
4  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Karet (Hevea brasiliensis) 

Tanaman karet (Havea brasiliensis) berasal dari negara Brazil. Tanaman 

ini merupakan sumber utama bahan tanaman karet alam dunia. Jauh sebelum 

tanaman karet ini dibudidayakan, penduduk asli diberbagai tempat seperti: 

Amerika Serikat, Asia dan Afrika Selatan menggunakan pohon lain yang juga 

menghasilkan getah. Getah yang mirip lateks juga dapat diperoleh dari tanaman 

Castillaelastica (family moraceae). Sekarang tanaman tersebut kurang dimanfaat 

lagi getahnya karena tanaman karet telah dikenal secara luas dan banyak 

dibudidayakan. Sebagai penghasil lateks tanaman karet dapat dikatakan satu-

satunya tanaman yang dikebunkan secara besar-besaran (Budiman, 2012). 

Tanaman karet pertama kali dikenalkan di Indonesia tahun 1864 pada 

masa penjajahan Belanda, yaitu di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman koleksi. 

Selanjutnya dilakukan pengembangan karet ke beberapa daerah sebagai tanaman 

perkebunan komersil. Daerah yang pertama kali digunakan sebagai tempat uji 

coba penanaman karet adalah Pemanukan dan ciasem, Jawa Barat. Jenis yang 

pertama kali diuji cobakan di kedua daerah tersebut adalah spesies Ficus elastica 

atau karet rembung. Jenis karet Hevea brasiliensi baru ditanam di Sumatera 

bagian Timur pada tahun 1902 dan di Jawa pada tahun 1906 (Tim Penebar 

Swadaya, 2008). 

Tanaman karet (Hevea brasiliensis) termasuk dalam famili Euphorbiacea, 

disebut dengan nama lain rambung, getah, gota, kejai ataupun hapea. Karet 

merupakan salah satu komoditas perkebunan yang penting sebagai sumber devisa 

non migas bagi Indonesia, sehingga memiliki prospek yang cerah. Upaya 

peningkatan produktivitas tanaman tersebut terus dilakukan terutama dalam 

bidang teknologi budidaya dan pasca panen (Damanik dkk. 2010) 

Damanik dkk. (2010), menyatakan secara umum ada dua jenis karet, yaitu 

karet alam dan karet sintetis. Setiap jenis karet mempunyai/memiliki karakteristik 

yang berbeda, sehingga keberadaannya saling melengkapi. Saat ini karet yang 

digunakan di Industri terdiri dari karet alam dan karet sintetis. Adapun kelebihan 

yang dimiliki karet alam adalah: (a) memiliki daya lenting dan daya elastisitas 

yang tinggi, (b) memiliki plastisitas yang baik sehingga pengolahannya mudah, 
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(c) mempunyai daya aus yang tinggi, (d) tidak mudah panas (low heat build up) 

dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan (groove cracking 

resistance). Selanjutnya karet sintetis memiliki kelebihan tahan terhadap berbagai 

zat kimia. Karet sintetis dibuat dengan mengandalkan bahan baku minyak bumi. 

2.2. Klasifikasi Tanaman Karet 

Menurut Stransbutgers (1964), tanaman karet dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Subdivisi: 

Angiospermae, Kelas: Dicotyledonae, Ordo: Tricoccae, Famili: Euphorbiaceae, 

Genus: Hevea, Spesies: Hevea brasiliensis. 

2.3. Morfologi Tanaman Karet 

2.3.1. Akar 

Sesuai dengan sifat dikotilnya, akar tanaman karet merupakan akar 

tunggang. Akar ini mampu menopang batang tanaman yang tumbuh tinggi dan 

besar. Akar tunggang dapat menunjang tanah pada kedalaman 1 – 2 m, sedangkan 

akar lateralnya dapat menyebar sejauh 10 m. Akar yang paling aktif menyerap air 

dan unsur hara adalah bulur akar yang berada pada kedalaman 0 – 60 cm dan jarak 

2,5 m dari pangkal pohon (Setiawan dan Andoko, 2005). 

2.3.2. Batang 

Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang 

cukup besar, tinggi pohon dewasa mencapai 15 – 25 m, pohon tegak, kuat, 

berdaun lebat dan dapat mencapai umur 100 tahun. Biasanya tumbuh lurus memili 

percabangan yang tinggi diatas. Dibeberapa kebun karet ada kecondongan arah 

tumbuh tanamannya agak miring ke Utara. Batang tanaman ini mengandung getah 

yang dikenal dengan nama lateks (Tim Penulis PS, 2008). 

2.3.3. Daun 

Daun karet berwarna hijau. Daun ini ditopang oleh daun utama dan 

tangkai anak daunnya antara 3 – 10 cm. Pada setiap helai terdapat tiga helai anak 

daun. Daun tanaman karet akan menjadi kuning atau merah pada saat musim 

kemarau (Setiawan dan Andoko, 2005).  
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2.3.4. Bunga 

Bunga karet terdiri dari bunga jantan dan betina yang terdapat dalam malai 

payung tambahn yang jarang. Pangkal tenda bunga berbentuk lonceng. Pada 

ujungnya terdapat lima taju yang sempit. Panjang tenda bunga 4 – 8 mm. Bunga 

betina merambut. Ukurannya lebih besar sedikit dari yang jantan dan mengandung 

bakal buah yang beruang 3. Kepala putik yang akan dibuahi dalam posisi duduk 

juga berjumlah 3 buah. Bunga jantan mempunyai 10 benang sari yang tersusun 

menjadi suatu tiang. Kepal sari terbagi dalam 2 karangan, tersusun satu lebih 

tinggi dari yang lain. Paling ujung adalah suatu bakal buah yang tidak tumbuh 

sempurna (Tim Penulis PS, 2008). 

2.3.5. Buah dan Biji 

Budiman (2012) mengatakan bahwa karet merupakan buah berpolong 

(diselaputi kulit yang keras) yang sewaktu masih muda buah berpaut erat dengan 

rantingnya. Buah karet dilapisi oleh kulit tipis berwarna hijau dan didalamnya 

terdapat kulit yang keras dan berkotak. Tiap kotak birisi sebuah biji yang dilapisi 

tempurung, setelah tua warna kulit buah berubah menjadi keabu-abuan dan 

kemudian mengering. Pada waktunya pecah dan jatuh, tiap ruas tersusun atas 2 - 4 

kotak biji. Pada umumnya berisi 3 kotak biji dimana setiap kotak terdapat 1 biji. 

Biji karet terdapat dalam setiap ruang buah. Jumlah biji biasanya ada 3 atau 4 

sesuai jumlah ruangnya. 

2.4. Syarat Tumbuh Tanaman Karet 

2.4.1. Iklim 

Secara garis besar tanaman karet dapat tumbuh baik pada kondisi iklim 

yaitu suhu rata – rata harian 28
0
C (dengan kisaran 25 – 35

0
C) dan curah hujan 

tahunan rata – rata antar 2.500 – 4.000 mm dengan hari hujan mencapai 150 hari 

pertahun. Pada daerah yang sering hujan pada pagi hari akan mempengaruhi 

kegiatan penyadapan bahkan akn mengurangi hasil produktifitasnya. Keadaan 

daerah yang cocok untuk tanaman karet adalah daerah – daerah Indonesia bagian 

Barat yaitu Sumatera, Jawa dan Kalimantan, sebab iklimnya lebih basah 

(Budiman, 2012). 
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Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim trofis dengan suhu 

udara maksimum berkisar antara 32.6
0
C – 36.5

0
C dan suhu minimum berkisar 

antara 19.2
0
c – 22

0
C. Curah hujan antara 229.00-1.133.0 mm per tahun dengan 

keadaan musim berkisar : Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari 

dan musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus. 

2.4.2. Curah Hujan 

Curah hujan yang cukup tinggi antara 2.000 – 2.500 mm setahun disukai 

tanaman karet. Akan lebih baik lagi apabila curah hujan merata sepanjang tahun, 

dengan hari hujan berkisar 100 – 150 HH/tahun. Jika sering hujan dipagi hari 

produksi akan berkurang, hal tersebut dikarenakan jika penyadapan pada waktu 

hujan kualitas lateks encer (Tim Penulis PS, 2008). 

2.4.3. Suhu 

Daerah yang baik bagi pertumbuhan dan pengusahaan tanaman karet 

terletak disekitar ekuator (katulistiwa) antara 10
0
LS dan 10

0
 LU. Karet masih 

tumbuh baik sampai batas 20
0
 garis lintang. Suhu 20

0
 dianggap sebagai batas 

terendah suhu bagi karet (Maryani, 2007). 

2.4.4. Ketinggian Tempat 

Tanaman karet dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian maksimal 500 

m dari permukaan laut, pada ketinggian lebih dari 500 m pertumbuhan akan 

terhambat dari produksi akan kurang memuaskan. Bisa dikatakan Indonesia tidak 

mengalami kesulitan mengenai area yang dapat dibuka untuk ditanami karet 

hampir seluruh daerah di Indonesia karet dapat tumbuh subur (Woelan, 2005). 

2.4.5. Tanah 

Menurut Budiman (2012) karet sangat toleran terhadap kemasaman tanah 

tanpa memandang jenis – jenis tanah, karet dapat tumbuh pada kisaran pH tanah 

3.5 – 7.0. untuk pH optimum harus disesuaikan dengan jenis tanah, misalnya pada 

tanah red basaltic soil pH 4.6 sangat baik bagi pertumbuhan karet. Sebagai contoh 

pada tanah red basaltic soil PR 107 dan GT 1 tumbuh baik pada pH 4.5 dan 5.5. 

sifat – sifat tanah yang cocok untuk tanaman karet adalah sebagai berikut : 
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1. Solum cukup dalam samapai 100 cm atau lebih dan tidak terdapat batu– 

batuan. 

2. Aerase dan drainase baik. 

3. Remah, porus dan dapat menahan air. 

4. Tekstur terdiri atas 35% liat dan 30% pasir. 

5. Tidak bergambut dan jika ada tidak lebih tebal dari 20 cm. 

6. Kandungan unsur hara N, P dan K cukup dan tidak kekurangan unsur mikro.  

7. Kemiringan tidak lebih dari 16%. 

8. Permukaan air tanah tidak kurang dari 100 cm. 

2.5. Pertanian 

Negara Indonesia penduduknya tidak bisa lepas dari sektor pertanian, 

karena pertanian merupakan salah satu tiang utama mata pencaharian sebagian 

besar penduduk Indonesia. Letak Indonesia yang digaris khatulistiwa dan diapit 

oleh dua benua dan dua samudra turut mempengaruhi iklim di Indonesia, terutama 

dalam perubahan arah angin dari daerah yang bertekanan tinggi kedaerah 

bertekanan rendah (Polman, 2000). 

Mosher dkk. (1973) menyatakan pertanian adalah suatu proses produksi 

khas yang berdasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan, dimana para 

petani mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu dalam 

usaha taninya. Sedangkan defenisi ilmu ekonomi pertanian menurut Mubyarto 

(1985) menyatakan ilmu ekonomi pertanian adalah termasuk dalam kelompok 

ilmu kemasyarakatan, yaitu ilmu yang mempelajari prilaku dan upaya serta 

hubungan antar manusia, dalam hal ini yang dipelajari adalah prilaku petani-

petani dalam kehidupan pertaniannya dan mencakup juga persoalan ekonomi 

lainnya yang langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran dan konsumsi 

petani atau kelompok petani.  

2.6. Produksi 

Usaha tani sesungguhnya tidak sekedar hanya terbatas pada pengambilan 

hasil melainkan benar-benar merupakan suatu usaha produksi, dalam hal ini akan 

berlangsung pendayagunaan tanah, modal, tenaga kerja dan manajemen sebagai 

sumber produksi tersebut. Jika pendayagunaannya dilakukan dengan baik akan 
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dapat menghasilkan hasil yang baik dan sebaliknya jika pengelolaannya tidak 

berjalan dengan baik maka hasilnya tidak dapat diandalkan. Jika hasil-hasilnya 

tersebut sangat baik ditinjau dari segi kualitas dan kauntitas akan menghasilkan 

suatu kepuasan bagi produsen itu sendiri. Produksi komoditi pertanian terdapat 

berbagai kegiatan dan hubungan antara sumber-sumber produksi yang 

didayagunakan dengan hasil atau komoditinya (Polman, 2000). 

Ditinjau dari pengertian teknis maka produksi merupakan suatu proses 

pendayagunaan sumber-sumber yang telah tersedia dan hasil yang dimiliki atau 

diperolehnya akan lebih besar dari pengorbanan yang diberikan. Ditinjau dari segi 

ekonomi maka pengertian produksi merupakan suatu proses pendayagunaan 

sumber-sumber yang telah tersedia sehingga memperoleh suatu hasil yang baik 

kualitas dan kuantitasnya, terkelola dengan baik sehingga merupakan suatu 

komoditi yang dapat diperdagangkan (Polman, 2000). 

Assauri (1992) menyatakan yang dimaksud dengan produksi ialah segala 

kegiatan dalam rangka menciptakan dan menambah kegunaan atau utility sesuatu 

barang atau jasa untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi yang 

didalam ilmu ekonomi terdiri dari tanah, modal, tenaga kerja dan manajemen. 

Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa produksi ialah suatu kegiatan atau 

aktifitas yang dapat menambah nilai guna dan manfaat barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Dari uraian diatas dapat pula diperoleh pengertian 

produksi pada komoditi karet secara khusus yaitu suatu proses produksi sehingga 

menghasilkan karet yang dapat disebut sebagai output.  

2.7.  Faktor Produksi 

Faktor produksi yaitu semua pengeluaran yang dikeluarkan pada tanaman 

agar mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi ini sangat 

mempengaruhi besar kecilnya hasil yang akan diperoleh. Faktor produksi tersebut 

adalah polybag, pupuk, pengendalian hama dan penyakit dan media tanam. Untuk 

memperoleh keuntungan dalam kegiatan suatu usaha tani penggunaan faktor 

produksi hendaknya seefisien mungkin sehingga dihasilkan produksi yang 

optimum dan pada akhirnya dihasilkan keuntungan yang maksimum (Soekartawi, 

2003).  



10  

 

Selanjutnya Soekartawi (2006) menegaskan bahwa suatu penggunaan 

faktor produksi dikatakan efisien secara teknis jika faktor produksi dialokasikan 

menghasilkan produksi yang maksimum. Dikatakan efisien harga atau efisien 

ekonomi jika nilai dari produk marginal sama dengan harga faktor produksi yang 

bersangkutan. 

2.7.1. Jumlah Total Tenaga Kerja  

Setiap usaha tani memerlukan tenaga kerja. Petani sebagai contoh tenaga 

kerja merupakan faktor yang sangat menentukan dalam usaha tani. Petani tersebut 

berfungsi dalam menyumbangkan tenaganya untuk mengelola dan mengatur 

organisasi produksi secara keseluruhan. 

Skala usaha tani akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan, untuk memperoleh tenaga kerja dapat ditempuh dengan 

berbagai cara yaitu: (1) petani atau keluarga sebagai tenaga kerja, (2) meminta 

bantuan teman-teman sedesa atas dasar gotong royong, tolong menolong dan 

sebagainya, (3) melalui persekutuan adat, (4) menggunakan tenaga kerja buruh, 

(5) dengan cara membagi hasil. 

Upah berhubungan dengan teanaga kerja sebab upah adalah suatu 

tambahan yang diberikan atau dibayar kepada seseorang atas pekerjaannya. 

Tingginya upah dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja.  

2.7.2. Luas Lahan Panen (Ha) 

Tinggi rendahnya tingkat produksi hasil pertanian ditentukan oleh tingkat 

penggunaan faktor produksi. Salah satu faktor produksi yang turut menentukan 

tingkat produksi hasil pertanian adalah luas lahan. Keberadaan lahan sangat 

penting dalam menunjang kegiatan produksi hasil pertanian (Ekaputri, 2008). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2005), meningkatnya permintaan lahan akibat 

pertumbuhan penduduk selain menyebabkan penurunan luas baku lahan pertanian 

juga meningkatkan intensitas usahatani di daerah aliran sungai hulu. Penurunan 

luas baku lahan pertanian cenderung semakin besar seiring dengan peningkatan 

konversi ke non pertanian. 

Menurut Irmayani Noer dan Agus (2007), luas areal tanam dan produksi 

per hektar dipengaruhi oleh perubahan harga dan produksi per hektar juga 

dipengaruhi oleh perubahan luas areal tanam. Dalam penelitiannya, Irmayani Noer 
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dan Agus (2007) menyimpulkan bahwa peningkatan produksi sebagai akibat 

peningkatan jumlah areal tanam. Luas lahan sangat mempengaruhi produksi, 

karena apabila luas lahan semakin luas maka penawaran karet akan semakin 

besar, sebaliknya apabila luas lahan semakin sempit maka produksi karet akan 

semakin sedikit. Jadi hubungan luas lahan dengan produksi karet adalah positif. 

2.7.3. Pohon Per Hektar (phn) 

Jumlah pohon dalam satu hektar berpengaruh terhadap produksi lateks 

yang dihasilkan, dengan ketentuan tertentu mempertimbangkan aspek dari 

pertumbuhan tanaman karet itu sendiri. Semakin tinggi populasi pohon per hektar 

maka akan semakin lambat pertumbuhan tanaman (Setyawan dkk. 2016). 

Alqamari (2012) menyatakan yang menyatakan salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi tingginya produktifitas adalah pohon per hektar.  

2.7.4. Jumlah Pupuk PMLT (kg) 

Aplikasi pemupukan pertama yang diberikan pada tanaman karet 

menghasilkan dilakukan dengan dosis pemupukan yaitu dengan dosis Urea: 175 

gram/pohon/aplikasi, SP-36: 130 gram/pohon/aplikasi, dan KCl: 150 

gram/pohon/aplikasi. 

Pemupukan dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) membuat parit atau 

alur memanjang pada gawangan atau di tengah-tengah antara barisan tanaman, (2) 

membersihkan gulma disekitar parit/alur, pupuk ditaburkan ke dalam parit sesuai 

dosis dengan syarat pupuk Sp-36 dan Urea tidak boleh dicampurkan tempatnya, 

(3) pupuk diberikan secara tugal melingkar batang dengan jarak 100-125 cm dari 

pokok batang, parit yang sudah ditaburi pupuk ditutup kembali dengan tanah, (4) 

waktu pemupukan dilakukan dua kali per tahun dengan interval waktu 6 bulan, 

yaitu awal musim hujan (Maret-Mei) dan akhir musim hujan (Oktober-

November). 

2.7.5. Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi adalah aktiva atau jasa yang dikorbankan atau 

diserahkan dalam proses produksi. Penetapan harga pokok produksi dilakukan 

dengan cara menekan biaya produksi serendah mungkin dan tetap menjaga 

kualitas dari barang atau produk yang dihasilkan, sehingga harga pokok produk 



12  

 

satuan yang dihasilkan perusahaan lebih rendah dari yang sebelumnya. Harga 

pokok produksi merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau 

menghasilkan suatu produk dalam satu periode. Komponen biaya produksi karet 

meliputi biaya tenaga kerja, peralatan serta sarana dan prasarana produksi seperti 

bibit, pupuk, herbisida, alat sadap karet dan lain-lain. Biaya overhead meliputi 

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi dalam satu 

periode tertentu meliputi biaya listrik, telepon, pajak lahan pertanian (Alghoziyah, 

2016). 

2.8. Fungsi Produksi 

Produksi adalah hasil gabungan dari berbagai faktor produksi dalam suatu 

proses produksi. Kaitan antar faktor produksi dengan produksi diterangankan 

dengan hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut soekartawi 

(2003), fungsi produksi adalah suatu hubungan produksi fisik (output) dengan 

faktor produksi (input). Dalam sebuah fungsi produksi tentu tidak seluruhnya 

jenis input atau faktor produksi harus diikutsertakan secara eksplisit, melainkan 

yang betul-betul diperkirakan berpengaruh penting dalam proses produksi untuk 

menghasilkan produksi. Jadi perlu diidentifikasi dan seleksi dalam memasukkan 

fator-faktor produksi tersebut sehingga dihasilakan sesuatu spesifikasi fungsi 

produksi yang respresentatif karena pada hakekatnya fungsi produksi adalah 

sebuah model, dan model ini tidak lain adalah hasil penyempurnaan atau 

penyederhanaan kenyataan untuk memudahkan analisis produksi. 

 Supranto (2004) menyatakan bahwa untuk menganalisis lebih dari dua 

faktor produksi yang saling berkaitan dalam hubungan logis maka sebaiknya 

gunakan fungsi produksi coob-douglas, karena lebih praktis dan mudah serta lebih 

sesuai untuk analisis keseluruhan usaha tani. Disamping itu soekartawi (2003) 

menjelaskan bahwa fungsi produksi coob-douglas adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu 

disebut dengan variabel bebas. Ada beberapa alasan mengapa fungsi coob-

douglas relative lebih mudah dibandingkan dengan fungsi lainnya; hasil 

pendugaan garis melalui fungsi coob-douglas akan menghasilkan koefisien regresi 

yang sekaligus menunjukan besaran elastisitas antara Y dengan X. dalam bentuk 
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matematika sederhana fungsi produksi ini dapat ditulis sebagai berikut: Y = f 

{X1,X2,X3} 

Keterangan : 

 Y  = Produksi 

 X1,X2,X3 = Faktor-faktor produksi 

 Menurut supranto (2004) persoalan regresi yang dibahas biasanya meliputi 

variabel kuantatif, namun bnayk dijumpai variabel-variabel yang kualitatif dan 

mempunyai pengaruh terhadap variabel lainnya, oleh sebab itu diperlukannya 

regresi dengan variabel Dummy. Gunjarati (2006) mengatakan untuk menduga 

parameter fungsi produksi maka model tersebut dirubah dalam bentuk linear 

berganda, dengan persamaan sebagai berikut: 

Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+D 

 Selain itu Soekartawi (2003) menyata bahwa fungsi coob-douglas juga 

mempunyai kelemahanan antara lain: kurva dari fungsi coob-douglas mempunyai 

grafik menaik terus, tidak mempunyai titik maksimal sehingga apabila dilakukan 

penambahan penggunaan faktor produksi akan selalau memperlihatkan kenaikan 

produksi walaupun penambahannya sedikit. Gunjari (2006) mengemukan bahwa 

salah satu asumsi cara model linear klasik adalah tidak terjadi multikolinearitas 

yang sempurna yaitu standar kesalahan dari masing-masing koefisien yang diduga 

akan sangat besar, sehingga nilai t observasi akan rendah. Selanjutnya pengaruh 

dari masing-masing variabel menjelaskan secara individual tidak dapat diukur. 

Untuk multikolinear yang tidak sempurna, koefisien regresi masih bisa diukur 

walaupun kesalahan standar cenderung besar, yang berarti koefisien regresi tidak 

bisa diperkirakan pada tingkat ketelitian yang tinggi. 

Multikolinearitas dapat dideteksi melalui nilai koefisien determinasi (R2) 

Sangat tinggi. Salah satu cara yang paling sederhana untuk mengatasi terjadinya 

multikolinearitas adalah dengan cara mengeluarkan variabel yang berkolinear. 

Efisiensi pemakaian suatu faktor produksi akan dicapai bila Nilai Produk 

Marginal (NPM) untuk suatu faktor produksi sama dengan harga faktor produksi 

tersebut (Soekartawi, 2003). 
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2.9. Pola Swadaya 

Perkebunan karet merupakan salah  satu mata pencaharian terbesar 

masyarakat Riau. Sebagian besar perkebunan karet yang ada di Riau dimiliki oleh 

petani swadaya, yang diusahakan hanya dalam skala kecil, berbeda halnya dengan 

perkebunan karet yang dimiliki oleh pemerintah ataupun pihak swasta (Junita dkk. 

2005). Perkebunan karet di Provinsi Riau di dominasi oleh perkebunan rakyat. 

Hampir 70 persen areal perkebunan tersebut dikuasai oleh rakyat yang melakukan 

usahanya secara swadaya dalam skala kecil dan tradisional (Fitrianto dkk. 2016). 

Pemerintah selalu berusaha membuat suatu program untuk 

mengembangkan perkebunan karet namun masyarakat terkadang tidak bisa 

mengikuti program-program pemerintah tersebut, sehingga masyarakat memilih 

dan melakukan budidaya karet secara sendiri tanpa ada campur tangan dari 

pemerintah. Cara ini dikenal secara swadaya, dimana pola swadaya merupakan 

pengusahaan lahan karet yang dikelola oleh petani secara mandiri dan dengan 

dana sendiri (Siregar dkk. 2015). 

Pola swadaya merupakan usaha tani pengembangan komoditi karet yang 

dilakukan dan dibiayai secara swadaya segala kebutuhannya oleh petani yang 

melakukan kegiatan usaha tani (Sari dkk. 2015). Pola swadaya merupakan pola 

yang berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari pihak pemerintah atau instansi 

manapun. Petani memperoleh dana dari pribadi untuk membuat lahan kosong 

menjadi usahatani karet yang nantinya akan menjadi mata pencaharian pokok bagi 

mereka. Pengembangan perkebunan dengan pola swadaya secara keseluruhan 

proses pembuatan kebun dilakukan dan biaya sepenuhnya oleh petani secara 

mandiri. Pembuatan kebun secara swadaya oleh petani karet telah dilakukan sejak 

lama dan turun temurun. Penyediaan lahan pada awalnya dilakukan dengan 

menebang hutan secara individu atau berkelompok untuk dijadikan sebagai tanah 

peladangan. Tanah peladangan itu kemudian ditanami pohon karet dengan 

menggunakan bibit lokal. Dari waktu ke waktu luas hutan yang ditebang untuk 

dijadikan areal perkebunan karet rakyat selalu bertambah jumlahnya (Sangi dkk. 

2010). 

 

 


