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ABSTRACT 

Sengon plants are dominant in their development, especially in community forest management. The availability 

of a market that accommodates community forest products makes farmers active in planting commercial tree 

species even on narrow lands using agroforestry methods so that they get profits. This research uses a 

qualitative research type. The research was conducted in Cicalengka District, Bandung Regency with the unit 

(subject) of analysis is the Giri Jaya Farmers Group and the object of the research is the internal and external 

characteristics of producing sengon. Variable X1, namely the internal characteristics of farmers is something 

inherent in the farmers, such as age, education, farming experience and number of dependents in the family. 

These internal characteristics will affect the expertise of farmers in sengon cultivation. Variable X2, namely 

External Characteristics is a characteristic that is influenced by external influences such as information media, 

interaction with other farmers, assistance and counseling. Variable Y, namely the Success of Sengon Seeds 

Business. The success of sengon production is seen from the quantity and quality. Measurement of variables 

with ordinal measuring scale, assessed with 3 scores. with a population size of 60 people. The sampling 

technique was using the saturated sample (census) method. The analysis technique used multiple linear 

regression analysis with hypothesis testing using the SPSS computer program. The internal characteristics of 

farmers have a significant effect on the success of the sengon seedling business (0.175). Internal characteristics 

that have an effect on increasing the production of sengon seedlings are the age and experience of the farmers. 

The external characteristics of farmers significantly influence the success of the sengon seedling business 

(0.124). External characteristics that have an effect on increasing the production of sengon seeds are the 

activities of mentoring and counseling farmer 

Keywords: Internal Characteristics, External Characteristics, Sengon Seeds. 

 

ABSTRAK 

Tanaman sengon menjadi dominan perkembangannya terutama pada hutan pengelolaan hutan rakyat. 

Tersedianya pasar yang menampung hasil hutan rakyat menjadikan petani giat menanam jenis pohin komersial 

walaupun di lahan sempit dengan secara agroforestry sehingga mendapatkan  keuntungan. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung 

dengan unit (subyek) analisisnya adalah Kelompok Tani Giri Jaya dan obyek penelitiannya adalah karakteristik 

internal dan eksternal memproduksi sengon. Variabel X1, yaitu Karakteristik internal petani adalah sesuatu 

ciri yang melekat dari dalam diri petani, seperti Umur, Pendidikan, pengalaman Bertani dan Jumlah tanggungan 

keluarga. Karakteristik internal ini akan mempengaruhi bagaiaman keahlian petani dalam usaha budidaya 

sengon. Variabel X2, yaitu Karakteristik Eksternal adalah sesuatu ciri yang dipengaruhi oleh pengaruh luar 

seperti media informasi, interaksi dengan petani lain, pendampingan dan penyuluhan.  Variabel Y, yaitu 

Keberhasilan Usaha Bibit  Sengon. Keberhasilan produksi sengon dilihat dari kuantitas dan kualitas. 

Pengukuran variabel dengan skala ukur ordinal, dinilai dengan 3 skor. dengan ukuran populasi   60 orang. 

ISSN : 2088-5113 (Printed)    

ISSN :  2598-0327 (electric)  

  

http://dx.doi.org/10.35138/paspalum.v10i2.448


195 | P a s p a l u m : J u r n a l  I l m i a h  P e r t a n i a n ,  V o l u m e  1 0  N o . 2  S e p t e m b e r  2 0 2 2  

 

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh (sensus) .Teknik analisis menggunakan 

analisis regresi linear berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan program komputer SPSS. 

Karekteristik internal petani berpengaruh nyata terhadap keberhasilan usaha bibit  sengon (0,175). Karakteristik 

Internal yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi bibit sengon adalah umur dan pengalaman 

petani . Karakteristik eksternal petani secara berpengaruh nyata terhadap keberhasilan usaha bibit sengon 

(0,124).  Karakteristik eksternal yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi bibit sengon adalah 

kegiatan pendampingan dan penyuluhan  petani. 

Kata Kunci : Karakteristik Internal, Karakteristik Eksternal,Bibit Sengon. 

 
PENDAHULUAN 

 Pengelolaan hutan komersial berbasis 

masyarakat telah berkembang pesat dibeberapa 

negara termasuk Indonesia. Selain itu, 

pesatnya laju pertumbuhan penduduk 

menyebabkan meningkatnya pembangunan, 

sehingga kebutuhan bahan baku kayu juga 

meningkat. Kebutuhan kayu kehutanan 

meningkat mencapai 60 juta m/tahun. Namun 

meningkatnya kebutuhan kayu kehutanan tidak 

diimbangi dengan ketersediaan pasokan kayu 

yang hanya mencapai 25 juta m/tahun. Hal ini 

menyebabkan terjadinya kesenjangan antara 

penawaran (supply) dan permintaan (demand) 

kayu kehutanan, salah satunya didaerah Jawa 

yang mempunyai penduduk padat dengan 

kebutuhan kayu mencapai 1,5 juta m/ tahun . 

 Tanaman sengon menjadi dominan 

perkembangannya terutama pada hutan 

pengelolaan hutan rakyat. Tersedianya pasar 

yang menampung hasil hutan rakyat 

menjadikan petani giat menanam jenis pohin 

komersial walaupun di lahan sempit dengan 

secara agroforestry sehingga mendapatkan  

keuntungan (Irawanti et. al., 2012).. 

Karakteristik Sengon yang cepat tumbuh dan 

mampu tumbuh pada kondisi berbagai jenis 

tanah untuk itu sengon merupakan salah satu 

contoh tanaman keras yang umum 

dibudidayakan dan juga dapat dilakukan 

pemanenan pada umur 5 tahun , Sengon 

menjadi salah satu tanaman yang kayunya 

diperlukan banyak orang serta menjadi salah 

satu komoditi dalam segi ekonomi pada hutan 

rakyat yang cukup menguntungkan  hasilnya 

(Hermylina et al., 2020) 

 Kayu merupakan salah satu sumber alam 

yang dibutuhkan oleh manusia. Tingginya laju 

pertumbuhan populasi manusia menyebabkan 

kebutuhan akan kayu semakin meningkat. 

Salah satu penghasil kayu terbesar di Jawa 

Barat saat ini adalah hutan rakyat. Pemenuhan 

terhadap permintaan kayu yang tinggi harus 

diimbangi dengan pengelolaan yang baik, agar 

tidak mengancam kelestarian hutan rakyat 

(Hudiyani, 2015).  

 Tanaman sengon yang banyak tumbuh di 

hutan rakyat menghasilkan kayu secara 

berkesinambungan,  produksi kayu akan 

terpelihara jika mengetahui tingkat 

produktivitasnya.tingkat produktivitas pada 

tanaman hutan merupakan hal yang harus 

diperhatikan dalam pengelolaan hutan, bahwa 

tinggi rendahnya produktivitas tanaman hutan 

menunjukkan keberhasilan pengelolaan hutan, 

hal ini merupakan keberhasilan pengelolaan 

yang sehat dan lestari (Safe’i et. al., 2015) . 

 Karakteristik petani merupakan faktor 

yang mempengaruhi berjalannya suatu 

usahatani. Karakteristik petani terbagi menjadi 

2 yaitu karakteristik internal dan eksternal. 

Karakteristik internal adalah karakteristik yang 

berkaitan dengan petani itu sendiri. 

Karakteristik internal petani yaitu umur yang 

mempengaruhi kemampuan  kerja petani, 

tingkat pendidikan yang mempengaruhi 

pengetahuan dan wawasan petani, pendapatan 

petani yang berhubungan dengan pemenuhan 

modal petani, dan pengalaman bertani akan 

berpengaruh terhadap inovasi yang akan 

dihasilkan petani selama melakukan kegiatan 

usahataninya. Karakteristik eksternal 

merupakan karakteristik dari luar seperti 

lingkungan dan pihak yang berkontribusi 

dalam peningkatan petani dari segi modal juga 

pengetahuan atau wawasan petani. 

Karakteristik eksternal yang mempengaruhi 

petani seperti media informasi, interaksi antar 

petani, dan pendampingan (penyuluhan) 
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Dengan demikian dirasa perlu dilakukan 

penelitian tentang Pengaruh Karakteristik 

Internal dan Eksternal Petani terhadap 

keberhasilan produksi sengon (Paraserienthes 

Falcataria). Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui factor yang mempengaruhi 

keberhasilan petani dalam produksi bibit 

sengon, sehingga petani sengon semakin 

sejahtera dan pemenuhan kebutuhan kayu 

sengon yang terus bertambah semakin 

meningkat dapat terpenuhi. 

  

METODE  

 Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, Penelitian dilaksanakan di 

Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung 

dengan unit (subyek) analisisnya adalah 

Kelompok Tani Giri Jaya dan obyek 

penelitiannya adalah karakteristik internal dan 

eksternal memproduksi sengon. variabel – 

variabel penelitian yang akan diteliti 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu:  

Variabel X1, yaitu Karakteristik internal 

petani adalah sesuatu ciri yang melekat dari 

dalam diri petani, seperti Umur, Pendidikan, 

pengalaman Bertani dan Jumlah tanggungan 

keluarga. Karakteristik internal ini akan 

mempengaruhi bagaiaman keahlian petani 

dalam usaha budidaya sengon. Variabel X2, 

yaitu Karakteristik Eksternal adalah sesuatu 

ciri yang dipengaruhi oleh pengaruh luar 

seperti media informasi, interaksi dengan 

petani lain, pendampingan dan penyuluhan.  

Variabel Y, yaitu Keberhasilan Usaha Bibit  

Sengon. Keberhasilan produksi sengon dilihat 

dari kuantitas dan kualitas. Dimana kuantitas 

dilihat dari banyak produksi sengon dengan 

target yang sudah ditentukan dalam satu tahun. 

Sedangkan kualitas bibit dilihat dari kualitas 

mutu bibit sengon sesuai dengan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor 

P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 Tentang 

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, 

dimana kualitas mutu bibit diaktegorikan 

kedalam kualitas pertama (P), kualitas kedua 

(D), dan afkir (T). 

 Pengukuran variabel dengan skala ukur 

ordinal, dinilai dengan 3 skor. Populasi  dalam 

penelitian ini adalah Anggota Kelompok Tani 

Giri Jaya pindang di Desa Nagrog Kabupaten 

Bandung dengan ukuran populasi   60 orang. 

Teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode sampel jenuh (sensus) 

yaitu metode penarikan sampel bila semua 

anggota populasi dijadikan sebagai 

sampel.Teknik analisis menggunakan analisis 

regresi linear berganda dengan pengujian 

hipotesis menggunakan program komputer 

SPSS. 

            

Tabel 1. Pengukuran karakteristik Internal.  

Variabel Sub-variabel Indikator Ukuran Kategori Skor 

Karakteristik 

Internal 

Umur(X1.1) 

tidak produktif > 64 rendah 1 

belum produktif 0 – 14 sedang 2 

Produktif 15 – 64 tinngi 3 

Pendidikan 

Formal(X1.2) 

SD 1-6 tahun rendah 1 

SMP 7-9 tahun sedang 2 

SMA 10-12 tahun tinngi 3 

Pengalaman 

Bertani(X1.3) 

Lama usaha dalam 

memproduksi sengon 

0-5 tahun rendah 1 

5 - 10 tahun sedang 2 

> 10 tahun tinggi 3 

Pendapatan(X1.4) 

Pendapatan yang 

diperoleh dari 

produksi bibit sengon 

0 - 1,5 juta rendah 1 

1,6 juta - 3 juta sedang 2 

> 3 juta tinggi 3 
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Tabel 2. Pengukuran Karakteristik Eksternal 

Variabel Sub-variabel Indikator Ukuran Kategori Skor 

Karakteristik 

Eksternal 

(X2) 
Media informasi 

(X2.1) 

Media informasi 

Petani 

0 – 3 rendah 1 

4-6 sedang 2 

> 7 tinggi 3 

   

Interraksi Antar 

Petani(X2.2) 

Berinteraksi 

dengan petani dari 

lingkungan lain 

0-3 orang rendah 1 

4-7 orang sedang 2 

> 8 orang tinggi 3 

   

Pendampingan 

dan 

Penyuluhan(X2.3) 

Pendampingan 

atau penyuluhan 

dari dinas 

kehutanan dan 

SPTH 

Tidak ada rendah 1 

pendampingan atau 

penyuluhan dari 

Dinas Kehutanan atau 

SPTH saja 

sedang 2 

pendampingan atau 

penyuluhan dari 

Dinas Kehutanan dan 

SPTH 

tinggi 3 

 

Tabel 3. Pengukuran Keberhasilan Usaha 

Variabel Indikator Ukuran Kategori Skor 

Produksi Bibit Sengon 

(Y) 
jumlah bibit sengon 

0 - 500 bibit rendah 1 

501 - 1000 bibit sedang 2 

> 1000 bibit tinggi 3 

 

Tabel 4. Rekapitulasi Kriteria Capaian Karakteristik Internal Petani 

Karakteristik 

Internal(X1) 
Kriteria Skor Capaian Tingkat Pencapaian (%) 

Umur (X1.1) Tinggi 168,00 96,55% 

Pendidikan (X1.2) Sedang  42,00 24,14% 

Pendapatan (X1.3) Sedang 58,00 33,33% 

Pengalaman (X1.4) Tinggi 84,00 48,28% 

 

 

Tabel 5. Rekapitulasi Kriteria Capaian Karakteristik Eksternal Petani 

Karakteristik Eksternal(X2) Kriteria Skor Capaian Tingkat Pencapaian (%) 

Media informasi (X2.1) Rendah 39,00 22,41 

Interaksi antar petani (X2.2) Rendah 45,00 25,86% 

Pendampingan dan Penyuluhan (X2.3) Tinggi 174,00 100,00% 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Karakteristik internal petani Kelompok 

Tani Giri Jaya memiliki kriteria tinggi pada 

karakteristik umur dan pengalaman, sehingga 

dapat diketahui bahwa karakteristik internal 

yang mempengaruhi keberhasilan produksi 

bibit sengon Kelompok Tani Giri Jaya adalah 

umur petani yang masih ditingkat produktif 

dan petani telah memiliki pengalaman yang 

lama dalam kegiatan pembibitan.Hasil 

rekapitulasi kriteria dengan capaian tertinggi 

pada karakteristik internal petani Kelompok 

Tani Giri Jaya dapat dilihat pada Tabel 4.  

 Kriteria tinggi pada tingkat umur petani 

Kelompok Tani Giri Jaya memiliki tingkat 

capaian tertinggi yaitu 96,55 %. Golongan 

umur produktif di Indonesia berada pada 

rentang umur 15 sampai 64 tahun. Kelompok 

umur tersebut paling yang paling produktif 

khususnya bagi pekerja kasar atau berat seperti 

petani penggarap dan buruh kasar. Umumnya, 

pada umur produktif seseorang masih 

memiliki keinginan untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan secara langsung 

maupun tidak langsung. 

 Pengaruh umur mempengaruhi 

keberhasilan usaha, dalam pengembangan 

usahataninya usia produktif merupakan 

peluang dalam peningkatan usaha. Pada usia 

produktif petani mempunyai keberanian 

menanggung resiko,kemampuan tinggi dalam 

mengambil sikap,inovasi dalam mengadopsi 

teknologi baru dalam pengembangan 

usahataninya untuk menunjang keberhasilan 

usahataninya.(Bangun, 2021) 

Tingkat pengalaman petani di 

Kelompok Tani Giri Jaya memiliki persentase 

capaian terbesar pada kriteria tinggi, yaitu 

48,28%. Pengalaman bertani dengan kriteria 

tinggi adalah petani yang telah melakukan 

kegiatan usaha tani lebih dari 10 tahun. 

Pengalaman responden dalam berusahatani ini 

dapat menentukan keberhasilan dan 

meningkatkan pendapatannya dan diharapkan 

mampu menerima program-program pertanian 

yang digulirkan oleh pemerintah seperti 

program bantuan benih langsung (BLBU), dan 

program program pemerintah lainnya. 

 Pengalaman usahatani merupakan waktu 

yang dihabiskan petani dalam mengelola 

usahataninya. Semakin lama pengalaman 

petani mengelola usahataninya semakin tinggi 

pula pengetahuan dan wawasan dalam 

mengelola usahataninya, sehinggan usahanya 

berjalan dengan baik dan efisien (Harahapet 

al., 2020) 

 Karakteristik eksternal yang dimiliki oleh 

petani pembibitan bibit sengon Kolompok 

Tani Giri Jaya memiliki kriteria tinggi pada 

pendampingan dan penyuluhan, sehingga 

dapat diketahui bahwa karakteristik eksternal 

yang mempengaruhi keberhasilan produksi 

bibit sengon Kelompok Tani Giri Jaya adalah 

dengan tercapainya kegiatan pendampingan 

dan penyuluhan yang diterima oleh petani, 

ditunjukkan pada Tabel 5. 

 Tingkat pencapaian petani dalam 

mengikuti penyuluhan mencapai 100% 

Frekuensi penyuluhan yang diikuti petani tidak 

memberikan pengaruh yang nyata karena 

materi penyuluhan dan pendampingan oleh 

petugas lebih ditekankan pada praktik-praktik 

perbenihan yang baik serta ramah lingkungan. 

Kegiatan pendampingan memiliki beberapa 

peran dalam pemberdayaan petani pembibitan 

sengon, yaitu: Pendamping sebagai 

koordinator penyelenggaraan penyuluhan 

pertanian, Pendamping sebagai pembina teknis 

budidaya. 

 Pendampingan berperan dalam membantu 

kelompok tani mempelajari , memahami 

ketrampilan dan pengetahuan baru untuk 

kegiatan pertanian terintegrasi, sebagai 

penghubung antara kelompok lainnya dan juga 

dengan pemerintah, sebagai motivator untuk 

meningkatkan produksi usahanya, serta 

sebagai evaluasi dalam menilai keberhasilan 

usahanya, dan sebagai analisis usaha untuk 

menemukan kendala dan solusinya (Aryana et 

al., 2016) 

 Analisis regresi linear berganda dilakukan 

pada variabel X1 (Karakteristik internal) dan 

variabel X2 ( karakteristik eksternal) terhadap 

variabel Y (produksi bibit sengon). 
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Berdasarkan hasil analisis regresi, model 

persamaan regresi yang dapat dituliskan dari 

hasil tersebut adalah sebagai berikut: 

Υ = a + b1X1 + b2X2 + e  

Y = 0,089 + 0,175 X1 + 0,124 X2 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan 

bahwa setiap perubahan karakteristik internal 

akan mempengaruhi keberhasilan usaha bibit 

sengon (produksi bibit sengon)  sebesar 0,175 

apabila variabel lain bernilai konstan. Begitu 

pula,  setiap perubahan karakteristik eksternal 

akan mempengaruhi keberhasilan usaha bibit 

sengon  sebesar 0,124 apabila variabel lain 

bernilai konstan.  

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Karekteristik internal petani berpengaruh nyata 

terhadap keberhasilan usaha bibit  sengon 

(0,175). Karakteristik Internal yang 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

produksi bibit sengon adalah umur dan 

pengalaman petani. Karakteristik eksternal 

petani secara berpengaruh nyata terhadap 

keberhasilan usaha bibit sengon (0,124).  

Karakteristik eksternal yang memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan produksi bibit 

sengon adalah kegiatan pendampingan dan 

penyuluhan  petani . 
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