis) dan dapat pula terjadi dalam waktu tahunan yang terutama
disebabkan adanya musim kemarau dan musim hujan. Peristiwa tersebut secara
tidak langsung mengganggu kandungan bahan organik tanah, nitrogen tanah, pH
tanah dan sebagainya. Selain itu juga bisa terjadi dalam waktu yang relatif
pendek, disebabkan cara pengelolaan tanah yang kurang memperhatikan kaidahkaidah konservasi, serta dibawanya simpanan-simpanan yang berpotensi produksi
didalam tanah secara terus menerus sampai pada batas tanah mempunyai
produktivitas terendah (Fauck, 1977)
Thorne dan Thorne (1978) mengemukakan ada 5 praktek pengelolaan
lahan yang dapat mengurangi erosi yaitu : (1) vegetasi, (2) sisa tanaman, (3)
pengolahan tanah, (4) efek sisa dari rotasi tanaman, dan (5) praktek pendukung
mekanik. Untuk kejelasan ditambahkan, suatu kombinasi dari kanopi tanaman dan
sisa tanaman akan melindungi permukaan tanah dari daya perusak butir hujan dan
dapat memperbaiki sifat fisik tanah, yang secara nyata akan meningkatkan laju
infiltrasi dan mengurangi tanah tererosi.
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Menurut Arsyad (2000) menyatakan bahwa melakukan pengolahan tanah
seperlunya dan menerapkan pergiliran tanaman dengan tanaman pupuk hijau
merupakan contoh di antara beberapa teknik Konservasi tanah dan air (Irianto,
1986) telah membuktikan bahwa pengolahan tanah seperlunya dan disertai mulsa
mampu menahan erosi pada tanah Ultisol berlereng. Selain itu sistem bertanam
lorong (alley cropping system) pada lahan berlereng juga merupakan perlakuan
yang dapat menahan laju aliran permukaan dan mengurangi erosi (Sukmana, 1988).
Degradasi tanah ialah hilangnya atau berkurangnya kegunaan (utility) atau
potensi kegunaan tanah yang tidak dapat diganti (Sitorus, 2003 ). Menurut FAO
(1993), degradasi tanah adalah proses yang menguraikan fenomena yang
menyebabkan menurunnya kapasitas tanah untuk mendukung suatu kehidupan.
Proses degradasi tanah dikenal dua katagori yaitu (a) berhubungan dengan
pemindahan bahan atau material tanah, seperti erosi oleh kekuatan air dan angin
(degradasi erosif) dan (b) merupakan deteriorasi (kerusakan tanah) tanah insitu
yang merupakan proses degradasi kimia tanah atau fisika tanah disebut degradasi
non erosif. Degradasi tanah erosif yaitu degradasi tanah yang terkait dengan erosi.
Erosi adalah peristiwa yang menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur
dan baik untuk pertumbuhan tanaman serta berkurangnya kemampuan tanah
untuk menyerap dan menahan air (Arsyad, 2000).
Erosi merupakan akibat interaksi kerja antara faktor-faktor iklim,
topografi, vegetasi dan manusia terhadap tanah. (Sitorus, 2003). Dampak erosi
terhadap lingkungan secara langsung (di tempat kejadian) yaitu :
a. Kehilangan lapisan bawah pada bagian yang terjangkau oleh akar tanaman
b. Kehilangan unsur hara dan kerusakan struktur tanah
c. Kemorosotan produktivitas tanah atau tidak dapat digunakan untuk
berproduksi
d. Kerusakan bangunan kontruksi
e. Meningkatnya penggunaan energi untuk produksi
f. Kemiskinan petani penggarap
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Sedangkan dampak di luar tempat kejadian adalah :
a. Pelumpuran, pendangkalan waduk, sungai dan saluran air
b. Kerusakan ekosistem perairan
c. Tertimbunnya lahan pertanian, jalan dan bangunan
d. Menghilangnya mata air dan menurunnya kualitas air.
Penanaman rumput/legum penguat teras baik pada bibir maupun
tampingan teras, selain mengendalikan erosi juga dapat menjaga stabilitas teras
dan memberikan tambahan pendapatan dari hasil rumput/ legum pakan ternak
(Prasetyo dan Triastono, 1991). Hasil penelitian di lahan kering berbahan induk
batu kapur DAS Brantas melaporkan bahwa penanaman legum pohon (Flamingia
congesta atau Gliricidia sepium), yang dikombinasikan dengan rumput setaria
atau rumput gajah pada teras bangku, lebih efektif dalam pengendalian erosi
dibandingkan dengan hanya menggunakan rumput setaria atau rumput gajah.
(Thamrin dan Hendarto, 1992). Demikian pula dengan hasil penelitian di DAS
Jratunseluna, melaporkan bahwa sistem pertanaman lorong dengan tanaman
legumminosa, pohon seperti Flemingia Congesta dapat mengendalikan erosi dan
peningkatan produktifitas lahan, (Haryati, et al. 1991).
Erosi sangat membahayakan lahan pertanian, terutama pada lahan-lahan
kering. Salah satu cara untuk menanggulanginya dengan melakukan konservasi
tanah. Pengertian Konservasi tanah adalah memanfaatkan tanah sesuai dengan
kemampuannya dan memperlakukannya sesuai dengan syarat yang diperlukan
sehingga kerusakan bisa terhindarkan. Konservasi tanah bertujuan untuk
melindungi tanah supaya tidak terkena langsung oleh pukulan air hujan yang turun
dan untuk mengurangi terjadinya aliran permukaan. Oleh sebab itu langkahlangkah yang perlu dilakukan meliputi :
a. Menjaga tanah supaya terhindar dari penghancuran dan pengangkutan oleh air
hujan.
b. Melakukan

penutupan

pada

tanah

pada

permukaan

tanah

dengan

menggunakan tanaman (mulsa)
c. Mengatur aliran permukaan dengan kekuatan alir yang tidak merusak tanah.
Dalam melakukan Konservasi tanah dilakukan melalui 2 cara, yaitu
vegetatif, dan mekanis (Rini, 2000). Konservasi tanah dengan cara vegetatif
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adalah memanfaatkan tanaman dengan cara sedemikian rupa sehingga tanah bisa
terhindar dari pukulan air hujan dan aliran permukaan. Tanah yang dalam keadaan
terbuka tanpa adanya tanaman diatasnya sangat mudah terkena erosi. Tanaman
penutup tanah dan tanaman pelindung mempunyai pohon yang rendah dan tinggi
seperti : Centrosena pubesceus, Ageratum conyzoides, Leucaena glanca, Albizzia
falcata, dan sebagainya. Konservasi dengan mekanis yaitu pembuatan teras,
dimana bagian tanah dibuat agak tinggi (guludan) dengan memotong arah lereng
sehingga bisa menghadang atau memperkecil aliran permukaan.
Ada berbagai macam definisi konservasi lahan.

Heady (1952) dalam

Barlowe (1972) mendefinisikan konservasi lahan sebagai :
Prevention of diminution in future production on a given area of soil from
a given input of labor or capital with the techniques of production otherwise
constant.
Pada definisi ini, usaha konservasi merupakan suatu usaha mencegah
kehilangan produksi pada masa mendatang.

Sedangkan Salter (1952) dalam

Barlowe (1972) mendefinisikan konservasi lahan sebagai berikut :
The application on the land ail of the necessary measures in proper
combination to build up and maintan soil productivity for efficient, abundant
priduction and sustained basis.
Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa konservasi lahan sebenarnya
adalah upaya memanfaatkan lahan dengan menggunakan berbagai komponen
teknologi dengan tujuan memberikan produksi dan pendapatan yang terbaik serta
dapat berlangsung secara berkesinambungan. Hal penting yang menjadi tekanan
adalah bahwa usaha konservasi memerlukan suatu teknologi yang dapat
meningkatkan produksi dan pendapatan atas penggunaan lahan tersebut tanpa
menyebabkan kerusakan terhadap lahan. Usaha konservasi tidak hanya merupakan
upaya mempertahankan kemampuan lahan, tetapi juga upaya untuk lebih
meningkatkan produktivitas lahan dengan tetap mempertahankan prinsip efisiensi.
Adapun gambaran seandainya petani menerapkan teknologi usahatani
konservasi dan tanpa menggunakan teknologi tersebut secara sederhana dapat
dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Kurva Proyeksi Pendapatan dari Penerapan Konservasi dan Tanpa
Konservasi.
Pada Gambar 2. A, ditunjukkan pendapatan yang terus menerus bila petani
tidak melakukan upaya konservasi (Basit, 1996). Dengan melakukan konservasi,
petani dapat mempertahankan pendapatan pada tingkat tertentu, dimana teknologi
usahatani konservasi yang diterapkan tidak sampai menyebabkan petani
mengalami penurunan pendapatan dari yang terjadi saat ini. Pada Gambar 2.B,
ditunjukkan bahwa petani terpaksa harus mengorbankan pendapatannya saat-saat
awal

menerapkan

teknologi

usahatani

konservasi

dibandingkan

dengan

pendapatannya yang diperoleh sekarang. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya
pendapatan akan dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama pada tingkat yang
sama dengan sebelum mereka menerapkan upaya konservasi. Pada Gambar 2C.,
ditunjukkan bahwa agar petani tetap memperoleh pendapatan yang konstan untuk
jangka lama, terpaksa ia harus menurunkan tingkat eksploitasi terhadap lahan,
walaupun akibat tindakan tersebut tingkat pendapatannya lebih rendah dari
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semula. Sedangkan pada Gambar 2.D, digambarkan situasi dimana di samping
petani harus menurunkan tingkat eksploitasi lahan, ia juga harus mengorbankan
pendapatannya pada tahun-tahun awal untuk penerapan teknologi usahatani
konservasi. Dari sini dapat tergambar bahwa penerapan teknologi dapat saja
berupa pilihan tingkat eksplotiasi lahan pemasukkan teknologi sederhana yang
tidak menuntut banya biaya, penerapan teknologi yang membutuhkan biaya
investasi atau kombinasi penurunan tingkat eksploitasi dan penerapan teknologi
baru. Teknologi mana yang memungkinkan aspek teknis dan tujuan penerapan
teknologi tersebut.
60 –

50 –
Persen
40 –
Lahan
untuk
Rumput
30 –
atau Hutan

Kurva indeferens dengan asumsi erosi tanah
pada tingkat 2 ton, 4 ton dan 6 ton.

20 –

2 ton

10 –

4 ton
6 ton

0

Tanpa
Penanaman
Konservasi Kontur

Stripcropping

Terasering

Gambar 3. Pilihan Berbagai Teknologi Usahatani Konservasi pada Berbagai
Tingkat Erosi.
Masalah berikutnya adalah pemilihan teknologi yang secara ekonomis
paling menguntungkan dari berbagai kemungkinan penerapan teknologi pada
kondisi lahan kering berlereng tertentu. Hal ini sangat tergantung pada
ketersediaan alternatif pilihan teknologi dan target erosi yang dianggap dapat
ditoleransikan, (Dixon, 1986), seperti pada Gambar 3 di atas.
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Kalau sudah ditetapkan tingkat erosi yang dapat ditoleransikan untuk suatu
lahan tertentu, maka dapat dipilih berbagai kombinasi penggunaan teknologi yang
paling sesuai untuk lahan tersebut. Masalahnya sekarang adalah setiap keputusan
pemilihan teknologi berimplikasi pada nilai penerimaan dan biaya yang akhirnya
menentukan pendapatan bersih petani. Tentu saja diharapkan petani akan memilih
teknologi yang menghasilkan penerimaan bersih terbesar dalam jangka panjang
(Basit, 1996).
Salah satu usaha Konservasi lahan terhadap bahaya erosi adalah dengan
menutupi tanah sepanjang tahun dengan tanaman penguat teras. Penanaman
tanaman penguat teras seperti tanaman sela akan memperoleh keuntungan ganda
yaitu selain peningkatan pendapatan dan tanaman sela sekaligus petani telah
melakukan konservasi tanah yang dapat mempertahankan produktivitas tanah
(Karmawati et al. 2002).
Bahaya erosi merupakan ancaman utama pada usahatani dilahan miring
dan bergelombang. Kemiringan dan pajang lereng merupakan unsur topografi
yang penting dan berpengaruh terhadap aliran permukaan dan erosi. Semakin
curam lereng, kecepatan aliran permukaan semakin besar dan semakin besar pula
erosi yang terjadi (Arsyad, 2000). Secara konsepsional usahatani adalah usaha
pertanian menetap yang memanfaatkan sebidang tanah menurut cara yang benar,
dan merupakan pertanian yang tangguh serta mempunyai landasan yang kuat
dengan pandangan ke masa depan. Usahatani Konservasi ini menggunakan tanah
secara efisien dalan jangka waktu yang tidak terbatas.
Konservasi tanah menurut (Arsyad, 2000) diartikan sebagai penempatan
setiap bidang tanah pada cara pengunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah
tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar
tidak terjadi kerusakan tanah. Usaha-usaha Konservasi tanah disamping ditujukan
untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi dan memperbaiki tanah-tanah yang
telah rusak, juga ditujukan untuk menetapkan

kelas kemampuan

tanah dan

tindakan-tindakan atau perlakuan yang diperlukan agar tanah tersebut dapat
dipergunakan seoptimal mungkin dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dengan
demikian Konservasi tanah bukan berarti penundaan penggunaan tanah atau
pelarangan penggunaan tanah, namun menyesuaikan macam penggunaanya dengan
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sifat-sifat tanah dan memberikan perlakuan sesuai dengan syarat-syarat yang
diperlukan.
Konservasi tanah dilakukan agar :
1. Energi perusak (air hujan dan aliran permukaan) sekecil mungkin sehingga
tidak merusak dan
2. Agregat tanah lebih tahan terhadap pukulan air hujan dan aliran permukaan.
Berdasarkan hal tersebut maka ada 3 pendekatan Konservasi tanah, yaitu :
1. Memperbaiki dan menjaga keadaan tanah agar tahan terhadap penghancuran
dan pengangkutan, serta lebih besar daya menyerap airnya
2. Menutup tanah dengan tanaman atau sisa-sisa tumbuhan agar terlindung dari
pukulan langsung air hujan yang jatuh.
3. Mengatur aliran permukaan sehingga mengalir dengan kekuatan yang tidak
merusak.
Menurut Arsyad (2000) usaha Konservasi tanah ditujukan untuk :
1. Mencegah kerusakan tanah oleh erosi
2. Memperbaiki tanah yang rusak dan
3. Memelihara dan meningkatkan produktivitas tanah agar dapat digunakan
untuk waktu yang tidak terbatas.
Dengan demikian konsep usahatani Konservasi adalah menyesuaikan
penggunaan tanah sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dan memberikan
perlakuan serta penggunaan teknologi yang sesuai dengan syarat-syarat yang
diperlukan sehingga tanah tersebut dapat digunakan secara terus-menerus tanpa
mengurangi produktivitasnya.
Tanaman akar wangi dapat tumbuh baik pada daerah tropika dan sub
tropika. Tanah yang baik untuk pertumbuhannya adalah tanah gembur (berpasir)
seperti tanah yang mengandung abu vulkanik dengan drainase yang baik serta
kaya unsur hara sehingga akan dapat tumbuh dengan baik dan mudah dicabut
pada waktu panen (Guenther, 1992). Tanah yang berat (berkadar liat tinggi) harus
dihindari karena disamping akan tidak berkembang sehingga produksi akarnya
rendah, kadar minyak dalam akar juga rendah. Selain itu panen pada tanah yang
berat menjadi masalah karena akar terikat kuat oleh tanah.
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Pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan dapat sebagai pemicu
awal penurunan kualitas lingkungan khususnya pada negara-negara yang
pendapatan per kapita dibawah $ 8.000 /tahun (Grossman, 1993). Penurunan
kualitas lingkungan adalah karena adanya pembatasan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan, yang mengakibatkan
lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan
(Suparmoko, 1997).
Trade-off antara kebutuhan hidup yang meningkat dan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dapat mempengaruhi dan mengakibatkan kerusakan
lingkungan. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan merupakan ancaman
terhadap keberlanjutan (sustainability) dari pembangunan dan perekonomian itu
sendiri. Dengan semakin pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk
yang terus meningkat khususnya di negara berkembang atau dunia ketiga, maka
permasalahan kualitas lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development) menjadi permasalahan yang sangat penting. Oleh karena itu,
permasalahan tersebut harus diberi perhatian yang lebih dalam konteks
pembangunan (nasional, regional, dan global) pada aspek-aspek kehidupan
ekonomi, sosial dan politik.
Pembangunan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian sumber daya
alam adalah agenda yang diharapkan berjalan bersama-sama secara harmonis
dalam sistem pembangunan nasional. Aspek pembangunan tersebut secara
fungsional, melibatkan mekanisme ekosistem dan ekonomi. Kedua sistem ini
membentuk suatu tatanan sistem, sehingga perkembangan ekonomi baik langsung
maupun tidak langsung berpengaruh kepada kualitas lingkungan wilayah.
Pembangunan berkelanjutan mempunyai pilar-pilar dengan tujuan sosil, ekonomi,
dan lingkungan (Munasinghe, 1993).
Menurut Schultink (1992) pembangunan berkelanjutan didefinisikan
sebagai pembangunan (Development) dan pengelolaan (Management), sumber
daya alam untuk meningkatkan kapasitas produksinya dalam jangka panjang serta
memperbaiki kesejahteraan dan kemakmuran. Esensi dari mazhab pembangunan
berkelanjutan merupakan arahan proses perubahan yang terencana dengan
memperhatikan dan mengintegrasikan aspek-aspek sebagai berikut (1) kelestarian
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sistem penunjang kehidupan, (2) keadilan antara kelompok masyarakat dan antar
wilayah, (3) pemberdayaan masyarakat, (4) peningkatan kapasitas kelembagaan
masyarakat, dan (5) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Winoto, 1995).
Penelitian yang dilakukan di DAS Jratunseluna, hasilnya menunjukkan :
(a) teras bangku dengan rumput pakan sebagai penguat teras merupakan teknik
Konservasi yang paling cepat dan efektif mencegah erosi, tetapi tidak cocok
diterapkan pada lahan labil, (b) teras gulud dengan rumput pakan sebagai penguat
teras merupakan teknik Konservasi alternatif yang cukup efektif mengendalikan
erosi dan mempunyai nilai tambah dan (c) teknik Konservasi Vegetatif dengan
sistem pertanaman lorong, sangat baik untuk diterapkan, karena dapat menahan
erosi dan kompetisi antara tanaman pagar dengan tanaman pokok masih dapat
ditolerir (Haryati et al.. 1993). Teknik Konservasi lahan yang akhir-akhir ini
banyak diteliti dan dikembangkan adalah Konservasi vegetatif dengan sistem
budaya lorong (alley cropping system) (Kang et al.., 1989). Penelitian di
Kuamang Kuning, Jambi misalnya penerapan budidaya lorong dengan
menggunakan Flemingia congesta sebagai tanaman pagar. Bila dibandingkan
antara teknik vegetatif dengan mekanik dalam pencegahan erosi, teknik vegetatif
dengan sistem budidaya lorong 13 kali lebih murah dibandingkan dengan teras
bangku. Pada tahun ke-3 budidaya lorong dengan Flemingia congesta, Tephrosia,
dan Calliandra calothyrsus sedikit demi sedikit dapat membentuk teras secara
alami. Tanaman Flemingia congesta setelah 1 tahun dapat membentuk teras
setebal 25 cm.
Tindakan Konservasi berupa pengguludan pada tanah yang di peruntukkan
akar wangi dibuat teras laci. Gulud yang dibuat sifatnya permanen sedangkan
teras laci selalu berubah pada tiap siklus permanen akar wangi. Sistem budidaya
lorong (alley cropping) dan pada guludan yang sudah dibentuk ditanami tanaman
Konservasi tanah (TKT). Jenis TKT dan sistem penanamannya disesuaikan
dengan keadaan setempat yang telah beradaptasi disana. TKT diusahakan yang
berfungsi ganda. Disamping sebagai TKT juga bernilai ekonomi sehingga dari
TKT ini ada tambahan pendapatan petani selain dari tanaman akar wangi.
Tanaman Konservasi tanah antara lain, tanaman rumput gajah, Flemengia
Congesta, lantoro, gliricidia, dan serai wangi.
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2.3. Fungsi Produksi Cobb-Douglas dan Translog
Pengertian fungsi produksi telah banyak diulas oleh para ahli ekonomi,
misalkan (Nicholson. , 1999) yang menyatakan bahwa fungsi produksi merupakan
suatu proses yang menunjukkan tingkat produksi yang dicapai dari penggunaan
beberapa input faktor dengan jumlah tertentu. Kemudian (Bilas., 1992),
menyatakan bahwa fungsi produksi adalah hubungan fisik antara jumlah faktorfaktor produksi yang dipakai dengan jumlah produksi yang dihasilkan persatuan
waktu. Sedangkan (Sudarman dan Alghifari, 1992), menyatakan bahwa fungsi
produksi adalah suatu persamaan matematis yang menunjukkan hubungan
fungsional antar jumlah input dan output. Beattie dan Taylor (1996) secara lebih
spesifik mengatakan fungsi produksi adalah sebuah deskripsi matematik atau
kuantitatif dari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan produksi teknis yang
dihadapi oleh suatu perusahaan. Fungsi produksi memberikan output maksimum
dalam pengertian fisik dari tiap-tiap tingkatan input.
Setiap pakar yang mencoba mengartikan fungsi produksi pasti tidak akan
jauh pemikirannya dari adanya kombinasi input yang saling berhubungan secara
fisik (teknis) untuk menghasilkan suatu output secara maksimum, dimana untuk
mendeskripsikan hal tersebut fungsi produksi dapat dituliskan dalam fungsi
matematis yang menyatakan hubungan antara masukan (input) dan produk
(output). Selain itu fungsi produksi juga menunjukkan produk maksimum yang
dapat diperoleh dengan sejumlah masukan tertentu. Telaah mengenai fungsi
produksi dianggap menarik karena beberapa hal (Soekartawi, 1990) :
1. Melalui fungsi produksi, orang dapat mengetahui hubungan antara input dan
output secara langsung dan hubungan tersebut lebih mudah dimengerti.
2. Melalui fungsi produksi, maka setiap orang dapat mengetahui hubungan
antara variabel yang dijelaskan (dependent variable) dan variabel yang
menjelaskan (independent variable), serta sekaligus mengetahui hubungan
antara variabel-variabel penjelas.
Sifat-sifat dasar fungsi produksi dapat diilustrasikan dengan meneliti
sistem dua masukan untuk produk tunggal, yang dapat dituliskan secara
matematis sebagai berikut.
Y = F (X1, X2,) ................................................................................. [1]
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dimana Y adalah jumlah produksi, X1 adalah jumlah faktor produksi kesatu, dan
X2 adalah jumlah faktor produksi kedua.
Bila Y merupakan tingkat produksi yang dicapai dan X1 adalah faktorfaktor produksi yang ke-1, maka besar kecilnya Y akan bergantung dari besar
kecilnya peubah X1 yang dipakai. Model fungsi produksi senantiasa didasarkan
atas asumsi bahwa jumlah produksi dapat dijelaskan dengan baik oleh faktorfaktor produksi yang digunakan.
Meringkas masukan kedalam dua jenis input seperti yang disajikan dalam
persamaan [1] merupakan cara yang sangat sederhana, mengingat bahwa terdapat
banyak masukan selain X1 dan X2. Meskipun demikian agregasi input menjadi
satu atau dua variabel sangat dimungkinkan selama bisa dijamin bahwa tingkat
subtitusi marjinal (marginal rate of subtitution) antara dua masukkan konstan
pada berbagai kombinasi masukan yang lain.
Untuk berbagai kombinasi pemakaian input pada produk tunggal dengan
dua masukkan, fungsi produksi dapat digambarkan melalui sebuah isoquant yang
merupakan tempat kedudukan dari proses produksi yang efisien untuk
menghasilkan output. Bentuk isoquant teoritis ada empat yakni linier isoquant,
input-output isoquant, kinked isoquant, dan convex isoquant. Keempatnya ini
dapat diperhatikan pada Gambar 3. berikut.
Pada linier isoquant diasumsikan bahwa semua faktor produksi dapat
bersubtitusi sempurna, sehingga output Y dapat dihasilkan dengan menggunakan
input X1 saja, atau input X2 saja, atau kombinasi keduanya.
Untuk input-output isoquant, diasumsikan kedua faktor produksi bersifat
komplemen dan tidak dapat saling bersubtitusi, hanya satu cara untuk dapat
memproduksi output Y. Isoquant ini dikenal juga dengan nama Leontief isoquant
karena bersumber kepada analisis input-output.
Subtitusi antara faktor produksi bisa juga terjadi dengan terbatas yang
diperlihatkan dalam kinked isoquant. Bentuk ini sering disebut activity analysis
isoquant atau linier programming isoquant, karena didasarkan pada hasil analisis
program linier.
Bentuk isoquant terakhir adalah convex isoquant. Isoquant ini paling
banyak digunakan dalam analisa ekonomi produksi karena dianggap lebih realistis
dibandingkan bentuk isoquant lain, dimana cirinya adalah subtitusi antara faktor
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Gambar 4. Bentuk-Bentuk Isoquant
produksi berada dalam range tertentu, serta tidak dapat disubtitusikan secara
sempurna. Untuk menggunakan isoquant semacam ini dibutuhkan beberapa
asumsi yang sangat mendasar yakni:
Pertama, asumsi konveksitas (convexity). Dalam hal ini produsen dapat
melakukan berbagai kombinasi penggunaan input untuk menjaga agar tingkat
produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang
satu guna menambah pemakaian input yang lain pada isoquant yang sama di sebut
marginal rate of subtitution (tingkat subtitusi marjinal) atau MRTS.
Kedua, produsen menganggap semakin mahal faktor produksi maka
semakin langka faktor produksi tersebut, dalam hal ini MRTS bersifat menurun.
Selain itu MRTS juga bisa konstan bila kedua faktor produksi bersubtitusi
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sempurna (lihat Gambar 4.a), dan MRTS dapat nol seandainya dua faktor
produksi mempunyai hubungan proporsional yang konstan (lihat Gambar 4. b).
Ketiga, berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang
(the law of diminishing return). Hukum ini memiliki prinsip bahwa penambahan
faktor produksi yang terus menerus dalam batas tertentu akan menyebabkan
pertambahan hasil yang semakin kecil, bahkan dapat menurun.
Keempat, produsen bekerja pada daerah-daerah yang rasional, yang
menandakan bahwa pemakaian input dilakukan secara efisien untuk memperoleh
keuntungan yang maksimum.
Salah satu bentuk fungsi produksi yang dianggap memenuhi asumsiasumsi konveksitas adalah fungsi produksi Cobb-Douglas (Cobb-Douglas).
Bentuk umum fungsi produksi Cobb-Douglas yang sangat dikenal adalah:
Q = A Kα L β ..................................................................................... [2]
dimana K adalah jumlah kapital (modal), L adalah jumlah tenaga kerja, Q adalah
jumlah output, A merupakan teknologi, sedangkan α dan β masing-masing
merupakan konstanta. Derajad homogenitas dari fungsi produksi [2] adalah α + β
karena terbukti bahwa:
F(θK, θL) = A (θK)α (θL)β = θ α + β . A Kα Lβ = θ α + β Q ............. [3]
Sementara produksi marginalnya diperoleh dari turunan pertama terhadap masingmasing input yakni:
dQ/dK = α A Kα-1 Lβ = α Q/K ....................................................... [4]
dQ/dK = β A Kα Lβ-1 = β Q/L ........................................................ [5]
dalam hal ini α dan β sekaligus juga mencerminkan elastisitas produksi terhadap
kapital dan tenaga kerja.
Hasil penjumlahan diantara dua elastisitas input produksi tersebut dapat
dijadikan sebagai indikator skala produksi yakni :
1. Dikatakan dalam kondisi decreasing return to scale jika α + β < 1. Dalam hal
ini proporsi penambahan output produksi lebih kecil dibandingkan proporsi
penambahan input
2. Dikatakan dalam kondisi constant return to scale jika α + β = 1. Dalam hal ini
proporsi penambahan output sama dengan proporsi penambahan input.
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3. Dikatakan dalam kondisi increasing return to scale jika α + β > 1. Dalam hal
ini proporsi penambahan output lebih besar dibandingkan proporsi
penambahan input.
Fungsi produksi Cobb-Douglas dianggap berada dalam kondisi constant
return to scale. Pembuktian hal ini dapat dilakukan secara matematis. Misalkan
fungsi produksi yang dianalisis seperti pada persamaan [2]. MRTS modal untuk
tenaga kerja pada fungsi produksi ini dapat diturunkan sebagai berikut.
R = MRTSKL = (dQ/dL) / (dQ/dK) = ( β Q/L ) / ( α Q/K) = βK / αL ......... [6]
Elastisitas produksi untuk persamaan [6] dapat dihitung, yakni :
Log R = Log β/α + Log K/L, dan
σ = d Log (K/L) / d Log R = 1 .............................................................. [7]
dengan demikian fungsi produksi Cobb-Douglas memiliki elastisitas subtitusi
sama dengan satu, tidak terpengaruh oleh bagaimana kombinasi input yang
digunakan.
Asumsi elastisitas subtitusi yang sangat restriktif di atas membuat fungsi
produksi Cobb-Douglas mengandung kelemahan yang sangat mendasar. Bentuk
ini tidak sesuai dengan perubahan kadar subtitusi dengan semakin besarnya
pemakaian faktor produksi. Sebagai contoh, usahatani besar akan lebih ekstensif
dalam penggunaan lahan dibandingkan dengan usahatani kecil. Perubahan dalam
kadar subtitusi ini menjadi tidak konsisten dengan asumsi teknologi netral tanpa
memandang skala usaha (Semaoen, 1992).
Untuk mengatasi kelemahan dari fungsi produksi Cobb-Douglas ini
akhirnya dikembangkan berbagai varian fungsi produksi Cobb-Douglas,
diantaranya yang banyak juga digunakan oleh para peneliti adalah fungsi produksi
logaritma trancendental yang biasa disingkat fungsi produksi translog. Fungsi
translog, baik untuk kasus biaya, keuntungan, maupun produksi sudah banyak
diaplikasikan pada berbagai bentuk penelitian.
Fungsi produksi translog pertama kali diperkenalkan oleh Christensen
pada tahun 1971, sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari fungsi
produksi Cobb-Douglas (Semaoen, 1992). Bentuk umum dari fungsi produksi
translog adalah:

n

Ln Q = Ln ao + αA Ln A + ∑α1 Ln Xi + ½ γAA (Ln A)2 +
i =1

½ ΣΣ γij Ln Xi Ln Xj + Σ γ1A Ln Xi Ln A ....................................... [8]
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dimana Q adalah produk, Xi adalah input ke-i, A adalah indeks teknologi, γ adalah
parameter, γij = γji .
Beberapa kondisi yang digunakan oleh Christensen dalam membahas
fungsi produksi translog adalah (1) fungsi produksi telah memenuhi syarat-syarat
perolehan konstan terhadap skala, dan (2) perubahan teknologi netral.
Telah diungkapkan sebelumnya bahwa syarat-syarat perolehan yang
konstan menghendaki jika semua input bertambah θ kali maka produksi akan
meningkat juga sebanyak θ kali, atau dalam fungsi produksi translog
persamaannya adalah:
Ln Q (θ X1, X2, . . . , Xn , A ) = Ln Q (X1 , X2 , . . . , Xn , A) + Ln θ .. [9]
Sedangkan untuk syarat perubahan teknologi netral menunjukkan bahwa
perubahan teknologi tidak akan merubah proporsi faktor atau pada proporsi faktor
yang sama tidak merubah daya subtitusi antarfaktor input (MRTS).
Seandainya syarat perolehan terhadap skala konstan, dan perubahan
teknologi bersifat netral, maka fungsi translog dapat ditulis sederhana menjadi:
Ln Q = Ln A + Ln αo + Σα1 Ln Xi + ½ ΣΣ γij Ln Xi Ln Xj .................. [10]
Pada persamaan [10] apabila γij tidak berbeda dengan nol, maka fungsi translog
akan sama persis seperti turunan logaritma dari fungsi produksi Cobb-Douglas,
yang berarti elastisitas subtitusi (σ) antara dua input juga sama dengan satu. Akan
tetapi jika γij tidak sama dengan nol, maka σ tidak akan sama dengan satu,
sehingga elastisitas produksi bervariasi tergantung pada tingkat penggunaan
masukkan.
Fungsi produksi translog yang operasional dengan tiga macam input (K, L,
N) dapat dirumuskan sebagai berikut:
Ln Q = ao + βK Ln K + βL Ln L + βN Ln N + γKK ½ (Ln K)2 + γLL ½ (Ln L)2 +
γNN ½ (Ln N)2 + γLK Ln L . Ln K + γNK Ln N . Ln K +
γNL Ln N . Ln L ................................................................................ [11]
Jika perolehan terhadap skala konstan, maka kita dapat andil faktor dan elastisitas
produksi masing-masing input, sebagai berikut:
MK = (δ Ln Q / δ Ln K) = βK + γKK Ln K + γLK Ln L + γNK Ln N
ML = (δ Ln Q / δ Ln K) = βL + γLK Ln K + γLL Ln L + γNL Ln N
MN = (δ Ln Q / δ Ln K) = βN + γNK Ln K + γNL Ln L + γNN Ln N ............. [12]
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Dimana Mi = ( ri . Xi ) / Q , merupakan andil biaya untuk masukan ke-i terhadap
nilai produk secara keseluruhan (Q telah dikalikan harga produk, dan ri harga
input ke-i)
Berndt dan Christensen (1973) dalam Semaoen (1992) menyarankan untuk
menaksir parameter fungsi translog [11] dengan menggunakan tiga persamaan
semi-logaritma [12]. Asumsi-asumsi yang diperlukan untuk hal itu adalah:
1. Setiap penyimpangan yang terjadi dalam andil biaya (Mi) dari logaritma
produk marjinal terjadi disebabkan kesalahan perilaku minimisasi biaya.
2. Variabel gangguan (disturbance error) pada persamaan [12] bersifat aditif.
3. Data harga dan jumlah pemakaian input semuanya merupakan variabel
eksogen.
Setiap persamaan dapat diduga secara parsial dengan menggunakan
metode OLS (ordinary least square), dengan retriksi bahwa:
βK + βL + βN

=1

γNN + γLL + γNN

=0

γLK + γLL + γLN

=0

γNK + γNL + γNN

=0

Renade dan Herdt (1976) dalam Semaoen (1992) dalam penelitiannya
menduga andil dari peroleh faktor masukan menggunakan fungsi produksi
translog sebagai berikut:
3

LnQ= ao+ ∑αjLnXj+ β12 (LnX1 − LnX2 ) 2 +β13 (LnX1 − LnX3 ) 2 + β 23 (LnX2 − LnX3 ) 2 + e [13]
j =1

Q adalah produksi padi, X1 luas lahan, X2 pengeluaran pupuk dan pestisida yang
dideflasikan dengan harga padi, X3 jumlah pemakaian tenaga kerja dalam hari
kerja.
Persamaan [13] diduga dengan metode OLS, elastisitas produksi dari
faktor masukan dapat diperoleh, misalnya elastisitas produksi untuk tenaga kerja:
∂LnQ
= α 3 + β 13 ( LnX 1 − LnX 3 ) + β 23 ( LnX 2 − LnX 3 ) ...................... [14]
∂LnX 3

Dapat kita lihat bahwa dari turunan parsiil produksi terhadap tenaga kerja, atau
juga faktor masukan lainnya, tidak konstan seperti parameter yang diperoleh dari
fungsi produksi Cobb-Douglas.
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III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat,
menggunakan metode eksperimen seluas 3 hektar, dan metode survei kepada
petani akar wangi di Kecamatan Samarang. Kabupaten Garut dipilih karena
mempunyai areal usahatani akar wangi terluas (90 %) di Indonesia. Lokasi
penelitian umumnya berbukit dan berlereng yang mempunyai ketinggian tempat +
1000 – 1200 m dari permukaan laut. Tanaman akar wangi merupakan komoditi
utama yang banyak diusahakan di Kecamatan Samarang dengan proporsi luas
tanaman 70 % dari total areal usahatani akar wangi di Kabupaten Garut seluas
2400 hektar. Sedangkan untuk Kecamatan Leles dan Bayangbong hanyalah
sekitar 30 % sehingga lokasi penelitian dikonsentrasikan di Kecamatan Samarang.
Penelitian berlangsung selama 14 bulan di mulai pada bulan Juni 2003
sampai dengan Agustus 2004.

3.2. Bahan dan Alat Penelitian
Bahan penelitian yang digunakan adalah : (a).Bibit akar wangi varietas
lokal dan komposit, (b).Pupuk organik dan anorganik, (c).Bibit tanaman pisang,
serai wangi dan gliricidia dan (d).Bahan pembantu lapangan.
Sedangkan alat yang digunakan untuk mengambil contoh tanah dan
tanaman antara lain adalah kantong plastik, sekop, gunting, pisau, alat
pengukur/mistar, bak penampung tanah, timbangan, alat penangkap hama, lampu
petromak dan peralatan lain. Analisis laboratorium kandungan unsur mikro dan
makro dari tanah maupun tanaman dilakukan di laboratorium Balai Penelitian
Tanaman Rempah dan Obat (Balittro) Bogor dan laboratorium tanah IPB.

3.3. Jenis dan Sumber data
Data aspek ekologis yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder.
Data primer berupa hasil pengamatan pertumbuhan akar wangi: tinggi tanaman,
jumlah anakan, diameter batang, panjang akar, berat akar, kadar minyak, erosi dan
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identifikasi hama. Keseluruhan data tersebut adalah untuk aspek ekologis.
Selanjutnya data sosial ekonomi dikumpulkan melalui wawancara langsung
dengan petani contoh dan penyuling contoh berdasarkan kuesioner yang telah
disiapkan. Data sekunder seperti curah hujan, hari hujan diperoleh dari Stasiun
Klimatologi P.T Pertamina, Kamojang. Data dari Instansi terkait seperti Dinas
Perkebunan Kabupaten Garut dan Sub Balai Rehabilitasi lahan dan Konservasi
Tanah Cimanuk. Pengukuran tingkat erosi juga dilakukan selama 6 bulan pada
areal percobaan yang ditampung pada bak penampungan tanah setiap ada hujan
dan pengambilan sampel tanah dilakukan sebelum penelitian dan sesudah tanaman
berproduksi.

3.4. Metode Penelitian dan Pengambilan Sampel
Metode penelitian yang digunakan ada dua cara yaitu : (1) percobaan
lapangan, dan (2) survey petani akar wangi.

3.4.1. Eksperimentasi Lapangan
3.4.1.1. Rancangan Percobaan
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok
(RAK) menurut Gomez dan Gomez (1994), dengan 6 perlakuan dan 2 ulangan.
Pada percobaan ini ada 3 (tiga) pola usahatani akar wangi yang dikaji yaitu :
a. Pola Petani dengan ukuran petak percobaan 10 meter x 8 meter dan terdapat
12 petak percobaan, sehingga luas keseluruhan = 960 meter, jumlah populasi
tanaman 3.840, maka jumlah tanaman per petak sebanyak 320 tanaman.
Perlakuan pada Pola Petani ialah ; jarak tanam (50 cm x 50 cm), varietas lokal,
pupuk anorganik, tanpa guludan, tanpa tanaman lorong dan panen sekaligus.
Pengamatan dilakukan setiap bulan meliputi tinggi tanaman, diameter rumput,
diameter kanopi, panjang akar dan berat akar. Tanaman dipanen pada saat
berumur 12 – 14 bulan dimana daunnya sudah mulai mengering. Contoh daun
diambil dari setiap plot percobaan dan dilakukan pada pagi hari. Tanaman
dipupuk satu bulan sesudah tanam.
b. Pola Introduksi dengan ukuran petak percobaan 10 meter x 8 meter dan
terdapat 12 petak percobaan dengan jumlah populasi tanaman 2 734.
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Perlakuan pada pola Introduksi ialah; jarak tanam (50 cm x 70 cm), varietas
komposit, pupuk anorganik,

tanpa tanaman lorong dan panen bergilir.

Pengamatan dilakukan setiap bulan selama pertumbuhan vegetatif (± 7 bulan).
Tanaman dipanen umur 12 – 14 bulan dan daun sudah mengering. Tanaman
dipupuk dua kali yaitu pada saat waktu tanam dan satu bulan sesudah tanam (
1 BST ).
c. Pola Konservasi dengan ukuran petak percobaan 10 meter x 8 meter dan ada
tanaman lorong (pisang, serai wangi, rumput gajah, dan gliricidia) dan
terdapat 12 petak percobaan dengan jumlah populasi tanaman 3480 tanaman.
Perlakuan pada pola Konservasi ialah; jarak tanam (50 cm x 50 cm), varietas
lokal, pupuk organik, guludan, tanaman lorong dan panen bergilir.
Pengamatan dilakukan setiap bulan selama pertumbuhan vegetatif, dan panen
pada umur 12 -14 bulan. Pemupukan dilakukan 1 kali pada saat sebelum
tanam denganpupuk kandang ( organik ). Tanaman lorong pisang, serai wangi,
rumput ternak dan gliricidia tidak diamati hanya dibiarkan tumbuh secara
vegetatif.
3.4.1.2. Pengukuran erosi
Pada penelitian ini digunakan metode petak kecil (Morgan, 1986) yang
mengukur tanah dan air yang hanyut ditampung pada bak penampungan dengan
ukuran 22 meter x 2 meter. Kontruksi bak penampungan dibuat dari bata merah
dengan ukuran 2 meter dan kedalaman 1 meter. Jumlah bak penampungan pada
percobaan usahatani ini ada sebanyak 6 bak penampungan berada pada posisi
ketinggian dan kemiringan yang relatif sama. Sebagai pembanding (kontrol) pada
lokasi yang sama dibuat pula satu bak penampungan.
Khusus sampel tanah untuk mengukur tingkat ketersediaan hara diambil
masing-masing dua sampel pada setiap pola usahatani akar wangi . Kedalaman
pengambilan sampel tanah ± 20 cm. Total sampel tanah yang diambil sebanyak 12
sampel tanah. Lamanya pengukuran erosi 6 bulan mulai bulan Oktober 2003
sampai dengan bulan April 2004 yang secara aktual bulan-bulan tersebut pada saat
musim hujan. Pengambilan sampel dan penimbangan dilakukan setiap turun hujan
dan pengukuran dengan kadar air lapang.
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Selanjutnya analisis tingkat erosi juga digunakan dalam penelitian ini
didasarkan pada hasil survai tanah, yang dilakukan oleh Pusat Penelitian
Tanah,(1993). Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam survai pemetaan tanah,
tingkat kerusakan tanah oleh erosi seringkali perlu ditetapkan dan dipetakan, yang
akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Untuk tanah yang mempunyai
sifat-sifat horison yang jelas, perubahan-perubahan yang terjadi oleh erosi mudah
diketahui, sehingga dengan tepat dapat ditentukan tingkat kehilangan tanah yang
terjadi. Tingkat erosi atau kelas erosi ditentukan berdasarkan tebalnya horison
permukaan yang hilang secara relatif, yaitu persen dari horison A yang asli, atau
persen dari 20 cm lapisan tanah teratas bila tebal horison A kurang dari 20 cm.
(Hardjowigeno, 2003). Kelas erosi tidak didasarkan pada jumlah absolut tanah
yang terserosi, karena horison A mempunyai ketebalan yang beragam. Kelas erosi
yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Ringan

: jika kehilangan tanah < 25% dari horison A

2. Sedang

: jika kehilangan tanah 25-75% dari horison A

3. Berat

: jika kehilangan tanah >75% dari horisonA

4. Sangat berat

: jika semua tanah pada horison A telah hilang

Horison adalah lapisan dalam tanah yang lebih kurang sejajar dengan
permukaan tanah dan terbentuk karena proses pembentukan tanah (Hardjowigeno,
2003). Penentuan ketebalan horison A dilakukan secara kualitatif berdasarkan
sifat morfologi tanah yaitu sifat yang diamati dengan mata biasa dan atau rasa
dilapang pada penampang atau profil bahan organik sehingga memiliki warna
yang, lebih gelap daripada horison sekitarnya. Sifat utama lain dari horison A
adalah lebih banyak mengandung

akar, struktur relatif granular, merupakan

daerah pencucian, porositas lebih baik dari horison dibawahnya, dan langsung
dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
Metode lain yang sering digunakan dalam mengukur tingkat erosi adalah
Universal Soil Loss Equation (USLE) yang dikemukakan oleh Wischmeier dan
Smith yang berlaku umum untuk tanah di Amerika Serikat, namum demikian
rumus ini banyak juga digunakan di negara-negara lain seperti Indonesia. Untuk
mengevaluasi erosi yang aktual terjadi dilapangan tentunya harus bersifat lokal
(setempat) seperti pada lokasi penelitian. Sehingga penggunaan metode USLE
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dinilai kurang cocok digunakan dalam penelitian ini karena dengan penggunaan
berbagai data prediksi akan dapat mengurangi ketepatan hasil yang diperoleh.
Kecocokan suatu metode analisis untuk suatu lokasi ditentukan juga oleh
lingkungan dimana metode tersebut diciptakan. USLE misalnya dikembangkan
oleh Soil and Woter Conservation Society di Amerika Serikat, walaupun
menggunakan data dari berbagai negara namun dukungan data terbanyak untuk
menciptakan metode tersebut berasal dari negara penemunya. Dengan demikian
persamaan untuk menentukan indeks erositas hujan misalnya dibangun menurut
pola hujan yang terjadi di negara tersebut. Karena metode ini kurang memberikan
nilai yang tepat untuk menduga hujan dengan intensitas tinggi seperti yang terjadi
di Indonesia, demikian pula faktor tanaman (vegetasi) dan faktor usaha
pencegahan erosi, walaupun banyak yang sudah disesuaikan dengan keadaan di
Indonesia namun dirasakan bahwa berbagai pola usahatani yang umum ditemukan
di Indonesia seperti pertanaman lorong, sistem rotasi tanaman, tumpang sari,dan
lainnya belum diadaptasikan.
Menyadari kelemahan-kelemahan tersebut maka dalam penelitian ini
untuk mengevaluasi erosi yang terjadi pada pola pertanaman akar wangi

di

Kabupaten Garut, dilakukan melalui pengamatan atau pengukuran langsung
dilapangan dengan maksud untuk menilai besarnya erosi yang terjadi secara
aktual yang disebabkan oleh pengusahaan tanaman serai wangi.
Pengukuran tingkat erosi dalam penelitian ini dibagi dalam enam lokasi
contoh mengikuti enam perlakuan yang berada pada posisi ketinggian dan
kemiringan yang relatif sama. Sebagai pembanding (kontrol), pada lokasi yang
sama diambil pula lokasi contoh lahan petani akar wangi. Tiap lokasi diambil tiga
titik contoh horison A berdasarkan model pemanfaatan lahan akar wangi sehingga
diperoleh 18 titik contoh horison A, masing-masing 9 contoh untuk Kecamatan
Samarang dan 9 titik contoh untuk kecamatan Leles.
Pengambilan tiap titik contoh didasarkan pada pengamatan visual
kemiringan dengan asumsi tiap hamparan usahatani dengan kemiringan yang
sama diduga terjadi jumlah erosi yang sama pula karena jenis erosi yang terjadi
adalah erosi lembar (sheet erosion) yaitu terjadi pengangkutan lapisan tanah yang
merata tebalnya dari suatu permukaan bidang tanah. Proporsi kehilangan horison

35

A pada setiap pola pertanaman akar wangi

(pola petani, introduksi, dan

konservasi) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
L = [ (Ak – Au) ; Ak ] x 100%
Keterangan : L = persentase kehilangan horison A
Ak = horison A kontrol
Au = horison A pola

3.4.1.3. Identifikasi Hama
Pengamatan serangan hama tanaman pada pertanaman akar wangi
memakai metode ”Ligh Trap” pada malam hari jam 18.00 WIB sampai dengan
06.00 WIB dan siang hari jam 07.00 WIB sampai 17.00 WIB. Lamanya
pengamatan selama 1 bulan yaitu pada pertanaman monokultur dan tanaman
polikultur. Tanaman akar wangi yang diamati adalah :
a. Akar wangi monokultur
b. Pola Petani
c. Pola Introduksi
d. Pola Konservasi
e. Pola Polikultur (akar wangi + kentang)
f. Pola Polikultur (akar wangi + kacang)
g. Pola Polikultur (akar wangi + kubis)
Untuk memudahkan identifikasi hama/serangga yang ditangkap menggunakan
jaring dan hama yang menempel di daun memakai pinset.
Pada masing-masing pola usahatani dibuat petak-petak pengamatan
dengan hama diambil dengan cara mengamati 10 rumpun (± 50 tanaman) perpetak
tanaman. Penangkapan serangga malam dilakukan cara membentangkan kain
putih berukuran 2,5 meter dan diberi cahaya lampu petromak untuk memancing
serangga mendekati lokasi penangkapan dan ditampung pada ember plastik yang
berisi air, baru kemudian dihitung jumlah serangga dan jenisnya.
Kajian Ekologis dengan metode eksperimentasi lapangan disusun dalam
uraian pada tabel 1.
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Tabel 1. Metode Kajian Ekologis Usahatani Akar Wangi
No

Pola
Usahatani

1

Pola Petani

Metode

RAK 10x8 m
sebanyak 12
petak

2

3

4

5

Pola introduksi

Pola Konservasi

Pengukuran
Erosi

RAK 10x8 m
sebanyak 12
petak

Tujuan

Mendapatkan
pola tanam
dengan tingkat
erosi yang
rendah dan
produktivitas
tinggi

s.d.a

Identifikasi hama Light Trap

Tinggi tanaman,
diameter batang,
panjang akar,
berat akar,
produksi, dan
kualitas minyak

s.d.a

s.d.a

Tinggi tanaman,
diameter batang,
panjang akar,
berat akar,
produksi, lereng
serta kualitas
minyak

Mendapatkan
tingkat erosi
yang aktual di
lapangan

Jumlah tanah
yang tererosi
dalam
ton/ha/tahun

Mendapatkan
jenis hama yang
menyerang

Serangan hama
dari tiap pola
tanam

RAK 10x8 m
sebanyak 12
petak

a. PPT Morgan
22 x 2 m

Varaibel
Yang
Diamati

Analisis
Data

Luas/ Jumlah
Sampel

- uji Duncan

-

- uji Duncan

-

- uji Duncan

-

Pengukuran di
petak kecil

Intensitas dan
jenis serangga

1 ha

1 ha

1 ha

6 titik di tiga
pola usaha
tani

3 ha di semua
pola usaha
tani

3.4.2. Survey Ekonomi
Khusus metode survey, pengambilan sampel petani dilakukan secara
tertuju (purposive sampling) dengan penentuan responden berdasarkan penarikan
contoh dua tahap atau multistage sampling (Supranto, 1997). Tahap pertama yaitu
dengan contoh berkelompok berdasarkan pertimbangan tertentu (purposive cluster
sampling).
Pemilihan Desa Sukakarya didasarkan atas pertimbangan:
1. Luas areal terkonsentrasi sekitar 80% dari total luas areal Kec. Samarang
2. Pabrik penyulingan terkonsentrasi di Desa Sukakarya, yaitu ada 17 pabrik di
desa ini, sisanya menyebar di desa lain pada kec. Samarang (22 pabrik).
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3. Memiliki tingkat kemiringan lereng lebih besar dari 30%.
4. Desanya terletak di daerah DAS Cimanuk Hulu, apabila mengalami erosi
dapat merusak daerah-daerah lainnya di hilir.
Pada tahap ini berdasarkan pertimbangan tertentu (Purposive Cluster
Sampling). Pada tahap ini dipilih 1 Kecamatan yang termasuk didalam wilayah
DAS Cimanuk Hulu dipilih 1 desa secara proporsional. Desa yang terpilih ialah
Desa Sukakarya. Selanjutnya pada masing-masing desa yang terpilih akan
dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan luas pemilikkan lahan yaitu
besar (> 2 Ha), sedang (1 – 2 Ha) dan kecil (< 1 Ha) secara acak (simple random
sampling). Pada masing-masing kelompok dipilih 20 responden secara merata
sehingga terdapat 60 responden. Ke-60 responden ini akan digunakan dalam
analisis agronomi dan ekonomi produksi serta analisis respon petani terhadap pola
usahatani konservasi.

3.4.3. Metode Kajian Fungsi Produksi
Fungsi produksi menunjukkan sifat keterkaitan di antara faktor-faktor
produksi dan tingkat produksi yang dicapai. Selain itu fungsi produksi juga bisa
mendeskripsikan secara matematis berbagai kombinasi penggunaan input untuk
menghasilkan suatu output tertentu. Adanya asumsi bahwa elastisitas produksi
tidak konstan, dan perubahan teknologi bersifat netral maka fungsi produksi yang
relevan memenuhi persyaratan tersebut adalah fungsi produksi translog.
Fungsi produksi translog yang digunakan dalam studi ini secara garis
besarnya menyangkut empat macam input yang sangat fundamental untuk
menghasilkan produk akar wangi, yaitu bibit, pupuk, tenaga kerja dan luas lahan.
Hubungan dari ketiga input tersebut terhadap produk akar wangi dapat diturunkan
dalam bentuk persamaan umum berikut.
Ln Y = a0 + β1 Ln X1+β2 Ln X2+β3 Ln X3+ β4 Ln X4 + γ11 ½ (Ln X12) + γ22 ½ (Ln
X22) + γ33 ½ (Ln X32) + γ44 ½ (Ln X42) + γ21 Ln X1 Ln X2 + γ31 Ln X1 Ln X3 + γ41
Ln X1 Ln X4 + γ32 Ln X2 Ln X3 + γ42 Ln X2 Ln X4 + γ43 Ln X3 Ln X4 + e

[15]

dimana :
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Y

adalah jumlah produksi akar wangi

X1

adalah jumlah bibit yang digunakan

X2

adalah jumlah pupuk yang digunakan

X3

adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan

X4

adalah luas lahan yang digunakan

βi , γij adalah parameter yang ditaksir
e

adalah variabel gangguan acak (disturbance error)
Dalam pelaksanaanya jenis bibit dan pupuk yang digunakan berbeda

antara fungsi produksi translog satu dengan fungsi produksi translog lainnya,
tergantung dari pola tanam petani yang diterapkan. Setelah diketemukan model
fungsi produksi translog, langkah berikutnya adalah menurunkan fungsi elastisitas
setiap input melalui tiga persamaan berikut:
εX1 = dLn Y/dLnX1 = β1 + γ11 Ln X1 + γ21 Ln X2 + γ31 Ln X3+ γ41 Ln X4 ... [16]
εX2 = dLn Y/dLnX2 = β2 + γ22 Ln X2 + γ12 Ln X1 + γ32 Ln X3+ γ42 Ln X4 .. [17]
εX3 = dLn Y/dLnX3 = β3 + γ33 Ln X3 + γ13 Ln X1 + γ23 Ln X2+ γ43 Ln X4 ... [18]
εX4 = dLn Y/dLnX3 = β4 + γ44 Ln X4 + γ14 Ln X1 + γ24 Ln X2+ γ34 Ln X3 ... [19]
Dimana εX1 , εX2 dan εX3 masing-masing menunjukkan elastisitas permintaan
input bibit, pupuk dan tenaga kerja. Adapun untuk melihat kondisi skala usaha
dari seorang produsen, merujuk kepada ketentuan sebagai berikut:
1. εX1 + εX2 + εX3 > 1 maka produsen dalam kondisi increasing return to scale.
2. εX1 + εX2 + εX3 = 1 maka produsen dalam kondisi constant return to scale.
3. εX1 + εX2 + εX3 < 1 maka produsen dalam kondisi decreasing return to scale.
Selain analisis ekonomi produksi yang dilakukan, beberapa ukuran
ekonometrika juga diterapkan dengan maksud untuk melihat signifikansi dari
model. Beberapa alat ukur yang digunakan antara koefisien korelasi, uji anova,
dan uji t-student.
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3.4.4. Analisis Respons Petani menggunakan Korelasi Spearman
Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi respon petani
terhadap pola usahatani akar wangi (petani, Introduksi dan konservasi) digunakan
analisis koefisien korelasi Spearman (Gaspersz, V., 1994) dengan persamaan
sebagai berikut :

ryxi =

{N ∑ X

N∑ Xi y − ∑ Xi ∑ y
2
i

}{

− (∑ X i ) − N ∑ y − (∑ y )
2

2

2

}

......................................... [20]

dimana :
Y

adalah jumlah produksi akar wangi

X1

adalah jumlah pendapatan

X2

adalah lamanya pendidikan formal

X3

adalah keikut sertaan dalam pelatihan

N

adalah jumlah pengamatan

3.4.5. Analisis Finansial
Pada kajian ekonomi terdapat analisis kelayakan finansial usahatani akar
wangi dengan menghitung B/C Ratio, Net Present Value (NVP) dan Internal Rate
Return (IRR). Oleh karena umur tanaman akar wangi 12-14 bulan maka tingkat
discount faktor ( df ) dianut menurut tingkat bunga yang berlaku saat ini yaitu
sebesar 15 % - 18 % per tahun. Analisis Cash Flow usahatani akar wangi dibuat
secara rinci mulai dari bulan penanaman, pemeliharaan, pemupukan, pengendalian
hama dan panen. Ketiga pola usahatani akar wangi dihitung kalayakan
financialnya sebagai berikut:
(1) Analisis pendapatan
Pendapatan merupakan hasil pengurangan antara penerimaan dengan biaya
yang dikeluarkan. Penerimaan dalam usahatani maupun pabrik penyulingan
merupakan perkalian antara jumlah produksi usahatani dengan harga. Sedangkan
biaya dibagi menjadi biaya tetap ( fixed cost ) dan biaya tidak tetap (variable
cost). Pendapatan usahatani dari masing-masing pola usahatani menggunakan
rumus-rumus sebagai berikut :
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π = TR – TC ................................................................................................... [21]
π = pendapatan usahatani ( farm income )
TR = total penerimaan ( total revenue )
TC = total pengeluaran ( total cost )
(2). Analisis B/C
Selanjutnya untuk melihat kelayakan usahatani digunakan analisis
imbangan penerimaan dan biaya atau B/C ratio. Nilai B/C ratio dihitung dengan
membandingkan penerimaan total dan biya total. Jika nilai B/C ratio lebih dari
satu berarti layak, sebaliknya jika nilai B/C kurang dari satu berarti usahatani
tidak layak untuk diusahakan dan mengalami kerugian. Secara matematis
dirumuskan sebagai berikut :
total penerimaan
B/C = Q x Pq
B/C ratio = -------------------------- atau ------------------------ ....................... [22]
Total biaya
Dimana : Q
Pq

TFC + TVC

= total produksi

; TFC = biaya tetap

= harga persatuan produk

;

TVC = biaya variable

(3) Analisis Net Present Value ( NPV )
Analisis NPV rumus analisis rumus benefit dan cost dalam kurun waktu
tertentu, merupakan kriteria dari kelayakan rumus proyek berdasarkan nilai kini
(present value) dari komponen benefit dan cost sehingga diperoleh NPV dengan
rumus sebagai berikut :
T
NPV

= Σ
T=0

( Bt – Ct ) / ( 1 + R )t .......................................................... [23]

Dimana : Bt = manfaat pada waktu t
Ct = biaya pada waktu t
R = discount rate
T = rentang waktu
Jika NPV > 0 dan positif, maka model usahatani dinyatakan menguntungkan.
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(4) Internal Rate of Return ( IRR )
Analisis IRR adalah analisis kelayakan proyek pada tingkat bunga tertentu,
berdasarkan nilai present value ( NPV ) positif dan NPV negative. Apabila nilai
IRR lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku pada saat itu, maka proyek
dinyatakan dapat dilaksanakan dan menguntungkan. Persamaan IRR menurut
Kuncoro ( 1981 ) :
NPV1
IRR = ri + ( rn – ri ) -----------------------NPV1 + NPV2
Dimana :

............................................... [24]

ri = tingkat discount saat NPV positif
rn = tingkat discount saat NPV negative
NPV1 = nilai NPV positif ; NPV2 = nilai NPV negative

(5) Analisis Sensivitas
Analisis sensivitas ( kepekaan ) dilakukan dengan mengubah salah satu
variable bebas yang dianalisis sebesar 10 % dan 20 % pada saat variable bebas
lainnya tetap. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara variable bebas dengan
variable terikat standar ( tidak mengalami perubahan ). Persamaan analisis
sensivitas menurut Distefano ( 1976 ) adalah:
y / y
S = --------------- ............................................................................................ [25]
x /x
Dimana : S = sensivitas
Y = Varible terikat
X = Varible bebas
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IV.

KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1. Letak dan Luas Wilayah
Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat,
yang merupakan luas wilayah sekitar 3,066.88 km2 secara geografis terletak di
antara 60 57’ 34”- 70 44’ 57” Lintang Selatan dan 1070 24’ 3”- 1080 24’ 34” Bujur
Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
∼ Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten
Sumedang
∼ Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasik Malaya
∼ Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia
∼ Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur
Daerah sebelah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah
dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit dan pegunungan, sedangkan kondisi
alam daerah sebelah Selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki
kemiringan yang relatif cukup curam. Corak alam di sebelah Selatan diwarnai
oleh Samudra Indonesia dengan segenap potensi alam dan keindahan pantainya.
Kabupaten Garut dengan memiliki iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi,
hari hujan yang banyak dan lahan yang subur serta ditunjang dengan banyaknya
aliran sungai, menyebabkan sebagian besar luas wilayahnya di pergunakan untuk
lahan pertanian. Kabupaten Garut terdiri 31 Kecamatan dengan luas sekitar 306
519 ha. Berdasarkan penggunaan tanah, Kabupaten Garet terdiri dari areal Sawah,
Darat, Perairan, dan Pegunungan lain. Perincian yang jelas dapat dilihat pada
Tabel 2.
Dari Tabel 2 terlihat bahwa luas areal yang dipergunakan untuk pertanian
yaitu seluas 185 310 ha atau 60,44 persen yang terdiri dari lahan Sawah, Tegalan,
Kebun campuran dan Perkebunan. Dari luas tersebut kebun campuran menepati
areal terbesar yaitu 62 348 ha atau 20,34 persen. Selanjutnya digunakan untuk
Sawah seluas 49 183 ha dan areal Tanah Kering/ Tegalan 46 871 ha serta
perkebunan 26 908 ha.
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Tabel 2. Luas kabupaten Garut berdasarkan penggunaan tanah tahun 2002
No
1

2

Luas

Penggunaan Tanah

%

Sawah

Ha
49 183

1.1 Irigasi

38 003

12.39

1.2 Tadah Hujan

11 180

3.65

253 036

Darat
2.1 Pemukiman

11 750

3.83

34

0.01

2.3 T. Kering/ Tegalan

46 871

15.29

2.4 Kebun dan Kebun Campuran

62 348

20.34

2.5 Perkebunan

26 908

8.77

2.6 Hutan

97 854

31.92

7 005

2.28

266

0.08

3.1 Perairan/Situ.Waduk/Kolam

1 910

0.62

Pengunaan Tanah Lainya

2 390

0.77

306 519

100

2.2 Industri

2.7 Semak Belukar
2.8 Tandus/ Tanah Rusak
3

4

Perairan

Jumlah
Sumber: Kabupaten Garut dalam Angka 2004
Semak Belukar;
2,28%
Pemukiman;
3,83% Perairan; 0,62%

Lain-lain; 0,77% Industri; 0,01%
T anah Rusak;
0,08%

T egalan;
15,29%
Kebun; 29,11%

Sawah; 16,04%

Hutan ; 31,92%

Gambar 5. Penggunaan Lahan Di Kabupaten Garut
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Khusus untuk penanaman akar wangi masih mempunyai potensi untuk
dikembangkan pada lahan kebun campuran. Data tahun 2002 untuk kecamatan
Samarang seluas 650 ha, kecamatan Leles 312 ha, kecamatan Cilawu 240 ha dan
kecamatan Bayongbong 51 ha. Sehingga total pengusahaan riil di Kabupaten
Garut sebesar 1.253 ha dari potensi lahan yang tersedia seluas 2400 ha (Dinas
Perkebunan Kabupaten Garut, 2002). Potensi lahan tersebut dapat diusahakan
apabila kaidah-kaidah Konservasi lahan dapat diterapkan dengan baik dan tepat.
Luasnya lahan kebun campuran memberi indikasi pentingnya sektor
pertanian yang umumnya mengusahakan tanaman akar wangi dan sayuran.
Kondisi ini memberikan dampak positif baik dari segi peningkatan pendapatan
pertanian, penyerapan tenaga kerja, maupun kelestarian sumber daya alam yang
utama lahan. Selain itu masih ada lahan lain yang memungkinkan digunakan
sebagai lahan pertanian yakni lahan semak belukar seluas 7005 ha.
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Gambar 6. Peta lokasi penelitian di kecamatan Samarang.
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4.2.

Iklim dan Jenis Tanah
Data iklim yang disajikan adalah keadaan curah hujan, sedangkan unsur

iklim lainya seperti penyinaran matahari, kecepatan angin dan lain-lain dianggap
tidak begitu berpengaruh terhadap erosi. Data curah hujan selama tahun 1998
sampai dengan tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3 dijelaskan bahwa curah hujan di lokasi penelitian
masuk tipe iklim A, Menurut klasifikasi Scmidth dan Ferguson dengan rata-rata
curah hujan 234 mm perbulan dan hari hujan 155 per tahun. Sedangkan jumlah
curah hujan rata-rata 2 818 mm/thn. Tropografi bergelombang dan

berbukit

dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 900 – 2000 m. Lokasi penelitian
sekitar 1400 m dengan kemiringan lancip antara 15-45% (curam). Jenis tanah
diwilayah DAS Cimanuk Hulu menurut klasifikasi Puslit Tanah dan Agroklimat
Bogor yaitu: Aluvial, Litosol, Grumosol kelabu, Andosol, Mediteran Coklat,
Lotosol dan Regosol. Jenis tanah yang paling dominan adalah Andosol dan
Regosol dengan luas + 63141 ha (41,27%) sedangkan yang paling sedikit adalah
Grumosol Kelabu dengan luas + 1264 ha (0.83%).

Tabel 3. Data Curah Hujan Kecamatan Semarang Tahun 1998-2003.

No

Tahun

Curah Hujan
(mm/tahun)

1

1995

4858

Keadaan Hujan
Hari Hujan
(hari/hujan)
265

2
1996
4417
241
3
1997
4015
219
4
1998
3650
199
5
1999
2935
167
6
2000
2670
144
7
2001
3459
167
8
2002
2408
136
9
2003
1788
118
10
2004
1609
106
Sumber: Stasiun Klimatologi PT. Pertamina, Kamojang, Garut.

Rata-rata Curah
Hujan
(mm/bulan)
405
368
334
304
244
222
288
200
149
134
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Gambar 7. Histogram curah hujan

4.3. Klasifikasi Fungsi Kawasan
Berdasarkan analisa Geographic Information Sistem (GIS) oleh Sub Balai
Rehabilitas Lahan dan Konservasi Tanah Cimanuk yang didasarkan kepada
kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan fungsi kawasan DAS Cimanuk
Hulu terbagi atas:
a. Kawasan Lindung 25 043 ha (16.37%)
b. Kawasan Penyangga 19 531 ha (12.77%)
c. Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan 49 714 ha (32.50%)
d. Kawasan Budidaya Tanaman Semusim 58 692 ha (38.36%)

Kawasan Lindung,
16.37%
Kawasan Penyangga,
12.77%
Budidaya Tanaman
Tahunan, 32.50%

Budidaya Tanaman
Semusim, 38.36%

Gambar 8. Klasifikasi Fungsi Kawasan DAS Cimanuk Hulu
Rincian luas lahan menurut fungsinya diwilayah DAS Cimanuk Hulu di
jelaskan pada Tabel 4.
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Tabel 4.
No

Luas lahan fungsi kawasan di wilayah DAS Cimanuk Hulu

Sub-sub
DAS

Luas Lahan menurut Fungsinya
Penyangga
Budidaya
tanaman
tahunan
%
Ha
%
Ha
%

Lindung

Ha

Budidaya
tanaman
semusim
Ha
%

Jumlah
Ha

%

4945

3.23

2820

1.84

6662

4.36

1742

1.14

16171

10.57

2

Cimanuk
Hulu
Cibodas

1672

1.09

1294

0.85

1419

0.92

5317

3.48

9703

6.34

3

Cicajur

1450

5.95

1398

0.91

1412

0.92

2577

1.69

6839

4.47

4

Cikawiri

3276

2.14

1183

0.77

799

0.52

4810

3.15

10068

6.58

5

Ciherang

2855

1.87

499

0.33

2251

1.46

7707

5.04

13314

8.7

6

Cibereum

669

0.44

478

0.31

3660

2.39

6808

4.5

11689

7.64

7

Citameng

270

1.77

1844

3.21

2259

1.48

5506

3.59

12320

8.05

8

Cianten

2225

1.45

1216

0.8

9707

6.35

12437

8.31

25587

16.73

9

Cipedes

1689

1.10

1949

1.27

3651

2.39

4381

2.87

11671

7.63

10

Cialing

2075

1.36

2783

1.82

6814

4.45

3128

2.65

14801

9.68

11

Cikujang

289

0.2

3841

2.57

6939

4.54

3544

2.32

14614

9.55

12

Cigarugun

1184

0.77

222

0.15

4134

2.70

657

0.43

6199

4.05

1

Sumber : Hasil analisis GIS Sub Balai RLKT Cimanuk. 2002.

Dari Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa daerah pertanaman akar wangi
terdapat pada wilayah sub DAS Cimanuk Hulu dengan luas 6.662 ha untuk
tanaman tahunan. Sehingga khusus tanaman akar wangi hanya berkisar ± 2.400
ha. Sekitar 36 persen dari luas total lahan tanaman tahunan yang tersedia.

4.4. Kondisi kerusakan lingkungan akibat pertanaman akar wangi
Pengusahaan tanaman akar wangi

di daerah Garut berkembang pada

wilayah-wilayah bertopografi bergelombang, berbukit sampai bergunung atau
pada 8-15%, 15-45% dan > 45%. Umumnya penanaman akar wangi dilakukan
monokultur dan ada yang tumpangsari dengan tanaman semusim seperti kubis,
wortel, kentang, kacang merah, tembakau dan cabe. Kondisi pertanaman akar
wangi dengan perilaku petani akar wangi di daerah Garut yang turun-temurun
belum menerapkan upaya-upaya konservasi tanah sehingga menyebabkan
timbulnya masalah erosi dan berdampak negatif terhadap kesuburan tanah.
Pengembangan akar wangi dan tanaman kentang sewaktu panen memperburuk
kondisi lahan yang akan menyebabkan erosi permukaan semakin tinggi.
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Kondisi areal pertanaman akar wangi sewaktu selesainya panen (tanpa
vegetasi) dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Kondisi lingkungan lahan pertanaman akar wangi

Kondisi kerusakan lingkungan tanpa vegetasi akibat pertanaman akar
wangi dan tanaman tumpangsari sudah menunjukkan tingkat yang parah atau
berat sehingga perlu tindakan yang segera untuk memperbaiki pola usahatani akar
wangi dan teknologi konservasi yang sesuai dengan kemampuan petani.
Pengaturan panen akar wangi dan tanaman semusim perlu diterapkan
sehingga kondisi pertanaman yang kosong tanpa vegetasi dapat dihindari
disamping juga pengaturan jarak tanam akar wangi. Jarak tanam segi empat lebih
cepat arus air pada run-off di banding dengan jarak tanam segitiga dimana aliran
air permukaan dapat lebih ditahan atau diperlambat. Oleh karena itu pada
penelitian ini juga dilakukan pengujian jarak tanam segiempat dan segitiga dari
Pola Petani dan pola introduksi. Pengusahaan akar wangi pada wilayah-wilayah
dengan derajat kemiringan tinggi, jenis tanah yang peka erosi disertai penerapan
teknik budidaya yang belum berwawasan Konservasi akan mendorong terciptanya
kondisi lingkungan yang semakin rusak dan dapat berakibat fatal terhadap
kelestarian sumberdaya lahan yang ada dipertanaman akar wangi

khususnya

kabupaten Garut.
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4.5.

Sumber Daya Manusia dan kesempatan kerja
Pada tahun 2002 jumlah penduduk Kabupaten Garut adalah 2.139.167

jiwa yang terdiri atas laki-laki 1.088.276 dan 1.050.891 perempuan. Jumlah
anggota keluarga rata-rata 4-5 orang (Badan Pusat Statistik kabupaten Garut).
Data penduduk perkecamatan dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5.

Penduduk Menurut Jenis kelamin dan Sex Ratio Di Kabupaten Garut
Tahun 2002
Keadaan Penduduk

No

Kecamatan

Keterangan
Sex
Ratio
1 Cisewu
16 040
15 364
31 404
10.4
2 Caringin
13 284
12 726
26 010
104.38
3 Talegong
14 965
14 453
29 423
103.51
4 Bungbulang
35 038
34 020
69 058
102.99
5 Pamulihan
8 370
8 223
16 593
101.79
6 Pakejeng
29 891
28 382
58 273
105.32
7 Cikelet
1 787
17 244
35 111
103.61
8 Pameungpeuk
17 482
17 508
34 990
99.85
9 Cibalong
18 516
18 944
37 160
99.31
10 Cisompet
24 568
23 200
47 768
105.60
11 Peundey
11 027
10 152
22 179
108.62
12 Singajaya
20 906
20 788
41 694
100.57
13 Cihurip
8 741
7 642
16 383
114.38
14 Cikajang
33 503
3 284
66 327
102.07
15 Banjarwangi
26 410
24 726
51 136
106.81
16 Cilawu
45 640
44 849
90 489
11.76
17 Bayongbong
57 823
55 660
113 483
103.89
18 Cisurupn
42 571
39 482
82 053
107.82
19 Sukaresmi
15 122
16 317
31 439
92.68
20 Samarang
32 916
31 148
64 064
105.68
21 Pasir Wangi
28 096
26 587
54 683
105.68
22 Taragong
71 265
68 365
139 630
104.24
23 Garut Kota
59 454
58 714
118 168
101.26
24 Karang Pawitan
51 016
48 530
99 546
105.12
25 Wanaraja
49 742
48 618
98 360
102.31
26 Sukawening
23 424
24 257
47 681
96.57
27 Karang Tengah
8 171
7 418
15 589
110.15
28 Banyuresmi
43 919
42 758
86 677
102.72
29 Leles
34 283
33 231
67 514
103.17
30 Leuwigoong
20 592
19 984
40 576
103.04
31 Cibatu
33 255
29 989
63 244
110.89
22 Kersamanah
14 884
16 756
31 640
88.83
33 Cbiuk
14 400
12 980
27 380
11094
34 Kadunggora
39 119
37 960
77 079
103.05
35 Bl. Limbangun
35 730
34 406
70 136
103.85
36 Selawi
17 882
17 067
34 949
104.78
37 Malangbong
52 364
49 914
102 278
104.91
Jumlah
1 088 276
1 050 891 2 139 167
103.56
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, Kabupaten Garut Dalam Angka 2002
Laki-laki

Perempuan

Jumlah
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Gambar 10. Jumlah Penduduk di Daerah Penelitian
Jumlah penduduk dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 1998 sampai
dengan tahun 2001, menunjukan adanya pertumbuhan total penduduk yang relatif
kecil, pada tahun 1998 sebesar 1 914 461 jiwa menjadi 2 139 167, sedangkan
kepadatan penduduk sebesar 624 jiwa/ km2 menjadi 688 jiwa tahun 2002. Ratio
luas sawah dan lahan tegalan dengan jumlah penduduk berturut-turut adalah 0.04
dan 0.12. Bila dibandingkan ukuran normatif bagi seseorang yang mata
pencahariannya tani, luas lahan yang dibutuhkan agar mereka dapat hidup layak
masing-masing 0.3 ha untuk sawah dan 0.63 ha untuk lahan tegalan, maka luas
pemilikan lahan sawah dan tegalan tersebut sangat tidak mendukung kehidupan
yang layak bagi penduduk kecamatan Samarang, kecamatan Leles dan Cilawu.
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beberapa penduduk bekerja pada sektor
non pertanian atau sebagai buruh tani. Untuk mengurangi tekanan terhadap lahan
maka perlu diciptakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kesempatan kerja.
Nampaknya kegiatan usahatani akar wangi memenuhi persyaratan dimana setiap
kegiatannya mulai dari pembukaan lahan, pemeliharaan dan panen membutuhkan
tenaga kerja. Hasil pengamatan dilapangan memberikan data secara umum bahwa
kebutuhan tenaga kerja pengolahan tanah menyerap 15-20 orang perhektar dan
kegiatan pemeliharaan tanaman 20-25 orang perhektar selama kurun waktu 7-10
hari. Secara rinci per kecamatan akan disajikan pada bagian sosial ekonomi
responden. Oleh karena itu pengusahaan tanaman akar wangi di kabupaten Garut
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dapat menyerap tenaga kerja yang sekaligus juga salah satu usaha untuk
mengurangi tingkat kemiskinan diwilayah yang padat penduduknya. Data statistik
kabupaten Garut menunjukkan tingkat pengangguran pada tahun 2002 sebanyak
6.682 jiwa.

4.6. Mata Pencaharian dan Luas Pemilikan Lahan.
Keadaan penduduk di DAS Cimanuk Hulu berdasarkan mata pencaharian
di jelaskan sebagai berikut:
1) Petani sebanyak 284 656 orang (36.38%)
2) Pegawai Negeri/ABRI 34 966 orang (4.47%)
3) Pedagang 33 414 orang (10.66%)
4) Pertukangan 56 134 orang (7.22%)
5) Industri 13 622 orang (1.74%)
6) Angkutan 59 540 orang (7.61%)
7) Buruh 120 608 orang (13.11%)
8) Lain-lain 27 408 orang (3.50%)

Angkutan,
7.61%

PNS/ABRI,
4.47%
Pedagang,
10.66%

Lain-lain, 3.50%

Petukangan,
7.22%

Petani, 36.38%

Buruh, 13.11%

Industri, 1.74%
Gambar 11. Mata Pencaharian Penduduk di DAS Cimanuk Hulu.
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Luas pemilikan lahan rata-rata satu keluarga tani di wilayah DAS
Cimanuk Hulu adalah 0.75 hektar terdiri atas: Sawah Seluas 0.17 ha dan Lahan
Kering

0.58 ha. Rincian rata-rata luas pemilikan lahan di DAS Cimanuk Hulu

dijelaskan pada Tabel 6.
Tabel 6. Rata-rata luas pemilikan lahan di DAS Cimanuk Hulu
No.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sub-sub
DAS
Cimanuk
Hulu
Cicajur
Citameng
Ciherang
Cipedes
Cialing
Cikujang
Cianten
Cibeurem
Cikamiri
Cibodas
Cigarugug
Rata-rata

Rata-rata Luas Pemilikan lahan (ha)
Lahan
Lain-lain
Jumlah
Sawah
Kering
0.63
0.63
0.65
0.47
0.18
0.50
0.45
0.05
0.91
0.76
0.15
0.60
0.49
0.11
0.58
0.47
0.11
1.37
0.57
0.80
0.79
0.60
0.19
0.93
0.84
0.09
0.54
0.49
0.05
0.60
0.60
0.15
0.60
0.45
0.15
0.17

0.58

-

Keterangan
Lokasi
Penelitian

0.75

Sumber : Sub Balai RLKT Cimanuk 2002

Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pertenakan dan Perikanan
merupakan sumber utama pencaharian bagi penduduk di Kabupaten Garut.
Khusus tanaman perkebunan rakyat disajikan pada Tabel 7. Luas Tanaman
perkebunan yang terbesar adalah tanaman teh, tembakau, cengkeh dan aren.
Tabel 7. Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2002
Luas Tanaman (ha)
Produksi
No.
Komoditi
Mentah Olahan
TBM
TM
TR
Jumlah
(ton)
(ton)
1. Aren
135 1 107.5 347.5
1 590
5 973.2
995.5
2. Akar Wangi

-

1 253

-

1 253

18 798

75.1

3. Bambu

-

203

-

-

441 874

-

26

1 928

605

2564

1 630

407

5. Jahe

-

408

-

408

4 828

4 828

6. Jambu Mete

2

13

3

18

0

0

4. Cengkeh

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Garut 2002
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Jenis tanaman perkebunan rakyat yang banyak ditanam ialah : aren, akar
wangi, cengkeh, kopi, kelapa, panili, tembakau dan teh. Yang ditanam secara
intercropping dengan akar wangi ialah tanaman (kentang, cabe, tomat dan kubis).
Tanaman akar wangi merupakan salah satu sumber utama bagi penduduk di
Kabupaten Garut selain tanaman pangan dan hortikultura. Pada tahun 2003, harga
akar wangi kering Rp. 1500/kg dan harga minyak akar wangi Rp. 375.000 – Rp.
400.000 kg. Apabila produksi akar wangi kering per hektar 10 ton, maka
diperoleh hasil penjualan akar wangi kering per hektar sebesar Rp. 15.000.000
dengan biaya produksi Rp. 6.000.000 sehingga diperoleh pendapatan bersih Rp.
9.000.000/ tahun/ ha. Sedangkan untuk minyak akar wangi diperoleh rendemen
0.6 – 1%, dimana 1000 kg akar wangi kering diperoleh 6 – 10 kg minyak akar
wangi. Penjualan minyak akar wangi lebih menguntungkan dimana produksi per
hektar sebanyak 10 ton akar kering akan menghasilkan minyak 60 kg. Pendapatan
menjadi 60 kg x Rp 375.000,- = Rp. 22.500.000, jadi ada perbedaan pendapatan
sebesar Rp. 7.500.000

4.7. Pengolahan dan Pemasaran
Pemanenan akar wangi sebaiknya 12-14 bulan setelah tanam, tergantung
pada keadaan tanah dan tanamannya, hasil panen dapat mencapai 10-15 ton/ha/thn
akar segar atau 2,5 ton-4 ton/ha/thn akar kering udara. Akar yang baru dipanen
dicuci lalu di jemur langsung atau ditaruh ditempat yang teduh. Sebelum di
suling/pengolahan akar harus dilepaskan dari bonggolnya. Akar wangi dapat
disuling dalam keadaan segar maupun kering. Cara penyulingan yang umum
digunakan ialah penyulingan uap dan air, perbandingan garis tengah dan tinggi
ketel penyuling efektif maksimum 1 : 1,5. Untuk mencegah kehilangan panas
terutama bila tempat penyulingan terbuka, sebaiknya ketel penyuling memakai
isolasi. Kepadatan akar segar dalam ketel penyuling adalah 350-400 g/l,
sedangkan untuk akar kering 100 g/l. Dengan lama penyulingan 18 jam, diperoleh
rendemen minyak akar wangi 0.4- 0.5 % untuk akar segar dan 1.6-2.1 % untuk
akar kering.
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Pola distribusi produksi tanaman akar wangi seluruhnya di jual petani
dalam bentuk akar kering kepada penyuling selanjutnya diproses melalui
pengolahan hasil untuk menghasilkan minyak akar wangi. Lembaga yang terlibat
dalam pemasaran minyak adalah pedagang tingkat Kabupaten dan pedagang
besar (Eksportir). Penyulingan (Pabrik) akar wangi sebagai penerima harga.
Sistem pemasaran adalah monopsoni dimana pembeli minyak akar wangi adalah
PT Jasulawangi yang sekaligus juga sebagai eksportir.
Saluran Tataniaga Akar Wangi sebagai Berikut:
Petani Akar
Wangi

Penyulingan
(Pabrikan)

Pedagang
Kabupaten

Eksporter/
Pedagang besar

Gambar 12. Saluran tataniaga akar wangi
Dari Gambar 11 diketahui bahwa saluran tataniaga akar wangi cukup
panjang sehingga informasi pasar sukar diketahui oleh petani produsen dan harga
tingkat petani sering ditentukan oleh pedagang dan penyuling. Saluran tataniaga
yang panjang mempengaruhi marjin yang diterima oleh petani, jika marjin yang
diterima petani kecil maka gairah untuk meningkatkan produksi semakin menurun
pula. Salah satu cara yang dapat di tempuh dalam memperbaiki pendapatan petani
maupun penyuling dengan memperpendek rantai tataniaga. Hal ini dapat
ditempuh dengan menjual hasil minyak langsung kepada pedagang besar
(Eksportir) melalui Kelompok Usaha Bersama yang merupakan unit kerja
Koperasi Unit Desa (KUD).
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Kajian Ekologis Pola Usahatani Akar wangi
5.1.1. Analisis Agronomis (Vegetatif)
Hasil penelitian memberikan data keragaan agronomis (vegetatif) dari pola
usahatani akar wangi disajikan pada Tabel 8. Kajian dilakukan terhadap 3 (tiga)
pola usahatani yaitu pola petani, pola Introduksi dan pola konservasi.
Tabel 8.

Keragaan Agronomis (Vegetatif) Pola Usahatani Akar Wangi pada
Petak Percobaan.
Pola Usahatani Akar Wangi

No.

Parameter
Petani

Introduksi

Konservasi

Lokal

Komposit

Lokal

1

Jenis Tanaman

2

Pola Tanam

Monokultur

Monokultur

Monokultur dan
Tanaman
Lorong (alley
cropping)

3

Jarak tanam

50 cm x 50 cm

50 cm x 70 cm

50 cm x 50 cm

4

Pemupukan
a. Jenis
b. Dosis

Anorganik
Urea 100 kg,
SP36 100 kg,
KCl 200 kg

Anorganik
Urea 100 kg,
SP36 100 kg,
KCl 200 kg

Organik
12 ton/ha/thn

Belum ada

Membuat
Guludan

Membuat
Guludan dan
tanaman lorong

800-1000 m dpl
Andosol dan
Regosol
10 – 40 %

800-1000 m dpl
Andosol dan
Regosol
10 – 40 %

800-1000 m dpl
Andosol dan
Regosol
10 – 40 %

5

Konservasi yang
dilakukan

6

Lingkungan
a. Elevasi
b. Jenis Tanah
c. Kemiringan lahan

Hasil pengamatan pertumbuhan vegetatif sidik ragam tinggi tanaman
disajikan dalam Tabel 9. Tinggi tanaman akar wangi dari ketiga pola usahatani
dipengaruhi oleh varietas, lingkungan dan interaksinya.
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Pertumbuhan awal tanaman akar wangi pada lokasi ketinggian yang
berbeda dan tingkat kemiringan menunjukkan tinggi tanaman, jumlah anakan,
diameter rumpun dan diameter kanopi tidak berbeda nyata antar pola usahatani
akar wangi. Pertumbuhan tinggi tanaman mulai bulan 1 sampai bulan ke-3 antara
28 cm – 60 cm, sedangkan bulan ke-4 sampai ke-6 antara 78-125 cm. Akan tetapi
bulan ke-7 sampai ke-10 pertumbuhan tinggi tanaman sudah stabil dan memasuki
fase pematangan fisiologi untuk pertumbuhan panjang akar tanaman untuk dapat
dipanen.
Tabel 9.

Pertumbuhan Vegetatif Tinggi Tanaman, Diameter Rumpun, Kanopi
pada berbagai Pola Usahatani .
Pertumbuhan Vegetatif (cm)

No.

Uraian
Tinggi Tanaman

Diameter Rumpun

Diameter
Kanopi

1

Pola Petani

104.42

25.30

77.42

2

Pola Introduksi

98.10

22.67

68.85

3

Pola Konservasi

106.55

21.07

73.75

Tabel 9 menunjukkan bahwa untuk tinggi tanaman pola petani dan pola
konservasi lebih tinggi oleh karena sifat varietas lokal sudah dapat menyesuaikan
dengan lingkungan sehingga tingkat adopsinya cukup tinggi, sedangkan pola
introduksi dengan varietas komposit dari Manoko Lembang belum dapat
menyesuaikan lingkungan karena perbedaan agroklimat masing-masing wilayah
tersebut, sehingga tinggi tanamannya lebih rendah kira-kira 8,45 cm.
Analisis sidik ragam terhadap tinggi tanaman didapat nilai p-value untuk
pola sebesar 0.2154 yang lebih besar dari 0,05, ini berarti ketiga pola yang diuji
tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman akar wangi baik pada pola petani dan
konservasi

dengan varietas lokal maupun pola introduksi dengan varietas

komposit Manoko, nilai kelompok 0.5697 (>Alpha) berarti pengelompokan yang
dilakukan tidak cukup efektif dalam memberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap tinggi tanaman sedangkan nilai p-value galat 1 sebesar 0.014 (< Alpha
10%) menunjukan bahwa dalam memilih satuan percobaan yang digunakan sudah
cukup homogen pada taraf nyata 10%.
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Grafik perbedaan tinggi tanaman dari ketiga pola usahatani akar wangi

Tinggi Tanaman (Cm)

dijelaskan pada Gambar 13.
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70
60
Petani

Introduksi

Konservasi

Gambar 13. Tinggi Tanaman dari Pola Petani, Introduksi dan konservasi
Selanjutnya sidik ragam jumlah anakan mempunyai nilai p-value untuk
pola sebesar 0.4686 yang lebih besar dari 0,05, berarti ketiga pola yang diuji tidak
memberikan pengaruh berbeda terhadap jumlah anakan.

Sementara untuk

kelompok didapat nilai p-value sebesar 0.3513 (> 0,05) berarti pengelompokkan
yang dilakukan berupa pengelompokkan berdasarkan kemiringan tanah tidak
cukup signifikan dalam memberikan pengaruh terhadap respon jumlah anakan. Pvalue galat 1 = 0.0060 (< alpha 1 %) berarti dalam memilih satuan percobaan
yang digunakan sudah cukup homogen pada taraf nyata 1%. Jumlah anakan pola
petani 30.18, pola introduksi 30.13 dan pola konservasi 27.28 ketiga nilai rata-rata
tersebut tidak berbeda nyata.

Jumlah
Jumlah anakan
Anakan (rumpun)
(Batang)

Grafik perbedaan jumlah anakan dapat dijelaskan pada Gambar 14.
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Gambar 14. Jumlah Anakan dari Pola Petani, Introduksi dan Konservasi.
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Hasil analisis sidik ragam untuk diameter rumpun dapat dijelaskan bahwa
nilai p-value untuk pola sebesar 0,3158 (> alpha) berarti ketiga pola yang diuji
tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap diameter rumpun.

Nilai

kelompok = 0.9941 (> alpha) berarti pengelompokkan yang dilakukan tidak cukup
efektif dalam memberikan pengaruh yang berbeda terhadap diameter rumpun dan
p-value galat 1 = 0.0001 (< alpha 1 %), berarti dalam memilih satuan percobaan
yang digunakan sudah cukup homogen. Diameter rumpun akar wangi yaitu pola
petani 25.30, pola introduksi 22.67 dan pola konservasi 21.07.
tersebut tidak berbeda nyata dari ketiga pola usahatani

Ketiga nilai

akar wangi.

Grafik

Diameter Rumpun (Cm)

perbedaan diameter dijelaskan pada Gambar 15.
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Petani

Introduksi
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Gambar 15. Diameter Rumpun dari Pola Petani, Introduksi dan Konservasi.

Selanjutnya hasil analisis sidik ragam terhadap diameter kanopi dapat
diuraikan bahwa nilai p-value untuk pola sebesar 0.2217 (> alpha) berarti ketiga
pola yang diuji tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap diameter
kanopi. Nilai kelompok

= 0.3612 (> alpha) berarti pengelompokan yang

dilakukan tidak cukup efektif

dalam memberikan pengaruh yang berbeda

terhadap diameter kanopi dan p-value galat 1 = 0.0047 (< alpha 1 %) berarti
dalam memilih satuan percobaan yang digunakan sudah cukup homogen.
Diameter kanopi pola petani 77.42, pola introduksi 68.85 dan pola konservasi
73.75. Meskipun perbedaan rata-rata diamater kanopi cukup besar, tetapi secara
statistik perbedaan ini tidak signifikan. Grafik perbedaan diameter kanopi
dijelaskan pada Gambar 16.
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Diameter Kanopi (Cm)
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Gambar 16. Diameter Kanopi dari Pola Petani, Introduksi dan Konservasi.
Pertumbuhan tinggi tanaman mulai bulan pertama sesudah tanam (1 BST)
sampai dengan bulan keenam (6 BST) dari ketiga pola usahatani akar wangi dapat
dilihat pada Tabel 10. Varietas lokal menunjukkan pertumbuhan tanaman yang
lebih tinggi dibanding varietas komposit dari Manoko. Hal ini karena perbedaan
sifat lingkungan agroklimat dari masing-masing tempat.
Tabel 10. Pertumbuhan Tinggi Tanaman Akar Wangi dari berbagai Pola
Usahatani selama 6 Bulan (cm)
Tinggi tanaman (cm)

Umur tanaman
(bulan)

Pola Petani

Pola
Introduksi

Pola
Konservasi

1

35

30

40

2

60

56

64

3

70

68

87

4

90

80

96

5

104

98

100

6

110

102

115

Kondisi pertumbuhan tinggi tanaman tersebut dapat juga dijelaskan melalui grafik
seperti yang disajikan pada Gambar 17.
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Gambar 17. Tinggi Tanaman dari Ketiga Pola Usahatani Akar Wangi selama 6
Bulan.
Selanjutnya pertumbuhan tinggi tanaman juga akan sejalan dengan
pertumbuhan jumlah anakan setiap rumpun tanaman akar wangi. Pertambahan
jumlah anakan dari ketiga pola usahatani dapat diuraikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Pertambahan Jumlah Anakan Tanaman Akar Wangi selama 6 Bulan.
Jumlah anakan (rumpun)

Umur tanaman
(bulan)

Pola Petani

Pola
Introduksi

Pola
Konservasi

1

5

4

6

2

11

7

12

3

17

13

16

4

23

18

26

5

30

23

32

6

35

28

38

Dari Tabel 11 dapat dijelaskan bahwa pertambahan jumlah anakan pada
pola petani dan konservasi lebih banyak dimana kenaikan setiap bulan (1 BST)
bisa sebanyak 5 – 6 anakan per rumpun. Hal ini terjadi karena tingkat adopsi
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varietas lokal lebih tinggi dari varietas komposit dan juga ketinggian tempat
antara Garut dan Manoko berbeda dimana Garut 800 – 1100 m dpl, sedangkan
Manoko 700-1000 m dpl, disamping juga jenis tanah di Garut yaitu regosol dan
andosol lebih banyak persentase pasirnya dibanding persentase liat. Secara grafik
pertambahan jumlah anakan tersebut dijelaskan pada Gambar 18.

Jumlah
anakan
Pola
Usaha
Tani (rumpun)
Akar wangi

40

Pola Petani

35

Pola Introduksi
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Gambar 18. Jumlah Anakan dari Ketiga Pola Usahatani Akar Wangi selama 6
Bulan.
5.1.2. Analisis Berat dan Panjang Akar
Tanaman akar wangi sebagai tanaman penghasil minyak akar wangi
mempunyai produksi dalam bentuk akar tanaman, sehingga pada penjelasan
berikutnya lebih banyak dijelaskan mengenai berat akar dan panjang akar dari
tanaman akar wangi. Analisis sidik ragam terhadap berat akar dapat dijelaskan
bahwa p-value untuk pola sebesar 0,0001 lebih kecil dari 0,05(alpha), berarti
ketiga pola tanaman yang diuji ada perbedaan terhadap berat akar. P-value untuk
kelompok sebesar 0,0001, berarti pengelompokkan yang dilakukan berupa
kemiringan lahan cukup signifikan dalam memberikan pengaruh respon berat
akar. Selanjutnya dari analisis sidik ragam terhadap panjang akar didapat nilai pvalue untuk pola sebesar 0,0001 (< alpha 1 %) berarti ketiga pola tanam yang diuji
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ada perbedaan terhadap panjang akar. P-value kelompok sebesar 0,0001 berarti
pengelompokkan yang dilakukan berupa kemiringan lahan cukup signifikan
dalam memberikan pengaruh respon panjang akar. Hasil penelitian memberikan
data keragaan agronomis dari ketiga pola usahatani disajikan Tabel 12.
Tabel 12.

Keragaan Agronomis Panjang dan Berat Akar Wangi
Pola Usahatani Akar Wangi

No

Parameter

1

Panjang Akar

2

Berat Akar /rumpun

Pola Petani

Pola
Introduksi

Pola
Konservasi

55.40 cm

49 cm

57.85 cm

0.60 g

0.50 g

0.74 g

Dari Tabel 12 dapat dijelaskan bahwa pola petani, introduksi dan pola
konservasi mempunyai panjang akar yang berbeda. Selanjutnya pola introduksi
dan konservasi menunjukkan perbedaan yang nyata dan signifikan pada berat akar
dengan selisih 0,24 gram. Begitu juga dengan panjang akar selisih 8,85 cm.
Selanjutnya pengamatan berat akar dan panjang akar yang merupakan
analisis dari sisi produksi. Adapun hasil analisis sidik ragam terhadap berat akar
wangi didapat nilai p-value untuk pola sebesar 0.0001 (< alpha) berarti ketiga
perlakuan yang dicobakan memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap
berat akar. Hasil uji Duncan: menunjukkan dimana ketiga pola berbeda nyata.
Pola konservasi memiliki rata-rata berat akarwangi yang paling tinggi yaitu
sebesar 0.74 g, selanjutnya adalah pola petani yang memiliki rata-rata 0.60 g
sedangkan pola introduksi memiliki rata-rata yang paling rendah yaitu sebesar
0.50 g. Hasil uji Duncan berat akar wangi dijelaskan pada Tabel 13.
Tabel 13. Hasil Uji Duncan Berat Akar Wangi
Pola Pertanaman
Petani
Introduksi
Konservasi

Rata-Rata (g)
0.60 b
0.50 c
0.74 a

Keterangan : Angka yang diikuti huruf kecil yang berbeda artinya berbeda nyata

Analisis sidik ragam untuk panjang akar didapat nilai p-value untuk pola
sebesar 0.0001 (<alpha 1%) berarti ketiga pola yang dicobakan memberikan
pengaruh yang berbeda nyata terhadap panjang akar wangi. Hasil uji Duncan:
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menunjukkan dimana ketiga pola berbeda nyata. Pola konservasi memiliki ratarata panjang akarwangi yang paling tinggi yaitu sebesar 57.85 cm, selanjutnya
adalah pola petani yang memiliki rata-rata 55.40 cm sedangkan pola introduksi
memiliki rata-rata yang paling rendah yaitu sebesar 49.00 cm. Hasil uji Duncan
panjang akar wangi dijelaskan pada Tabel 14.
Tabel 14. Hasil Uji Duncan Panjang Akar Wangi
Pola Pertanaman

Rata-Rata (cm)

Petani
Introduksi
Konservasi

55.40b
49.00c
57.85a

Keterangan : Angka yang diikuti huruf kecil yang berbeda artinya berbeda nyata

Selanjutnya hasil pengamatan mengenai panjang akar dari ketiga pola (petani,

Panjang Akar Wangi
(Cm)

introduksi dan konservasi) dapat dilihat pada gambar 19.

58
54
50
46
42
Petani
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Pola Tanam
Gambar 19. Panjang Akar Wangi dari Pola Petani, Introduksi dan Konservasi
Tanaman Akar wangi.
Hasil kajian dari sudut agronomis antara vegetatif dan generatif dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a). Berat akar dan panjang akar berbeda nyata karena pertumbuhan dari varietas
lokal lebih baik dan sudah dapat menyesuaikan dengan agroklimat dan jenis
tanah yang sangat sesuai untuk pertumbuhan akar wangi . Tanah
diinginkan akar wangi

yang

untuk berkembang adalah tanah vulkanis dan

kandungan pasir yang dominan sehingga pertumbuhan panjang akar dan berat
akar dapat berkembang secara optimal dan sempurna. Jadi karena pola petani
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dan konservasi mempergunakan varietas / bibit lokal maka produktivitasnya
lebih baik dan tinggi.
b). Tinggi tanaman tidak berbeda nyata pada ketiga pola tersebut karena dari hasil
pengamatan di lapangan di peroleh data pertambahan tinggi tanaman setiap
bulan relatif sama yaitu berkisar antara 10 cm menjadi 20 cm pada bulan
pertama sampai bulan ke empat sementara bulan ke lima, enam dan tujuh
perbedaannya hanya berkisar 10-15 cm.
c). Jumlah anakan dari pola petani antara 6-12 anakan (bulan pertama sampai
kedua) sementara pada bulan ketiga sampai ke lima pertumbuhan jumlah
anakan 5-7. Kondisi ini juga tidak ada perbedaan yang nyata dan signifikan
antara ketiga pola yang dikaji.
d). Diameter rumpun dan diameter kanopi dari ketiga pola yang dicoba juga tidak
terdapat perbedaan yang nyata karena pertumbuhan diameter rumpun juga
hanya dari 3 cm menjadi 6 cm dan setiap bulan pertambahannya relatif sama
yaitu berkisar 4-6 cm, bahkan pada bulan ke lima sampai bulan ke tujuh sudah
stabil (tetap) yaitu sebesar 18-20 cm.
Menurut Tarigans dan Soleh (1995) hasil panen akar wangi tertinggi
diperoleh dari pola A2 dan C2 yaitu pola akarwangi + kubis – kaca merah akar
wangi + tomat kc merah masing-masing 19,54 ton/ha dan 16,54 ton/ha. Demikian
pula hasil tanaman selanya yaitu kubis 12,30 ton/ha dengan kc. merah 2,14 ton/ha
serta tomat 9,80 ton/ha dengan kc. merah 1,04 ton /ha.
Secara keseluruhan pola A2 merupakan pola dengan hasil panen
akarwangi yang paling banyak dibandingkan dengan pola lainnya. Namun
demikian berdasarkan hasil analisis pendapatan, maka pola C2 (akarwangi +
tomat + kc. merah) merupakan pola dengan pendapatan bersih tertinggi. Hal ini
disebabkan karena jenis tanaman tomat mempunyai harga relative lebih baik
dibandingkan dengan kubis.
Khusus pola petani hasil panen akarwangi sebesar 8,54 ton/ha, hal ini
sangat berbeda dengan dengan pola A2 dan C2. Rendahnya produksi disebabkan
pada pola petani tidak dilakukan tindakan konservasi yaitu membuat teras gulud
yang ditanami dengan akar wangi yang tidak di panen sebagai tanaman penguat
teras disamping juga tidak ada saluran pembuang air (SPA).
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Hasil panen yang baik perlu diikuti oleh tingkat erosi yang rendah. Jumlah
tanah tererosi pada pola A2 dan C2 relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan
tanah yang tererosi pada pola petani. Di negara tropis seperti Indonesia hujan
merupakan penyebab utama terjadinya erosi.
Tingkat kerusakan tanah akibat erosi tergantung kepada intensitas dan
jumlah curah hujan, persentase penutupan tanah oleh vegetasi dan sifat fisik tanah.
Priode paling rawan terhadap erosi adalah pada saat pengolahan tanah dana awal
pertumbuhan tanaman. Pada periode ini sebagian besar permukaaan lahan terbuka,
menyebabkan butir-butir hujan dapat memecah bongkah-bongkah tanah menjadi
hancur dan mudah terbawa aliran permukaan. Pola petani memiliki tingkat erosi
paling besar. (26,20 ton/ha/thn) dibandingkan pola introduksi 19,40 ton/ha/thn)
dan pola konservasi ( 17,18 ton/ha/thn). Hasil panen akarwangi yang diperoleh
saat ini pada pola petani sebasar 15 ton/ha/thn, sudah lebih tinggi dibandingkan
penelitian sebelumnya yang hanya 8,54 ton/ha/thn. Hal ini terjadi antara lain
karena pemakaian bibit lokal sudah dari galur-galur terpilih kemudian pemberian
pupuk organik lebih banyak dari 8 ton pupuk organik /ha menjadi 12 ton/ha/thn.
Peranan pupuk organik dalam usahatani akarwangi yang dikombinasikan dengan
tanaman sela sangat menetukan disamping kadar pasir yang tinggi juga c-organik
rendah. Dalam tanah yang bertekstur halus atau yang berkadar organik tinggi, air
gravitasi dapat lebih kuat dipertahankan, sedangkan pada tanah yang bertekstur
kasar dan bahan organiknya rendah terjadi sebaliknya.
Tekstur menentukan kapasitas menyimpan air dan unsur hara, aerasi dan
drainase serta mudah tidaknya pengolahan tanah di lapangan. Tesktur tanah yang
kasar memudahkan pengolahan, aerasi drainase baik, tetapi biasanya tingkat
kesuburan dan kapasitas menahan air rendah. Di lain pihak tanah dengan tesktur
halus, mempunyai tingkat kesuburan dan kapasitas menahan air baik, tetapi aerasi
dan drainase buruk untuk eberapa tanaman tertentu kehadiran bahan organik
dalam lapisan olah mutlak diperlukan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fisik
dan aktivitas biologi tanah serta dapat membantu memasak unsur hara terutama
nitrogen, kalium dan unsur mikro. Bagi tanaman yang nilai ekonominya terletak
pada bagian akar atau umbi, maka besar kecilnya C- organik tanah sangat
berpengaruh terhadap mutu dan hasil akar atau umbi.
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5.1.3. Pengukuran Erosi dan Konservasi Lahan
Dalam Konservasi lahan akan dibahas dan ditentukan klasifikasi dari erosi
yang terjadi dan tingkat ketersediaan hara pada pola usahatani akar wangi.
a. Erosi
Dari berbagai faktor yang mempengaruhi erosi, faktor yang dapat
dipengaruhi atau diubah manusia adalah jenis tumbuhan, sebagian sifat tanah
(kesuburan tanah) serta unsur topografi dengan tindakan konservasi. Faktor yang
tidak dapat atau sulit diubah manusia adalah iklim, tipe tanah dan kecuraman
lereng (Sitorus, 2003).
Jenis erosi di lokasi penelitian menunjukkan terjadinya erosi permukaan
dan erosi lembar (sheet erosion) yaitu pemindahan tanah dari lapis demi lapis
mulai dari laipsan yang paling atas.

Erosi ini sepintas tidak terliaht karena

kehilangan lapisan tanah seragam, tetapi dapat berbahaya karena pada suatu saat
seluruh top soil akan habis. Hal yang sama juga dinyatakan oleh hasil penelitian
Adriani (2001) Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi
Manado.
Masalah utama kerusakan sumberdaya lahan di daerah aliran sungai
(DAS) di sebabkan oleh erosi dan sedimentasi. Erosi yang besar pada lahan
pertanian disuatu DAS akan terbawa oleh aliran permukaan ke sungai dan dapat
menimbulkan masalah yang sangat merugikan. Kerusakan tanah di tempat
terjadinya erosi berupa kerusakan fisik, kimia, biologi tanah dan mengakibatkan
turunya produktivitas lahan. Metode pengukuran erosi yang digunakan pada lahan
pertanian didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai. Penelitian erosi petak kecil
merupakan metode pengukuran erosi dengan petak standard dari Wischmudir dan
Smith (1978) yang bertujuan untuk membandingkan erosi yang terjadi pada
berbagai penggunaan lahan.
Pengukuran erosi dilakukan dengan cara langsung (lapangan) memakai
metode (PPT, Morgan, 1986). Metode tersebut mengukur tanah dan erosi yang
hanyut pada petak ukuran 2 m x 22 m dan di tampung pada bak penampungan.
Hasil yang diperoleh di jelaskan pada Tabel 15.
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Tabel 15. Kondisi Erosi pada Pola Usahatani Akar Wangi di Kabupaten Garut
Erosi / ton / ha / 6 bulan
Tahun 2003

Pola Tanam

Tahun 2004

Total

Rata-

(ton/ha)

rata

Okt

Nop

Des

Jan

Peb

Mar

Petani

2.80

3.45

5.40

5.90

4.75

3.90

26.20

4.36

Introduksi

2.10

2.40

3.75

3.85

4.10

3.20

19.40

3.23

Konservasi

1.90

2.50

3.45

3.40

3.75

2.80

17.80

2.96

Ket : (1) Data primer diolah, (2) kadar air lapangan

Dari Tabel 15 dapat dijelaskan bahwa tingkat erosi yang paling rendah
adalah pola usahatani konservasi yaitu sebesar 17.8 ton/ha/6 bulan dan yang
tertinggi pola petani 26.20 ton/ha/6 bulan. Hal ini terjadi karena pada pola
konservasi ada sistem lorong berbentuk guludan (lebar ± 1 meter) dan ditanami
dengan tanaman pisang, gliricidia dan sereh wangi. Sehingga ada penahan tekanan
arus air sewaktu hujan. Sedangkan pada pola petani tidak ada sistem lorong dan
tanaman penyanggah. Pada pola konservasi ada pembuatan guludan dan jarak
tanam segitiga, dimana perlakuan ini juga dapat menahan tingkat erosi
permukaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teras gulud dan rumput

memberikan hasil optimal untuk mengurangi erosi sehingga produksi akar wangi
lebih meningkat (Damanik, 2000)
7

Petani

6

Introduksi
Konservasi

Jumlah Erosi

5
4
3
2
1
0
Okt

Nop

Des

Jan

Peb

Mar

Bulan

Gambar 20. Pertambahan Erosi Selama 6 bulan di Pertanaman Akar wangi
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Selanjutnya metode pengukuran yang biasa dilakukan selain PPT (petakpetak terkecil) adalah metode pengukuran untuk kelas erosi yang didasarkan pada
banyaknya lapisan top soil (horison permukaan yang hilang secara relatif
(Hardjowigeno, 2003).
Untuk tanah yang mempunyai sifat-sifat horison yang jelas, perubahanperubahan yang terjadi oleh erosi mudah diketahui, sehingga dengan tepat dapat
ditentukan tingkat kehilangan tanah

yang terjadi.

Tingkat atau kelas erosi

ditentukan berdasarkan tebalnya horison A atau lapisan tanah yang hilang/
Perbandingan harus dilakukan pada tempat dan kemiringan yang relatif sama,
selanjutnya kelas-kelas erosi dibagi berdasarkan banyaknya horison permukaan
yang hilang, yaitu persen dari horison A yang asli. Hasil pengukuran tingkat erosi
pada berbagai pola usahatani akar wangi dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Tingkat dan Klasifikasi Erosi pada berbagai Pola Usahatani Akar
Wangi.
Daerah/Pola Usahatani
I. Kecamatan Samarang
1. Pola Petani
2. Pola Introduksi
3. Pola Konservasi
II. Kecamatan Leles
1. Pola Petani

Rataan ketebalan
Horison A (cm)

Tingkat
erosi (cm)

Klasifikasi

19.25
20.60
21.40

27.10
28.40
18.25

Sedang
Sedang
Ringan

14.34

17.60

Sedang

Dari Tabel 16 diketahui bahwa erosi yang terkecil terdapat pada pola
Konservasi di Kecamatan Samarang. Kecilnya erosi disebabkan adanya tanaman
sepanjang tahun di sekitar daerah lorong yaitu tanaman pisang dan seraiwangi,
sehingga genangan air tidak terjadi karena adanya bentuk guludan tanah di sekitar
lorong dan vegetasi yang menahan lajunya erosi. Secara umum tingkat erosi
(prosentase kehilangan horison A) pada berbagai pola usahatani akar wangi di
kecamatan Samarang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan Leles. Hal ini
diduga berhubungan dengan perbedaan fisik lokasi dimana kecamatan Samarang
dengan iklim dan kemiringan lahan yang lebih curam dibanding kecamatan Leles
yang beriklim agak kering dan kemiringan lahan yang lebih rendah dinilai sebagai
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faktor yang memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap perbedaan tingkat
erosi antar dua lokasi tersebut. Selain faktor tanaman dan pengelolaan usahatani
juga berpengaruh terhadap tingkat erosi.
Perbedaan tingkat erosi diantara berbagai pola usahatani
disebabkan faktor vegetasi karena setiap pola usahatani

akar wangi
memberikan

perlindungan yang berbeda terhadap tanah dari pukulan butiran hujan. Semakin
tinggi tingkat kerapatan tanaman dalam suatu areal, maka semakin efektif
tanaman tersebut dapat mengurangi erosi.
b. Ketersediaan Hara
Hasil analisis sifat kimia tanah yang diklasifikasi berdasarkan kriteria
penilaian sifat kimia tanah dari Puslitanak dan Agroklimat, menunjukkan bahwa
secara umum tingkat kesuburan tanah pada berbagai pola pemanfaatan lahan di
Kabupaten Garut berada pada klasifikasi rendah. Kandungan berbagai unsur hara
seperti C-organik yang berada pada klasifikasi rendah, kandungan basa-basa
umumnya relatif rendah dan Kapasitas Tukar Kation (KTK) yang rendah, diduga
merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat produksi pada pola
usahatani akar wangi khususnya pola petani.
Jika dilihat secara parsial, hasil analisis menunjukkan tingkat ketersediaan
hara yang berbeda antar pola usahatani akar wangi. Kandungan Nitrogen (N)
berada dalam kisaran rendah dengan nilai 0,11 sampai 0,16 persen. Kadar P
berada dalam kisaran tinggi (83,9) sampai sangat tinggi dengan nilai 91,6 ppm.
C-organik berada dalam kisaran rendah dengan nilai 1,64 sampai 1,80 persen.
Kemampuan tanah meretensi hara terlihat dari nilai KTK tanah dengan kisaran
rendah (6,15 sampai 6,66 me/100 g).
Kemampuan tanah dalam menyediakan basa-basa Ca, Mg, dan K termasuk
kisaran rendah dimana Ca 3,32 sampai 5,16 me/100 g, untuk Mg 2,49 sampai 2,99
me/100 g.

Nilai kejenuhan Al berada pada klasifikasi sangat rendah (tr),

sedangkan reaksi tanah (pH) berada pada kisaran sedang dengan nilai 6,22 sampai
6,42. Hasil analisis sifat kimia tanah dari berbagai pola usahatani akar wangi
dapat dilihat pada Tabel 17.
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Dari Tabel 17 dapat diketahui bahwa pH tanah di daerah penelitian berada
pada klasifikasi sedang atau agak masam baik pada pola usahatani petani, pola
usahatani introduksi dan pola usahatani konservasi. Nilai pH masing-masing
pola usahatani adalah pola petani 6,25, pola introduksi 6,22 dan pola konservasi
6,42. Reaksi tanah merupakan salah satu parameter yang besar pengaruhnya
terhadap pertumbuhan tanaman terutama kaitannya dengan ketersediaan hara dan
tingkat kelarutan unsur-unsur toksik seperti Al dan Mn. Pentingnya pH tanah
adalah untuk menentukan mudah tidaknya unsur-unsur hara diserap tanaman,
menunjukkan adanya unsur-unsur beracun, dan mempengaruhi perkembangan
mikroorganisme (Hardjowigeno, 2003).
Bahan organik merupakan salah satu penyusunan tanah yang tidak dapat
diabaikan keberadaannya karena fungsinya yang penting dalam menentukan
kualitas tanah sebagai media tumbuh tanaman.

Besarnya kandungan bahan

organik tanah diduga melalui penetapan jumlah unsur Carbon organik (C-organik)
yang menurut para ahli bahan organik tanah rata-rata mengandung 58 persen Corganik.
Kandungan C-organik pada berbagai pola usahatani

berada pada

klasifikasi rendah dengan nilai 1,75 pola petani, 1,64 pola Introduksi dan 1,80
pola konservasi. Jika dihubungkan dengan tingkat erosi (kehilangan lapisan top
soil) yang cukup besar pada pola usahatani

petani dan introduksi, diduga

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya bahan organik pada
ketiga pola usahatani akar wangi sehingga C-organiknya berada pada klasifikasi
rendah.
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Tabel 17. Sifat Kimia Tanah dari berbagai Pola Usahatani Akar Wangi di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.
No.

Pola
Usahatani

pH

%C

N

C/N

P(ppm)

Ca

Mg

K

Na

KTK

KB(%)

Al

Klasifikasi

1.

Pola Petani

6.25

1.75

0.14

5

86.5

3.58

2.49

0.15

0.25

6.66

100

tr

rendah

2.

Pola

6.22

1.64

0.11

5

83.9

3.32

2.50

0.12

0.20

6.15

100

tr

rendah

6.42

1.80

0.16

5

91.6

5.16

2.99

0.15

0.72

6.66

100

tr

rendah

Introduksi
3.

Pola
Konservasi

Sumber : Analisis Laboratorium IPB

72
72

Dari berbagai unsur hara esensial untuk tanaman, Nitrogen (N)
memberikan peranan yang sangat penting. Fungsi yang paling nyata dari unsur N
adalah peranannya dalam pertumbuhan tanaman.

Selanjutnya pada Tabel 17

diketahui bahwa kadar Nitrogen (N) dalam tanah pada berbagai pola usahatani
akar wangi berada pada klasifikasi rendah. Klasifikasi rendah ditemukan pada
semua pola usahatani .
Leiwakabessy (1988) menyebutkan bahwa makin tinggi jumlah bahan
organik tanah, makin tinggi pula kadar N total tanah, tetapi belum tentu menjamin
pertumbuhan tanaman yang baik karena mobilisasi N sangat ditentukan dari C/N
rationya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tanah dengan C/N ratio
yang tinggi dapat memberikan respon persentase pertumbuhan maksimum yang
rendah karena rendahnya ketersediaan N bagi tanaman. C/N ratio pada berbagai
pola usahatani akar wangi berada pada kisaran rendah dengan nilai masingmasing 5.
Fosfor (P) dalam tanah dijumpai dalam bentuk H2PO4, tergantung dari pH
tanahnya. Dari hasil analisis kimia tanah dan klasifikasi berdasarkan kriteria sifat
kimia tanah diketahui bahwa kadar berbagai pola usahatani akar wangi berada
pada klasifikasi tinggi sampai sangat tinggi. Kadar P pada pola usahatani petani
berada pada angka 86.5 ppm, pola introduksi 83.9 ppm dan pola konservasi 91.6
ppm.
Hasil

penilaian sifat kimia tanah diketahui kadar kalsium (Ca) pada

berbagai pola usahatani

termasuk dalam klasifikasi rendah.

Ca diperlukan

tanaman untuk mempercepat pertumbuhan jaringan meristem terutama untuk
perkembangan akar (Tisdale, et al., 1983). Kadar Ca dengan klasifikasi rendah
ditemukan pada pola usahatani petani dengan nilai 3.58 me/100 g. Kemudain
pola introduksi 3.32 me/100g dan pola konservasi 5.16 me/100 g.
Hasil analisis sifat kimia terhadap kandungan magnesium (Mg) merupakan
klasifikasi sedang dimana pola usahatani petani dengan nilai sebesar 2.49, pola
usahatani Introduksi sebesar 2.50 dan pola usahatani Konservasi 5.16. Kadar
Mg yang sedang dapat memberikan pengaruh baik terhadap pertumbuhan
tanaman, Bear (1964) mengemukakan jika Mg berada dalam jumlah yang terlalu
tinggi akan menyebabkan antagonisme Mg terhadap kation lain bila berada dalam
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jumlah dan nisbah yang tidak seimbang. Penurunan produksi pada tanah-tanah
dengan kadar Mg tinggi menunjukkan bahwa tanaman tersebut tidak sesuai
ditanam di tanah-tanah berkadar Mg tinggi.
Jika kadar Kalium (K) yang terdapat pada tanaman lebih kecil dari 0.1
me/100 g berarti kurang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman dan dapat
menyebabkan produksi tanaman menjadi rendah (Soepardi, 1993). Secara umum
unsur K yang tersedia pada berbagai pola usahatani

berada pada kisaran

klasifikasi sedang. Untuk pola petani sebesar 0.15 me/100 g, pola introduksi 0.12
me/100 g dan pola konservasi 0.15 me/100 g.
Kemampuan tanah untuk mensuplai hara bagi tanaman ditentukan oleh
banyak faktor dan salah satunya adalah KTK tanah. pada umumnya semakin
tinggi KTK semakin tinggi pula ketersediaan hara untuk tanaman (Tan, 1982).
Hasil analisis berdasarkan kriteria penilaian sifat kimia tanah pada berbagai pola
usahatani berada dalam klasifikasi rendah. Pada pola usahatani petani 6.66, pola
introduksi 6.15 dan pola konservasi 6.66.
Aluminium (Al) merupakan salah satu unsur yang bersifat toksik terhadap
tanaman bila berada di tanah dalam jumlah yang tinggi.

Isdale (1985)
+

menyebutkan bahwa Al merupakan penyeimbang utama ion H dalam larutan
tanah melalui reaksi hidrolisis dengan air.

Hasil analisis sifat kimia tanah

menunjukkan kadar Al pada semua pola usahatani

akar wangi berada pada

klasifikasi sangat rendah dengan nilai 0.00 me/100 g (tr).
Kemampuan tanah untuk menyediakan hara selain didasarkan pada KTK
tanah juga terhadap nilai Kejenuhan Basa atau KB. Nilai KB yang tinggi akan
menyebabkan kation-kation esensial seperti Ca, K dan Mg mudah diambil dari
tanah oleh tanaman (Arsyad, 2000). Hasil analisis Sifat kimia tanah diperoleh
bahwa tanah di lokasi penelitian mempunyai KB cukup tinggi untuk memberikan
suplai hara bagi tanaman. nilai KB dengan klasifikasi tinggi terdapat pada semua
pola usahatani akar wangi yaitu dengan nilai 100 persen.

5.1.4. Identifikasi Hama Tanaman
Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pada pola petani
maupun pola introduksi, hama yang ditemukan mayoritas adalah dari jenis
belalang, seperti belalang lancip (Arcida turnita), belalang coklat (Trilopidia sp),
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belalang hijau (Gastrimargus flacensis) dan juga ngengat kecil Sementara pada
pola tanaman polikultur terlihat sangat bervariasi, tetap hama jenis belalang
adalah belalang lancip (Acrida turnita) dan ngengat. Serangga yang ditemukan
pada pagi dan malam hari tidak berbeda jenisnya, perbedaan terlihat pada jumlah
individu, sehingga perhitungan digabung dengan pengamatan pada pagi hari.
Dominasi serangga belalang ini umum terjadi bila dilakukan pola usahatani
dengan tanaman sela. Keadaan dimana hama belalang ditemukan dalam jumlah
yang cukup tinggi. Jenis dan rataan jumlah serangga yang ditemukan pada pola
usahatani akar wangi dapat dijelaskan pada Tabel 18.
Tabel 18. Jenis dan Rataan Jumlah Serangga di temukan pada Pola
Akar Wangi.
Pola usahatani
Jenis Serangga
A
B
C
D
E
Belalang hijau (Gastrimargus
2
2
1
2
lacensisi)
Belalang coklat (Trilopidia sp)
1
2
2
Belalang lancip (Acrida turnita)
5
3
1
2
Ngengat
2
3
2
2
15
Plutella xylostella
1
4
Liriomyza sativae
1
1
Liriomyza huidobrensis
11
Crocidolomia pavonana
Episyrphus balteasus
1
-

usahatani

F
-

G
1

2
3
5
1
2
11
-

2
2
1
1
1
1

Keterangan :
A = Pola usahatani Petani
B = Pola usahatani Introduksi

Pengamatan pada petak percobaan

C = Pola usahatani Konservasi
D = Pola usahatani Akar wangi + kacang
E = Pola usahatani Akar wangi + Kubis
F = Pola usahatani Kubis Monokultur

Pengamatan pada lahan petani

G = Pola usahatani Akar wangi + kentang
Pada pola usahatani polikultur akar wangi + kentang, akar wangi + kubis
dan akar wangi + kacang, hama yang ditemukan adalah jenis lalat yakni Liriomyza
sativae, Liriomyza huidobrensis, Plutella xylostella, Crocidolomia pavonana.
Serangan pada pola tanam petani, introduksi dan konservasi dapat dikatakan
masih belum bersifat merugikan karena intensitas kerusakan yang ditimbulkan
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sangat rendah. Diduga, karena serangga ini bersifat polifagus, maka aktifitas yang
dilakukan lebih bersifat istirahat dan ”kurang” dalam melakukan aktifitas makan.
Sementara pada pola usahatani akar wangi + kacang dan pola usahatani akar
wangi + kentang, serangan serangga juga rendah. Hal ini terjadi karena selain
umur tanaman kentang masih 4 minggu dan karena petani melakukan
penyemprotan dengan insktisida yang terlihat dengan ditemukannya beberapa
serangga yang telah mati dihelaian daun. Bentuk serangan terlihat dengan adanya
daun tanaman yang layu.
Dari pola usahatani

konservasi selain serangga yang ditemukan

populasinya sangat rendah dan hanya 2 jenis, intensitas serangan hama juga
mendekati nol yakni 0.013. Rendahnya serangan ini karena variasi tanaman yang
digunakan adalah tanaman-tanaman yang memiliki sifat refelensi seperti suren,
gliricidia dan sereh wangi, sehingga serangga menjauhi areal pertamanan ini.
Intensitas serangan hama berbagai pola usahatani dijelaskan pada Tabel 19.
Tabel 19. Intensitas Serangan Hama pada berbagai Pola Usahatani Akar wangi
Pola

Intensitas serangan (%)

Petani (akar wangi lokal)
Introduksi (akar wangi komposit)
Konservasi (pisang + gliricidia + sereh wangi

1.11
1.92
0.013

Pada areal pertanaman petani ada sebagian kecil yang mengusahakan
tanaman sela yaitu akar wangi + kentang, dimana serangan hama mungkin belum
terlihat secara nyata karena hama menyerang tanaman masih sulit dideteksi.
Tanaman yang terserang memperlihatkan gejala layu seperti serangan penyakit.
Serangga yang ditemukan adalah jenis Liriomyza huidobrensis yang menjadi
hama penting sayuran dan tanaman hias sehingga merugikan.

Serangga ini

bersifat polyfag dan menyerang tanaman kentang, tomat, seledri, kacangkacangan, ketimun dan berbagai jenis gulma (Rauf, et al., 1993). Larva hama ini
hidup dalam jaringan daun dan memakan jaringan daun. Imago serangga seting
ditemukan pada tajuk bagian atas, hal ini diduga berhubungan dengan pengaruh
faktor fisik yaitu cahaya dan ketebalan daun serta faktor nutrisi (daun atas
kandungan nitrogennya lebih tinggi). Pada daun yang demikian imago lebih
mudah menusuk ovipositornya.

Penusukan ovipositor ini berfungsi untuk

meletakkan telur, menentukan kadar protein demi kelangsungan kehidupan
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keturunannya dan mengambil karbohidrat sebagai makanannya. Lalat betina dan
lalat jantan makan cairan daun yang keluar dari tusukan (Deptan, 1999).
Serangan berat dapat menurunkan hasil sampai 100 % pada tanaman kentang dan
70 % pada tanaman lain di beberapa daerah di Indonesia (Rauf et al., 1993).
Pada pola usahatani kubis serangan hama sangat tinggi, jenis hama yang
ditemukan adalah Plutella xylostella dan Crocidolomia pavona. Kehilangan hasil
akibat keberadaan hama ini sangat berpengaruh terhadap nilai ekonomi dari
tanaman sayuran dan dapat menyebabkan kehilangan hasil sampai 100 % (Uhan,
1993). Larva

Crocidolomia pavona dinyatakan menyerang tanaman dari fase

awal tanaman sampai menjelang panen, bagian yang dimakan oleh instar awal
biasanya menyisakan epidermis daun bagian atas dan instar selanjutnya
menghabiskan sisa daun, keberadaan larva dalam krop terdeteksi dengan adanya
sisa kotoran berwarna kehijauan. Serangan berat mengakibatkan daun tinggal
tulang, bila serangan sudah mencapai titik tumbuh maka pembentukan krop akan
terhambat dan tanaman tidak dapat dipetik hasilnya (Sastrodiswojo et al., 1993).
Pertanaman kubis monokultur, tumpangan organik di Cibodas dan Cisarua
rata-rata populasi Crocidolomia pavona adalah 155,3 ; dan 362 ekor. Populasi
larva dopertanaman monokultur cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan
pertanaman tumpangsari. Hal ini diduga karena pada pola budidaya terutama
dengan memilih komposisi jenis tanaman yang tepat dapat berpengaruh terhadap
tinggi rendahnya serangan hama di lapangan. Sementara kita ketahui bahwa kubis
merupakan produk penting hortikultura yang digunakan sebagai pelengkap
makanan pokok dan umumnya dikonsumsi langsung tanpa pengolahan terlebih
dahulu.

5.1.5. Evaluasi Penilaian Teknik (Ekologis) dari Ketiga Pola Usahatani
Penerapan tehnik pengelolaan lahan kering yang baik akan menjaga
sustainability produksi pada lahan tersebut. Teknik pengelolaan yang sesuai pada
suatu lahan sangat ditentukan oleh kondisi iklim, kestabilan lereng, kemiringan
lahan, ketebalan solum dan stabilitas massa tanah. Tanah pada lokasi penelitian
terdiri atas latosol atau oxisols dan ultisols dan grumusol (Agus et al 1995).
Kelayakan teknis pola usahatani akar wangi yang dinyatakan baik adalah
memenuhi kriteria antara lain
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a. Tingkat Erosi rendah sehingga pencucian unsur hara dalam tanah juga rendah.
b. Produktivitas tinggi persatuan luas.
c. Tingkat serangan hama dan penyakit rendah.
d. Cara panen yang bertahap sehingga vegetasi penutup tanah tetap dapat
dipertahankan.
e. Rendemen dan kualitas minyak akar wangi yang baik untuk memenuhi standar
ekspor impor.

Dari penelitian sebelumnya menyatakan bahwa akar wangi

(Vetiver)

adalah tanaman yang cepat menutup tanah, namun karena cara panennya yang
mengharuskan pembongkaran akar menyebabkan usaha penanaman vetiver dapat
mengancam kelestarian tanah. Percobaan dengan tidak menanam strip vetiver
pada garis " Kontur" akan mengurangi kontribusi dapat menekan erosi. Disamping
itu juga kemampuan tanaman pagar seperti flemingia, rumput ternak dan
seraiwangi dapat mengurangi erosi tanah, selain disebabkan barisan tanaman ini
dapat menghambat laju aliran permukaan juga karena pemangkasan tanaman ini
jumlahnya cukup banyak yakni 9 ton/ha (Bariot., et al 1992). Tanaman pagar
berfungsi sebagai mulsa yang dapat melindungi tanah dari daya perusak butir
hujan dan menghambat laju aliran permukaan.
Dengan penetapan beberapa kriteria diatas maka dapat dijelaskan hasil
kajian di lapangan atas ketiga pola usahatani akar wangi tersebut sebagai berikut :
1) Pola Petani
Dari hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa tingkat erosi pada pola
ini sebesar 26.20 ton/ha/thn dengan rata-rata 4.36 ton/ha/bulan. Angka ini
memberikan kategori sedang pada tingkat bahaya erosi (TBE). Menurut
Arsyad (2000) jumlah tanah tererosi yang diabaikan adalah sebesar 9.0
ton/ha/tahun, pada tanah yang permeabilitas lapisan bawahnya lambat diatas
bahan yang tidak terkonsolidasi. Kemudian produktivitas tanaman akar wangi
14700 kg /ha/thn, dimana kondisi ini masuk tingkat kategori sedang dan pada
pengamatan berat akar wangi

pada pola petani rata-rata sebesar 0.60

kg/rumpun lebih rendah dari pada konservasi yaitu 0.74 kg/rumpun. Dengan
berat akar yang lebih tinggi akan mempunyai korelasi positif terhadap
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produktivitas akar wangi segar persatuan luasan pertanaman. Dari uraian
sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pola usahatani petani belum
"layak" lingkungan karena tingkat erosi masih tinggi, sehingga pencucian
unsur hara masih tinggi dan akan mengakibatkan produksi tanaman juga mulai
menurun.
2) Pola Introduksi
Hasil pengamatan pola usahatani introduksi memberikan informasi bahwa
tingkat erosi sebesar 19.40 ton/ha/thn dengan rata-rata 3.23/ha/bulan. Angka
ini memberikan kategori ringan pada tingkat bahaya erosi (TBE). Selanjutnya
produktivitas tanaman akar wangi
kategori

12900 kg/ha/thn, kondisi ini masuk

sedang dengan hasil pengamatan pada berat akar sebesar 0.50

kg/rumpun. Untuk tingkat serangan hama sebesar 1.92 persen pada satuan luas
400 m2. Pola usahatani introduksi mempunyai produksi lebih rendah dari pola
usahatani petani. Hal ini karena bibit yang dipergunakan varietas dari
Manoko/Lembang belum dapat beradaptasi secara baik, sehingga berat
akarpun lebih rendah. Khusus untuk tingkat bahaya erosi (TBE), pola
usahatani Introduksi masih lebih baik untuk menekan erosi oleh karena sistem
penanaman memakai sistem segitiga dimana ada rumpun/tanaman penahan
pada aliran permukaan sehingga run off dapat menjadi rendah sementara pada
sistem segi empat seperti pada pola usahatani petani, air permukaan mengalir
secara cepat dan menimbulkan erosi yang lebih besar. Pola usahatani
Introduksi masih dapat ditingkatkan produktivitasnya dan lebih baik menahan
erosi apabila ada tanaman pagar di bibir teras (strip) sehingga tanaman yang
berbentuk guludan tersebut sangat efektif menahan laju air permukaan. Cara
penanaman tanaman teras sudah banyak dilakukan pada daerah-daerah yang
kemiringan lahannya diatas 30 persen. Khusus daerah kabupaten Garut pernah
juga Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat melakukan percobaan alternatif
pengolahan tanah diareal tanaman akar wangi dengan tanaman pagar/strip
tanaman teh. Dengan teknik konservasi yang tepat tanaman teh efektif dalam
mengawetkan tanah entisol (Agus, et al 1997).
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3) Pola Konservasi
Hasil percobaan pada pola konservasi memberikan data bahwa tingkat
erosi sebesar 17 ton//ha/thn dengan rata-rata , 2.96 ton/ha/bln. Angka ini masuk
kategori ringan pada tingkat bahaya erosi (TBE). Dari ketiga pola usahatani yang
diteliti, pola konservasi mempunyai tingkat erosi yang rendah sesuai dengan
kriteria persyaratan "LAYAK" lingkungan. Kondisi adalah karena adanya
tanaman lorong (alley cropping) dengan tanaman pisang, seraiwangi dan rumput
ternak. Tanaman lorong dengan fungsi ganda yaitu dapat menahan aliran
permukaan sekaligus juga ada penerimaan pendapatan dari hasil tanaman lorong
tersebut. Hasil penelitian di daerah Jambi dengan tehnik konservasi vegetatif
system budidaya lorong dapat menekan dan mencegah erosi (Kang, et al, 1989).
Produktivitas tanaman akar wangi

sebesar 18400 kg/ha/thn yang

merupakan produksi tertinggi dari ketiga pola usahatani tersebut. Hal ini karena
penggunaan varietas lokal dan pupuk organik memberikan pengaruh terhadap
panjang akar dan berat akar wangi . Pola usahatani konservasi mempunyai
panjang akar 57.85 cm sedangkan pola usahatani petani 55.40 cm dan pola usaha
Introduksi 49. 00 cm. Dengan berat akar pola usahatani konservasi 0.74. pola
usahatani petani 0.60 dan pola usahatani introduksi 0.50. Data-data diatas
membuktikan bahwa pola usahatani konservasi akan mempunyai produktivitas
yang lebih tinggi dibandingkan dengan pola usahatani lainnya.
Kemudian untuk tingkat serangan hama pada pola konservasi hanya 0.01
persen, persatuan luas (400 m2) yang artinya hanya kecil sekali dan hampir tidak
ada pengaruhnya terhadap penurunan produksi akar wangi . Tingkat serangan
hama yang rendah ini adalah karena sifat tanaman akar wangi

yang dapat

menolak (Refelensi) terhadap hama tertentu misalnya belalang lancip (Acrida
turnita). Dengan penjelasan diatas maka pola usahatani yang layak lingkungan
adalah

pola

konservasi

dengan

kriteria

yang

memenuhi

persyaratan

teknis/ekologis yaitu :
a) Tingkat erosi rendah (2.96 ton/ha/bln)
b) Tingkat serangan hama rendah (0.01 persen)
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c) Produktivitas tanaman tinggi (18-20 ton/ha/thn)
d) Tingkat adaptasi tanaman tinggi
Dari uraian penilaian teknis ketiga pola usahatani akar wangi dapat
dijelaskan secara matrik pada Tabel 20.
Tabel 20. Penilaian Teknis (Kelayakan Lingkungan Ketiga Pola Usahatani Akar
Wangi di Kabupaten Garut)
No.

Uraian

1.

Tingkat Erosi

2.

Pencucian Unsur
hara tanaman
Adaptasi
tanaman
terhadap lingkungan
Penyerapan
unsur
hara tanaman
Tingkat
Serangan
hama dan penyakit
Produktivitas

3.
4.
5.
6.

sedang-tinggi
26.20 ton/ha
Tinggi

Pola Usahatani
Pola
Introduksi
ringan- sedang
19.40 ton/ha
Sedang

Pola
Konservasi
Rendah
17.80 ton/ha
Rendah

Baik

Kurang

Baik

Baik

Sedang

Baik

Tinggi
1.11 %
14.7 ton/ha/thn

Tinggi
1.92 %
12.9 ton/ha/thn

Sangat kecil
0.013 %
18.4 ton/ha/thn

Pola Petani

Dari Tabel 20 dapat dilihat bahwa pola usahatani akar wangi yang baik dan layak
dari sisi penilaian teknis (ekologis) adalah pola usahatani konservasi. Hal ini
dibuktikan dengan persyaratan teknis/ekologis yang dapat dinilai seperti tingkat
erosi rendah, tingkat serangan hama rendah, pencucian unsur hara rendah,
adaptasi tanaman terhadap lingkungan dan produktivitas yang tinggi.

5.1.6. Aspek Pengamanan dan Penilaian Lingkungan
Pengamanan lingkungan merupakan suatu usaha untuk menghindarkan
lahan yang tersedia menjadi tidak produktif karena terjadinya degradasi (erosi)
akibat kesalahan penggunaan, terutama pemanfaatan lahan berlereng curam yang
tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah.

Berdasarkan keadaan

lereng/kemiringan lahan yang ada di DAS Cimanuk Hulu dapat dibuat usaha
pengamanan lingkungan sebagai berikut :
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a. Lereng yang kurang dari 15%.
Lahan ini dapat diarahkan untuk usaha pertanian tanaman pangan dengan
tetap memperhatikan kaidah konservasi. Kawasan ini seluas 58.692 hektar
(39,36%) dan ditanami padi, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan tanaman
perkebunan seperti tembakau, aren dan kelapa.
b. Lereng yang antara 15 sampai 25%.
Lahan ini seluas 49.714 hektar (32,50%) dapat dipergunakan untuk usaha
pertanian tanaman tahunan/perkebunan seperti teh, kelapa, tembakau, akar
wangi, aren dan cengkeh.
Konservasi tanah tetap diperhatikan dan sewaktu tanaman masih muda
diperlukan tanaman penutup tanah (cover crop) dan bertanam menurut garis
kontur.
c. Lahan yang berlereng 25 sampai 40%
Lahan ini seluas 19.531 hektar (12,77%) yang dipergunakan untuk usaha
pertanian tanaman tahunan dan hutan produksi. Kawasan ini sebagai daerah
penyangga untuk kawasan hutan lindung sebaiknya tetap memperhatikan
kaidah konservasi tanah dan bertanam menurut garis kontur serta pembuatan
teras bangku atau teras gulud.
Perlakuan dengan sistem tanaman lorong akan dapat menekan erosi
permukaan karena adanya vegetasi sepanjang tahun dan pergiliran tanam
maupun panen.
Disamping pengamanan lingkungan berdasarkan pengelompokkan lereng,
juga diperlukan pemberian pupuk organik dan tanaman lorong (alley
cropping).
d. Pemupukan organik
Tanah merupakan sistem hidup yang mengolah setiap pupuk yang
diberikan dalam bentuk tersedia atau tidak tersedia bagi tanaman. Pengatur
utama atau kunci proses tersebut adalah bahan organik tanah yang bertindak
sebagai penyangga biologi yang dapat mempertahankan penyediaan hara
dalam jumlah berimbang untuk akar tanaman (Soepardi, 1983). Penambahan
dan pengelolaan bahan organik merupakan tindakan perbaikan lingkungan
tumbuh tanaman. Tanah yang miskin bahan organik akan berkurang daya
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menyangga dan berkurang efisiensi pupuknya karena sebagian besar pupuk
hilang dari lingkungan perakaran.
Sebagian besar tanah-tanah di Kabupaten Garut daerah DAS Cimanuk
Hulul diusahakan secara intensif, berkadar bahan organik rendah terutama
apabila sisa panen diangkut keluar.

Oleh sebab itu tindakan perbaikan

lingkungan tumbuh dengan menambah bahan organik atau mengembalikan
sisa panen seharusnya menjadi kebijakan umum yang harus dilakukan terlebih
dahulu agar efisiensi pemupukan meningkat serta menjaga kemantapan
produksi tinggi dan melestarikan sumberdaya lahan (Bond., 2001).
Bahan organik merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah dan
stabilitas agregat.

Humus merupakan pengikat partikel tanah untuk

memantapkan agregat yang membentuk struktur tanah. Peningkatan bahan
organik tanah dapat memperbaiki struktur tanah lapisan atas dengan baik serta
stabil. Pada pola usahatani Konservasi diberikan pupuk kandang sebanyak 610 ton/ha/thn dapat meningkatkan produksi akar wangi dari 15 ton/ha/thn
menjadi 18 ton/ha/thn. Kondisi ini adalah karena pemberian bahan organik
dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah yang selanjutnya dapat
meningkatkan produksi. Penggunaan sisa hasil panen berupa bantang dan
daun akar wangi belum sepenuhnya dipergunakan petani sebagai mulsa
sehingga pada musim kemarau terjadi penguapan yang tinggi dan suhu
meningkat.
Kandungan unsur hara C-organik dan nitrogen disemua pola berada pada
klasifikasi rendah. Hal ini menimbulkan indikasi bahwa bahan organik masih
dibutuhkan pada pertanaman akar wangi. Oleh karena itu pemberian pupuk
organik 4 ton/ha dapat ditingkatkan menjadi 6 ton/ha sehingga kandungan
unsur hara C dan nitrogen akan meningkat.
Pemberian pupuk organik (pupuk kandang) akan lebih baik bila ditinjau
dari segi lingkungan, karena pupuk organik dari bahan alami, tanpa ada unsur
kimia. Sedangkan pupuk anorganik yang mengandung bahan kimia secara
perlahan-lahan melalui proses kimiawi akan dapat merusak lingkungan
khususnya sumber daya tanah.

Pemberian pupuk anorganik secara terus

menerus akan dapat merusak struktur tanah.
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e. Pertanaman Lorong (alley cropping)
Tanaman lorong adalah pola pertanaman yang menerapkan barisan
tanaman Leguminosa atau pohon yang tidak begitu tinggi, yang ditanam
menurut garis kontur sebagai tanaman pagar.
Tanaman

lorong

mempunyai

fungsi

yaitu

mengurangi

erosi,

mempertahankan kesuburan dan kandungan bahan organik. Pola pertamanan
lorong di DAS Cimanuk Hulu dipilih yaitu rumput ternak, serai wangi, pisang
dan gliricidia. Erosi pada bidang olah pada tahun pertama dapat dilihat pada
Tabel 21 di bawah ini:

Tabel 21. Pengaruh Tanaman Lorong terhadap Erosi (t/ha) di Sukakarya Garut.
Penguat Teras/tanaman lorong
1.
2.
3.
4.

Kontrol
Serai wangi
Gliricidia
Rumput ternak/gajah

Waktu pengukuran
Oktober 2003 - Maret 2004
14,5 (0)*
11,7 (5)
9,1 (15)
9,9 (35)

*) Angka dalam kurung menunjukkan persentase penurunan erosi dibandingkan kontrol

Tanaman serai wangi paling baik mengendalikan erosi 50% menurun,
disusul kemudian rumput gajah 35% dan akhirnya gliricidia 15% menurun. Hal
ini karena serai wangi menghasilkan pangkasan yang cukup banyak, kemudian
hasil pangkasannya dimulsakan dan tidak mudah lapuk sehingga berfungsi untuk
melindungi tanah dari pukulan air hujan dan akhirnya erosi menjadi lebih kecil.
Rumput gajah juga hasil pangkasannya vukup banyak.

Lain halnya dengan

gliricidia, selain hasil hijauannya tidak cukup banyak, mulsanyapun cepat lapuk,
sehingga penutup tanahnya relatif lebih singkat dibandingkan dengan serai wangi
dan gliricidia.
Beberapa pilihan teknologi konservasi untuk daerah DAS Cimanuk Hulu
dijelaskan pada Tabel 22.
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Tabel 22. Beberapa Pilihan Teknologi Konservasi untuk Pengembangan Akar Wangi, Manfaat (+), serta Kerugian dan Kendala (-)
Penerapannya.
Teknik Konservasi
Persyaratan/ketentuan
Manfaat(+), kerugian dan kendala
penerapannya
Pengolahan tanah konservasi (PTK)

•

Pemberian mulsa

•

Penanaman pohon buah-buahan
tanaman perkebunan

Tanah cukup gembur dan tidak mudah mengalami
pemadatan.
• Pengendalian gulma harus lebih intensif (gulma dapat
dikendalikan secara manual, dengan pemberian mulsa
atau dengan menggunakan herbisida).

dan

Tanaman kayu-kayuan dan multipurpose
tree species (MPTS)

Bahan mulsa cukup tersedia, terutama in situ misalnya
dari tanaman legum yang digilirkan dengan tanaman
pangan atau yang ditanam pada strip sejajar kontur. Jika
bahan mulsa tidak cukup, mulsa dapat merangsang
pertumbuhan gulma.

•
•
•

Status penguasaan lahan tetap atau berjangka panjang.
Tersedia bibit tanaman (planting material) bermutu tinggi.
Petani mempunyai lahan yang cukup luas. Jika lahannya
sempit, biasanya diprioritaskan untuk tanaman pangan.
• Pohon-pohonan tanpa tanaman penutup tanah dapat
meningkatkan erosi karena besamya jatuhan butiran hujan
dari tajuk pohon.
• Status pemilikan lahan harus tetap atau adanya hak guna
usaha yang cukup lama (> 10 tahun).
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+ Memperbaiki sifat fisik tanah sehingga tanah tidak
peka terhadap erosi.
+ Mengurangi biaya/tenaga untuk pengolahan tanah.
+ Kadang-kadang dapat meningkatkan produktivitas
tanah.
- Serangan gulma meningkat apabila bahan mulsa tidak
cukup atau bila OTK tidak diikuti dengan pemberian
mulsa.
+ Memperbaiki struktur tanah sehingga tanah tidak peka
terhadap erosi.
+ Meningkatkan produksi tanaman.
+ Menekan pertumbuhan gulma.
+ Mengurangi penguapan (evaporasi).
- Kadang-kadang dapat menjadi sarang hama/ penyakit
tanaman.
- Petani lebih suka melihat lahannya bersih dari mulsa.
+ Memberikan proteksi yang relatif permanen pada
tanah karena tanaman buah-buahan tidak ditebang
kecuali bila produksinya sudah menurun.
+ Sumber pendapatan dan devisa.
- Bibit tanaman dan pemeliharaannya memerlukan biaya
tinggi dan teknologi maju.
+ Memberikan proteksi jangka panjang.
+ Sumber pendapatan dan devisa.
- Sewaktu tanaman kayu-kayuan ditebang, lahannya
kembali terbuka.

Lanjutan
Teknik Konservasi

Persyaratan/ketentuan

Manfaat(+), kerugian dan kendala
penerapannya

Tanaman
legum
penutup
tanah
Centrosema
pubescens,
Pueraria
javanica, Calopogonium mucunoides,
Mucuna sp.

•

Untuk lahan yang sangat kritis, diperlukan pemupukkan
(terutama pupuk P).
• Sangat disarankan untuk merehabilitasi lahan kritis dan
menutup tanah yang pohon-pohonnya baru ditebang serta
kebun buah-buahan dan pohon-pohonan.
• Dapat ditanam di dalam strip, digilirkan dengan tanaman
utama atau sebagai tanaman penutup tanah pada tanaman
tahunan.

+ Memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan
bahan organik dan nitrogen pada tanah tandus.
+ Memberikan proteksi terhadap permukaan tanah
(menurunkan erosi).
+ Merehabilitasi lahan dalam waktu yang relatif pendek.
+ Sumber pakan.
- Dapat menyaingi tanaman utama.
- Bahan tanaman (benih atau bibit) tidak mudah tersedia.

Strip rumput (Paspalum notatum,
Pennisetum purpureum, Setaria sp.,
Brachiaria decumbens)

•

+ Menurunkan erosi sampai seperempat dari erosi pada
polt kontrol.
+ Sumber pakan
- Terjadi pengurangan luas areal pertanaman tanaman
utama sebesar 5-15%.
- Dapat menyaingi tanaman utama.
+ Nyata menurunkan erosi setelah tanaman lorong
tumbuh sempurna (sesudah satu tahun).
+ Meningkatkan produksi tanaman pangan setelah tahun
ketiga.
+ Memberikan produk sampingan seperti pakan dan
kayu bakar
- Produksi tanaman pangan menurun pada dua tahun
pertama.
+ Menekan erosi melalui penunman nilai faktor C.
+ Merupakan perlakuan konservasi yang efeknya paling
cepat dan paling nyata.
- Memerlukan tambahan biaya.

Sistem pertanaman lorong

Pemupukan dan penanaman varietas yang
adaptif

Biasanya ditanam pada bibir dan tampingan teras atau
ditanam menurut strip sejajar kontur.
• Petaninya berternak ruminansia.
• Perlu diusahakan agar semua petani di dalam satu desa
atau sekurang-kurangnya dalam satu kelompok ikut
menanam.
• Tenaga kerja cukup tersedia untuk penanaman dan
pemeliharaan.
• Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian erosi,
tanaman pagar biasanya merupakan kombinasi antara
tanaman shrub seperti Gliricidia atau Leucaena dengan
tanaman rumput.

•

Merupakan perlakuan yang penting pada kawasan
berfungsi produksi.
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Lanjutan
Teknik Konservasi
Teras bangku

Rorak, jebakan sedimen, sumur resapan,
gully plug, terjunan, embung (drop
structure), embung

Persyaratan/ketentuan

Manfaat(+), kerugian dan kendala
penerapannya

Solum tanah > 60 cm
Kemiringan lahan > 15 dan < 45%
Tanah stabil (tidak mudah longsor)
Harus tersedia tenaga kerja (biaya) yang cukup tinggi
untuk pembuatan dan pemiliharaan.
• Subsoil tanah tidak mengandung Al, Fe, dan Mn dalam
konsentrasi tinggi yang dapat meracuni tanaman.
• Tersedia tenaga kerja dan biaya untuk pembuatan dan
pemeliharaan.

+ Nyata menurunkan erosi apabila memenuhi
persyaratan.
+ Memudahkan bagi petani untuk mengerjakan
lahannya.
- Produksi tanaman pada bidang oleh menurun beberapa
tahun pertama sesudah pembuatan teras.
- Memerlukan biaya atau tenaga kerja yang tinggi.
+ Menurunkan kecepatan dan volume aliran permukaan
dan seterusnya menurunkan erosi dan sedimentasi.
+ Meningkatkan simpanan air tanah sehingga fluktuasi
debit maksimum dan minimum menurun.
+ Memperpanjang musim pertanaman (cropping
season) karena air tanah akan tersedia lebih lama.
- Biaya umumnya tinggi, sehingga tidak terjangkau
oleh petani pada umumnya (memerlukan bantuan
pemerintah untuk pembuatan).

•
•
•
•

87
87

5.2. Kajian Ekonomi Pola Usahatani Akar Wangi
5.2.1. Pendidikan dan ukuran keluarga
Pendidikan merupakan salah satu unsur karakteristik petani yang
mempengaruhi aktivitas petani dalam mengelola usahatani. Petani yang
berpendidikan lebih tinggi relatif lebih mudah dan cepat untuk mengadopsi
teknologi baru (Hermanto, 1980). Hasil penelitian terhadap petani contoh
sebanyak 60 orang, diperoleh bahwa tigkat pendidikan yang dominan adalah
berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SLTP). Di kecamatan

Samarang 28 petani atau 46.66 persen, sedangkan di kecamatan Leles 31 petani
atau 51.66 persen.
Penyebaran tingkat pendidikan dari petani contoh di daerah penelitian
dapat dilihat pada Tabel 23.
Tabel 23. Tingkat Pendidikan Petani Responden di daerah Penelitian
Tingkat Pendidikan
Tidak tamat SD
Tamat SD
SLTP
SLTA
Jumlah

Kecamatan Samarang
Orang
%
1.68
1
20.00
12
46.66
28
31.66
19
60
100

Kecamatan Leles
Orang
%
3.3
2
25.00
15
51.66
31
20.00
12
60
100

Sumber : Data Survai 2003

Dari Tabel 23 terlihat ada perbedaan jumlah petani yang berpendidikan
SLTA di kecamatan Samarang dan kecamatan Leles. Untuk kategori ini petani di
kecamatan Samarang lebih banyak dibanding petani Leles, hal ini karena
kecamatan Samarang lebih dekat ke kota Garut dan ada proyek PERTAMINA
serta pabrik penyulingan akar wangi

lebih banyak di kecamatan Samarang.

Begitu juga Gedung Sekolah Menengah Umum di kecamatan Samarang ada 2
buah gedung sedangkan di kecamatan Leles tidak ada.
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SLTA,
20.00%

Tidak tamat
SD, 3.30%

Tamat SD,
25.00%

SLTP,
51.66%

Gambar 21. Tingkat Pendidikan Responden di daerah penelitian
Selanjutnya jumlah anggota keluarga merupakan tanggungan keluarga,
termasuk semua orang yang hidup dalam satu rumah meliputi kepala keluarga,
istri, anak serta orang lain yang ditanggungnya (Vergara, 1990). Jumlah anggota
keluarga yang menjadi tanggungan merupakan karakteristik petani yang
mempengaruhi petani dalam mengembangkan usahataninya. Dari hasil penelitian
petani contoh diperoleh rata-rata jumlah anggota keluarga untuk petani di
kecamatan Samarang sebanyak 5 orang dan kecamatan Leles 4 orang. Besarnya
tanggungan sangat berpengaruh terhadap resiko yang diambil seorang petani.
Petani yang mempunyai anggota keluarga relatif lebih banyak akan lebih mudah
dalam mengadopsi inovasi baru bila dibandingkan dengan petani yang
mempunyai anggota keluarga lebih sedikit, hal ini antara lain karena memiliki
tenaga kerja yang lebih banyak.

5.2.2. Pendapatan keluarga dan kontribusi usahatani akar wangi .
Pendapatan keluarga terdiri dari pendapatan usahatani akar wangi dan
pendapatan luar usahatani. Dari data yang diperoleh bahwa untuk petani akar
wangi ada perbedaan antara petanibesar yang luasan usahatani nya diatas 2
hektar dan petani kecil (< 2 ha). Sedangkan daerah sentra produksi antara
kecamatan Samarang dan kecamatan Leles diperoleh informasi bahwa pendapatan
akar wangi dan tanaman sela terdapat perbedaan. Analisis usahatani akar wangi
dan pendapatan usaha tanaman sela dijelaskan pada Gambar 22.
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Usaha T ani
T anaman Sela/thn;
Rp7,200,000

Usaha T ani Akar
wangi/thn;
Rp10,240,000

Usaha T ani
T anaman Sela/thn
Rp6,500,000

Usaha T ani Akar
wangi/thn;
Rp7,795,000

Gambar 22. Tingkat Pendapatan Petani Akar Wangi di daerah Penelitian
Selanjutnya dapat dijelaskan tingkat pendapatan akar wangi dan tanaman
sela pada Tabel 24.
Tabel 24. Analisis Usahatani Akar Wangi dan tanaman sela per Hektar di
Kacamatan Samarang dan Leles
Daerah Sentra Produksi
No
Uraian
Samarang
Leles
A Pengeluaran (Rp)
1. Sewa Lahan
1.000.000
1.000.000
2. Peralatan
500.000
500.000
3. Upah/ Tenaga Kerja
4.360.000
3.940.000
4. Bahan-bahan
2.100.000
2.100.000
Total Pengeluaran
7.960.000
7.540.000
B
1.
2.

Penerimaan (Rp.)
Penjualan Akar wangi
Tanaman Sela
Pendapatan Bersih/th
Rata-rata per bulan

18.200.000
6.500.000
16.740.000
1.395.000

15.340.000
7.200.000
15.000.000
1.250.000

Sumber : Data Survai 2003

Dari Tabel 24 diperoleh data bahwa pendapatan akar wangi dan tanaman
sela sebesar Rp. 16.740.000 untuk Kecamatan Samarang dan Rp. 14.995.000
untuk kecamatan Leles. Perbedaan pendapatan usahatani adalah karena perbedaan
produktivitas dan harga. Dimana kecamatan Samarang mempunyai akses ke
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kabupaten Garut lebih dekat dan varietas akar wangi

lokal mempunyai

produktivitas 12-14 ton/ha akar wangi segar. Selanjutnya untuk pendapatan diluar
usahatani akar wangi untuk petani kelompok besar (luasan > 2 ha) dan kelompok
kecil (< 2 ha) dapat dilihat pada Tabel 25.
Tabel 25. Pendapatan Non Usahatani Akar Wangi pada Petani Kecil dan Besar
pada Tahun 2003.

No

Daerah Penelitian
Kecamatan Samarang
Kecamatan Leles

Uraian

Kecil
1.
2.
3.
4.
5.

Berdagang (Rp)
1.960.000
Buruh Tani (Rp)
Buruh Bangunan (Rp) 1.000.000
Pengemudi (Rp)
600.000
Lain-lain (Ojek) (Rp)
Jumlah (Rp)
3.560.000

Besar
2.000.000
2.000.000

Kecil
2.400.000
800.000
3.200.000

Besar
1.400.000
1.200.000
2.600.000

Sumber : Data survai 2003.

Dari Tabel 25 diperoleh informasi bahwa petani kecil lebih banyak
aktivitas kegiatannya untuk memperoleh pendapatan non-usahatani akar wangi.
Pada lokasi kecamatan Samarang diperoleh pendapatan sebesar Rp. 3.560.000 dan
dikecamatan Leles Rp. 3.200.000 untuk kelompok petani kecil (< 2 ha).
Buruh
bangunan,
10.80%
Buruh Tani,
35.20%

Lain-lain,
10.80%
Berdagang,
36.00%

Gambar 23. Tingkat Pendapatan Keluarga dari non usahatani Akar wangi
Dari data pendapatan usahatani akar wangi sebesar Rp. 16.740.000 dan
pendapatan non usahatani sebesar Rp. 3.560.000 maka pendapatan keluarga
sebesar Rp.20.300.000 memberikan gambaran bahwa kontribusi pendapatan
usahatani akar wangi

sebesar 82.46%. Sedangkan pendapatan non usahatani
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17.54%. Hal ini menggambarkan bahwa petani di kecamatan Samarang dan
kecamatan Leles menggantungkan ekonomi keluarganya pada usahatani akar
wangi .

5.2.3. Kinerja usahatani akar wangi
Produksi akar wangi yang dihasilkan petani saat ini berkisar antara 8
sampai 14 ton per hektar, dengan produksi rata-rata 11.6 ton per hektar, perbedaan
produksi ini tergantung dari waktu panen, jenis struktur tanah, pemeliharaan
tanaman dan keterampilan petani. Pemungutan hasil panen akar wangi berkisar
umur 12-14 bulan. Bilamana harga penjualan akar wangi sedang baik umur 12
bulan dipanen dan sebaiknya bila harga rendah ditunggu sampai 14 bulan baru
dilakukan pemanenan.
Jenis tanaman sela yang diupayakan petani beragam pada setiap
Kecamatan begitu juga dengan jumlah intensitas tanaman dan tingkat teknologi
budidaya yang dipakainya. Tanaman sela yang menonjol di Kabupaten Garut
adalah Kubis, Kentang, Tomat,Bawang merah dan tembakau. Pemberian pupuk
buatan dan pupuk kandang, pemberantasan hama/penyakit dengan menggunakan
pestisida atau bahan kimia lainnya oleh petani untuk tanaman sela, sedangkan
khususnya untuk tanaman akar wangi hanya dilakukan pemupukan NPK. Input
yang diberikan pada usahatani akar wangi (monokultur) disajikan pada Tabel 26.
Tabel 26. Input Usahatani Tenaga Kerja Monokultur Akar Wangi Per Hektar
(HOK)
No

Uraian

Daerah Penelitian
Samarang

Leles

Rata-

Boyongbong Cilawu

rata

1

Pegolahan Tanah

(HOK)
140
135

90

103

117

2

Penanaman

125

117

75

85

100

3

Pemupukan

9

8

7

8

8

4

6

6

5

4

5

5

Pemberantasan
Hama/Penyakit
Penyiangan

160

150

110

120

135

6

Panen

90

81

73

77

80

7

Pengangkutan Hasil

30

27

22

26

26

560

524

382

423

471

Jumlah
Sumber : Data Survai 2003
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Penyiangan,
28.57%

Pengolahan
Tanah, 25.00%

Panen, 16.00%

Penanaman,
22.32%

Transport,
Pemupukan,5.35%
PHT, 1.07%

1.60%

Gambar 24. Input Usahatani Monokultur di Kecamatan Samarang (HOK/ha)

Dari Tabel 26 dapat dijelaskan bahwa rata-rata penggunaan tenaga kerja
untuk penyiangan merupakan kegiatan yang paling besar menyerap hari kerja
dalam usahatani akar wangi. Hal ini karena dilakukan sebanyak 2 kali dalam
setiap tahun. Jumlah hari orang kerja untuk kecamatan Samarang di kegiatan
pengolahan tanah sebesar 140 HOK dan yang terendah sebesar 90 HOK ada di
kecamatan Bayongbong.
Penyiangan,
26.43%

Pengolahan
Tanah, 24.44%

Panen, 17.30%

Penanaman,
20.46%

PHT, 1.63%

Transport,
8.65%
Pemupukan,
1.05%

Gambar 25. Input Usahatani Polikultur di Kecamatan Samarang (HOK/Thn)
Selanjutnya input usahatani akar wangi untuk polikultur disajikan pada
Tabel 27.
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Tabel 27. Input Usahatani Tenaga Kerja Polikultur Akar Wangi per hektar
(HOK)
No

Uraian

1

Pengolahan
Tanah
Penanaman
Pemupukan
Pemberantasan
Hama/Penyakit
Penyiangan
Panen
Pengangkutan
hasil
Jumlah

2
3
4
5
6
7

Samarang

Daerah Penelitian
Leles
Boyongbong
(HOK)

Cilawu

Ratarata

209

210

189

184

198

175
9

164
8

131
8

130
7

150
8

14

13

11

10

12

226
148

223
146

180
133

179
130

202
139

74

71

60

56

65

850

835

712

696

774

Sumber : Data Survai 2003

Dari Tabel 27 dapat dijelaskan bahwa konstribusi terbesar rata-rata tenaga
kerja adalah pada kegiatan penyiangan tanaman sebesar 223 HOK di kecamatan
Leles, dan yang terendah di Kecamatan Cilawu sebesar 179 HOK. Untuk
kecamatan Samarang yang merupakan daerah penelitian sebesar 226 HOK.
Perbedaan hari orang kerja (HOK) ini adalah disebabkan kondisi kemiringan
lahan dan struktur tanah.
Dalam rangka pengembangan usahatani akar wangi , maka salah satu hal
yang perlu diuraikan adalah perkembangan industri pengolahan akar wangi
(Penyulingan). Industri pengolahan akar wangi berperan terutama dalam hal
penyerapan bahan baku. Di Kabupaten Garut, jenis industri pengolahan akar
wangi adalah industri minyak akar wangi. Keragaan kapasitas produksi terpasang
maupun riil disajikan pada Tabel 28.
Tabel 28. Keragaan Unit Penyulingan, Kapasitas Produksi Terpasang, Produksi
Riil di Kabupaten Garut
No
1

Uraian

Jumlah Pabrik
Penyulingan
2 Kapasitas Produksi
Terpasang
3 Kapasitas Produksi
Riil
4 Produksi Riil Ratarata Per Pabrik/thn
Sumber : Data Survai 2003

Satuan

Kecamatan
Samarang Leles Bayongbong

Cilawu

Unit

9

9

2

2

Kg

4 400

4 750

900

900

Kg

3 600

3 960

600

600

Ton

360

340

300

300
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5.2.4. Koefisien Teknis Usahatani Akar Wangi
Atas dasar acuan budidaya akar wangi dapat diturunkan koefisien teknis
usaha tani akar wangi seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini.
Tabel 29. Koefisien Teknis Usaha tani Akar Wangi Menurut Pola Tanam
No.

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

12.
13.

Komponen
Budidaya

Bahan tanaman
Varietas bibit
Jarak tanam
Jumlah bibit
(stek)/ha
Ukuran lubang
tanaman
Musim tanam
Umur produksi
Curahan tenaga
kerja /ha
Produktivitas/ha
Pupuk organik
Pupuk
buatan/anorganik
Urea
SP36
KCl
Harga akar
wangi kering/kg
Harga minyak
akar wangi /kg

Status Teknologi
Pola Petani

Pola Introduksi

Stek batang
Lokal
50 cm x 50 cm
38000-40000

Stek batang
Komposit
50 cm x 70 cm
27000-30000

Pola
Konservasi
Stek batang
Lokal
50 cm x 50 cm
38000-40000

teratur

teratur

teratur

Okt - Nov
12 bulan –
14 bulan
557 HOK

Okt - Nov
12 bulan –
14 bulan
604 HOK

Okt - Nov
12 bulan –
14 bulan
839 HOK

14,7 ton akar
segar
-

12,9 ton akar
segar
-

18,4 ton akar
segar
12 ton/ha/thn

100 Kg
100 Kg
200 Kg
Rp. 1450

100 Kg
100 Kg
200 Kg
Rp. 1450

Rp. 1450

Rp. 375.000Rp 400.000

Rp. 375.000Rp 400.000

Rp. 375.000Rp 400.000

Seperti ditunjukkan Tabel 29, bahwa tanaman akar wangi sebagai tanaman
tahunan mempunyai umur produktif 12 bulan – 14 bulan.

Sebagai tanaman

komersil membutuhkan input faktor yang cukup memadai. Status koefisien teknis
cukup signifikan terhadap penggunaan input faktor dan curahan tenaga kerja.
Dalam analisis finansial komponen utamanya adalah besaran biaya masukan
(input) dan besaran nilai keluaran (output). Besaran nilai masukan dan keluaran
tersebut dihitung atas dasar asumsi. Asumsi-asumsi tersebut dibuat harus cukup
realistis, sehingga betul-betul mendekati kenyataan (Kemala, 1998).
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5.2.5. Penggunaan Input Faktor
Tenaga kerja dari masing-masing pola usahatani akar wangi

baik pola

petani, introduksi dan konservasi curahan tenaga kerja terkonsentrasi pada
pengolahan tanah, penyiangan tanaman dan panen. Curahan tenaga kerja dari
ketiga pola usahatani akar wangi

dpat dilihat pada tabel 30. tenaga kerja

diusahatani jauh lebih besar bila dibandingkan dengan tenaga kerja di pabrik
penyulingan akar wangi oleh karena diproses pengolahan yang dibutuhkan adalah
tenaga kerja terampil (khusus) yang mengerti cara pengolahan di pabrik.
Tabel 30. Curahan Tenaga Kerja pada Pola Usahatani Akar Wangi Monokultur
pada Areal Penelitian (HOK/ Tahun).
Pola
usahatani
Pola petani

Pengolahan
tanah
140

Tanam

Penyiang
an
160

Panen

125

Pemupuk
an
12

Pola introduksi
Pola
konservasi

Total

90

Angku
tan
30

180

120

30

150

95

29

604

225

184

65

210

110

45

839

557

Dari Tabel 30 terlihat bahwa curahan tenaga kerja untuk kegiatan
pengolahan tanah dan penyiangan yang paling besar. Khusus pola konservasi
banyak juga teralokasi curahan tenaga kerja pada kegiatan pengolahan tanah (225
HOK). Proses pengangkutan hasil panen dari areal usahatani ke pabrik
penyulingan membutuhkan curahan tenaga kerja setiap pola usahatani sebesar 2945 HOK. Pada umumnya curahan tenaga kerja angkutan pada pengusahaan
tanaman akar wangi adalah tenaga kerja luar keluarga.
5.2.6 Analisis usahatani
Struktur biaya usahatani pada pola usahatani akar wangi secara umum
dapat dibedakan atas biaya sarana produksi berupa pembelian bibit, pupuk, obatobatan, peralatan dan lain-lain. Serta biaya tenaga kerja mulai dari penglahan
tanah, penanaman,

pemupukan, penyiangan, panen sampai pengangkutan ke

pabrik penyulingan. Biaya lain-lain yang dimaksud dalam penelitaian ini adalah
biaya untuk pajak-pajak dan bahan pembantu lapangan. Secara umum struktur
biaya usahatani akar wangi di kabupaten Garut dapat dijelaskan pada Tabel 31.
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Tabel 31. Biaya Usahatani
Kabupaten Garut.

Akar Wangi

pada ketiga Pola Usahatani di

Biaya / Rp /Ha /Thn
Pola
usahatani
Pola petani

Sarana
produksi
1.736.000

5.784.000

55.000

Total biaya
Rp/Ha/ Thn
7.575.500

Pola
introduksi

1.953.000

6.507.000

60.000

8.520.000

Pola
konservasi

2.170.000

7.230.000

60.000

9.460.000

Tenaga kerja

Lain-lain

Dari Tabel 31 dapat diketahui bahwa proporsi biaya untuk tenaga kerja
adalah lebih besar dibanding biaya untuk saran produksi. Pola usahatani yang
paling banyak yang paling banyak mengeluarkan biaya uasahatani akar wangi
adalah pola konservasi sebesar Rp 9.460.000 pertahun, dan pola petani dengan
biaya terendah adalah sebesar Rp 7.575.000 pertahun.
5.2.7. Produksi Usahatani
Hasil penelitian menunjukkan produksi pertahun dari setiap pola usahatani
akar wangi berbeda menurut produksi akar wangi / ha / tahun dan umur panen
yang yng mana panen umur 10 bulan dan 14 bulan akan menunjukkan perbedaan
yang signifikan. Umur 14 bulan adalah umur tanaman yang terbaik untuk dipanen.
Produksi per pola usahatani

juga berbeda oleh karena sumber bibit

(varietas lokal dan komposit) disamping juga ada perlakuan yang berbeda tiap
pola usahatani. Produksi akar wangi pada pola petani, introduksi dan konservasi
masing-masing dapat dilihat pada Tabel 32.
Tabel 32. Rataan Produksi Akar Wangi di Kabupaten Garut
Produksi (kg / ha / thn )
Akar wangi
14700

Ket
Berat akar segar

Pola introduksi

12900

Berat akar segar

Pola konservasi

18400

Berat akar segar

Pola usahatani
Pola petani

Dari Tabel 32 terlihat bahwa tingkat produksi yang dicapai tertinggi pada
pola usahatani konservasi sebesar 18400 kg / ha / tahun. Hal ini cukup tinggi bila
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dibandingkan dengan pola petani. Keunggulan pola konservasi adalah dari segi
bahan tanaman (bibit) dan pemberian pupuk organik sehingga dapat
meningkatkan produktivitas. Masih rendahnya produksi yang dicapai pada pola
petani adalah karena belum diterapkannya teknologi pembuatan tanaman lorong
(Alley Cropping) sehingga pada saat hujan, terjadi erosi permukaan (run off) yang
mana hal ini mengakibatkan pencucian unsur hara yang tinggi dan mengakibatkan
produksi akar wangi menjadi lebih rendah.
5.2.8. Pendapatan Usahatani
Tujuan petani dalam mengolah usahataninya adalah menetapkan
kombinasi cabang usahatani yang dapat memberikan pendapatan sebesar-besarnya
serta berkesinambungan karena dalam kegiatan tersebut petani bertindak sebagai
pengelola, pekerja dan sebagai penanam modal dalam usahataninya, maka
pendapatan dapat digambarkan sebagai balas jasa dari kerjasama faktor – faktor
produksi (Mandagi, 1990).
Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan (TR) dan pengeluaran
(TC) yang merupakan biaya tunai yang dikeluarkan selama usahatani berlangsung
mulai dari pengolahan tanah sampai panen. Khusus untuk pengolahan hasil di
pabrik penyulingan, dibahas secare tersendiri. Pendapatan usahatani akar wangi
dari berbagai pola usahatani dapat dilihat pada Tabel 33.
Tabel 33. Pendapatan Usahatani Akar Wangi
Kabupaten Garut

menurut Pola Usahatani di

Penerimaan
(Rp/ ha / thn)
21.315.000

Pengeluaran
(Rp/ ha / thn)
7.575.000

Pendapatan
Rp/ha/thn
13.740.000

Pola introduksi

18.705.000

8.520.000

10.185.000

Pola konservasi

26.680.000

9.460.000

17.220.000

Pola usahatani
Pola petani

Ket : Harga akar wangi segar = Rp 1.450/kg.

Dari Tabel 33 dapat dilihat bahwa pendapatan yang diperoleh berbeda
pada masing–masing pola usahatani. Pola usahatani konservasi mempunyai
pendapatan tertinggi yaitu sebesar Rp 17.220.000,- pertahun yang diikuti oleh
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pola usahatani petani dengan pendapatan Rp 13.740.000,- pertahun. Sedangkan
pola usahatani introduksi dengan pendapatan sebesar Rp 10.185.000,- pertahun
dengan luasan 1 (satu) hektar. Perbedaan tingkat pendapatan usahatani akar wangi
perhektar pertahun adalah karena beberapa hal antara lain:
1) Produktivitas perhektar
2) Input antara pupuk anorganik dan organik
3) Adanya tanaman lorong penahan erosi dan
4) Bibit (varietas) tanaman.
Oleh karena itu dari segi pendapatan usahatani perhektar/tahun
memberikan gambaran bahwa pola usahatani konservasi lebih tinggi dari pola
usahatani yang lain (pola petani dan introduksi) jika dikonfersi pendapatan
usahatani perbulan sebesar Rp 17.220.000,- : 12 = Rp1.435.000,-.
Hasil penelitian analisis biaya dan pendapatan usaha tani petani akar wangi
perhektar pada tahun 1994 di Garut memberikan data bahwa pendapatan
monokultur sebesar Rp. 3.162.500,-/tahun dan tanaman polikultur menjadi Rp.
4.512.500,-/tahun (Damanik, 1995).

5.2.9 Analisis Kelayakan Finansial
Kelayakan finansial dapat diukur dengan analisis manfaat biaya, ditujukan
untuk melihat seberapa besar manfaat yang diperoleh dari investasi yang
ditanamkan, menguntungkan atau tidak, pada tahun keberapa investasi yang
ditanamkan dapat kembali pada tingkat suku bunga maksimum berapa investasi
yang menguntungkan dab berapa besar manfaat yang diperoleh setiap rupiah
investasi yang ditanamkan.
Perhitungan analisis kelayakan finansial

didasari dengan adanya arus

pengeluaran (biaya produksi) dan penerimaan usahatani. Selanjutnya pada Tabel
34 dijelaskan arus pengeluaran dan penerimaan usahatani akar wangi.
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Tabel 34. Arus Pengeluaran dan Penerimaan Usahatani Akar Wangi
No

Uraian

1

Pola Petani
Arus Pengeluaran
a.Sarana Produksi
1,466,000
b.Tenaga Kerja
3,114,000
c.Lain-lain
Arus Penerimaan
Penjualan Hasil
14700 kg x Rp. 1450
2 Pola Introduksi
Arus Pengeluaran
a.Sarana Produksi
1,953,000
b.Tenaga Kerja
3,777,000
c.Lain-lain
Arus Penerimaan
Penjualan Hasil
12900 kg x Rp. 1450
3 Pola Konservasi
Arus Pengeluaran
a.Sarana Produksi
2,170,000
b.Tenaga Kerja
3,630,000
c.Lain-lain
Arus Penerimaan
Penjualan Hasil
18400 kg x Rp. 1450
Keterangan :Harga akar wangi segar Rp. 1459/kg.

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Umur Tanam (Bulan)
5
6 7 8

9

12

Total

10

11

-

-

745,000
55,000

1,736,000
5,784,000
55,000

-

-

21,315,000

21,315,000

-

-

540,000
60,000

1,953,000
5,949,000
60,000

-

-

18,705,000

18,705,000

-

-

820,000
60,000

2,170,000
7,230,000
60,000

-

-

26,680,000

26,680,000

1

270,000
1,000,000
-

920,000
-

1,220,000
-

325,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000
-

-

-

-

-

-

-

-

62,000
-

600,000
-

650,000
-

1,260,000
-

100
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Tanaman akar wangi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah yang
berumur 12 - 14 bulan. Dengan berpedoman pada data penerimaan, pengeluaran
dan pendapatan bersih yang diperoleh per hektar dari masing-masing pola
usahatani akar wangi, maka dapat dilakukan tingkat kelayakan melalui
pendekatan nilai NPV (Net Present Value), B/C ratio dan IRR (internal rate of
return). Selanjutnya perhitungan cash-flow usaha akar wangi untuk pola petani
terlihat pada Tabel 35.
Tabel 35. Cash Flow Usahatani Akar Wangi di Kabupaten Garut untuk Pola Petani
(dalam ribu rupiah)

Umur
(bulan)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Inncremental
(Surplus/Defisit)
(4,580)
(0)
(0)
(1,270)
(325)
(0)
(0)
(0)
(600)
(0)
(0)
20,515
PV (+)
PV (-)
NPV
BC-Ratio
IRR

DF
15%
0.861
0.852
0.843
0.834
0.825
0.816
0.807
0.798
0.789
0.780
0.771
0.762

DF
18%
0.836
0.825
0.814
0.803
0.792
0.781
0.770
0.759
0.748
0.737
0.726
0.715

DF
40%
0.697
0.680
0.663
0.646
0.629
0.612
0.595
0.578
0.561
0.544
0.527
0.510

PV
15%
(3,943)
(0)
(0)
(1,059)
(268)
(0)
(0)
(0)
(473)
(0)
(0)
15,632
15,632
(5,744)
9,888
2.72
16.5612

PV
18%
(3,829)
(0)
(0)
(1,020)
(257)
(0)
(0)
(0)
(449)
(0)
(0)
14,668
14,668
(5,555)
9,113
2.64

PV
40%
(3,192)
(0)
(0)
(820)
(204)
(0)
(0)
(0)
(337)
(0)
(0)
10,463
10,463
(4,554)
5,909
2.30

Keterangan: df 15 %/ tahun disesuaikan dengan satuan usaha

Kemudian perhitungan cash-flow usaha akar wangi untuk pola introduksi
dijelaskan pada Tabel 36.
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Tabel 36. Cash Flow Usahatani Akar Wangi di Kabupaten Garut untuk Pola Introduksi
(dalam ribu rupiah)

Umur
(bulan)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Inncremental
(Surplus/Defisit)
(5,730)
(0)
(0)
(920)
(620)
(0)
(0)
(0)
(650)
(0)
(0)
18,105
PV (+)
PV (-)
NPV
BC-Ratio
IRR

DF
15%
0.861
0.852
0.843
0.834
0.825
0.816
0.807
0.798
0.789
0.780
0.771
0.762

DF
18%
0.836
0.825
0.814
0.803
0.792
0.781
0.770
0.759
0.748
0.737
0.726
0.715

DF
40%
0.697
0.680
0.663
0.646
0.629
0.612
0.595
0.578
0.561
0.544
0.527
0.510

PV
15%
(4,934)
(0)
(0)
(767)
(512)
(0)
(0)
(0)
(513)
(0)
(0)
13,796
13,796
(6,725)
7,071
2.05
16.5702

PV
18%
(4,790)
(0)
(0)
(739)
(491)
(0)
(0)
(0)
(486)
(0)
(0)
12,945
12,945
(6,506)
6,439
1.99

PV
40%
(3,994)
(0)
(0)
(594)
(390)
(0)
(0)
(0)
(365)
(0)
(0)
9,234
9,234
(5,343)
3,891
1.73

Keterangan: df 15 %/ tahun disesuaikan dengan satuan usaha

Cash-flow usaha akar wangi untuk pola konservasi dapat dilihat pada Tabel 37.
Tabel 37. Cash Flow Usahatani Akar Wangi di Kabupaten Garut untuk Pola Konservasi
(dalam ribu rupiah)

Umur
(bulan)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Inncremental
(Surplus/Defisit)
(5,800)
(0)
(0)
(1,220)
(300)
(0)
(0)
(0)
(1,260)
(0)
(0)
25,800
PV (+)
PV (-)
NPV
BC-Ratio
IRR

DF
15%
0.861
0.852
0.843
0.834
0.825
0.816
0.807
0.798
0.789
0.780
0.771
0.762

DF
18%
0.836
0.825
0.814
0.803
0.792
0.781
0.770
0.759
0.748
0.737
0.726
0.715

DF
40%
0.697
0.680
0.663
0.646
0.629
0.612
0.595
0.578
0.561
0.544
0.527
0.510

PV
15%
(4,994)
(0)
(0)
(1,017)
(248)
(0)
(0)
(0)
(994)
(0)
(0)
19,660
19,660
(7,253)
12,407
2.71
16.5609

PV
18%
(4,849)
(0)
(0)
(980)
(238)
(0)
(0)
(0)
(942)
(0)
(0)
18,447
18,447
(7,009)
11,438
2.63

PV
40%
(4,043)
(0)
(0)
(788)
(189)
(0)
(0)
(0)
(707)
(0)
(0)
13,158
13,158
(5,726)
7,432
2.30

Keterangan: df 15 %/ tahun disesuaikan dengan satuan usaha
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Berdasarkan Cash flow dalam Tabel 35-37 di atas dapat dianalisis
kelayakan finansial dan sensitivitas berbagai pola usahatani

akar wangi

menggunakan kriteria NPV, B/C ratio dan IRR pada tingkat bunga (DF) 15 %.
Hasilnya secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 38 berikut ini.
Tabel 38. Analisis Kelayakan Finasial Pada berbagai Pola usahatani akar wangi
di Kabupaten Garut
Pola usahatani
NPV (DF 15 %)
B/C
IRR
Pola Petani
9.888.000
2.72
16.5612%
Pola Introduksi
7.071.000
2.05
16.5702%
Pola Konservasi
12.407.000
2.71
16.5609%
Keterangan : harga akarwangi segar Rp. 1450/ kg.

Dari Tabel 38 terlihat bahwa nilai Net Present Value (NPV) terbesar pada
discount factor

(DF) 15 persen terdapat pada pola usahatani

akar wangi

konservasi dengan nilai NPV sebesar Rp. 12.407.000,- pertahun dan terkecil pada
pola usahatani introduksi dengan nilai NPV Rp. 7.071.000,-. Kriteria kelayakan
B/C ratio diperoleh nilai yang berbeda antara pola usahatani petani, introduksi
dan konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa semua pola secara finansial layak
untuk diusahakan. Nilai B/C ratio pada pola usahatani konservasi sebesar 2,71,
angka ini dapat diartikan bahwa setiap nilai sekarang dari pengeluaran sebesar Rp.
100 akan memberikan manfaat sebesar Rp. 271,-. Selain melalui B/C ratio dan
NPV, keputusan mengenai kelayakan usahatani akar wangi untuk ketiga pola
tersebut juga dilakukan dengan menggunakan IRR. Hasil analisis IRR
menunujukkan semua nilai IRR pola usahatani petani, introduksi dan konservasi
di atas tingkat bunga 15%. Angka ini menunjukkan bahwa ketiga pola uasahatani
akarwangi layak untuk diusahakan karena tingkat bunga bank yang berlaku saat
ini sebesar 12 % per tahun.
5.2.10. Analisis Fungsi Produksi Translog
A. Analisis Fungsi Produksi Translog Pola Petani
Perilaku produsen yang bisa menunjukkan bahwa pola tanam akar wangi
yang diterapkan merupakan pola petani adalah dengan menganalisis fungsi
produksi yang melibatkan tiga kombinasi pemakaian input yakni bibit lokal (BL),
pupuk anorganik (PA), tenaga kerja (TK) dan luas lahan (LUAS). Merujuk kepada
persamaan [15] yang telah disampaikan sebelumnya, berikut ini disampaikan hasil
pengolahan data untuk fungsi produksi translog usahatani akar wangi pola petani
sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 39.
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Sebagian besar parameter yang diestimasi terlihat signifikan untuk tingkat
kepercayaan 5 % hingga 48 %.
Tabel 39. Analisis Fungsi Produksi Translog Pola Petani
Dependent Variable: LNPRD
Method: Least Squares
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C
-9.6008
55.0989
-0.1742
LNBL
4.0358
18.2685
0.2209
LNPA
4.2824
6.0888
0.7033
LNTK
-3.6125
19.1235
-0.1889
LNLUAS
-1.4997
14.6478
-0.1024
0.5*(LNPA^2)
-0.6096
1.3991
-0.4357
0.5*(LNBL^2)
0.3498
3.9570
0.0884
0.5*(LNTK^2)
2.2286
4.2435
0.5252
0.5*(LNLUAS^2)
-0.2468
3.5032
-0.0704
LNBL*LNPA
0.2147
2.8853
0.0744
LNBL*LNTK
-1.0444
4.2133
-0.2479
LNBL*LNLUAS
-0.9603
2.6316
-0.3649
LNPA*LNTK
-0.4885
4.1239
-0.1185
LNPA*LNLUAS
0.4474
1.9101
0.2343
LNTK*LNLUAS
1.0781
3.6167
0.2981
R-squared
0.9596
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.8463
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.1998
Akaike info criterion
Sum squared resid
0.1997
Schwarz criterion
Log likelihood
17.6896
F-statistic
Durbin-Watson stat
1.9435
Prob(F-statistic)

Prob.
0.8685
0.8339
0.5132
0.8576
0.9224
0.6812
0.9330
0.6219
0.9466
0.9436
0.8141
0.7301
0.9103
0.8241
0.7776
9.2107
0.5097
-0.2690
0.4778
8.4728
0.0138

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R-squared) sebesar 0.8463
memberikan suatu petunjuk bahwa variasi naik turunnya dependent variabel PRD
(produksi akar wangi) sebanyak 84.63% dijelaskan oleh variasi naik turunya
variabel-variabel indenpendent BL, PA, TK dan LUAS serta varian turunan
translog, sedangkan sisanya sebesar 15.37% dijelaskan oleh faktor-faktor lain
yang ditampung dalam variabel gangguan acak e. Sementara angka F-statistic
yang memiliki nilai probabilitas sebsar 0.0138 (dibawah 0.05), menggambarkan
bahwa model fungsi translog pola petani sangat signifikan pada tingkat
kepercayaan sebesar 95%.
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Ulasan ekonomi produksi untuk output fungsi translog yang disajikan pada
Tabel 39 kurang tepat bila dilakukan secara parsial. Analisis yang lebih aplikatif
adalah melalui angka elastisitasnya yang ditentukan melalui penjumlahan
beberapa koefisien regresi seperti yang telah diuraikan pada persamaan [16], [17],
[18] dan [19] sebelumnya. Untuk maksud tersebut, berikut disampaikan analisis
elastisitas fungsi produksi translog pola petani sebagaimana yang terlihat dalam
Tabel 40.
Salah satu ciri khas fungsi produksi translog adalah elastisitas produksinya
tidak konstan, yaitu perolehan marjinal bertambah, menurun atau negatif, atau
kombinasi dari sifat itu (Semaoen, 1992). Sifat standar seperti ini kelihatan juga
dalam analisis elastisitas fungsi produksi pola petani akar wangi. Variasi
elastisitas semacam itu tidak hanya tampak pada satu jenis input saja, tetapi untuk
seluruh jenis input yang digunakan.
Tabel 40. Analisis Elastisitas Pemakaian Input dan Skala Usaha Untuk Pola Petani
ELATISITAS INPUT POLA PETANI
PETANI
SKALA
LNPROD
EBL
ELUAS
EPA
ETK
USAHA
1
8.8186 -0.2165 -0.8305
0.6413
4.7924
4.3868
2
8.5643 -1.4943 -1.0938
1.9986
4.3647
3.7752
3
9.5117 1.7910 -1.3129 -0.6342
4.4802
4.3241
4
8.3767 -2.4647 -0.6715
2.3008
4.6336
3.7983
5
9.5566 -2.1739 -2.4893
1.7339
8.8717
5.9425
6
8.9521 1.7013 -0.6684 -0.9878
3.8597
3.9048
7
8.3607 2.7986
0.7532 -1.9967
1.0044
2.5595
8
9.7059 -4.3933 -0.8659
6.1283
4.7723
5.6415
9
9.6940 0.0496
0.2147
1.0172
3.5989
4.8804
10
9.3576 -0.3783 -1.0496
0.7665
5.5527
4.8913
11
8.8876 0.7918
0.1263 -0.4205
3.4629
3.9606
12
8.9872 -1.1008 -1.0129
1.2703
5.5398
4.6964
13
8.4457 -3.2702 -0.9414
3.9160
4.3595
4.0639
14
8.9341 -0.4343
0.2316
0.9033
3.4594
4.1599
15
9.5517 2.3538
0.7679 -2.3937
3.7978
4.5258
16
9.7630 3.8395 -1.3120 -3.0316
4.6164
4.1124
17
9.6453 2.2685 -0.9273 -1.6504
4.5458
4.2366
18
9.8171 6.1846
1.6570 -5.6921
2.1742
4.3237
19
9.6042 2.5248 -1.3825 -1.9238
5.1171
4.3356
20
9.6803 2.2685 -0.9273 -1.6504
4.5458
4.2366
rata-rata
9.2107 0.5323 -0.5867
0.0148
4.3775
4.3378
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Tabel 40 menunjukkan bahwa ada sekitar 9 petani yang memiliki
elastisitas input bibit lokal bertanda negatif dengan rata-rata sebesar -1.7696 (lihat
Gambar 26). Kesembilan petani ini menurut konsep ekonomi produksi dinyatakan
irrasional, karena tetap berproduksi dengan menambah terus menerus bibit lokal
meskipun penambahan input tersebut ternyata tidak menghasilkan jumlah
produksi akar wangi yang sesuai dengan takaran penggunaan bibit. Bisa jadi ke-9
petani tersebut sesungguhnya telah mencapai pemakaian input bibit lokal yang
maksimal, sehingga waktu bibit semakin ditambah setelah titik optimal tersebut
tercapai malah menyebabkan produksi akar wangi sudah tidak sesuai lagi dengan
jumlah bibit yang ditanam. Secara riil situasi ini bisa saja terjadi, asumsinya areal
penanaman tidak diperluas saat itu, sehingga terjadi persaingan hara antara
tanaman akar wangi. Untuk 11 petani lainnya tampak belum mencapai pemakaian
input bibit yang maksimal, sebagai indikator dapat diperhatikan pada angka
elastisitas input dengan rata-rata sekitar 2.4156. Angka ini memberi petunjuk
bahwa setiap terjadi penambahan bibit lokal sebanyak 1% dari jumlah
sebelumnya, akan menaikkan produksi akar wangi sebesar 2.4%. Oleh karena
penambahan produksi lebih besar dibandingkan penambahan input maka bisa
dikatakan pemakaian input bibit lokal untuk ke-11 petani tersebut dalam keadaan
increasing, dan masih jauh untuk mencapai titik optimal pemakaian input yang
dapat menghasilkan keuntungan maksimal. Oleh karena itu mereka masih sangat
leluasa untuk terus menambah bibit lokal.
Secara umum, jika diambil rata-rata elastisitas input bibit lokal untuk
produksi akar wangi dengan pola petani, diperoleh koefisien elastisitas sebesar
0.5323. Angka elastisitas ini bertanda positip namun lebih kecil dari 1, yang
berarti jumlah penambahan output lebih kecil dibandingkan penambahan input
(bibit lokal), atau untuk setiap penambahan input bibit lokal sebesar 1% hanya
bisa menaikkan output akar wangi sebanyal 0.53%. Kondisi obyektif ini
memperlihatkan bahwa secara rata-rata pemakaian input bibit lokal pada pola
petani dalam kondisi decreasing.
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Gambar 26. Sebaran Elastisitas Input Bibit Lokal Untuk Berbagai
Tingkat Produksi Akar Wangi Pola Petani
Arah elastisitas dari pemakaian input pupuk anorganik juga terlihat tidak
seragam, ada yang negatif dan ada yang positip. Pada angka positip pun ada yang
kelihatan lebih besar dari satu, dan ada pula yang lebih kecil dari satu. Jumlah
produsen pola petani yang memiliki angka elastisitas input pupuk anorganik
bertanda negatif adalah sebanyak 10 orang (lihat Gambar 27) dengan rata-rata
elastisitas sebesar -2.0381. Mereka semua bisa dianggap telah mencapai input
yang mendatangkan produksi optimal, sehingga penambahan pupuk anorganik
sesudah titik kulminasi tersebut tidak akan menghasilkan produksi sesuai jatah
input yang ditambahkan. Ini menandakan bahwa takaran pupuk anorganik
seharusnya lebih dikurangi dari kondisi sekarang. Adapun untuk 10 petani lainnya
bisa dikategorikan dalam kondisi increasing untuk pemakaian input pupuk
anorganik, dengan rata-rata elastisitas sebesar 2.0667 yang dapat diartikan bahwa
untuk setiap penambahan input pupuk sebesar 1% akan menaikkan jumlah
produksi akar wangi sebanyak 2.07%. Sehingga untuk menambah tingkat
pendapatannya sampai titik maksimal perlu dilakukan penambahan pupuk
anorganik terus menerus dengan takaran yang sesuai.
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Gambar 27. Sebaran Elastisitas Input Pupuk Anorganik Untuk Berbagai
Tingkat Produksi Akar Wangi Pola Petani
Elastisitas input yang bertanda positif kebanyakan bernilai besar, yang
menyebabkan rata-rata elastisitas input pupuk anorganik secara keseluruhan untuk
pola petani ini adalah sebesar 0.0148. Melalui angka elastisitas sebesar ini maka
bisa disimpulkan bahwa secara umum pemakaian input pupuk anorganik untuk
pola petani dalam kondisi decreasing, dimana kelihatan tambahan output lebih
kecil dibandingkan tambahan input, atau dengan kata lain untuk setiap
penambahan input pupuk anorganik sebanyak 1% akan menambah output
sebanyak 0.015%.
Tidak seperti pada pemakaian input lainnya, untuk input tenaga kerja
seluruh petani memiliki angka elastisitas input yang bertanda positip dan lebih
besar dari satu . Terdapat 20 petani dengan angka elastisitas tenaga kerja seperti
itu dengan rata-rata elastisitas secara keseluruhan sebesar 4.3755, yang memiliki
makna bahwa untuk setiap penambahan jumlah tenaga kerja menurut hari orang
kerja sebesar 1% diperkirakan akan menaikkan jumlah produksi akar wangi
sebanyak 4.38%. Dengan demikian kebanyakan petani untuk penggunaan input
tenaga kerja berada dalam kondisi increasing, sehingga masih dimungkinkan
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untuk terus menambah jumlah orang bekerja dalam rangka meraih keuntungan
maksimal.
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Gambar 28. Sebaran Elastisitas Input Tenaga Kerja Untuk Berbagai
Tingkat Produksi Akar Wangi Pola Petani
Elastisitas dari pemakaian luas lahan berkisar antara -3.00 sampai 2.00.
Jumlah produsen pola petani yang memiliki angka elastisitas luas lahan bertanda
negatif adalah sebanyak 14 orang (lihat Gambar 29) dengan rata-rata elastisitas
sebesar -1.1061. Mereka semua bisa dianggap telah mencapai input yang
mendatangkan produksi optimal, sehingga penambahan luas lahan sesudah titik
kulminasi tersebut tidak akan menghasilkan produksi sesuai jatah input yang
ditambahkan. Adapun untuk 6 petani lainnya memiliki angka elastisitas bertanda
positif, dengan rata-rata elastisitas sebesar 0.6251 yang dapat diartikan bahwa
untuk setiap penambahan luas lahan sebesar 1% akan menaikkan jumlah produksi
akar wangi sebanyak 0.625%.
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Gambar 29. Sebaran Elastisitas Input Luas Lahan Untuk Berbagai
Tingkat Produksi Akar Wangi Pola Petani

Apabila angka elastisitas input bibit lokal, pupuk anorganik, tenaga kerja
dan luas lahan dijumlahkan semuanya, kita akan memperoleh petunjuk mengenai
skala usaha produksi akar wangi dengan pola petani ini. Seperti yang disajikan
dalam Tabel 40, tampaknya secara keseluruhan rata-rata dari penjumlahan angka
elastisitas itu adalah sebesar 4.3378. Nilai ini terlihat lebih besar dari satu, yang
menandakan bahwa skala usahatani akar wangi dengan pola petani berada dalam
posisi increasing return to scale. Hal ini berarti petani masih bisa leluasa untuk
menambah kombinasi pemakaian inputnya terus menerus sehingga diperoleh
keuntungan yang maksimal.

B. Analisis Fungsi Produksi Translog Pola Introduksi
Hasil analisis ekonometrik pada fungsi produksi translog pola introduksi
menunjukkan bahwa secara parsial sebagian besar parameter yang diestimasi
signifikan dengan kisaran level of significant yang bervariasi diantara 35%-80%.
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Faktor input yang mempunyai tingkat signifikansi yang paling tinggi
mempengaruhi output akar wangi dalam fungsi produksi translog ini adalah bibit
unggul (BU) yang memiliki probabilita signifikansi sebesar 0.1696, atau
signifikan pada level 80%.
Tabel 41. Analisis Fungsi Produksi Translog Pola Introduksi
Dependent Variable: LNPRD
Method: Least Squares
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C
37.7483
51.1872
0.7375
LNBU
-17.4178
10.8592
-1.6040
LNPA
-20.2241
38.5695
-0.5244
LNTK
29.5433
25.6106
1.1536
LNLUAS
5.2735
7.2666
0.7257
0.5*(LNPA^2)
-4.3443
11.8023
-0.3681
0.5*(LNBU^2)
3.1828
1.6207
1.9638
0.5*(LNTK^2)
1.0826
3.4055
0.3179
0.5*(LNLUAS^2)
-0.6456
1.0832
-0.5960
LNBU*LNPA
4.6452
9.6892
0.4794
LNBU*LNTK
-5.0586
7.8686
-0.6429
LNBU*LNLUAS
-2.1262
2.6799
-0.7934
LNPA*LNTK
0.8503
4.3380
0.1960
LNPA*LNLUAS
3.2460
3.1394
1.0340
LNTK*LNLUAS
-1.0361
2.9737
-0.3484
R-squared
0.9750
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.9048
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.1114
Akaike info criterion
Sum squared resid
0.0620
Schwarz criterion
Log likelihood
29.3786
F-statistic
Durbin-Watson stat
2.3455
Prob(F-statistic)

Prob.
0.4940
0.1696
0.6224
0.3008
0.5005
0.7279
0.1068
0.7634
0.5771
0.6519
0.5486
0.4635
0.8523
0.3486
0.7417
9.2482
0.3611
-1.4379
-0.6911
13.9027
0.0044

Secara serentak model translog yang berhasil dibangun dapat dikatakan
sangat baik karena memiliki koefisien determinasi yang tinggi yakni sebesar
0.9048 dan F-statistic yang besar yaitu 13.9027. Koefisien determinasi (Adjusted
R-squared) sebesar 0.9048 merupakan suatu petunjuk bahwa variasi naik turunnya
dari variabel dependent produk akar wangi sebesar 90% disebabkan karena variasi
naik turunnya variabel-variabel independent bibit unggul, pupuk anorganik, dan
tenaga kerja, serta varian dari turunan fungsi translog untuk ketiga input tersebut.
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Sedangkan sisanya sebanyak 10% disebabkan oleh fakor-faktor lain yang tidak
dimasukkan dalam model namun ditampung pada variabel gangguan acak e.
Setelah diperoleh petunjuk bahwa model fungsi produksi translog yang
dibentuk sangat baik secara statistik, maka analisis elastisitas input produksi valid
untuk dilakukan. Penentuan elastisitas input masih menggunakan perumusan
sebelumnya seperti yang disajikan dalam persamaan [16]-[19], hasilnya dapat
dijelaskan sebagai berikut.
Tabel 42. Analisis Elastisitas Pemakaian Input dan Skala Usaha Untuk
Pola Introduksi
ELATISITAS INPUT POLA INTRODUKSI
PETANI
SKALA
LNPROD
EBU
ELUAS
EPA
ETK
USAHA
1
9.4266 2.0744 -1.8814
4.2019 -3.0309
1.3639
2
9.1752 -1.3280 -0.3701
1.2799
0.3034
-0.1148
3
9.3576 0.8905 -0.0689
1.3027 -0.6856
1.4388
4
9.6453 2.5591
0.4380 -0.7613 -0.6102
1.6256
5
9.1752 -3.9217 -1.2120
2.0052
1.0872
-2.0413
6
8.7109 -4.9851 -1.3759
2.8900
1.4390
-2.0321
7
9.5117 0.9110 -0.1258
0.7904 -0.6892
0.8865
8
9.7630 -1.0484
0.5705
0.4328
0.6586
0.6135
9
9.7142 3.6718
0.2997 -2.1555 -0.2263
1.5897
10
9.2442 2.2281
0.2312 -2.6727
1.2733
1.0599
11
9.0211 -0.2224
0.1182 -0.2430
1.1362
0.7889
12
8.4080 0.4920 -1.5276
2.6131 -0.9356
0.6420
13
8.7334 0.1426
0.5653 -2.1706
2.5104
1.0477
14
9.1752 -0.1078 -0.4781
0.8934
0.1350
0.4426
15
9.4266 0.7263 -0.3105 -0.1228
0.0989
0.3920
16
8.9157 -0.3205
0.4690 -0.9181
1.7416
0.9720
17
9.2442 -0.0165 -0.0086
0.8240
0.3233
1.1221
18
9.4266 0.8905 -0.0689
1.3027 -0.6856
1.4388
19
9.7142 1.6969
0.1762
0.5548 -1.0302
1.3978
20
9.1752 -0.1078 -0.4781
0.8934
0.1350
0.4426
rata-rata
9.2482 0.2113 -0.2519
0.5470
0.1474
0.6538
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Gambar 30. Sebaran Elastisitas Input Bibit Unggul Untuk Berbagai
Tingkat Produksi Akar Wangi Pola Introduksi
Berdasarkan Tabel 42 dan Gambar 30 kelihatan jelas bahwa elastisitas
input bibit unggul diantara para petani dengan pola introduksi sangat bervariasi.
Terdapat 9 petani yang memiliki elastisitas input bertanda negatif, dengan ratarata nilai elastisitas sekitar -1.3398, yang mengindikasikan bahwa penambahan
input bibit unggul bagi ke-9 petani tersebut diperkirakan akan menurunkan tingkat
produksi akar wanginya. Atau dengan kata lain mereka semua sesungguhnya telah
mencapai pemakaian input bibit unggul yang optimal, sehingga kurang tepat lagi
untuk menambahnya karena bisa menurunkan produksi. Akan tetapi untuk 11
petani lainnya diperkirakan masih dapat menambah input bibit unggul dalam
rangka mengejar keuntungan maksimal. Pemikiran ini muncul oleh karena ke-11
petani tersebut memiliki elastisitas input bibit unggul yang positip, dengan ratarata sebesar 1.4803. Ini artinya bahwa untuk setiap penambahan jumlah bibit
unggul sebesar 1% diperkirakan akan menaikkan jumlah produksi akar wangi
sebanyak 1.48%. Dengan demikian kebanyakan petani untuk penggunaan input
bibit unggul berada dalam kondisi increasing, sehingga masih dimungkinkan
untuk terus meningkatkan penggunaan bibit unggul untuk pola introduksi dalam
rangka meraih keuntungan maksimal.
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Jika diperhatikan secara keseluruhan, rata-rata elastisitas input bibit unggul
untuk pola introduksi adalah 0.2113, bertanda positip namun kurang dari satu. Hal
ini menandakan bahwa pemakaian input bibit unggul pada pola introduksi dalam
keadaan decreasing, sehingga perlu penanganan yang hati-hati sewaktu
menambahkannya dengan tujuan untuk menaikkan produksi dalam rangka
mencapai keuntungan maksimal.
Sama seperti pada pemakaian input bibit unggul, elastisitas input pupuk
anorganik dari setiap petani pola introduksi ada juga yang negatif, yang kelihatan
pada 7 orang petani (lihat Gambar 31). Rata-rata elastisitas input untuk ke-7
petani tersebut adalah sekitar -1.2920, tampak lebih buruk jika dibandingkan
pemakaian input bibit unggul untuk situasi yang sama. Dengan demikian untuk
setiap penambahan input pupuk anorganik sebanyak 1% bagi ke-7 petani itu,
malah akan menurunkan output akar wangi sebanyak 1.30%.
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Gambar 31. Sebaran Elastisitas Input Pupuk Anorganik Untuk Berbagai
Tingkat Produksi Akar Wangi Pola Introduksi
Sementara untuk 13 petani lainnya memiliki angka elastisitas input yang
positip, dengan rata-rata sekitar 1.5372. Ini artinya untuk setiap penambahan input
pupuk anorganik sebanyak 1% bagi ke-13 petani itu, maka akan meningkatkan
output akar wangi sebanyak 1.54%.
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Rata-rata elastisitas input pupuk anorganik untuk seluruh petani dengan
pola introduksi adalah sebesar 0.5470, yang dapat diartikan untuk setiap
penambahan input pupuk anorganik sebanyak 1% hanya menambah produksi ratarata sebesar 0.5470 %. Ini artinya posisi petani pola intoduksi dalam kondisi
decreasing untuk pemakaian input pupuk anorganik.
Petani pada pola introduksi ternyata ada juga yang memiliki elastisitas
input tenaga kerja bertanda negatif, kurang lebih 8 orang (perhatikan Gambar 32),
dengan rata-rata elastisitas sebesar -0.9867. Dengan tanda elastisitas yang negatif
ini berarti ke-8 petani tersebut tidak diperkenankan lagi untuk menambah tenaga
kerja (HOK), jika dipaksakan untuk terus menambah tenaga kerja berarti mereka
akan menjadi petani yang irrasional.
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Gambar 32. Sebaran Elastisitas Input Tenaga Kerja Untuk Berbagai
Tingkat Produksi Akar Wangi Pola Introduksi
Sementara untuk 12 petani lainnya mempunyai elastisitas tenaga kerja
yang bertanda positip dengan nilai rata-rata sebesar 0.9035. Angka ini mendekati
satu, sehingga mereka semua dikatakan berada dalam kondisi konstan
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Untuk input luas lahan, ternyata terdapat 12 petani yang memiliki
elastisitas input luas lahan bertanda negatif dengan rata-rata elastisitas sebesar 0.6588. Dengan tanda elastisitas yang negatif ini berarti ke-12 petani tersebut
tidak diperkenankan lagi untuk menambah luas lahan, jika dipaksakan untuk terus
menambah luas lahan berarti mereka akan menjadi petani yang irrasional.
Sementara untuk 8 petani lainnya memiliki angka elastisitas input yang
positip, dengan rata-rata sekitar 0.3585. Ini artinya untuk setiap penambahan luas
lahan sebanyak 1% bagi ke-8 petani itu, maka akan meningkatkan output akar
wangi sebanyak 0.3585%.
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Gambar 33. Sebaran Elastisitas Input Luas Lahan Untuk Berbagai
Tingkat Produksi Akar Wangi Pola Introduksi
Berdasarkan hasil perhitungan pada 20 petani sampel yang diteliti,
, ternyata skala usahatani akar wangi untuk pola introduksi rata-rata hanya sebesar
0.6538, sangat dekat dengan angka satu. Sehingga bisa diartikan bahwa usahatani
akar wangi pola introduksi mempunyai skala usaha yang konstan, atau constan
return scale. Merujuk kepada besaran skala ini, maka dapat dikatakan bahwa pola
introduksi hanya bisa membuat penambahan output sebanyak tambahan inputnya
saja.

Maksudnya, untuk setiap tambahan input sebanyak 1% hanya bisa

menaikkan tambahan output sebanyak 1% juga. Dalam situasi ini, petani sudah
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sangat sulit berharap untuk memperoleh kenaikan keuntungan yang lebih besar
melalui penambahan input.
C. Analisis Fungsi Produksi Translog Pola Konservasi
Fungsi produksi translog pada usahatani akar wangi dengan pola
konservasi jika diperhatikan secara parsial, sebagian besar koefisien regresi
signifikan dalam tingkat kepercayaan diantara 30%-70%.
Tabel 43. Analisis Fungsi Produksi Translog Pola Konservasi
Dependent Variable: LNPRD
Method: Least Squares
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C
128.8160
49.5122
2.6017
LNBL
-58.8959
47.9008
-1.2295
LNPO
42.6151
36.1367
1.1793
LNTK
-14.0601
15.7376
-0.8934
LNLUAS
-7.0904
16.9353
-0.4187
0.5*(LNPO^2)
-20.4961
14.9620
-1.3699
0.5*(LNBL^2)
4.3650
5.9594
0.7325
0.5*(LNTK^2)
-9.3295
9.1765
-1.0167
0.5*(LNLUAS^2)
-1.3471
7.5609
-0.1782
LNBL*LNPO
4.4856
7.4034
0.6059
LNBL*LNTK
-0.2417
7.1865
-0.0336
LNBL*LNLUAS
-4.8488
14.3682
-0.3375
LNPO*LNTK
10.1991
13.9284
0.7323
LNPO*LNLUAS
5.0141
4.9488
1.0132
LNTK*LNLUAS
1.8111
13.2179
0.1370
R-squared
0.9317
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.7403
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.2871
Akaike info criterion
Sum squared resid
0.4121
Schwarz criterion
Log likelihood
10.4432
F-statistic
Durbin-Watson stat
2.4725
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0482
0.2736
0.2913
0.4126
0.6928
0.2290
0.4968
0.3560
0.8656
0.5710
0.9745
0.7495
0.4969
0.3575
0.8964
9.2464
0.5634
0.4557
1.2025
4.8689
0.0452

Tabel 43 juga menunjukkan koefisien determinasi model adalah sebesar
0.7403, yang dapat diartikan variasi naik turunnya variabel dependent output
sebesar 74% diakibatkan karena variasi naik turunnya variabel-variabel
independent BL, PO, TK dan LUAS, serta varian turunan translog, sedangkan
sisanya sebanyak 26% diakibatkan faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam
model namun ditampung dalam variabel disurbance error. Rasio F-statistic juga
kelihatan cukup tinggi dengan probabilita signifikan sebesar 0.0452, yang
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menandakan signifikan pada level 95%. Dengan demikian model translog yang
berhasil dibangun dinyatakan signifikan dan valid diaplikasikan untuk
menganalisis perilaku produsen tani. Oleh karena itu pada Tabel 44 berikut
disampaikan analisis elastisitas permintaan input pada pola konservasi.
Tabel 44. Analisis Elastisitas Pemakaian Input dan Skala Usaha untuk
Pola Konservasi
ELATISITAS INPUT POLA KONSERVASI
PETANI
SKALA
LNPROD
EBL
ELUAS
EPO
ETK
USAHA
1
9.5219 -0.1954
7.9585
2.4280 -4.2157
5.9754
2
9.0211 -9.2691 10.3041 -0.0691 -2.2238
-1.2578
3
9.6318 -4.6315
8.0995
3.2496 -4.5682
2.1493
4
9.7511 3.1521 -4.7877
2.1152
4.3970
4.8766
5
9.2240 -3.2205
2.8432
0.6920
1.3509
1.6655
6
9.4299 -0.1831 -0.2627
0.3410
3.2980
3.1933
7
8.9521 -1.2304
2.7311
6.0276 -4.0662
3.4621
8
9.6318 2.2575 -0.2725
4.7763 -1.5179
5.2435
9
9.9206 5.9124 -7.1280
4.5411
2.8969
6.2223
10
10.9539 5.1742 -3.4663
1.5891
2.6226
5.9195
11
9.1752 -4.5987
2.6926
0.2990
1.4098
-0.1972
12
9.1752 -8.0519
3.4779 -0.7820
2.5929
-2.7631
13
9.1344 -0.2081
0.0117
1.3597
1.4674
2.6307
14
9.0211 -2.1386
1.7243
0.9926
0.9467
1.5251
15
8.9521 1.6292 -3.1985
1.8056
3.0871
3.3234
16
8.9157 4.2571 -6.8786
2.2432
4.8820
4.5037
17
8.7334 1.4766 -2.7548
2.0711
1.6053
2.3982
18
8.7109 -0.7437
0.2819
1.3801
0.4257
1.3441
19
8.6644 1.6177
6.2240 -0.7238 -2.8489
4.2689
20
8.4080 0.9629
4.7770 -0.1108 -2.1204
3.5088
rata-rata
9.2464 -0.4016
1.1188
1.7113
0.4711
2.8996
Apabila kita perhatikan Tabel 44 dan Gambar 34 terdapat 11 petani pola
konservasi yang memiliki elastisitas input bibit lokal yang negatif dengan rata-rata
-3.1337. Ke-11 petani ini bisa dianggap telah mencapai pemakaian input bibit
lokal yang optimal, sehingga penambahan input yang dilakukan oleh mereka
setelah itu menyebabkan produksi turun. Dalam hal ini perlakuan pola konservasi
terhadap ke-11 petani dengan teknologi pemakaian bibit lokal kurang berhasil.
Akan tetapi bagi 9 petani lainnya, elastisitas input bibit lokal semua bertanda
positip, dengan rata-rata nilai elastisitas sebesar 2.9377, yang dapat diartikan
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untuk setiap penambahan input bibit lokal sebanyak 1% diperkirakan akan
menambah output sebanyak 2.9377%. Dalam kondisi ini mereka berada pada
posisi increasing untuk pemakaian input bibit lokal, sehingga sangat leluasa untuk
terus menambah bibit lokal dalam rangka mengejar keuntungan maksimal.
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Gambar 34. Sebaran Elastisitas Input Bibit Lokal Untuk Berbagai
Tingkat Produksi Akar Wangi Pola Konservasi
Secara keseluruhan rata-rata elastisitas input bibit lokal untuk pola tanam
konservasi, yaitu sebesar -0.4016, dengan kata lain untuk setiap penambahan input
sebesar 1% akan menurunkan output sebesar 0.4016%.
Beberapa petani yang diperlakukan untuk menggunakan pupuk organik
dalam pola konservasi ternyata ada yang memiliki elastisitas input pupuk yang
negatif, kurang lebih 8 petani dengan nilai rata-rata elastisitas sebesar -3.5936,
perhatikan Gambar 35 di bawah ini. Sedangkan 12 petani berikutnya mempunyai
elastisitas input pupuk organik yang positip dan lebih besar dari satu, tepatnya
sebesar 4.2605. Ini menandakan bahwa ke-12 petani terakhir ini berada dalam
kondisi increasing, dimana untuk setiap penambahan input pupuk organik
sebanyak 1% akan menaikkan output akar wangi sebanyak 4.26%.
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Gambar 35. Sebaran Elastisitas Input Pupuk Organik Untuk Berbagai
Tingkat Produksi Akar Wangi Pola Konservasi
Secara keseluruhan rata-rata elastisitas input pupuk organik dalam pola
konservasi adalah sebesar 1.1188, yang dapat diartikan untuk setiap penambahan
input pupuk organik sebanyak 1% diperkirakan akan menambah produksi akar
wangi sebanyak 1.12%. Oleh karena tambahan output kelihatan sedikit lebih besar
dibandingkan tambahan input, maka dapat diindikasikan bahwa penggunaan input
pupuk pada petani akar wangi dengan pola konservasi dalam keadaan increasing.
Sebagian besar petani dengan pola konservasi, kurang lebih 13 orang,
memiliki elastisitas input tenaga kerja yang positip dan cenderung lebih besar dari
satu, dengan rata-rata elastisitas sebesar 2.3833. Angka sebesar ini menunjukkan
bahwa untuk setiap penambahan tenaga kerja (HOK) sebanyak 1% akan
menambah jumlah produksi akar wangi sebanyak 2.38%. Terlihat tambahan
output lebih besar dibandingkan tambahan input, sehingga dikatakan ke-13 petani
tersebut dalam kondisi increasing untuk pemakaian faktor tenaga kerja. Oleh
karena itu mereka masih leluasa untuk terus menambah tenaga kerja (HOK) dalam
upaya mencapai produksi maksimal. Seandainya kita lihat secara keseluruhan,
rata-rata elastisitas tenaga kerja untuk pola konservasi adalah sebesar 0.4711,
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kurang dari satu. Sehingga bisa dikatakan petani dengan pola konservasi saat ini
berada dalam kondisi decreasing untuk pemakaian input tenaga kerja.
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Gambar 36. Sebaran Elastisitas Input Tenaga Kerja Untuk Berbagai
Tingkat Produksi Akar Wangi Pola Konservasi
Untuk input luas lahan, ternyata terdapat 4 petani yang memiliki elastisitas
input luas lahan bertanda negatif dengan rata-rata elastisitas sebesar -0.4214.
Dengan tanda elastisitas yang negatif ini berarti ke-4 petani tersebut tidak
diperkenankan lagi untuk menambah luas lahan, jika dipaksakan untuk terus
menambah luas lahan berarti mereka akan menjadi petani yang irrasional.
Sementara untuk 16 petani lainnya memiliki angka elastisitas input yang
positip dan berada dalam posisi inreasing, dengan rata-rata sekitar 2.2445. Ini
artinya untuk setiap penambahan luas lahan sebanyak 1% bagi ke-16 petani itu,
maka akan meningkatkan output akar wangi sebanyak 2.2445%.
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Gambar 37. Sebaran Elastisitas Input Luas Lahan Untuk Berbagai
Tingkat Produksi Akar Wangi Pola Konservasi
Sama seperti pola introduksi sebelumnya, untuk pola konservasi juga
terdapat angka outlier dalam kumpulan data skala usahanya. Sebagaimana yang
disajikan dalam Tabel 45, ada dua petani yang mempunyai skala usaha sangat
menyolok dibandingkan petani yang lain untuk pola tanam yang sama, dengan
angka skala usaha masing-masing sebesar 6.7923 dan 8.6811. Sekiranya kedua
angka tersebut disertakan dalam perhitungan, kelihatan disini skala usaha dari
pola konservasi sangat tinggi, yakni mencapai 1.9242. Akan tetapi, bila keduanya
tidak diperhitungkan rata-rata skala usaha pola konservasi menjadi lebih kecil,
namun masih di atas angka satu, yakni 1.1505, yang menandakan bahwa skala
usahatani akar wangi dengan pola konservasi berada dalam kondisi increasing
return to scale.
Memperhatikan keragaan elastisitas input dan skala usahatani pada pola
konservasi di atas, bisa dikatakan bahwa pengenalan teknologi baru untuk
produksi tanaman akar wangi dengan memperhatikan konservasi lahan dianggap
dapat menaikkan produktifitas input dan output. Untuk lebih mempertegas kondisi
aktual tersebut berikut disajikan perbandingan analisis fungsi produksi tanslog
pola konservasi dengan pola introduksi dan pola petani.
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Tabel 45. Perbandingan Elastisitas Input, Skala Usaha dan Koefisien Teknologi
Diantara 3 Pola Tanam Akar Wangi
Elastisitas Input
Bibit

Pola Petani

Pola Introduksi

Pola Konservasi

0.5323

0.2113

-0.4016

(bibit lokal)

(bibit unggul)

(bibit lokal)

0.0148

0.5470

1.1188

(pupuk anorganik)

(pupuk anorganik)

(pupuk organik)

Tenaga Kerja

4.3775

0.1474

0.4711

Skala Usaha

4.3378

0.6538

2.8996

Luas Lahan

-0.5867

-0.2519

1.7113

Koefisien Teknologi

-9.6008

37.7483

128.8160

Pupuk

Skala usaha adalah mengenai makna ekonomi setiap usahatani dimana
batasan nilai elastisitas atau besarannya menetukan tingkat keuntungan usahatani,
sedangkan luas lahan adalah jumlah luasan real yang dikelola oleh petani .
Berdasarkan Tabel 45 di atas kelihatan jelas bahwa pemakaian input
pupuk dan luas lahan untuk pola konservasi selalu lebih baik tingkat
produktifitasnya dibandingkan dua pola tanam lainnya dengan kondisi increasing.
Untuk pupuk, pada pola konservasi elastisitasnya mencapai 1.1188, sementara
pola petani dan pola introduksi masing-masing sebesar 0.0148 dan 0.5470.
Demikian juga untuk pemakaian input luas lahan, elastisitasnya jauh lebih tinggi
pada pola konservasi. Elastisitas luas lahan pada pola konservasi adalah sebesar
1.7113, sedangkan pada pola petani dan introduksi masing-masing sebesar 0.5867 dan -0.2519.
Pola konservasi juga memiliki koefisien teknologi yang jauh lebih tinggi
dibandingkan dua pola tanam yang lain. Angka koefisien teknologi pola
konservasi adalah sebesar 128.8160. Sedangkan pola introduksi mencapai
37.7483, dan yang paling rendah adalah pola petani, hanya sebesar -9.6008.
Untuk pemakaian bibit tampak produktifitas input untuk pola konservasi di
bawah pola introduksi dan pola petani. Dalam pola konservasi produktifitas input
bibit yang direpresentasikan melalui angka elastisitas adalah sebesar -0.4016,
sementara untuk pola introduksi dan pola petani masing-masing adalah sebesar
0.2113 dan 0.5323.
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Secara keseluruhan kita juga melihat bahwa skala usaha produksi akar
wangi pada pola konservasi sebesar 2.8996 lebih tinggi dibandingkan dengan pola
introduksi sebesar 0.6538 akan tetapi lebih rendah dari pola petani sebesar 4.3378.

5.3. Analisis Respon Petani Terhadap Pola Usaha Akar Wangi
Dalam studi ini analisis respon dilakukan dengan cara menelusuri
bagaimana variabel-variabel sosial-ekonomi seperti pendapatan, pendidikan
formal dan keikutsertaan dalam pelatihan ikut mempengaruhi respon petani
terhadap pola usahatani akar wangi yang direfleksikan pada jumlah produksi akar
wangi. Untuk menelusuri hal ini digunakan analisis koefisien korelasi dengan
hasil seperti Tabel 46 di bawah ini:
Tabel 46. Korelasi antara Variabel Sosial-Ekonomi dengan Produksi Petani

Pendapatan
Pendidikan
Pelatihan

Korelasi
Peluang
Korelasi
Peluang
Korelasi
Peluang

Produksi
0.197*
0.049
0.458**
0.000
0.011
0.916

Pendapatan

Pendidikan

0.545**
0.000
0.006
0.955

0.214*
0.032

Keterangan : * artinya nyata pada taraf 5 %, ** nyata pada taraf 1%

Hasil analisis korelasi menunjukkan ada korelasi yang nyata antara
produksi petani dengan pendapatan pada taraf nyata 5 %, dengan nilai korelasi
sebesar 0.197.

Semakin tinggi produksi petani maka semakin besar pula

pendapatan yang dihasilkan. Hal yang sama terjadi pada pendidikan, ada korelasi
yang nyata antara pendidikan petani dengan produksi petani pada taraf nyata 1 %,
dengan korelasi sebesar 0.458. Semakin tinggi pendidikan petani maka akan
semakin besar produksi yang dihasilkan.

Keragaman produksi petani dapat

dijelaskan oleh variabel pendidikan sebesar 21 %, sedangkan sisanya sebesar 79%
dijelaskan oleh variabel lainnya.

Sementara untuk pelatihan, tidak terdapat

korelasi yang nyata antara produksi dengan pelatihan.
Secara umum variabel-variabel sosial-ekonomi yang mempengaruhi
produksi petani adalah pendapatan dan pendidikan.

Pengaruh pendidikan

terhadap produksi petani lebih besar dibandingkan pengaruh pendapatan terhadap
produksi petani.
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5.4. Pengembangan Usahatani Konservasi yang Berkelanjutan
Kajian aspek ekologis dan ekonomi dapat dilaksanakan apabila ada
keterpaduan dari seluruh komponen lingkungan (ekologi, ekonomi dan sosial)
secara simultan dan berkelanjutan. Tanaman akar wangi dan tanaman hortikultura
serta tanaman serai wangi maupun tanaman pakan ternak perlu dipertimbangkan
untuk pengelolaan usahatani konservasi yang berkelanjutan.

Hal ini didasari

karena pengembangan usahatani konservasi bersifat multiguna yang artinya
mengelola sumberdaya pada tingkat yang paling menguntungkan baik jangka
pendek maupun jangka panjang .
Pengelolaan usahatani konservasi yang berkelanjutan dijelaskan sebagai
berikut:
(a). Tanaman Konservasi
Berdasarkan kondisi dilapangan dan hasil kesepakatan dengan petani,
kegiatan konservasi meliputitiga hal yang mengarah pada pembuatan teras
guludan dan penambahan vegetasi permanen, yaitu: (1) teknik konservasi teknis
dengan pembuatan saluran pembuangan air (SPA), (2) penanaman leguminosa/
rumput penguat teras pada bibir dan tempingan teras, (3) penanaman tanaman
tahunan serta penerapan pola tanaman. Penanaman rumput/ leguminosa penguat
teras dan sekaligus sebagai pakan ternak dapat dioptimalkan karena jumlah ternak
domba, kambing dan sapi cukup banyak di Kabupaten Garut. Tanaman pakan
ternak yang direkomendasikan yaitu rumput gajah dan flemingia congesta.
Penanaman rumput dan leguminosa penguat teras pada masing-masing
kemiringan dapat dibuat bervariasi disetiap kemiringan
Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya erosi adalah faktor
pengelolaan tanaman (nilai c).

Nilai ini antara lain dipengaruhi oleh jenis

tanaman dan pola tanaman. Keberadaan tanaman tahunan di daerah pertanaman
akar wangi juga merupakan upaya konservai. Tanaman yang ada saat ini seperti
pisang, suren, kelapa, alpukat dan pinus.

Perkembangan populasi tanaman

tahunan pada lokasi disajikan pada Tabel 47.
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Tabel 47. Perkembangan Populasi Tanaman Tahunan Tahun 2004.
No

Aspek

1.

Kemiringan (%)

Jumlah

> 15

15 - 25

> 25

Jumlah petani

20

15

19

54

2.

Luas Lahan

2.5

4

3.5

10

3.

Persentase

20

50

30

100

4.

Pisang

2

124

55

211

5.

Petai

-

25

15

40

6.

Jengkol

12

34

30

76

7.

Afrika

10

25

20

55

8.

Suren

5

37

15

60

9.

Pinus

-

28

20

48

Dari Tabel 47 dapat dilihat bahwa fungsi tanaman tahunan sebagai usaha
konservasi juga dipengaruhi populasi tanaman yang ada di lapangan. Tanaman
pisang dan jengkol mempunyai populasi yang lebih banyak.
(b). Ternak dan Hijauan Pakan
Perkembangan populasi ternak di Kecamatan Semarang cukup baik,
jumlah ternak domba 150 ekor domba dewasa dan 80 ekor anak domba. Dampak
yang akan dirasakan dengan berkembangnya ternak domba adalah meningkatnya
kebutuhan akan hijauan pakan, dengan demikian penanaman rumput dan
leguminosa hijauan perlu lebih diintensifkan, tidak hanya dilakukan pertanaman
akar wangi tetapi juga dilahan kering lainnya. Beberapa jenis rumput dan
leguminosa yang direkomendasikan antara lain:
1. Rumput gajah (Penmisetum purpureum)
Tanaman ini merupakan yang paling populer bagi para peternak sapi,
khususnya sapi perah di Indonesia, karena produksinya sangat tinggi. Jenis
rumput ini cukup baik sebagai tanaman konservasi tanah karena akarnya
dalam, sehingga baik untuk mencegah erosi tanah.
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2. Rumput Setaria (Setaria anceps)
S. arceps dapat ditanam sebagai tanaman konservasi di bibir teras. Tingginya
bisa mencapai 2 meter, daunnya rimbun dan panjang sekitar 40 cm. Tumbuh
baik pada daerah curah hujan 750 mm atau lebih.
3. Lamtoro gung (Leucaena leuchepala)
Tanaman pakan ini dikenal sebagai penghasil kayu bakar, tanaman pencegah
erosi, tanaman penghijauan dan tanaman peneduh.

Sebagai tanaman

konservasi, lamtorogung dapat memperbaiki sifat-sifat fisik tanah seperti
menggemburkan permukaan tanah dan meningkatkan kandungan nitrogen
tanah.
4. Glirisidia (Gliricidia sepium)
Ditemukan diberbagai tempat di Indonesia, dapat tumbuh baik di daerah curah
hujan 900 mm/tahun. Untuk kepentingan konservasi tanah sebaiknya ditanam
dari bijinya karena menghasilkan akar tunggang yang kuat.
(c). Pembinaan Kelompok Tani
Kelompok tani merupakan salah satu bentuk kelembagaan tingkat petani.
Di Kecamatan Samarang Desa Sukakarya dibentuk kelompok usaha bersama
konservasi (KUBK) dengan jumlah anggota 60 orang.
Para anggota KUBK adalah para petani yang mengelola lahan kering pada
hamparan ± seluas 150 hektar dan mempunyai usahatani konservasi lahan kering.
Materi bimbingan dan penyuluhan serta kemampuan kelompok secara
berkesinambungan tetap dilakukan agar dapat mengadopsi teknologi konservasi.
Pertemuan kelompok ditetapkan setiap dua bulan sekali.
Beberapa materi pengembangan teknologi disampaikan setiap pertemuan.
Pengetahuan mereka mengenai teknologi baru dan cara penerapannya pada
usahatani lahan kering cukup baik, namun hasil kerja mereka pada lahan usaha
taninya belum mencerminkan adanya penerapan teknologi yang mereka ketahui.
Materi pengembangan disampaikan pada Tabel 48.
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Tabel 48. Materi Pengembangan Teknologi yang disampaikan kepada Kelompok
Tani.
No.
Sub Bidang
Materi yang disampaikan
1. Tanaman
• Pemeliharaan tanaman
langka
• Cara pemupukan
• Cara penyemprotan hama/penyakit
• Cara pasca panen
2. Tanaman
• Cara penangkaran
hortikultura
• Cara pemeliharaan dan pemupukan
• Teknik pembuatan persemaian
3. Tanaman
• Cara penyebaran biji tanaman dan pemindahan ke
perkebunan
kantong plastik
• Cara pemberian naungan dan lumbung air
• Cara pemupukkan dan pemeliharaan
• Cara pasca panen
4. Konservasi
• Cara pembuatan guludan, rorak, SPA dan saluran
drainase
• Cara pengolahan tanah pada lahan terbatas
• Cara pemberian mulsa
5. Peternakan
• Cara pemeliharaan dan pemberian pakan ternak
• Penanaman leguminosa dan beberapa jenis varietas
rumput pakan ternak
Berdasarkan uraian di atas, walaupun sistem usahatani konservasi yang
diperkenalkan atau direkomendasikan di Kecamatan Samarang mempunyai
peluang untuk dikembangkan lebih luas lagi, dapat dicetak berbagai kendala
pengembangan sistem usahatani konservasi. Kendala-kendala tersebut antara lain
tenaga kerja, permodalan, kondisi prasarana, sistem kelembagaan dan kontinuitas
pembinaan petani.
Faktor tenaga kerja merupakan faktor dilematis, disatu sisi jumlah
angkatan kerja (usia 15 –55 tahun) di pedesaan cukup banyak, tetapi yang mau
terjun di sektor pertanian tidak banyak. Penyebabnya diduga karena mempunyai
kesempatan bekerja di sektor lain seperti industri yang lebih menarik dan
penghasilan dapat diperoleh setaip hari atau bulan.
Aspek kelembagaan (koperasi, institusi keuangan dan pasar) belum ada di
Kecamatan Samarang, sehingga pengembangan usahatani konservasi akan
mengalami perlambatan dalam kegiatan operasionalnya seperti institusi keuangan
formal tidak ada. Bank hanya ada di Garut (± 15 km dari desa) dan pasar
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kecamatan juga berjarak ± 10 km, tentunya sebagai faktor penunjang belum
memberikan

kontribusi

yang

optimal.

Karena

jauhnya

pasar,

tentu

tengkulak/pedagang perantara turut menyalurkan hasil pertanian terutama untuk
komoditas tanaman hortikultura dan pangan. Khusus tanaman akarwangi petani
menjualnya langsung ke pabrik pengolahan hasil atau ke pedagang besar.
Jadi komponen yang dapat memberikan hasil yang baik dalam rangka
pengembangan usahatani konservasi tidak terlepas dari masalah ekologi, ekonomi,
sosial dan kelembagaan yang secara terpadu dan sinergis serta holistik
menghasilkan output yang diharapkan.
Rekomendasi ekologi, ekonomi dan sosial yang disarankan dalam rangka
pengembangan usahatani konservasi akar wangi yang berkelanjutan dapat dilihat
pada Tabel 49.
Tabel 49. Rekomendasi Ekologi, Ekonomi dan Sosial Usahatani Konservasi Akar
Wangi.
No.
1.

2.

Aspek
Ekologi

Ekonomi

Rekomendasi Teknis
•

Pola usahatani konservasi

•

Pembuatan

Hasil yang diharapkan
•

Menurunkan
tingkat erosi

guludan/teras

dengan vegetasi

•

Mencegah banjir

•

Pemakaian pupuk organik

•

Remah lingkungan

•

Panen bergilir

•

Peningkatan produktivitas

•

Pendapatan petani

•

Penanaman intercropping

•

Efisiensi usahatani

•

Penjualan

meningkat
•

Keluarga sejahtera

Pembentukkan Kelompok •

Menguatkan posisi

Tani Konservasi

tawar petani

hasil

dengan

harga yang layak
3.

Sosial/

•

kelembagaan
•

Pembentukan

Koperasi

Usaha Akar Wangi

Selanjutnya hasil rangkuman aspek ekologis dapat dijelaskan pada Tabel 50.
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Tabel 50. Matriks Hasil Penelitian Aspek Ekologis.
Hasil Penelitian
Pola
Pola
Pola Petani
Introduksi
Konservasi

No.

Kajian Analisis

1.

Pertumbuhan Vegetatif
a. Tinggi tanaman (cm)
b. Jumlah anakan
c. Diameter rumpun (cm)
d. Diameter kanopi (cm)
e. Berat akar (g)
f. Panjang akar (cm)

104.43
30.17*
25.30*
68.85
0.60
55.40

98.10
30.12
22.67
77.42*
0.50
49.00

106.55*
27.28
21.07
73.75
0.74*
57.85*

2.

Tingkat erosi (ton/ha)

26.20

19.40

17.80*

3.

Tingkat serangan hama
tanaman
a. Belalang hijau
(Gastrimargus lacensisi)
b. Belalang lancip
(Acrida turnita)
Ketersediaan Hara
tanaman
a. Kandungan C-organik
b. Kandungan N
c. C/N
d. P
e. Ca
f. Mg
g. K
h. Na
i. KTK

2 ekor

2 ekor

-

5 ekor

3 ekor

1 ekor

1.75
0.14
5.00
86.5
3.58
2.49
0.15
0.25
6.66

1.64
0.11
5.00
83.9
3.32
2.50
0.12
0.20
6.15

1.80*
0.16*
5.00
91.6*
5.16*
2.99*
0.15
0.72*
6.66

4.

Ket : * = pola usahatani yang lebih baik.

Dari Tabel 50 dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan vegetatif dari ketiga
pola usahatani mempunyai perbedaan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan
sumber bibit tanaman yaitu bibit lokal dan komposit, dimana bibit lokal
menunjukkan angka pertumbuhan tanaman yang lebih baik.

Pola usahatani

konservasi mempunyai pertumbuhan vegetatif yang lebih baik dilihat dari tinggi
tanaman (106, 55 cm), panjang akar (57, 85 cm) dan berat akar (0,74 g). Hal ini
memberikan tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

Perbandingan tingkat

produktivitas dari ketiga pola usahatani yaitu pola petani 14.700 kg/ha/thn, pola
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introduksi 12.900 kg/ha/thn dan pola konservasi 18.400 kg/ha/thn.

Kondisi

perbedaan di atas adalah karena beberapa hal yaitu :
a. Adanya tanaman lorong dan guludan yang dapat menekan erosi sehingga
unsur hara tanaman tidak terkikis dan hanyut dibawa air.
b. Penggunaan tanaman lorong seperti serai wangi memberikan pengaruh
terhadap tingkat serangan hama, oleh karena serai wangi mempunyai sifat
Refelensi (menolak) terhadap hama tertentu.
c. Serangan hama pada pola konservasi hanya rata-rata 1 ekor per harinya dari
jenis Belalang lancip (Acrida turnita). Hal ini tentu memberikan pengaruh
positif terhadap produksi.
Khusus untuk tingkat erosi permukaan dari ketiga pola usahatani dapat
dilihat bahwa tingkat erosi yang tertinggi adalah pola petani (26,20 ton/ha)
dimana kondisi ini masuk kategori berat dan hal ini mengakibatkan ketersediaan
unsur hara dalam tanah menjadi rendah. Tingkat erosi pada pola konservasi
sebesar 17,80 ton/ha lebih rendah dari pola petani kondisi ini lebih baik karena
pada pola konservasi ada guludan yang ditanami pisang, serai wangi dan
gliricidia, sehingga dapat menahan tekanan air sewaktu hujan.

Pada pola

usahatani introduksi tingkat erosi sebesar 19,40 ton/ha. Juga menunjukkan lebih
baik dari pola usahatani petani. Hal ini terjadi karena adanya pembuatan guludan
tanah yang juga dapat menahan laju erosi dan sistem panen yang bergilir. Pada
pola introduksi juga memberikan pengaruh positif sehingga tidak terjadi areal
yang tanpa vegetasi (terbuka) pada musim hujan atau kemarau.
Perbedaan tingkat erosi dari ketiga pola usahatani akar wangi disebabkan
oleh faktor adanya tanaman (vegetasi) secara permanen sepanjang pertanaman
yang dapat memberikan perlindungan yang berbeda terhadap tanah dari pukulan
butir hujan. Semakin tinggi tingkat kemampuan/kerapatan tanaman dalam suatu
areal, maka semakin efektif tanaman tersebut dapat mengurangi erosi.
Selanjutnya ketersediaan unsur hara dari ketiga pola usahatani akar wangi
mempunyai perbedaan baik unsur hara mikro maupun unsur hara makro. Unsur
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hara yang rendah seperti C-organik merupakan faktor yang menyebabkan
rendahnya tingkat produksi. Secara umum C-rganik ketiga pola usahatani tidak
nyata walalupun yang tertinggi berada pada pola usahatani konservasi.
Kandungan C-organik dari ketiga pola usahatani masuk klasifikasi rendah,
jika dihubungkan dengan tingkat erosi (kehilangan lapisan top soil) yang cukup
besar khususnya pola usahatani petani diduga merupakan faktor yang
menyebabkan berkurangnya bahan organik dan dapat menurunkan produktivitas.
Unsur hara esensial untuk tanaman seperti

N (Nitrogen) memberikan

peranan yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Hasil penelitian ini
memberikan informasi bahwa kadar Nitrogen dalam tanah dari berbagai pola
usahatani berada pada klasifikasi rendah, artinya penambahan pupuk anorganik
seperti urea masih sangat dibutuhkan sekali. Saat ini dosis urea sebesar 100
kg/ha/thn masih perlu ditingkatkan untuk peningkatan kandungan N dalam tanah.
Dari hasil penelitian, unsur hara yang masih dalam klasifikasi rendah yaitu Ca dan
K.

Pemberian pupuk organik di pola usahatani konservasi masih perlu

diperhatikan kebutuhan unsur hara dari unsur makro seperti N, P dan K melalui
pupuk anorganik. Memang hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa unsur P
dalam tanah dalam bentuk H2 PO4 berada pada angka 91.6 ppm berada pada
klasifikasi tinggi.
Hasil penelitian sifat kimia tanah diketahui bahwa kadar kalsium (Ca)
pada berbagai pola usahatani termasuk klasifikasi rendah. Ca diperlukan untuk
mempercepat pertumbuhan jaringan meristem terutama untuk perkembangan akar.
Kadar Kalium (K) yang terdapat pada setiap pola usahatani masih rendah yaitu
0.15 me/100 g berarti kurang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman dan dapat
menyebabkan produktivitas tanaman menjadi rendah.

Oleh karena ini

penambahan pupuk KCl dapat memberikan respon positif di dalam peningkatan
produksi akar wangi.
Sedangkan kajian ekonomi hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 51.
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Tabel 51. Matriks Hasil Penelitian Aspek Ekonomi.
No.
1.

2,

Kajian Analisis
Kelayakan usahatani
(finansial)
a. B/C ratio
b. NPV (Rp)
c. IRR (%)
Fungsi produksi
a.Bibit tanaman
b.Pupuk
c.Tenaga kerja
d.Luas lahan
e.Skala usaha
f.Koefisien teknologi

Pola Petani

Hasil Penelitian
Pola Introduksi Pola Konservasi

2,72*
9.888.000
16,5612

2,05
7.071.000
16,5702*

2,71
12.407.000*
16,5609

0,5323*
0,0148
4,3775*
-0,5867
4,3378*
-9,6008

0,2113
0,5470
0,1474
-0,2519
0,6538
37,7483

-0,4016
1,1188*
0,4711
1,7113*
2,8996
128,8160*

Ket : * = pola usahatani yang lebih baik.

Dari Tabel 51 terlihat bahwa aspek ekonomi dari ketiga pola usahatani
mempunyai perbedaan yang signifikan antara pola konservasi dengan pola
introduksi dan pola petani. Kondisi perbedaan pola konservasi dengan pola petani
dan pola introduksi adalah karena penggunaan pupuk organik sehingga tingkat
produksi menjadi berbeda setiap hektar.
Nilai B/C ratio tertinggi pada pola petani sebesar 2,72, diikuti pola
konservasi sebesar 2,71 dan pola introduksi 2,05. Kemudian NPV (nilai present
value) yang terbesar berada pada pola konservasi yaitu sebesar Rp. 12.407.000
dan diikuti pola petani Rp. 9.888.000, sedangkan pola introduksi sebesar Rp.
7.071.000.
Analisis fungsi produksi dengan input faktor pupuk sebesar 1,1188 untuk
pola konservasi artinya setiap penambahan pupuk sebesar 1 unit pupuk dapat
meningkatkan produksi sebesar 1,1188%.
Dengan input pupuk berada dalam kondisi increasing, sehingga masih
dimungkinkan menambah jumlah penggunaan pupuk dalam rangka peningkatan
pendapatan/keuntungan yang optimal. Begitu juga untuk input luas lahan pola
konservasi yang memiliki elastisitas sebesar 1,7113, setiap penambahan input
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penggunaan luas lahan sebesar 1 ha maka akan meningkatkan produksi sebesar
1,7113 %. Nilai skala usaha untuk pola konservasi juga dalam keadaan increasing
yaitu sebesar 2,8996, secara teori layak dikembangkan.
Pola usahatani konservasi juga memiliki koefisien teknologi yang jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan pola usahatani petani dan introduksi. Hal ini
menunjukkan bahwa pemakaian penggunaan teknologi tanaman lorong dan
guludan serta pemberian pupuk organik memberikan nilai teknologi yang lebih
baik karena dapat menahan laju erosi dan tingkat serangan hama yang rendah.
Hasil analisis korelasi menunjukkan ada korelasi yang nyata antara
produksi petani dengan pendapatan pada taraf nyata 5 %, dengan nilai korelasi
sebesar 0.197.

Semakin tinggi produksi petani maka semakin besar pula

pendapatan yang dihasilkan. Hal yang sama terjadi pada pendidikan, ada korelasi
yang nyata antara pendidikan petani dengan produksi petani pada taraf nyata 1 %,
dengan korelasi sebesar 0.458. Semakin tinggi pendidikan petani maka akan
semakin besar produksi yang dihasilkan.

Keragaman produksi petani dapat

dijelaskan oleh variabel pendidikan sebesar 21 %, sedangkan sisanya sebesar 79%
dijelaskan oleh variabel lainnya.

Sementara untuk pelatihan, tidak terdapat

korelasi yang nyata antara produksi dengan pelatihan.
Secara umum variabel-variabel sosial-ekonomi yang mempengaruhi produksi
petani adalah pendapatan dan pendidikan. Pengaruh pendidkan terhadap produksi
petani lebih besar dibandingkan pengaruh pendapatan terhadap produksi petani.
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