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ANALISIS KELAYAKAN PENGGUNAAN BERBAGAI JENIS BAHAN  
BAKAR PADA PENGOMPRONGAN TEMBAKAU VIRGINIA  

DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR   
 

Analysis of the feasibility of using different types of fuel in the oven  Virginia 
tobacco in eastern Lombok District 

 
 

  

 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui jenis bahan bakar yang 

digunakan pada pengomprongan tembakau Virginia. (2) Untuk menganalisis kelayakan 
berbagai jenis penggunaan bahan bakar pada pengomprongan tembakau Virginia. (3) 
Untuk mengetahui kendala yang dihadapi petani dalam penggunaan berbagai jenis 
bahan bakar pada pengomprongan tembakau Virginia.   

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Jenis bahan bakar yang digunakan pada 
pengomprongan tembakau Virginia adalah bahan bakar kayu, cangkang sawit, cangkang 
kemiri dan solar. Untuk satu kali pengomprongan bahan bakar kayu dibutuhkan 6 m , 
cangkang sawit dibutuhkan 3.313 Kg, cangkang kemiri dibutuhkan 2.292 Kg dan solar 
dibutuhkan 417 liter. (2) Berdasarkan nilai R/C ratio maka pengomprongan tembakau 
Virginia dengan bahan bakar kayu, cangkang sawit, cangkang kemiri, dan solar layak 
untuk diusahakan (R/C ratio > 1). Secara berurutan Kayu memiliki nilai R/C Ratio 1,17 
; Cangkang sawit memiliki nilai R/C Ratio 1,12 ; Cangkang Kemiri memiliki nilai R/C 
Ratio 1,16 ; dan Solar memiliki nilai R/C ratio 1,16. Penggunaan bahan bakar yang 
paling efisien yaitu dengan menggunakan kayu dengan nilai R/C ratio tertinggi. (3) 
Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh responden dalam pengomprongan tembakau 
Virginia menjadi krosok adalah modal dan ketersediaan bahan bakar. 
 
Kata Kunci : The type of fuel in oven Virginia tobacco, analysis of the feasibility of fuel 
and The obstacles faced by farmers. 
  

ABSTRACT 

 
This research aim to : (1) to know the type of fuel used in the oven Virginia 

tobacco (2) to analysis the feasibility of different types of fuel use in the oven virginia 
tobacco (3) to know the obstacles faced by farmers in the use of various types of fuel in 
the oven virginia tobacco. 
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The results showed that : (1) the type of fuel used in the oven virginia tobacco is 
fuel wood, palm shells, pecan shells and solar. For one oven of fuel wood needed 6m3 
takes, 3.313 kg of palm shells, pecan shells takes 2.292 kg and 417 liters of diesel 
needed. (2) based on the value of R/C ratio then the oven virginia tobacco with fuel 
wood, palm shells, pecan shells and solar deserve to pursued. Sequentially timber has a 
value of R/C ratio of 1,17 , Palm shells has a value of R/C ratio of 1,12 , Pecan shells 
has a value of R/C ratio of 1,16 , and solar has a value of R/C ratio 1,16. Use the most 
fuel efficient is by using wood with R/C ratio is the highest. (3) barriers faced by 
respondents in the oven to dry tobacco leaves Virginia become is the capital and the 
availability of fuel.  

 

PENDAHULUAN 

 
Sektor perkebunan merupakan sub sektor pertanian yang mendukung kegiatan 

perekonomian di Indonesia. Salah satu sub sektor perkebunan yang cukup besar 
potensinya dalam perekonomian Indonesia adalah tanaman perkebunan tembakau. 
Tanaman tembakau merupakan jenis tanaman semusim. Tembakau daunnya digunakan 
sebagai bahan pembuatan rokok.  

Salah satu sentra pengembangan tembakau Virginia terluas di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB) adalah Kabupaten Lombok Timur. Perkembangan tembakau 
Virginia di kabuapten Lombok Timur terus mengalami peningkatan baik segi luas areal 
tanaman tembakau Virginia maupun hasil produksi yang dapat meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan petani. 

Salah satu faktor yang menentukan untung ruginya petani adalah pada pemilihan 
bahan bakar pada pengomprongan. Bahan bakar tersebut berdampak besar terhadap 
kualitas tembakau yang dihasilkan. Pada saat adanya subsidi bahan bakar minyak tanah 
petani menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk pengomprongan tetapi setelah 
subsidi bahan bakar minyak tanah dicabut oleh pemerintah menyebabkan pendapatan 
petani menjadi menurun  dan biaya yang dikeluatrkan petani untuk pengomprongan 
semakin tinggi. Sehingga salah satu cara untuk menghadapi tingginya harga minyak 
tanah tersebut adalah dengan beralih ke penggunaan bahan bakar alternatif yaitu bahan 
bakar kayu, cangkang sawit, cangkang kemiri, dan solar. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan unit 
analisis adalah petani dengan penggunaan berbagai jenis bahan bakar pada 
pengomprongan tembakau Virginia di Kabupaten Lombok Timur dengan ditetapkan  
tiga wilayah yaitu wilayah Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Terara, dan Kecamatan 
Sakra Timur dan selanjutnya penentuan lokasi penelitian di tetapkan di Desa Sepapan, 
Desa Sukadana, dan Desa menceh dengan mengambil responden pengomprongan yang 
berada di Desa tersebut. Penetuan lokasi ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan 
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bahwa desa tersebut memenuhi beragam bahan bakar pada penelitian, memiliki oven 
terbanyak, luas areal, dan produksi tembakau Virginia relative banyak. Penentuan 
jumlah sample adalah Jumlah petani pada pengomprongan tembakau Virginia yaitu 
dengan cara “Purposive Sampling”. Penentuan jumlah responden dilakukan dengan 
menggunakan persentase 10 % dari populasi desa yang terpilih yaitu sebanyak 60 
reswponden. Sedangkan jumlah responden pada setiap desa ditentukan secara 
“Purposional Random Sampling” yaitu membagi sampling untuk masing–masing desa 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. Bahan Bakar Kayu  

Jumlah responden bahan bakar kayu yang digunakan di Kecamatan Jerowaru 
adalah 1565, dan di Desa Sepapan adalah 339. 

 x 10 = 33,9 = 34 
2. Bahan Bakar Cangkang Sawit 

Jumlah responden bahan bakar cangkang sawit yang digunakan di Kecamatan 
Terara adalah 181, dan di Desa Sukadana adalah 80. 

 x 10 = 8 
3. Bahan Bahan Solar 

Jumlah responden bahan bakar solar yang digunakan di Kecamatan Sakra Timur 
adalah 163, dan di Desa Menceh adalah 61. 

 x 10 = 6 
4. Bahan Bakar Cangkang Kemiri  

Jumlah responden bahan bakar cangkang kemiri yang digunkan di Kecamatan 
Terara adalah 122, dan di Desa Sukadana adalah 115. 

 x 10 = 11,5 = 12 
 

Data yang dikumpulkan meliputi jenis bahan bakar yang pada pengomprongan 
tembakau Virginia, analisis kelayakan bahan bakar pada pengomprongan tembakau 
Virginia, dan hambatan yang dihadapi petani pada pengomprongan tembakau virginia. 
Untuk mengetahui analisis kelayakan usaha pada pengomprongan tembakau virginia 
dengan mengunakan analisis RC ratio. 

ANALISIS DATA 

1. Untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan oleh petani maka dapat 
dihitung dengan rumus (Soekartawi, 2002) : 
TC = FC + VC 
Keterangan : 
TC = Total biaya yang dikeluarkan 
FC = Jumlah dari biaya tetap 
VC = Jumlah dari biaya variabel 

2. Untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diterima oleh petani, maka dapat 
dihitung dengan rumus (Soekartawi, 2002) : 
Dimana : Pd = TR - TC 
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Keterangan : 
Pd = Pendapatan Usaha Pengomprongan 
TR = Total penerimaan  
TC = Total biaya  
Y   = Produksi  
Py  = Harga produksi 

3. Untuk analisis kelayakan  penggunaan bahan bakar pada pengomprongan 
tembakau Virginia dianalisis menggunakan analisis R/C ratio yaitu besarnya 
penerimaan dibagi besarnya biaya (Soerkartawi, 1986). 

 R/C = 
TC
TR   

  TR  = Q x PQ 
  TC  = TFC + TVC 

Keterangan : 
TR = Total Revenue (total penerimaan)   

 TC = Total Cost (total pengeluaran) 
- R/C ratio ≥ 1, artinya Kriteria penggunaan pengomprongan tembakau Virginia 

dengan bahan bakar (cangkang sawit/cangkang kemiri/kayu/gas LPG) efisiensi 
tercapai dan layak diusahakan. 

- R/C ratio < 1, artinya Kriteria penggunaan pengomprongan tembakau Virginia 
dengan bahan bakar (cangkang sawit/cangkang kemiri/kayu /gas LPG)) efisiensi 
tidak tercapai sehingga tidak layak diusahakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebutuhan Bahan Bakar untuk Pengomprongan Tembakau Virginia 

 Melalui hasil perhitungan yang didapat dari responden yang berada di 
Kabupaten Lombok Timur diperoleh jumlah tiap bahan bakar yang dibutuhkan dalam 1 
(satu) musim tanam sebagai berikut : 
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Tabel 1. Kebutuhan Tiap Jenis Bahan Bakar dalam Pengomprongan  Tembakau 
Virginia  

 
No. Jenis  

Bahan Bakar 
Jumlah 

Pengompro
ngan dalam 

1 musim 

Kebutuhan 
Bahan 
Bakar  

Oven Per-1 
Kali 

Pengompro
ngan 

Kebutuhan 
Bahan Bakar 
Oven Per-unit 

Per-musim 

Kebutuhan 
Bahan Bakar 
untuk 1 Kg 

Krosok 

Biaya Bahan 
Bakar untuk 
1 Kg Krosok 

(Rp) 

1. Kayu 
(Rp.421.140/kubik) 

7 6 m 	 42 m  0,01 m  6.022 

2. Cangkang Sawit 
(Rp. 1.400/Kg) 

8 3.313 Kg 26.500 Kg 8,250 kg 11.551 

3.  Cangkang Kemiri 
(Rp. 1.300/Kg) 

9 2.292 Kg 20.625 Kg 5,103 kg 6.634 

4. 
 

Solar 
(Rp. 4.667/Liter) 

7 417 Liter 2.917 Liter 1,00 liter 4.704 

Sumber : Data Primer diolah, 2015 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa harga bahan bakar pada tahun 2014 dengan 

menggunakan bahan bakar kayu mencapai Rp.421.140/kubik, untuk 1 (satu) kali 
pengomprongan membutuhkan kayu rata-rata 6 m , sehingga untuk pengomprongan 
dalam 1 musim (7 kali pengomprongan) membutuhkan bahan bakar sebanyak 44 m . 
Ratio penggunaan kayu sebesar 0,01 m /kg krosok dengan biaya bahan bakar yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg krosok yaitu sebesar Rp. 6,022. 
 Dengan menggunakan bahan bakar cangkang sawit, harga cangkang sawit rata-
rata mencapai Rp. 1.400/kg, untuk 1 (satu) kali pengomprongan membutuhkan 
cangkang sawit rata-rata 3.313 kg, sehingga untuk pengomprongan dalam 1 musim (8 
kali pengomprongan) membutuhkan bahan bakar sebanyak 26.500 kg. Ratio 
penggunaan cangkang sawit sebesar 8.250 kg krosok dengan biaya bahan bakar yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg krosok yaitu sebesar Rp. 11.551. 
 Dengan menggunakan bahan bakar cangkang kemiri, harga cangkang kemiri 
rata-rata mencapai Rp. 1.300/kg, untuk 1 (satu) kali pengomprongan membutuhkan 
cangkang kemiri rata-rata 2.292 kg, sehingga untuk pengomprongan dalam 1 musim (9 
kali pengomprongan) membutuhkan bahan bakar sebanyak 20.625 kg. Ratio 
penggunaan cangkang sawit sebesar 5.103 kg krosok dengan biaya bahan bakar yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg krososk yaitu sebesar Rp. 6.634. 
  Dengan menggunakan bahan bakar solar, harga solar rata-rata mencapai 
4,667/liter, untuk 1 (satu) kali pengomprongan membutuhkan solar rata-rata 417 liter, 
sehingga untuk pengomprongan dalam 1 musim (7 kali pengovenan) membutuhkan 
bahan bakar sebanyak 2.917 liter. Ratio penggunaan solar sebesar 1,00 liter/kg krosok 
dengan biaya bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg krosok yaitu 
sebesar Rp.4.704. 
 Dilihat dari masing-masing bahan bakar diatas bahwa jenis bahan bakar yang 
digunakan dalam pengomprongan tembakau berpengaruh terhadap harga krosok 
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tembakau yang dihasilkan yang disebabkan bahan bakar tersebut langka atau susah 
untuk didapatkan.  
 

Biaya Produksi Dalam Pengomprongan Tembakau Virginia 
  

Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam satu kali proses produksi 
dalam pengomprongan tembakau Virginia. Adapun yang termasuk dalam biaya 
produksi ini meliputi: Biaya tetap (oven,flue,drum dan kompor) dan biaya variabel 
(bahan bakar dan upah tenaga kerja). 

Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh petani yang mengushakan pengomprongan 
tembakau Virginia di Kabupaten Lombok Timur dengan bernagai macam bahan bakar 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 2. Rata-rata Biaya Pengomprongan yang dikeluarkan petani per Oven       

Berdasarkan Jenis Bahan Bakar yang digunakan di Kabupaten Lombok 
Timur Musim Tanam Tahun 2014.  

No. Uraian Petani yang 
menggunakan 

BB Kayu 
(Rp/Oven) 

Petani yang 
menggunakan 
BB Cangkang 

Sawit 
(Rp/Oven) 

Petani yang 
menggunakan 
BB Cangkang 

Kemiri 
(Rp/Oven) 

Petani yang 
menggunakan 

BB Solar 
(Rp/Oven) 

1. Biaya Tetap     
  a. Bangunan Oven 1.877.114,6 1.345.833,3 1.722.358,9 1.539.682,5 
  b. Flue 2.205.882,4 1.625.000 2.174.978,1 2.502.893,5 
  c. Tabung 0 0 0 61.754,1 
  d. Drum 69.141,44 0 41.134,92 105.099 
  e. Kompor 1.411,76 0 793.651 52.748,3 
 Sub Total (a) 4.153.550,125 2.970.833,3 3.939.265,56 3.461.137,9 

2. Biaya Variabel     

  a. Biaya Bahan 
Bakar (Oven)  

17.651.000 38.500.000 25.675.000 13.125.000 

  b. Biaya TK 
(Stocker)(Oven) 

1.760.441 1.382.500 1.678.917 1.313.333 

 Sub Total (b) 19.411.441 39.882.500 27.353.917 14.438.333 
 Total (a+b) 23.564.991.125 42.853.333,3 31.293.182,56 17.889.470,9 
Sumber : Data Primer diolah, 2015 

 
Rata-rata biaya yang tertinggi untuk membeli bahan bakar untuk 

pengomprongan tembakau adalah petani yang menggunakan bahan bakar cangkang 
sawit yaitu sebesar Rp.38.500.000/Oven, sedangkan rata-rata biaya yang terendah untuk 
membeli bahan bakar pengomprongan tembakau adalah petani  yang menggunakan 
bahan bakar cangkang kemiri yaitu Rp. 25.675.000/oven, yang kedua terendah adalah 
petani yang menggunakan bahan bakar kayu yaitu Rp. 17.651.000/oven dan ketiga 
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terendah adalah petani yang menggunakan bahan bakar solar yaitu Rp. 
13.125.000/oven. 

Sedangkan untuk rata-rata biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh petani yang 
menggunakan bahan bakar Kayu paling besar dibandingkan dengan menggunakan 
bahan bakar cangkang sawit,cangkang kemiri maupun bahan bakar Solar. Sedangkan 
yang mengeluarkan biaya terendah adalah petani yang mengeluarkan rata-rata biaya 
penyusutan terendah adalah cangkang sawit yaitu Rp. 2.970.833,3/Oven. Besarnya biaya 
yang dikeluarkan oleh petani yang menggunakan bahan bakar kayu disebabkan oleh 
perbedaan biaya yang dikeluarkan pada saat pembuatan bangunan oven dan pada saat 
pembelian faktor produksi tersebut terdapat perbedaan harga.  
1. Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak mempengaruhi jumlah output yang 
dikeluarkan, yang termasuk dalam biaya tetap adalah biaya penyusutan peralatan. Berdasarkan 
Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan oleh petani 
responden paling besar adalah usaha pengomprongan yang menggunakan bahan bakar 
kayu yaitu sebesar Rp. 4.153.550,125/ oven, kemudian kedua tertinggi adalah usaha 
pengomprongan yang menggunakan bahan bakar cangkang kemiri yaitu sebesar Rp. 
3.939.265,56/oven, yang ketiga adalah usaha pengomprongan yang menggunakan 
bahan bakar solar yaitu sebesar Rp. 3.461.137,9/oven dan yang paling rendah adalah 
usaha pengomprongan dengan menggunakan bahan bakar cangkang sawit yaitu sebesar 
Rp. 2.970.833,3/oven. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya biaya tetap yang 
dikeluarkan oleh petani yang menggunakan bahan bakar kayu berakibat pada semakin 
besarnya total biaya produksi yang dikeluarkan. Perbedaan biaya tetap tersebut 
disebabkan karena harga alat-alat yang dipakai oleh petani yang menggunakan bahan 
bakar kayu lebih tinggi  jika dibandingkan dengan yang menggunakan bahan bakar lain. 
2. Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya akan mempengaruhi output 
yang dihasilkan. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata biaya variabel yang 
dikeluarkan oleh petani yang menggunakan bahan bakar solar paling sedikit yaitu 
sebesar Rp. 14.438.333/oven, yang menggunakan bahan bakar kayu sebesar Rp. 
19.411.441/oven, yang menggunakan bahan bakar cangkang kemiri sebesar Rp. 
27.353.917/oven dan yang menggunakan bahan bakar cangkang sawit mengeluarkan 
biaya yang paling besar untuk biaya variabel yaitu sebesar Rp. 39.882.500/oven. 

Untuk biaya tenaga kerja petani yang menggunakan bahan bakar solar jauh lebih 
kecil dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar cangkang sawit, cangkang kemiri 
dan kayu dan bahan bakar solar menggunakan tenaga kerja minimal 2 orang. 
3. Biaya Bahan Baku (Daun Tembakau Virginia Basah) 

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa , biaya bahan baku tertinggi dengan 
menggunkan bahan bakar cangkang sawit yaitu Rp. 18.883/Kg dan biaya bahan baku 
terendah dengan menggunakan bahan bakar cangkang kemiri  yaitu Rp. 13.012/Kg. 
Biaya bahan baku yang digunakan dalam pengomprongan tembakau Virginia tidak 
dipengaruhi oleh jenis bahan bakar yang digunakan untuk pengomprongan tetapi 
perbedaan biaya bahan baku pada Tabel 2 disebabkan karena kapasitas oven tiap-tiap 
responden berbeda-beda.  
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Biaya Beberapa Jenis Bahan Bakar untuk Menghasilkan 1 Kg Krosok 
Tabel 3. Biaya Beberapa Jenis Bahan Bakar untuk Menghasilkan 1 Kg Krosok 

Per-Musim Tanam Tahun 2014 
Jenis Bahan Bakar 

/Harga satuan 
Biaya untuk 1 Kg Total 

Biaya 
untuk 1 Kg 

Krosok 

Bahan 
Baku 
(Rp) 

Transportasi 
(Rp) 

Bahan 
Bakar 
(Rp) 

Tenaga 
Kerja 
(Rp) 

Penyusutan 
Alat 
(Rp) 

Kayu 
(Rp. 421.140/kubik) 
 

16.021 514 
 

6.022 630 1.393  24.782 

Cangkang Sawit 
(Rp. 1.400/kg) 
 

18.883 365 11.55
1 

358 891 32.048 

Cangkang Kemiri 
(Rp.1.300/kg) 

13.012 345 6.634 527 1.017 21.535 

Solar 
(Rp.4.667/liter) 
 

15.860 355 4.704 507 1.505 22.931 

Sumber :Data Primer diolah 2015 
  

Tabel 3 menunjukkan bahwa total biaya untuk menghasilkan 1 kg Krosok 
dengan menggunakan bahan bakar cangkang kemiri lebih murah dibandingkan dengan 
bahan bakar lainnya, seperti kayu, cangkang sawit, dan solar yaitu sebesar Rp. 21.535,-
/Kg.  
1. Biaya transportasi  

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa biaya transportasi tertinggi dengan 
menggunakan bahan bakar kayu yaitu Rp. 514/Kg dan biaya transportasi terendah 
dengan menggunakan bahan bakar cangkang kemiri yaitu 345/Kg.  
2. Biaya Bahan Bakar 
 Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa penggunaan solar sebagai bahan 
bakar pengomprongan tembakau Virginia paling murah yaitu Rp. 4.704/Kg Krosok. 
Namun dilihat dari segi harga keekonomian, bahan bakar cangkang kemiri lebih efisien 
dari pada solar.  
3. Biaya Tenaga Kerja  
 Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja teringgi dengan 
menggunakan bahan bakar kayu yaitu sebesar Rp. 630/Kg Krosok dan biaya tenaga 
kerja terendah dengan menggunakan bahan bakar cangkang sawit yaitu sebesar Rp. 
358/Kg Krosok.  
 Tabel 3 menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja tertinggi yaitu penggunaan 
tenaga kerja pada kegiatan gelantang yaitu sebesar Rp. 475/Kg Krosok (24%). 
Gelantang bertugas sebagi mengikat daun tembakau Virginia basah ke dalam tali 
gelantang. Dari empat (4) jenis bahan bakar, biaya tenaga kerja gelantang tertinggi 
pengovenan dengan menggunakan kayu sebesar  Rp. 158,-/Kg Krosok, hal ini 
disebabkan karena masing-masing pengguna bahan bakar kayu lebih banyak memiliki 
bambu gelantang dan tenaga kerja untuk gelantang harus teliti dalam memasukkan daun 
basah pada tali gelantang sesuai dengan kapasitas daun basah yang bisa diikat. 
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Sedangkan biaya tenaga kerja gelantang terendah yaitu dengan menggunakan bahan 
bakar cangkang kemiri sebesar Rp. 88/Kg Krosok. 
4. Biaya Penyusutan Peralatan  
 Biaya penyusutan peralatan dari usaha pengovenan tembakau Virginia cukup 
besar. Hal ini karena usaha tembakau Virginia ini termasuk usaha yang 
mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah 
menjadi barang setengah jadi/barang jadi untuk dijual sehingga memerlukan banyak 
peralatan untuk menunjang usahanya. Hal ini disebabkan karena untuk mendirikannya 
butuh biaya yang besar, akan tetapi umurnya juga cukup lama sekitar 10 tahun-25 
tahun.  
 
Produksi dan Pendapatan pada Pengomprongan Tembakau Virginia 
 
Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah produksi daun tembakau 
Virginia kering (Krosok) yang diperoleh dari hasil pengomprongan dan nilai produksi 
yaitu hasil kali antara jumlah produksi krosok dengan harga krosok per satuan kilogram 
(Rp/Kg). Untuk mengetahui secara rinci rata-rata produksi, harga persatuan nilai 
produksi pada pengomprongan tembakau Virginia dapat dilihat pada tabel berikut. 
 
Tabel 4. Rata-Rata Produksi, Nilai Produksi, Biaya Produksi dan Pendapatan pada    

Usaha Pengomprongan Tembakau Virginia di Kabupaten Lombok Timur 
Tahun 2014 

  
No. Uraian Bahan Bakar 

Kayu Cangkang 
Sawit 

Cangkang 
Kemiri 

Solar 

1. Produksi Krosok (Kg) 
  2.968  3.333 3.870 2.790 

2. Harga Krosok (Rp/Kg) 
 

28.735 29.750     28.500     27.833 

3. Nilai Produksi (Rp) 84.827.941 
 

115.152.500 
 

  93,934,167 
 

  77,656,667 
 

4. Total Biaya Produksi 72.555.644 
 

107.009.583 
 

  82.989.016 
 

63.880.424 
 

5. Pendapatan 12.386.993 
 

   8.144.167 
 

10.672.651 
 

13.776.243 
 

Sumber : Data Primer diolah, 2015 
  

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata produksi krosok  tertinggi yaitu 
pengomprongan tembakau virginia dengan menggunakan bahan bakar cangkang kemiri 
sebesar 3,870 Kg dan rata-rata produksi terendah yaitu pengomprongan dengan 
menggunakan bahan bakar solar yaitu sebesar 2,790 Kg. Sedangkan rata- rata harga 
krosok, nilai produksi dan total biaya produksi yang tertinggi yaitu pengomprongan 
dengan menggunakan bahan bakar cangkang sawit  masing-masing sebesar : Rp. 
29.750/Kg Krosok ; Rp. 115.152.500 ; Rp. 107.009.583; dan rata-rata pendapatan 
tertinggi yaitu dengan menggunakan bahan bakar solar sebesar Rp. 13.776.243. 
Perbedaan hasil pada pengomprongan tembakau Virginia dengan beberapa jenis bahan 
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bakar dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ; mutu/kualitas bahan baku (daun 
tembakau Virginia basah) yang digunakan, kapasitas/ukuran oven, dan jenis bahan 
bakar yang digunakan. Untuk kapasitas/ukuran oven yang digunakan petani 
pengomprongan tembakau Virginia antara lain ukuran oven 4 x 4, 6 x 4, 7 x 6 dll.  Jika 
ukuran ovennya lebih kecil maka daun tembakau yang diproduksi juga sedikit karena 
menyesuaikan dengan kapasitas oven untuk mengatur kematangan tembakau agar rata. 

 
Kelayakan Pengomprongan Tembakau Virginia  
  

Kelayakan yang dimaksud dalam penelitian adalah kelayakan usaha untuk 
mengembangkan pengomprongan tembakau Virginia dimasa yang akan datang dengan 
melihat perbandingan antara penerimaan dan biaya. Analisis yang digunakan adalah 
R/C ratio yaitu perbandingan antara penerimaan dan biaya dalam proses produksi, 
dengan kriteria apabila nilai R/C ratio ≥ 1 maka usaha tersebut dikatakan layak untuk 
diusahakan, dan apabila nilai R/C ratio < 1 maka usaha tersebut dikatakan tidak layak 
diusahakan. Kelayakan usaha pada pengovenan tembakau Virginia dengan berbagai 
macam bahan bakar dapat dilihat pada tabel  berikut : 
Tabel 5. Rata-Rata Total Penerimaan dan Total Biaya serta Nilai R/C Ratio Responden 

pada Pengomprongan Tembakau Virginia 
Jenis Bahan Bakar Hasil Penilaian 
Kayu 

 - Nilai Produksi 
 - Total Biaya Produksi   
 - Pendapatan 
 - Nilai R/C Ratio  

 
        Rp.   85.292.353 
        Rp.  72.555.644 
        Rp.   12.736.709 

            1,17 

 
 

Layak/Efisien 

Cangkang Sawit 
 - Nilai Produksi  
 - Total Biaya Produksi 
 - Pendapatan 
 - Nilai R/C Ratio 

 
       Rp.  115.152.500 
       Rp.  107.009.583 
       Rp.      8.144.167 

             1,12 

 
 

Layak/Efisien 

Cangkang Kemiri 
 - Nilai Produksi 
 - Total Biaya Produksi 
 - Pendapatan 
 - Nilai R/C Ratio 

 
       Rp. 93.934.167 
       Rp. 82.989.016 
       Rp.  10.672.651 

          1,16 

 
 

Layak/Efisien 

Solar 
 - Nilai Produksi 
 - Total Biaya Produksi 
 - Pendapatan 
 - Nilai R/C Ratio 

        
       Rp.  77.656.667 
       Rp.  63.880.424 
       Rp.  13.776.243 

            1,16 

 
 

Layak/Efisien 
 

 
Sumber : Data Primer diolah, 2015 
  

Tabel 5 terlihat bahwa nilai R/C Ratio responden yang menggunakan bahan 
bakar kayu sebagai bahan bakar untuk pengomprongan sebesar 1,17 artinya setiap 
pengeluaran Rp. 1.000, biaya produksi yang dialokasikan dalam proses pengomprongan 
tembakau Virginia akan diperoleh penerimaan sebesar 1.170. Nilai R/C Ratio responden 
yang menggunakan cangkang sawit sebesar 1,12 artinya setiap pengeluaran Rp. 1.000, 
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biaya produksi yang dialokasikan dalam proses pengomprongan tembakau Virginia 
akan diperoleh penerimaan sebesar Rp. 1.120. Nilai R/C Ratio responden yang 
menggunakan bahan bakar Cangkang Kemiri sebesar 1,16 artinya setiap pengeluaran 
Rp. 1.000, biaya produksi yang dialokasikan dalam proses pengomprongan tembakau 
Virginia akan diperoleh penerimaan sebesar Rp. 1.160. Nilai R/C Ratio responden yang 
menggunakan bahan bakar Solar sebesar 1,16 artinya setiap pengeluaran Rp. 1.000, 
biaya produksi yang dialokasikan dalam proses pengomprongan tembakau Virginia 
akan diperoleh penerimaan sebesar Rp. 1.160. 
 Dari analisa diatas nilai R/C ratio positif atau lebih besar dari 1 maka 
pengomprongan tembakau Virginia dengan berbahan kayu, cangkang sawit, cangkang 
kemiri, dan solar layak diusahakan. R/C ratio tertinggi dengan menggunakan bahan 
bakar Kayu yaitu 1,17. Hal ini disebabkan karena kayu sudah lama digunakan pada 
usaha pengomprongan tembakau Virginia, walaupun harga bahan bakar kayu lebih 
mahal tetapi lebih efisien dalam penggunaannya sebagai bahan bakar omprongan karena 
tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja terlalu banyak untuk mengatur suhu pada saat 
pengovenan dan juga menghasilkan keuntungan yang lebih besar pada pengomprongan 
tembakau Virginia.  
 
Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Pengomprongan Tembakau Virginia  
  

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden ditemui beberapa hambatan 
antara lain modal dan ketersediaan bahan bakar (dalam proses pengomprongan) baik itu 
petani yang swadaya artinya petani yang mengusahakan pengomprongan tembakau 
Virginia tidak terkait kerjasama dengan perusahaan tembakau sedangkan petani binaan 
artinya petani yang mengusahakan pengomprongan tembakau Virginia bekerjasama 
dengan perusahaan-perusahaan tembakau. Dalam penelitian untuk petani binaan 
bekerjasama dengan PT. Djarum, PT. ELI, PT. BAT, PT. IDS dan PT. Shadana  secara 
rinci kendala yang dihadapi responden dapat dilihat pada Tabel 5 berikut : 
Tabel 5. Hambatan yang dihadapi Responden pada Pengomprongan Tembakau Virginia 

di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 
No Hambatan Jenis Bahan Bakar Total 

(Orang) 
Persentase 
(%) Resp. 

Kayu 
Resp. 

Cangkang 
Sawit 

Resp. 
Cangkang 

Kemiri 

Resp. 
Solar 

1. Modal 16 4 6 3 29 48,33 
2. Ketersediaan 

Bahan Bakar 
5 2 2 2 11 18,33 

3. Modal + 
Bahan Bakar 

13 2 4 1 20 33,33 

   34 8 12 6 60 100 
Sumber: Data Primer diolah, 2014 
 Tabel 5 menunjukkan bahwa hambatan yang paling banyak dihadapi responden 
dalam proses tembakau Virginia di Kabupaten Lombok Timur adalah modal yaitu 29 
orang (48,33%),dan hambatan terkecil adalah bahan bakar yaitu 11 orang (18,33%). 
Hambatan tersebut dialami oleh petani pengusaha tembakau dalam pol a swadaya 
amaupun petani binaan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut : 
1. Jenis bahan bakar yang digunakan pada pengomprongan tembakau Virginia adalah 

bahan bakar kayu, cangkang sawit,cangkang kemiri dan solar. Untuk 1 kali 
pengomprongan bahan bakar kayu dibutuhkan 6 m , cangkang sawit dibutuhkan 
3.313 Kg, cangkang kemiri dibutuhkan 2.292 Kg dan solar dibuthkan 417 liter.  

2. Berdasarkan nilai R/C ratio maka pengomprongan tembakau Virginia dengan bahan 
bakar kayu, cangkang sawit, cangkang kemiri, dan solar layak untuk diusahakan 
(R/C ratio > 1). Secara berurutan Kayu memiliki nilai R/C Ratio 1,17 ; Cangkang 
sawit memiliki nilai R/C Ratio 1,12 ; Cangkang Kemiri memiliki nilai R/C Ratio 
1,16 ; dan Solar memiliki nilai R/C ratio 1,16. Penggunaan bahan bakar yang paling 
efisien yaitu dengan menggunakan kayu dengan nilai R/C ratio tertinggi.  

3.  Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh responden dalam pengomprongan 
tembakau Virginia menjadi krosok adalah modal dan ketersediaan bahan bakar. 

 
2. Saran 
1.  Diharapkan adanya pencanangan pembangunan hutan produksi terutama di lahan-

lahan kering yang ada di Nusa Tenggara Barat sehingga diharapkan dalam jangka 
waktu 5-10 tahun ke depan bahan bakar kayu dapat dijadikan bahan bakar alternatif 
untuk pengomprongan tembakau Virginia.  

2. Perlu adanya bantuan dana dari pemerintah untuk petani yang melalukan usaha 
pengomprongan tembakau Virginia dalam pola swadaya agar dapat membantu 
perekonomian dan kesejahteraan petani. 

3. Perlu adanya pemberitahuan pemerintah kepada semua petani tembakau     Virginia  
tentang manfaat penggunaan karung goni untuk membungkus daun basah tembakau 
Virginia untuk petani swadaya maupun petani binaan yang belum mengetahuinya. 
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