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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam kegiatan 

perekonomian di Indonesia. Perkebunan merupakan satu dari beberapa subsektor 

yang menggerakkannya. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap pembentukan 

Produk Domestik Bruto yaitu 2,07 persen pada tahun 2012. Selain sebagai 

penyedia bahan baku untuk sektor industri, subsektor perkebunan juga berperan 

dalam penyerapan tenaga kerja dan penghasil devisa. Karet merupakan salah satu 

komoditi yang berkontribusi terhadap subsektor perkebunan. 85,96 persen 

produksi karet alam Indonesia diekspor ke manca negara, sisanya digunakan 

sebagai bahan baku industri dalam negeri (Wahyudy dkk. 2015). 

Perkebunan karet di Provinsi Riau didominasi oleh perkebunan rakyat. 

Hampir 70 persen areal perkebunan tersebut dikuasai oleh rakyat yang melakukan 

usahanya secara swadaya dalam skala kecil dan tradisional. Salah satu kabupaten 

yang memiliki areal karet terluas adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Tahun 

2013, luas areal perkebunan karet di kabupaten ini mencapai 146.475,67 ha (BPS 

Provinsi Riau, 2014) . 

Karet merupakan salah satu komoditas pertanian di Indonesia. Komoditas 

ini dibudidayakan relatif lebih lama dari pada komoditas perkebunan lainnya. 

Tanaman ini di introduksi pada tahun 1864 (Nasaruddin dan Maulana, 2009). Dari 

total areal perkebunan komoditi karet merupakan lahan terluas yaitu seluas 

152.466,17 ha (54,72%), diikuti kelapa sawit seluas 120.578,59 ha (43,27%), 

Kakao hanya seluas 2.194,92 (0,79%) ha dan aneka tanaman seluas 3.402,52 ha 

(1,22%) (Sasmi dkk. 2013).  

Peran karet dan barang karet terhadap ekspor nasional tidak dianggap kecil 

mengingat jumlah konsumsi karet dunia dalam beberapa tahun terakhir 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 konsumsi karet dunia sebesar 9,277 juta 

ton, tahun 2010 naik menjadi 10,664 juta ton. Sementara produksi karet mentah 

dunia hanya mampu memberikan sebanyak 10,219 juta ton pada tahun 2010, 

tahun 2009 sebesar 9,702 juta ton. Harga karet di pasar dunia tersebut dipengaruhi 

oleh tingginya permintaan terhadap komoditas tersebut dari negara-negara yang 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti China, India, dan Asia 
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Pasifik. Indonesia pada tahun 2010 hanya mampu memberikan kontribusi untuk 

kebutuhan karet dunia sebanyak 2,41 juta ton karet alam atau urutan kedua setelah 

Thailand yang sebesar 3,25 juta ton. Kurangnya produk karet alam dunia salah 

satunya dikarenakan terganggunya produksi karet di beberapa negara seperti 

Australia, hujan deras yang disebabkan oleh lanina yang juga menyebabkan banjir 

di negara tersebut telah mengganggu proses penyadapan karet. Dengan adanya 

asumsi tersebut, dipastikan Indonesia berpeluang besar untuk memasok karet alam 

hasil produk Indonesia ke luar negeri/ekspor dan tentunya dengan catatan untuk 

produk karet Indonesia agar lebih ditingkatkan (Purba, 2011). 

Produksi dan produktivitas tanaman karet tidak selalu mengalami 

peningkatan, kadang terjadi penurunan, serta konstannya jumlah produksi. Hal itu 

dipengaruhi faktor-faktor produksi seperti jumlah tenaga kerja, luas lahan, 

pemakaian pupuk, jumlah pohon produktif dan curah hujan. Faktor-faktor 

produksi tersebut harus dapat dikendalikan. Pengendalian yang dimaksud yaitu 

dengan membatasi setiap tindakan yang dianggap dapat mengurangi nilai tambah 

dan meningkatkan hal-hal yang dianggap dapat menaikkan nilai tambah terhadap 

hasil produksi karet. Faktor yang mempengaruhi hasil produksi karet merupakan 

tolok ukur dalam pengambilan keputusan untuk mendukung pencapaian hasil 

produksi karet yang lebih optimal (Setyawan dkk. 2016). 

Rendahnya produktivitas di berbagai jenis usaha menjadi masalah bagi 

banyak perusahaan. Masalah produktivitas yang dimaksud pada dasarnya yaitu 

bagaimana kombinasi setiap input yang digunakan untuk menghasilkan output 

yang maksimal kuantitasnya serta berkualitas. Pengertian input dalam hal ini 

berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan dan input meliputi penggunaan 

lahan, tenaga kerja, modal, bahan baku, teknologi, dan berbagai input lainnya. 

Produksi juga dipengaruhi oleh faktor biologi tanaman, tanah dan alam seperti 

curah hujan. Ketika curah hujan tinggi maka intensitas cahaya matahari yang 

berguna untuk fotosintesis tanaman akan berkurang, sehingga kualitas lateks akan 

berkurang karena tetesan air hujan. Faktor curah hujan menyebabkan aktifitas 

karyawan yang terbatas. Selain itu faktor sosial ekonomi, termasuk manajemen 

produksi, tingkat pendidikan, pendapatan, ketrampilan pekerja juga dapat 

mempengaruhi tingkat produksi (Purba, 2011). 
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Dari uraian diatas, penulis telah melakukan penelitian dengan judul “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Produksi  Karet (Havea Brasiliensis) Di 

Perkebunan Karet Pola Swadaya Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan 

Singingi”. 

1.2. Tujuan  

Mengetahui faktor produksi yang berpengaruh  terhadap produksi tanaman 

karet di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. 

1.3. Manfaat 

Diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dan 

informasi dalam pengembangan komoditas kelompok tani produksi tanaman 

karet. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam upaya 

meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pertanian serta 

memperoleh manfaat ekonomi secara optimal dari potensi pasar atau komoditas 

kelompok tani produksi tanaman karet di kecamatan Benai Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

1.4. Hipotesis 

Produksi tanaman karet di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi 

dipengaruhi oleh penggunaan faktor produksi jumlah total tenaga kerja, luas lahan 

panen, pohon per hektar, jumlah pupuk PMLT, harga pokok produksi dan dummy 

teknologi sadap dan sistem sadap yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


