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ABSTRAK

Kowasan Hutan dengan ,*"*, Khusus (KHD\K) Senoru seluas 225 ho di Desa
Senmu, Kabupaten Lombok Wara sebagai Hutan Pendidikon Universitas Mataram telah
dikembanglran menjadi pusat Gahoru (Gyrinops verstegii) sejak tahan 2001. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini gahoru di KHDTK Sensru dolam hol
Wrrumbuhan, kcsehdan don produksi gabal. Penelitian dilafukon melalui sensus terhadap
seluruh Tnhon gaharu pada tingkot tiang dan pohon pada bulan Mei Sampai Ofuober 2014.
Hasil Penelitian menununjukkan bahwa (a) jumlah pohon gahoru pada tingkat tiang don
pohon (diameter >10 cm) adolah sebanyak 262 pohon, lebih sedikit dtbondingkan jumlah
total individu gaharu yang terdsta tahtm 2007 yang mencapai 30.000 on pohoru (b) diatneter
rata-rata.gaharu tingkat tiang don pohon adalah 12 cm dan tinggi rata-rota adalah 5,8 m,

)wng secora umum juga lebih kecil dari diameter dsn tinggt gaharu yang ditanam di halaman
penduduk sekitm, (c) keadaan 262 pohon gaharu terbagi dolom 49,695 masuk kelompok
phon sehat, 4i,1yo sakit dan 7,3Yo mati, (d) dan dari 262 pohon gaharu terdapat 202 pohon
yang sudah disuntih nomun hasilnya masih belum optimal. Perbedoan data donfaba dengan
harapan serta fafuor penyebabnyo dolom pengembangan gahoru ini dapat menjadi
pmbelajaran bagi pengembangan gahoru baik di KHDTK Senqru sendiri maupun di tempat
Isin

Kata Kunci : hutan, gaharu, Lomboh
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I.   PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang 

Tanaman Gaharu (Aqualaria spp., Wikstroemia spp., Gonystylus spp., Gyrinops spp.,

Aextoxlon sp. dan Enkleia sp.) merupakan jenis tanaman penghasil gubal dengan aroma yang

harum. Produk gubal yang mengandung damar wangi ini menjadikan Gaharu salah satu hasil

hutan non kayu yang memiliki nilai ekonomi yang cukup mahal jika dibandingkan dengan

hasil hutan bukan kayu lainnya.   Gubal Gaharu telah lama dimanfaatkan sebagai komoditi

ekspor, baik dalam bentuk bongkahan, chips dan serbuk ataupun untuk keperluan industri

parfum,  kosmetik,  hio  chopstick  dan  obat-obatan  (Parman  dan  Mulyaningsih,  2006).

Berdasarkan  hasil  penelitian  Rahman  (2007),  harga  gubal  gaharu  saat  ini  telah  mencapai

harga Rp. 10.000.000,- per kg untuk kelas Super A.

Sampai saat ini produksi Gaharu masih bergantung pada tanaman Gaharu di hutan-

hutan yang pembentukan gubalnya  secara alami.   Sejalan meningkatnya  permintaan  pasar

baik  domestik  maupun  luar  negeri,  menyebabkan  penebangan  terhadap  Gaharu  semakin

gencar dan mengakibatkan keberadaan tanaman Gaharu di hutan semakin langka (Parman dan

Mulyaningsih, 2006).  Hal tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2000, total ekspor Gaharu

dari  Indonesia terus menurun hingga jauh di bawah anbang kuota CITES karena semakin

sulitnya mendapatkan Gaharu di alam.  Bahkan sejak tahun 2005, karena kekhawatiran akan

punahnya species Gaharu di Indonesia, Departemen Kehutanan RI telah menurunkan kuota

ekspor menjadi hanya 125 ton/tahun (Biotrop, 2005).

Gaharu sendiri di NTB telah dikenal sebagai produk perdagangan sejak 30 tahun yang

lalu,  terutama  di  Kabupaten  Lombok  Barat.   Gaharu  yang  dihasilkan  hampir  seluruhnya

berasal  dari  perburuan  di  alam  dan  masih  sedikit  sekali  yang  berasal  dari  hasil

pembudidayaan. (Rahman, 2007).  Perdagangan gaharu di NTB sendiri, masih sebatas gubal

dan kemedangan dalam bentuk chips (BKSDA, 2006).

Kelangkaan jenis Gaharu akibat pemanfaatan yang berlebihan menyebabkan jenis  A.

malaccensis sebagai  penghasil  gaharu  terbaik  telah  dinyatakan  masuk  ke  dalam  daftar

appendix II CITES sejak tahun 1995.  Sementara untuk seluruh jenis gaharu (Aqualaria sp.

Dan  Gyrinops  sp.) telah dinyatakan masuk dalam daftar appendix II CITES pada konvensi

CITES pada bulan Oktober 2004.



Berkaitan dengan kelangkaan tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan produksi

gaharu secara lestari.  Hal tersebut dapat dicapai melalui upaya konservasi dan pembangunan

hutan industri gaharu yang didukung dengan tersedianya bibit unggul serta teknolgi bioproses

gaharu yang efektif. (Biotrop, 2005).

Pembudidayaan  terhadap  tanaman  Gaharu  menjadi  sangat  penting  untuk

dikembangkan.  Jika tidak, maka cepat atau lambat akan terjadi kepunahan terhadap sumber

plasma  nutfah  Gaharu.   Pembudidayaan  dapat  dilakukan  dengan  penanaman  kembali  di

kawasan hutan, usaha pengembangan hutan tanaman industri, dan penanaman di lahan kering

milik masyarakat.  Banyak manfaat yang didapat dengan membudidayakan tanaman gaharu

ini  antara  lain:  dapat  melestarikan  gaharu  sebagai  sumber  plasma  nutfah,  peningkatan

produksi gubal gaharu baik kuantitas dan kualitas, dapat meningkatkan ketersediaan volume

ekspor gubal sehingga devisa negara juag meningkat  dan dapat  meningkatkan pendapatan

masyarakat  terutama  petani  (Parman  dan  Mulyaningsih,  1996  dalam  Parman  dan

Mulyaningsih, 2006).

Sampai saat ini telah dikembangkan berbagai macam model pembangunan tanaman

gaharu.   Salah  satu  sistem pembangunan  tanaman  yang  sedang  dicobakan  adalah  sistem

silvikultur intensif. Sistem silvikultur  intensif  merupakan  aliran  silvikultur  terbaru  yang

timbul  karena  adanya  kebutuhan-kebutuhan  yang  semakin  meningkat  dan  berkembangnya

ilmu seleksi.  Sehingga dalam sistem silvikultur intensif ini yang paling ditonjolkan adalah

ilmu  seleksi  dan  intensifikasi pengelolaan.  Sistem ini lebih tepat dimasukkan sebagai  tree

farming karena  memasukkan  berbagai  input  yang  diperlukan  seperti  pemupukan,

pemeliharaan, penggunaan bibit unggul dan lain-lain (Soetrisno, 1983 dalam Setiawan, 2007).

Banyaknya input yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan tanaman dengan

sistem  silvikultur  intensif  ini  menyebabkan  sangat  pentingnya  dilakukan  kajian  ataupun

analisis  secara  ekonomi  untuk  melihat  apakah  sistem ini  memang  menguntungkan  secara

ekonomi.

Kebijakan  pemerintah  dalam  pengembangan  hasil  hutan  non  kayu  salah  satunya

adalah melalui program kemitraan dengan masyarakat.  Salah satu hasil hutan non kayu yang

saat  ini  dikembangkan  adalah  Gaharu.   Pengembangan  Gaharu  ini  sejalan  dengan  tujuan

kebijakan  yaitu  untuk  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  di  sekitar  hutan  untuk

memperoleh manfaat ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
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Salah  satu  hasil  kerjasama  tersebut  adalah  berupa  pembangunan  tanaman  dengan  sistem

silvikultur intensif di beberapa lokasi di NTB.  Salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah

dalam hal ini BP DAS Dodokan Moyosari,  masyarakat yang diwakili oleh Kelompok Tani

yang bergabung dalam  Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH) - Mitra Sesaot dan

Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Mataram yaitu berupa pembangunan tanaman gaharu

pada lokasi HKm Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada Kabupaten

Lombok Barat.  Kegiatan pembangunan tanaman tersebut telah dikembangkan di kawasan ini

sejak  tahun  2006  di  atas  lahan  seluas  50  Ha.  Sampai  saat  ini  penilaian  secara  ekonomi

terhadap pembangunan tanaman ini belum dilakukan.  Hal tersebut sangat penting dilakukan,

dalam rangka memberikan prediksi keuntungan yang akan didapat dan memberikan motivasi

kepada petani untuk tetap memelihara tanaman Gaharu tersebut.

1.2.  Perumusan Masalah

Informasi analisis ekonomi dalam kegiatan pembangunan tanaman gaharu merupakan

kebutuhan  esensial  bagi  petani.   Hal  tersebut  dapat  meningkatkan  motivasi  petani  untuk

melakukan  seluruh  rangkaian  kegiatan  pembangunan  tanaman  gaharu  ini,  mengingat

pengembangan  gaharu  yang  dilakukan  oleh  Universitas  Mataram  belum  terlihat  hasilnya

secara ekonomi. Proses pembangunan merupakan salah satu unsur pendukung dalam usaha

mengembangkan tanaman gaharu. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan pertanyaan

penelitian  bagimana  proses  pembangunan  tanaman  tersebut  yang  disertai  oleh  analisis

ekonominya. Pertanyaan analitis terhadap permasalahan tersebut diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembangunan tanaman Gaharu?

2. Bagaimana analisa ekonomi dari pembangunan tanaman Gaharu?

3



II.   TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Kualitas Gaharu

Gaharu  adalah  sejenis  kayu  dengan  berbagai  bentuk  dan  warna  yang  khas,  serta

memiliki  kandungan kadar  damar  wangi,  berasal  dari  pohon atau bagian pohon penghasil

gaharu yang tumbuh secara alami  dan telah mati,  sebagai  akibat  dari  proses infeksi yang

terjadi baik secara alami atau buatan pada pohon tersebut, dan pada umumnya terjadi pada

pohon  Aguilaria  sp. (Nama  daerah  :  Karas,  Alim,  Garu dan  lain-lain).  Gaharu  dapat

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sortimen, yaitu gubal gaharu, kemedangan dan abu gaharu.

Sementara  mutu  gubal  gaharu  dapat  dibedakan kedalam berbagai  kelas  mutu  berdasarkan

persyaratan-persyaratan yang terdapat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Persyaratan Mutu Gubal Grau

No. Karakteristik M u t u

U I II

1.
Bentuk

- - -

2.
Ukuran :
  panjang
  lebar
  tebal

 
4 - 15 cm
2 - 3 cm
> 0,5 cm

 
4 - 15 cm
2 - 3 cm
> 0,5 cm

 
>15 cm

-
-

3.
Warna Hitam merata Hitam

kecoklatan
Hitam

kecoklatan

4.
Kandungan damar wangi Tinggi Cukup Sedang

5.
Serat Padat Padat Padat

6.
Bobot Berat Agak berat Sedang

7.
Aroma (dibakar) Kuat Kuat Agak kuat

Umumnya dalam waktu minimal delapan tahun pohon gaharu sudah bernilai ekonomis

dengan kualitas sedang.  Kualitas super berasal dari gaharu yang telah tumbang puluhan tahun
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dan tercampur tanah.  Di alam,  gubal  gaharu nomor satu jenis double super semakin  sulit

ditemukan menyusul eksploitasi gaharu yang terus dilakukan. Keberadaannya diyakini berada

di bagian tengah hutan yang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memperolehnya.

Di tingkat  internasional,  harga gubal gaharu double super yang ditandai  warna kehitaman

dapat mencapai Rp 25 juta per kilogram.  Meskipun mahal, permintaan internasional gubal

atau kemedangan gaharu terus meningkat. Di antaranya dari Arab Saudi, Taiwan, Singapura,

Korea, Hongkong, dan Jepang. Stok di gudang-gudang eksportir gubal gaharu jenis Aquilaria

malaccensis hingga akhir  tahun 2004  mencapai  1.173,5 kg,  sedangkan kelas kemedangan

65.166 kg.  Untuk jenis A filaria,  stok gubal  gaharu di  gudang 3.668 kg, sedangkan jenis

kemedangan 352.781 kg yang ditargetkan habis pada tiga tahun mendatang. (GSA).  Untuk

memperoleh 21 kg gubal gaharu,cukup dengan menebang 3 pohon dan total pendapatannya

Rp52-juta  (Kompas, 2008).

2.2.   Model-model Pembangunan Tanaman Kehutanan 

Silvikultur didefinisikan sebagai seni dari pembuatan dan pemeliharaan suatu hutan,

dengan penerapan pengetahuan silviks dalam memperlakukan hutan.  Atau suatu teori dan

praktek pengendalian pembangunan, komposisi,  struktur dan pertumbuhan hutan.  Praktek-

praktek  silvikultur  terdiri  dari  aplikasi  beragam  perlakuan  terhadap  hutan  dalamrangka

mempertahankan dan mengembangkan kegunaannya dengan berbagai tujuan.  Silvikultur di

dalam  kehutanan  seperti  agronomi  dalam  pertanian  yang  berkaitan  dengan  teknologi

pertumbuhan vegetasi. Sepeti ilmu-ilmu kehutanan lainnya, silvikutur juga merupakan ilmu

terapan yang berdasar pada ilmu-ilmu alam dan sosial.   Keputusan-keputusan yang dibuat

dalam  pratek-praktek  silvikultur  berdasarkan  penuh  pada  kendala-kendala  ekonomi  dan

tujuan-tujuan bersifat sosial, serta pada faktor-faktor alam yang mengendalikan hutan. (Smith,

1997) 

Sejalan  dengan  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  silvikultur

berkembang  sesuai  dengan  mahzab-mahzab  seiring  perkembangan  zaman.   Menurut

Soetrisno,  1998  dalam  Setiawan  (2007),  terdapat  3  mahzab silvikultur  yaitu:   Pertama,

Mahzab  Silvikutur  Klasik,  yang  dicirikan  adanya  tegakan  murni,  umurnya  seragam,

permudaan  buatan,  penebangan  dengan tebag habis  dan  penjarangan rendah.   Konsep ini
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berkembang sampai  abad abad 19 yang dimotori  oleh Hartig dan Cotta.   Kelemahan dari

mahzab ini adalah kurang menguntungkan karena terlalu dipaksakan, tanah menjadi semakin

kurus dan rusak, hasil produksi menjadi berkurang dan kurang tahan terhadap serangan hama

dan  penyakit.  Kedua,  Mahzab  Silvikultur  Modern,  dengan  semboyan  kembali  ke  alam.

Perkembangan mahzab ini didukung oleh kemajuan ilmu Phytososiologi dan ilmu tanah serta

aliran-aliran  biologi.   Hutan  bukan  sekedar  kumpulan  pohon-pohon  saja  pada  lapangan

tertentu,  tetapi  dipandang sebagai  assosiasi biologis  dan terdapat  keseimbangan sosiologis

dimana semua faktor dianggap penting untuk dapat berlangsungnya keseimbangan biologis.

Ketiga,   Mahzab Silvikultur Terbaru, aliran ini timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan

yang semakin meningkat dan berkembangnya ilmu seleksi. Pada tanah yang kurus, silvikultur

klasik dan modern akan memberi hasil yang masih rendah, tetapi dengan mengadakan seleksi

dan  hybridisasi  akan  diperoleh  klon  dan  hybrid naru  disertai  dengan  penanaman  dan

pengelolaan yang intensif, maka dapat dibuat tegakan yang hasilnya dapat mencapai 10 kali.

Jadi  dalam  silvikultur  intensif  yang  menonjol  adalah  ilmu  seleksi  dan  intensifikasi

pengelolaan.   Silvikultur  terbaru  lebih  tepat  dimasukkan  sebagai  tree  farming karena

memasukkan berbagai input yang diperlukan seperti pemupukan, pemeliharaan, penggunaan

bibit unggul dan lain-lain.  

Silvikultur intensif adalah kegiatan pembuatan tanaman kehutanan jenis unggulan dan

spesifik  yang  menghasilkan  komoditas  hasil  hutan  baik  kayu  maupun  non  kayuyang

dilaksanakan didalam maupun diluar kawasan hutan (MENHUT, 2004)

Silvikultur intensif menekankan pada pertumbuhan yang lebih cepat dengan membuat

jalur-jalur  selebar  3  m,  pemeliharaan  yang  cukup  intensif  dan  mengandalkan  bibit  yang

unggul.  Dengan metode ini akan meningkatkan riap dari 2 – 4 m3/ha/tahun menjadi 10-12

m3/ha/tahun.  Tetapi cara ini perlu dikaji secara ekonomi mengingat biaya yang sangat besar

dan rentang waktu yang cukup panjang (Sumitro. 2005)

2.3.   Analisis Ekonomi dalam Pembangunan Tanaman Kehutanan

Secara  nyata  setiap  kegiatan  dalam  kehutanan  berkaitan  dengan  beberapa  bentuk

investasi,  seperti misalnya  dalam kegiatan regenerasi  tegakan, perbaikan atau pengukuran-

pengukuran ekosistem manajemen lainnya  yang  kemudian  ditunggu untuk beberapa  tahun
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untuk mengetahui keuntungannya.  Investasi dievaluasi melalui sebuah titik finansial karena

melalui  evaluasi  ini  dapat  membantu  kita  dalam memilih  diantara  beberapa  investasi  dan

diantara investasi dengan pengeluarannya.  Selain itu analisa finansial dapat membantu dalam

memprediksi perilaku.  Selain itu dapat menduga biaya dari ukuran-ukuran konservasi (Davis,

L.S.,  et  al,  1987).   Dengan kata  lain  bahwa analisis  finansial  dapat  dipergunakan  untuk:

mengetahui seberapa besar manfaat yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, keuntungan yang

diperoleh, kapan pengembalian investasi terjadi dan pada tingkat suku bunga berapa investasi

memberikan manfaat.

Ukuran-ukuran yang digunakan adalah Net Present Value (NPV) atau Nilai Kiwari

Bersih, Benefit Cost Ratio (BCR) atau Rasio Keuntungan Biaya dan Interest Rate of Return

(IRR).   NPV  dan  BCR  dapat  digunakan  sebagai  alat  pengambilan  keputusan  dalam

menanamkan investasi.  Net Present Value (NPV) adalah nilai saat ini yang mencerminkan

nilai keuntungan yang diperoleh selama jangka waktu pengusahaan dengan memperhitungkan

nilai waktu dari uang atau time value of money.  Sementara Benefit Cost Ratio (BCR) yaitu

perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran selama jangka waktu pengusahaan (dengan

memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money). Interest Rate of Return,

tingkat suku bungan maksimum yang dapat dibayar oleh suatu proyek atau kegiatan (Davis,

L.S., et al, 1987; Suhardjito, D., et al, 2003; Franzel, S, 2005).

2.4.   Hasil-hasil penelitian Gaharu Sebelumnya

Salah  satu  model  pengembangan  Gaharu  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan

menggunakan sistem Agroforestry.  Sistem Agroforestry merupakan satu sistem yang dapat

diterapkan  dalam usaha pembangunan  tanaman  gaharu  atas  pertimbangan  bahwa tanaman

gaharu termasuk tanaman yang cukup peka terhadap intensitas sinar matahari  yang terlalu

tinggi.  Tanaman ini tumbuh ideal apabila ada naungan, sehingga pembudidayaan tanaman ini

perlu  dibarengi  dengan  tanaman  lain  sebagai  naungannya,  baik  tanaman  hutan  ataupun

tanaman pertanian.   Selain itu untuk mendapatkan gubal Gaharu diperlukan jangka waktu

yang sangat panjang, apalagi kalau tidak dibarengi oleh sentuhan teknologi (inokulasi jamur).

Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas lahan per satuan luas maka tanaman ini

perlu  dipadukan  dengan tanaman  lain  yang  umur  panennya  berjangka waktu  pendek  dan

menhengah (Mulyaningsih dan Parman, 2006).
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Hasil  analisis  finansial  secara  sederhana  untuk  tanaman  Gaharu  (Aquilaria  spp)

dengan  daur  10  tahun  didapat  nilai  B/C  ratio  sebesar  20,6  dan  nilai  ROI  (Return  of

investment) sebesar 1.960 persen  yang artinya usaha ini layak apabila dengan modal Rp 100

akan  diperoleh  laba  usaha  Rp  1.960.  Penelitian  Sumarna  (2004)  memperlihatkan  margin

keuntungan yang didapat dari usaha Gaharu seluas 1 ha sebesar Rp 2.597.500.000 (Fauzi,

2007).
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III.  TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

3.1.  Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk :

1. Mengetahui pembangunan gaharu dengan sistem  Silvikultur Intensif.

2. Prediksi  analisis B/C Ratio,  IRR dan NPV dari kegiatan Pembangunan Model

Tanaman  Silvikultur  Intensif  gaharu  di  Kawasan  Hutan  Lindung  Sesaot,

Kabupaten Lombok Barat.

3.2.  Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam hal :

1. Memberikan informasi kepada pihak pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang

berkaitan  dengan  strategi  pengembangan  model  silvikultur  intensif  untuk  tanaman

unggulan lokal khususnya Gaharu di provinsi NTB.

2. Memberikan informasi sosial ekonomi kepada petani berkenaan dengan pembangunan

tanaman Gaharu.

3. Memberikan  informasi  kepada  petani  gaharu  tentang  prediksi  ekonomi  dalam

mengembangkan model silvikultur intensif Gaharu.
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IV.  METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian  ini  akan  dilakukan   di  Desa  Sesaot,  Kecamatan  Narmada   Kabupaten

Lombok Barat. Daerah penelitian ditejntukan  secara sengaja sebagai kasus yang diteliti, atas

dasar  pertimbangan  tingkat  keterbukaan  terhadap  informasi  dan  mempunyai  areal  model

pembangunan  tanaman  sistem silvikultur  intensif  untuk tanaman  Gaharu  yang  merupakan

hasil kerjasama Fakultas Pertanian UNRAM dan BP DAS seluas 50 Ha.

4.2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode  deskriptif  kuantitatif.  Tujuannya

adalah untuk membuat deskripsi data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta  dan sifat-sifat  populasi  atau  daerah  tertentu  yang  diperoleh  dengan cara  melakukan

survei. 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data  menggunakan teknik survei.  Survei dilakukan melalui  observasi

dan  wawancara  langsung  secara  mendalam  (indepth  interview)  dengan  petani,  dan

parapihak/stakeholders kunci  yang  memiliki  informasi  penting  tentang  kegiatan

pembangunan  tanaman  gaharu  dengan  sistem silvikultur  intensif  (Nazir,  1988;  Irawan,  P,

2006).

4.4. Data dan Sumber Data

Data penelitian terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer merupakan data

sosiometrik  yang  diperoleh  langsung dari  wawancara  mendalam dari  petani  gaharu  untuk
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mendapatkan proses  Silvikultur Intensif gaharu, dan data sekunder merupakan data yang

diperoleh dari instansi atau lembaga terkait dengan penelitian ini.

4.5. Variabel dan Pengukuran

Variabel yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah proses pembangunan tanaman

gaharu  dengan  sistem  silvikultur  intensif,  mulai  dari  penyiapan  lahan,  penanaman,

pendampingan sampai dengan pemeliharaan. Variabel yang dipergunakan untuk melakukan

analisis  ekonomi berupa biaya-biaya  yang dikeluarkan untuk membangun tanaman gaharu

diantaranya untuk pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pengamanan,

pupuk  dan  obat-obatan  serta  tenaga  kerja.  Pengukuran  variabel  akan  dilakukan  dengan

menggunakan kombinasi skala pengukuran baik ordinal, nominal, dan interval.

4.6. Pengolahan dan Analisa Data

Untuk menjawab tujuan penelitian, dalam analisa data dipergunakan analisa deskriptif

kuantitatif berdasarkan  data  yang  tersedia  saat  ini.   Data  mengenai  pembangunan  gaharu

dengan sistem  Silvikultur Intensif disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.  Sementara

analisa ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan nilai B/C Ratio, IRR dan NPV  ( Davis,

L.S, et al, 1987; Suhardjito, D., et al, 2003) dari kegiatan pembuatan model tanaman sistem

silvikultur intensif dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Perbandingan Manfaat Biaya Bersih  (B/C) dengan rumus sebagai berikut :

B/C = { })1/(/{})1/(
11

t
n

i
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t
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i
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Keterangan :

IRR = Benefit-Cost Ratio
i = Tingkat bunga yang berlaku
t = Jangka waktu usahatani
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2. Untuk menghitung perbandingan nilai selisih biaya manfat yang positif dan negatif (Net

B/C) digunakan rumus sebagai berikut :

Net B/C  = 
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Kriteria Keputusan :

Net B/C >1  = Pembangunan tanaman gaharu dikatakan layak
Net B/C <1  = Pembangunan tanaman gaharu dikatakan tidak layak

3. Nilai bersih sekarang (NPV) dengan rumus sebagai berikut :

NPV = 
 

n

t
t
tt

i

CB

1 )1(
   

Kriteria Keputusan :

NPV > 0 = Pembangunan tanaman gaharu dikatakan layak
NPV < 0 = Pembangunan tanaman gaharudikatakan tidak layak

4. Tingkat Pengembalian Internal (IRR) adalah dengan rumus sebagai berikut :

IRR = it  + 
21

1

NPVNPV

NPV


)( 12 ii 

Kriteria Keputusan :

IRR> i = Pembangunan tanaman gaharu dikatakan layak
IRR <i = Pembangunan tanaman gaharu dikatakan tidak layak

Keterangan :

n = Banyaknya kegiatan
t = Waktu
B  = Benefit (manfaat)
C = Cost (biaya)
i = Tingkat bunga Bank yang berlaku
NPV1 = NPV pada Tahun ke 1
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NPV2 = NPV pada Tahun ke 2

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.  Keadaan Umum Daerah Penelitian

4.1.1.  Letak Geografis

Areal  pembangunan  tanaman  gaharu  yang  menjadi  lokasi  penelitian  terletak  di

kawasan hutan lindung Sesaot, tepatnya di dusun Lembah Sempaga, desa Sesaot, Kecamatan

Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan luas 50 Ha.  

Kondisi  topografi  blok  penanaman  yang  berada  pada  ketinggian  50-150  m diatas

permukaan laut ini bervariasi mulai dari datar sampai dengan berbukit, dengan kemiringan

rata-rata mulai  0 sampai  dengan 25%.  Adapun sebaran pemanfaatan lahan pada areal  ini

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.  Sebaran pemanfaatan lahan pada lahan pembangunana tanaman Gaharu

No. Pemanfaatan lahan/vegetasi (hutan) Luas lahan (Ha) Persentase (%)
1. Hutan tanaman tumpangsari 2.5 5
2. Hutan tanaman rusak/kosong 10.0 20
3. Hutan alam rusak 30.0 70
4. Hutan alam jarang 5.0 5

Dengan  jenis  tanah  regosol  dan  mediteran  coklat  yang  berasal  dari  batuan  induk

andesit,  basalt,  brecia  halus  dan  tephra  dengan  solum  tanah  antara  20-60  cm,  areal  ini

dikategorikan  sebagai  areal  yang  memiliki  tanah  yang  subur.   Tipe  iklim  pada  areal  ini

tergolong  pada  tipe  iklim  B  (klasifikasi  Schmidt-Ferguson)  dengan  curah  hujan  rata-rata

sebesar 2159 mm/tahun.

13



4.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Jumlah  penduduk  di  desa  ini  adalah  4827  jiwa  dengan  laju  pertumbuhan  sebesar

2,05%  setiap tahunnya.  Tingkat kepadatan penduduk termasuk dalam kategori padat yaitu

sebanyak 490  jiwa/km2.

Penduduk di desa Sesaot ini  memiliki  ragam mata pencaharian,  namun bila dirinci

berdasarkan jenis lapangan pekerjaan, maka nampak bawa sebagian besar penduduk adalah

petani, peternak dan buruh tani (57%).  Kemudian disusul pedagang dan jasa sebesar 19% dan

17%  dan  hanya  sebagian  kecil  saya  masyarakat  yang  memiliki  mata  pencaharian  dalam

bidang pertambangan (3%).  Walaupun sebagian besar penduduk bermata pencaharian petani,

akan  tetapi  rata-rata  kepemilikan  tanah  per  orang  hanya  berkisar  antara  0.25  ha  sampai

dengan  2  ha.   Sempitnya  kepemilikan  lahan  ini  menjadi  salah  satu  alasan  mengapa

pembagunan tanaman Gaharu cukup penting dilakukan di  dalam kawasan lindung,  adalah

tidak lain untuk meningkatkan produktifitas lahan dan pendapatan petani.

4.2. Pembangunan Gaharu dengan Sistem Silvikultur Intensif

Pembangunan  Gaharu  dengan  sistem  silvikutur  intensif  yang  dilakukan  di  kawasan

hutan  Lindung  Sesaot  ini  mengacu  pada  PP  Menhut  No.  03/MENHUT-IV/2004  tentang

Pedoman Pembuatan Tanaman dengan Sistem Silvikultur Intensif Gerhan yang  mencakup

serangkaian  kegiatan  yang  dimulai  dari  perencanaan,  pembibitan,  penyiapan  lahan,

penanaman dan pemeliharaan, penyuntikan dan pemanenan.

4.2.1. Persiapan pembangunan tanaman

Adanya keterlibatan petani di sekitar hutan dalam pembangunan tanaman di kawasan

lindung  hutan  Sesaot  ini  berimplikasi  terhadap  kegiatan  persiapan  yang  dilakukan.  Oleh

karena itu,  selain adanya kegiatan  fisik berupa penataan lokasi dan areal  tanaman sampai

dengan pembuatan gubuk kerja, maka kegiatan peguatan kelembagaan merupakan kegiatan

yang sangat penting dilakukan dalam rangka mensosialisasikan pembangunan tanaman gaharu

sehingga petani memiliki pemahaman mengenai tanaman gaharu dari berbagai aspek, baik

aspek teknis budidaya, kelembagaan maupun ekonomisnya.
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4.2.2. Pembibitan

Pengadaan  bibit  tanaman  gaharu  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  dengan

membeli bibit siap pakai atau dengan melakukan pembibitan sendiri.  Kegiatan Pembibitan

sendiri  terdiri  dari  beberapa  tahap,  yaitu  dimulai  dari  pemilahan  biji,  pembuatan  bedeng

pembibitan,  penyiapan  media,  pembuatan  bibit  dan  pemeliharaannya.   Selain  itu

pengangkutan  bibit  dari  lokasi  pembibitan  menuju  lokasi  penanaman  juga  dimasukkan

sebagai bagian dari kegiatan pembibitan.  

Pembibitan  yang  dilakukan  untuk  pembuatan  tanaman  di  desa  Sesaot  ini

menggunakan  cara  generatif,  yaitu  dengan  mempergunakan  benih/biji  yang  berasal  dari

tanaman  induk  sumber  benih.  Biji  Gaharu  yang  dipilih  diambil  dari  tegakan  benih  yang

berusia 11 (sebelas) tahun.

Dalam  proses  pembibitan  tanaman  gaharu,  terdapat  beberapa  tahapan  yang  perlu

dilakukan, sebagai berikut:

Pembuatan bedeng pembibitan

Tujuan dari pembuatan bedeng ini adalah agar kelembaban udara di dalam bedengan

terjaga  sehingga  bibit  tidak  cepat  kering  atau  kekurangan  air.   Bedeng  pembibitan  yang

biasanya  dipergunakan oleh para petani  gaharu di  desa Sesaot  terbuat  dari  batang bambu

sebagai  tiang-tiang  penyangga  dan  daun  kelapa  atau  seedlingnet.   Untuk  satu  bedeng

diperlukan 18 buah patok yang berasal dari satu batang bambu.  Sementara untuk naungan

dipergunakan daun kelapa sebanyak 6 lembar.  Ukuran bedeng sekitar 1.5 m x 3-4 m, dimana

dalam satu bedeng diperkirakan dapat memuat sekitar 1000 bibit.  Untuk pembuatan bedeng

seorang tenaga kerja dapat menyelesaikan 5 bedeng setiap harinya.

Penyiapan media

Media yang dipergunakan dalam pembibitan gaharu terdiri dari campuran tanah subur

dan pupuk organik.  Adapun perbandingan antara tanah dan pupuk kandang tersebut adalah

2 :  1.   Kedua bahan media tersebut dicampur secara merata, baru kemudian dimasukkan

kedalam polybag.  Untuk 1.000 bibit  diperlukan diperlukan ¼ truk dam tanah subur yang

dicampur dengan 5 bakul pupuk organik/kandang.
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Penanaman benih di Polybag

Polybag yang dipergunakan untuk membuat bibit berukuran 11 x 20 cm dan diisi kira-

kira 4/5 dari tinggi polybag. Bibit dipersiapkan sejumlah luas yang akan ditanam dengan jarak

tanam  tertentu  ditambah  dengan  50%  dari  jumlah  total  bibit  sebagai  persiapan  untuk

menyulam.  Untuk luas areal 1 ha dengan jarak tanam 4 x 4 m, maka bibit yang disediakan

sebanyak 1.000 bibit.

Pemeliharaan bibit

Pemeliharaan  bibit  dilakukan  selama  lebih  kurang  4  bulan  mulai  dari  penanaman

benih sampai bibit siap pakai, yaitu berkisar dari bulan Juli sampai dengan November setiap

tahunnya.  Pemeliharaan dilakukan dengan melakukan penyiraman sebanyak dua kali sehari

dan pembebasan bibit terhadap tanaman pengganggu.

4.2.3. Penyiapan lahan

Kegiatan  penyiapan  lahan  terdiri  dari  pembersihan  areal,  pengajiran,  pembuatan

lubang dan jalur.  Kegiatan pembersihan dilakukan sekitar satu bulan sebelum, dengan cara

mencangkul  dan  membabat  tanaman  pengganggu.   Untuk pembersihan  lahan seluas  1 ha

dapat  dikerjakan selama 10 hari  jika  memakai  satu  orang tenaga kerja.   Ajir  dan  lubang

tanaman dibuat sesuai degan  jarak tanam yang ditetapkan (Sesaot: 4 x 4 m), sehingga dalam

1 ha dapat dibuat lubang untuk 650 bibit.  Lubang dibuat dengan ukuran 30 x 30 cm dan

diberi pupuk oganik, lalu diangin-anginkan sekitar 1 bulan, baru siap untuk ditanam.

4.2.4. Penanaman dan Penyulaman

Kegiatan  penanaman  Gaharu  di  Desa  Sesaot  ini  menggunakan  sistem  campuran

(Agroforestry)  dengan menanam beberapa tanaman lain yang berfungsi sebagai pelindung,

pengisi ataupun tanaman sela.  Dalam hal ini tanaman lain yang ditanam adalah kopi dan

vanili.  Jarak tanam yang dipergunakan dalam pembangunan tanaman Gaharu di desa Sesaot

ini adalah 4 m x 4 m.  Sehingga dalam satu hektar  ditanam sekitar 650 bibit.  Bibit yang

dipergunakan  adalah  yang  sudah berusia  4  bulan.   Selain  tanaman  Gaharu,  ditanam pula
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beberapa  sela  dan  pengisi,  dimaksudkan  untuk  memberikan  naungan  terhadap  tanaman

Gaharu.  

Berdasarkan hasil  pengamatan dari lapangan, persen tumbuh rata-rata dari tanaman

gaharu ini  sekitar  65%.  Karena itu untuk meningkatkan tingkat  keberhasilan penanaman,

maka dilakukan kegiatan penyulaman pada tahun ke-2 dan ke-3.

4.2.5. Pemeliharaan

Pemeliharaan yang dilakukan terdiri dari pemupukan, pendangiran dan pemangkasan.

Pemupukan ditujukan agar  tanaman gaharu mendapatkan nutrisi  yang cukup dalam masa-

masa  awal  pertumbuhan.   Kegiatan  pemupukan  sendiri  dilakukan  Sementara  kegiatan

pendangiran yang dilakukan 2-3 bulan setiap tahunnya yaitu pada musim hujan (Oktober-

Desember) bertujuan agar tanaman terbebas dari gulma/tanaman pengganggu.   Pemangkasan

dilakukan  agar  pertumbuhannya  menjadi  lebih  cepat  dan  memiliki  bentuk  baik  sehingga

batang menjadi ideal untuk disuntik dan dipanen (Taswaya, 2008).

4.2.6. Penyuntikan

Kegiatan penyuntikan adalah memasukkan „inokulan“ (jamur) ke dalam jaringan kayu

pohon gaharu dengan cara melubangi dengan bor telebih dahulu.  Selain metode pengeboran,

dapat pula dilakukan dengan metode penggergajian.

Pohon Gaharu siap untuk disuntik apabila sudah berbuah untuk pertama kalinya, yaitu

sekitar usia 6-8 tahun.  Inokulan yang dibutuhkan untuk satu pohon, dengan jarak lubang

suntik 20 cm sekitar ½ botol ukuran 325 ml.  Adapun alat dan bahan yang diperlukan ketika

melakukan penyuntikan diantaranya adalah bor kayu, lilin lunak/gluteks dan alkohol. Jarak

antar lubang suntik dalam satu pohon adalah 20 cm.  Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk

penyuntikan berkisar antara 5 sampai 6 orang. 

Evaluasi  atau  pengecekan  terhadap  keberhasilan  penyuntikan  dilakukan  secara

berkala.   Evaluasi  tersebut dimaksudkan untuk melihat  adanya kemungkinan berhasil  atau

tidaknya penyuntikan, sehingga apabila ditemukan ketidakberhasilan maka dapat dilakukan

penyuntikan ulang.  Selain itu penyuntikan ulang dilakukan dapat pula setelah pemanenan

yang pertama, untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak di masa panen berikutnya.
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4.2.7. Pemanenan

Pemanenan gaharu adalah kegiatan mengambil gubal/inti gaharu yang terkandung di

dalam pohon, cabang dan akar.  Pemanenan dilakukan antara 1-2 tahun setelah penyuntikan

dan  secara  berkala/bertahap.   Artinya  pemanenan  dapat  dilakukan  beberapa  kali  sampai

dengan pohon ditebang habis.  Untuk pemanenan gaharu di areal penelitian, diproyeksikan

akan dilakukan pemanenan sebanyak 3 kali, dimana pada panen ke-3 pohon akan ditebang

habis.  Teknik pemanenan yang akan dilakukan pada panen pertama dan kedua adalah dengan

cara pengerukan.

4.3.    Analisis  Ekonomi  Pembangunan  Tanaman  Gaharu  dengan  Sistem Silvikultur

Intensif

Analisis  ekonomi  terhadap  pembangunan  tanaman  gaharu  inu  adalah  mengetahui

atau melihat kelayakan pembagunan tanaman Gaharu dengan berdasarkan beberapa kriteria,

diantaranya adalah dengan menggunakan analisis “NPV, Net B/C, dan IRR” selama masa 10

tahun, dimulai dari persiapan, penanamaan, penyuntikan sampai dengan pemanenan.

4.3.   Biaya Pembangunan Tanaman Gaharu di Desa Sesaot

Arus biaya  yang harus dikeluarkan dalam pembangunan tanamana gaharu dengan

sistem sulvikultur  intensif  di  Desa Sesaot  meliputi  biaya  investasi  dan  biaya  operasional,

sedangkan  pendapatan  meliputi  pendapatan  kotor  (Benefit)  dan  pendapatan  bersih  (Net-

Benefit).

4.3.1.   Biaya Investasi

Arus biaya investasi yang dikeluarkan adalah sejumlah biaya yang di keluarkan satu

kali selama pembangunan tanaman berlangsung yaitu  pada saat persiapan penanaman  saja,

terdiri atas pembuatan bibit, alat-alat, (sarana produksi) dan upah tenaga kerja. Untuk lebih
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jelasnya,  bagaimana  arus  biaya  investasi  yang  dikeluarkan  pada  saat  awal  pembangunan

tanaman gaharu dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. menunjukan bahwa total  biaya investasi Per hektar yang dikeluarkan pada

saat  persiapan  penanaman  sampai  dengan penanaman  pada tahun 2005  rata-rata  sebesar

Rp. 9.790.000  per hektar. Biaya yang paling besar yang dikeluarkan yaitu pada biaya sarana

produksi sebesar Rp. 5.050.000 per luas lahan garapan, atau sekitar Per hektar, 

Tabel 3.  Rata-Rata Biaya Investasi  Pembangunan Tanaman Gaharu Per-Ha di Desa Sesaot 

No Jenis Biaya Investasi
Biaya (Rp)

Per Ha
1

2

3

Biaya Sarana Produksi

Biaya Tenaga Kerja

Beli Peralatan (Rp)

5.050.000

1.750.000

600.000
Jumlah 9.790.000

       Sumber : Data Primer Diolah.

4.6.2.   Biaya Operasional.

Arus biaya operasional pembangunan tanaman Gaharu dengan sistem Silvikultur di

desa Sesaot adalah seluruh biaya yang dikeluarkan setiap Tahun, pada saat mulai menanam

gaharu,  yaitu   pada  Tahun  ke-1  sampai  dengan  Tahun  ke-10  atau  saat  tanaman  Gaharu

ditebang habis. 

Biaya  operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya yang dikeluarkan

selama proses  produksi,  yang  terdiri  dari  biaya  upah tenaga kerja  pada  saat  penyulaman,

penyiangan, pemupukan, pemangkasan, penyuntikan  dan pemanenan. Biaya-biaya tersebut di

keluarkan setiap tahun selama pembangunan tanaman Gaharu. Untuk lebih jelasnya mengenai

biaya operaional yang harus dikeluarkan selama 10 tahun, dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. menunjukan bahwa biaya oprasional (biaya tenaga kerja) dari Tahun keTahun

mengalami fluktuasi berdasarkan volume dan macam pekerjaan. Hal ini dikarenakan mulai

tahun  1  sampai  dengan  tahun  ke-5  biaya  yang  dikeluarkan  hanya  biaya  penanaman,

penyulaman,  penyiangan  dan  pemupukan,  sedangkan  pada  tahun  ke-6  dan  ke-8  terjadi

lonjakan yang sangat tinggi, karena pada tahun tersebut terdapat kegiatan penyuntikan yang

membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak dan termasuk biaya investasi berupa peralatan

dan inokulan gaharu.

Tabel 4.    Rata-rata Biaya Operasional Pembangunan Tanaman Gaharu Per Hektar

Tahun Ke- Alokasi Biaya Operasional
pada Tahun ke-1 sampai
tahun ke-10 (Per Hektar)

1 2.390.000
2 3.090.000
3 2.590.000
4 2.250.000
5 2.250.000
6 19.470.000
7 2.250.000
8 21.020.000
9 4.750.000
10 5.250.000

Sumber : Data primer diolah

4.7.   Produksi dan Pendapatan Kotor

Produksi  adalah  hasil  yang  diperoleh  dalam satu  kali  pemanenan  yang  jumlahnya

dinyatakan dalam satuan kilo gram tiap Tahun. Harga setiap kilogram gaharu diambil dari

harga rata-rata gaharu hasil suntikan.  Tanaman Gaharu belum menghasilkan sampai dengan

tahun ke-7.  Berikut rata-rata produksi beserta nilai gubal gaharu per tahun untuk setiap ha:

Tabel 7. Rata-Rata Produksi dan Nilai Produksi (Benefit) 
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Umur Tanaman
Tahun Ke-

Produksi (kg) Harga (Rp/kg)
Nilai Produksi (Benefit

Kotor) (Rp)
8 160 2.000.000 320.000.000
9 160 2.000.000 320.000.000
10 640 2.000.000 1.280.000.000

Jumlah 960 1.920.000.000
Sumber : Data Primer Diolah

Hasil penelitian menunjukan bahwa mulai tahun ke-8 diprediksikan bahwa tanaman

gaharu sudah mulai dapat menghasilkan gubal.  Berdasarkan pengamatan di lapangan, dengan

asumsi  keberhasilan  terinfeksinya  pohon  gaharu  oleh  inokulan  sebesar  70%  dari  asumsi

persen tumbuh tanamannya sebesar 65%, maka pada tahun ke-8 dan ke-9 untuk tanamana

seluas 1 hektar diharapkan akan menghasilkan 160 kg per tahunnya.  Sementara pada tahun

ke-10 pendapatan kotor yang diterima mencapai 4 (empat) kali lipat dari pendapatan di tahun

ke-8 dan ke-9.  Hal tersebut dikarenakan pada tahun ke-10, selain dari  pemanena gaharu,

pendapatan diperoleh dari hasil penebangan pohon gaharu itu sendiri. 

4.7.1.   Pendapatan Kotor (Benefit)

Benefit  terdiri  dari benefit  (pendapatan kotor) dan Net-Benefit (pendapatan bersih).

Benefit atau pendapatan kotor adalah hasil produksi rata-rata per hektar dalam per satu kali

proses produksi selama 10 (sepuluh) tahun di kalikan dengan harga gubal gaharu yang berasal

dari suntikan pada tahun tersebut tanpa di kurangi dengan biaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi dan nilai produksi dari tanaman Gaharu

ini akan melonjak pada tahun ke-10, karena adanya penebangan habis terhadap pohon gaharu.

Sehingga diprediksikan bahwa berat gaharu yang didapat semakin besar, menjadikan nilai

prooduksi semakin meningkat.

4.8.   Analisis Kelayakan
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Berdasarkan data penerimaan biaya dan keuntungan, maka kelayakan pembangunan

tanaman  Gaharu  dengan  sistem silvikultur  intensif  ini  dapat  dihitung  atau  dinilai  dengan

menggunakan  kriteria  kelayakan  investasi.  Dalam  penelitian  ini  adapun  nilai  analisis

kelayakan yang digunakan adalah NPV, Net B/C Ratio, dan IRR. Nilai yang diperoleh dari

masing-masing alat analisis tersebut akan membantu  dalam pengambilan keputusan, apakah

usaha yang dilakukan layak atau tidak untuk dikembangkan. 

Tabel 8.  Hasil Analisis Kelayakan dari Pembangunan Tanaman Gaharu pe-hektar

No Kriteria Investasi Nilai
Kriteria

Kelayakan
Keterangan

1 NPV (18%) 370.891.000 > 0 Layak

2 Net B/C 12.98 > 1 Layak
3 IRR 72.86%     > 18% Layak

Sumber : Data primer diolah

Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa perhitungan  dengan  tingkat  suku  bunga  18%

diperoleh nilai NPVnya sebesar Rp. 370.891.000 artinya bahwa nilai keuntungan bersih yang

akan  diperoleh  dari  pembangunan  tanaman  sebesar  Rp.  370.891.000  dengan  bunga Bank

sebesar 18%. Dengan melihat kriteria kelayakan NPV yang mensyaratkan nilai NPV>0, maka

pembangunan tanaman Gaharu ini layak dikembangkan.

Selain  analisis  NPV, Nilai  Net  B/C Ratio  di  peroleh  sebesar  12.98 artinya  biaya

sebesar Rp.100 yang di keluarkan oleh petani menghasilkan  pendapatan sebesar Rp.1.298.

Bila  dilihat  dari  standard  kelayakan  yaitu  Net  B/C Ratio  lebih  besar  dari  1,  maka  dapat

disimpulkan bahwa pembangunan tanaman Gaharu di desa Sesaot ini layak dikembangkan.

Dari  kriteria  kelayakan  usaha  dengan  menggunakan  perbandingan  tingkat  suku

bunga sebesar 18%, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunana tanaman gaharu seluas 50

hektar di desa Sesaot ini layak untuk dikembangkan, karena berdasarkan hasil analisis, nilai
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IRR yang  di  peroleh  sebesar  72.86% yaitu  melampaui  tingkat  suku  bunga  yang  berlaku

sebesar 18%. 

V.   KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.   Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai

berikut:

1. Pendapatan  yang  diperoleh  dari  hasil  pembangunan  tanaman  gaharu  di  desa  Sesaot

seluas  50  ha  adalah  sebesar  Rp.  1.920.000.000  Per  hektar  selama  umur  ekonomis

tanaman yaitu selama 10 Tahun.

2. Pembangunan  tanaman  Gaharu  di  desa  Sesaot  layak  di  kembangkan.  Hal  ini  dapat

dilihat dari hasil analisis untuk lahan seluas 50 ha yaitu :

.a Nilai  Net  Present  Value  (NPV  18%)  yang  diperoleh  sebesar  Rp.  370.891.000

dengan tingkat suku bunga bank 18%.

.b Nilai Net B/C Ratio yang di peroleh lebih besar dari 1 yaitu sebesar 12,98 artinya

biaya  yang dikeluarkan oleh petani sebesar Rp.100 dapat menghasilkan manfaat

atau pendapatan sebesar Rp.1.298 sehingga usahatani ini layak dikembangkan.

.c Dari nilai Internal Rate Of Return (IRR) adalah 72.86% melampaui tingkat suku

bunga Bank yang berlaku sebesar 18% sehingga pembangunan tanaman Gaharu ini

layak dikembangkan.

5.2.   Saran
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Dari penelitian yang dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut 

.1 Diharapkan kepada pihak terkait khususnya Dinas Kehutanan

untuk  memberikan  penyuluhan  kepada  para  petani  dalam  hal  nilai  ekonomi  dari

tanaman  Gaharu,  sehingga  diharapkan  dengan  adanya  pemahaman  mengenai  nilai

ekonomis  ini  dapat  memacu para petani  dan pelaku pembangunan tanaman gaharu

untuk mengelola tanamannya secara serius.

.2 Diharapkan kepada pemerintah setempat, untuk menciptakan

saluran pemasaran yang efektip dan efisien bagi petani sehingga  para pembeli tidak

bisa menguasai harga.

.3 Disarankan  kepada  petani  usahatani  komoditi  vanili  di

Kecamatan  Pringgasela  untuk  terus  meningkatkan  atau  mengembangkan  usahatani

komoditi vanili ini.
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