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ABsTRACT
This research was aims to know: (1) the income of copra, (2) factors influencing the 
income of copra, (3) the income of the farmer’s household (4) contributions of copra 
income to the income of farmer’s household in North Halmahera.
The research was conducted in North Halmahera Regency, in the harvest period of 
2009/2010. The location of this research was selected by purposive sampling, whereas 
the farmers who became the sample at the village level was selected by simple random 
sampling. This sampling technique was done to avoid the subjective selection of sample. 
The collection of primary data was conducted through direct interview by utilizing a 
questionnaire. In order to know the income of copra and income of farmers household, 
income approach method was used.
Application of linear regression with least square method (OLS) was done to  know the 
factors influencing income whereas the contribution analysis was done by comparing 
copra income percentage to the total income of farmer household.
The result of this research indicated that: (1) the average income of copra was IDR 
7.799.131 per year (2) copra income was under the influence of some factors, i.e.:  
 the price of copra, area of farmland, farmer’s experience, as well  as the presence of 
catch crop from the annual type, (3) the average income of farmer’s household was IDR. 
16,103,325,- per year and (4) copra income still provided a contribution of 48,43% 
towards  the  total income of farmers household in research location.
Keywords: copra, Income, contribution, farmer’s household

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara 

agraris yang kehidupan perekenomiannya tidak 
bisa lepas dari sektor pertanian, terutama sebagai 
penyedia bahan pangan bagi seluruh masyarakat, 
serta menopang pertumbuhan industri dalam 
hal penyediaan bahan baku industri. Sub sektor 
perkebunan sebagai bagian dari sektor pertanian  
yang memberikan kontribusi besar dalam 
perekonomian Indonesia. Secara umum tanaman 
perkebunan mempunyai peranan yang besar, 
terutama dalam  penyediaan lapangan kerja, 
pendapatan dari ekspor dan sumber pertumbuhan 
ekonomi.   Sub sektor perkebunan mampu 
menyerap 17,1 juta tenaga kerja pekebun atau 
1,03% dari angkatan kerja.   Selain itu rata-rata 
ekspor per tahun mencapai sekitar US $ 3,9 
milyar atau 47,44% dari total ekspor sektor 
pertanian (Statistik Indonesia, BPS 2009).

Tanaman kelapa (Cocos nucifera. Linn.) 
dalam perekonomian Indonesia merupakan salah 
satu komoditi strategis karena perannya yang 

sangat besar,  baik sebagai sumber pendapatan 
maupun sumber bahan baku industri.  Varietas 
kelapa yang dikenal masyarakat Indonesia adalah 
kelapa varietas dalam (tall variety) dan varietas 
genjah (dwarf variety), serta varietas baru, yaitu 
kelapa hibrida yang merupakan hasil persilangan 
antara varietas genjah dan varietas dalam.  Data 
Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan 
bahwa luas tanaman kelapa Indonesia mencapai 
3.728.600 ha, sekitar 92,40% diantaranya 
adalah kelapa dalam  yang diusahakan sebagai 
perkebunan rakyat, sedangkan  kelapa hibrida 
hanya sekitar 4%.  Selain luas lahan yang cukup 
besar, produksi kelapa Indonesia juga cukup 
tinggi di antara negara-negara penghasil kelapa

Kabupaten  Halmahera Utara, sebagai 
bagian Propinsi Maluku Utara, memiliki potensi 
perkebunan kelapa rakyat. Luas areal perkebunan 
kelapa di daerah ini mencapai  61.143,65 ha 
dengan produksi ± 83.379,60 ton per tahun, dan 
jumlah petani kelapa ± 36.112 kepala keluarga 
(BPS, Halmahera Utara 2009). Potensi yang 
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ada mestinya mampu mengembangkan ekonomi 
masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan 
pendapatan maupun dalam hal penyerapan tenaga 
kerja demi dapat terwujudnya kehidupan yang 
layak bagi keluarga petani kelapa. Namun potensi 
yang ada belum dapat dimanfaatkan secara 
maksimal sehingga belum mampu memberikan 
pendapatan yang mensejahterakan kehidupan 
petani kelapa.  Kondisi ini mengakibatkan masih 
banyak masyarakat di daerah ini yang miskin, 
yakni sebesar 54.044 jiwa atau 28,43%. Angka 
ini merupakan angka tingkat kemiskinan tertinggi 
dari semua kabupaten dan kota di Propinsi 
Maluku Utara (Kadato, 2005).  

Penelitian ini bertujuan untuk :  (1) 
mengetahui tingkat pendapatan kopra, (2) 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
pendapatan komoditi kopra, (3) mengetahui 
kontribusi pendapatan kopra terhadap pendapatan 
rumah tangga tani petani kelapa di Halmahera 
Utara.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini mengunakan metode analisis 

deskriptif, yakni memusatkan pada suatu 
kelompok manusia, suatu set kondisi, suatu 
sistem pemikiran maupun suatu peristiwa pada 
masa sekarang (Nazir, 1983).  Daerah sampel 
ditentukan secara sengaja (purposive sampling) 
yakni di Kecamatan Tobelo Selatan, Galela Barat 
dan Kao Utara, pada periode panen 2009 / 2010.  
Penentuan daerah penelitian didasarkan pada 
pertimbangan kecamatan tersebut merupakan 
daerah dengan luas lahan  kelapa dan produksi 
kelapa tertinggi di masing-masing wilayah.  
Petani sampel diambil secara acak (simple 
random sampling) sebanyak  90  petani sampel.

Analisis Data

1. Tingkat Pendapatan Komoditi Kopra 
Untuk mengetahui tingkat pendapatan 

komoditi kopra kopra digunakan metode 
pendekatan  pendapatan (income approach) 
sebagai berikut :

Keterangan :
Pk =  Pendapatan kopra 
TR =  Penerimaan total (total revenue)
TCeks=  Biaya total eksplisit (total cost eksplisit  )
Py =  Harga kopra 
Y  =  Jumlah kopra 
Btk =  Biaya tenaga kerja  
Btr =  Biaya transportasi
Bd =  Biaya penyusutan

2. Analisis faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Pendapatan Kopra

Untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pendapatan kopra digunakan 
Metode Regresi Linier Berganda, sesuai rumus 
yang disampaikan oleh Widarjono (2007), sebagai 
berikut : 
ln I*  =    β0 + β1 ln X1

*
  +  β2 ln X2

* + β3 ln X3
* + 

β4 ln X4 + β5 ln X5 +  d1D11  + d1D12 + e
Keterangan  :
 I* (Income) :  Pendapatan kopra 

dinormalkan (Rp)
 β0 : Intercept 
 β1, … βn :  Koefisien regresi
 X1* (P_Copra) : Harga kopra 

dinormalkan  (Rp) 
 X2* (Wage) :  Upah dinormalkan (Rp)
 X3  (Edu) :  Pendidikan petani  

(tahun)
 X4  (Exprc) :  Pengalaman petani 

(tahun)
 X5  (land) :  Luas lahan kelapa (ha)
 D11 :   Dummy  tanaman sela 

tahunan
 D11  =  1 :  Tanaman tahunan
 d11 =  0 :   lainnya 
 D12 :  Dummy  tanaman sela 

semusim
 d12 =  1 :  Tanaman semusim 
 d12 =  0 :   lainnya
 e : Faktor pengganggu 

(error term)
Analisis  faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan komoditi kopra dilakukan dengan  
pengujian model secara statistik yakni : 
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•	 Uji Koefisien Determinasi (R2) untuk  men-
gukur proporsi atau persentase dari total 
variasi variabel dependen (Y) yang dapat 
dijelaskan oleh variasi variabel independen 
(X).  Koefisien R2 diformulasikan sebagai 
berikut : (Widarjono, 2007)

Keterangan :
R2 =   Koefisien Determinasi

Ŷ  =   Hasil estimasi nilai variabel dependen

Y  =   Rata-rata nilai variabel dependent 
Yi  =   Nilai observasi variabel dependent ke i
•	 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  untuk 

mengetahui apakah semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model 
mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
(simultan) terhadap variabel dependent, 
(Gujarati, 2006).  Mencari nilai F hitung 
dengan rumus :  (Widarjono, 2007)
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Keterangan :
R2=  Koefisien  determinasi 
K= Jumlah parameter yang diestimasi termasuk 

konstan
n = jumlah observasi 
•	 Uji Signifikasi Individual (Uji t), untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh masing-
masing variabel independen secara individual 
dalam menerangkan variasi variabel dependen.  
Mencari nilai t hitung  dengan rumus : (Gujarati, 
2006)

 

iS
ithitung =

Keterangan :  

 i   =   Koefisien Regresi variable ke i

 iS  =   Standart error variabel ke-i

Jika nilai thitung > ttabel , berarti hipotesis nol 
(H0) ditolak, berarti  bahwa variabel independen 
bersangkutan berpengaruh secara individual 
terhadap  variabel dependen.  

Jika nilai thitung ≤  ttabel , berarti hipotesis 
alternatif (Ho) diterima, berarti  bahwa variabel  
independen  yang bersangkutan berpengaruh  

secara individual terhadap variabel dependen.
Agar menghasilkan model regresi yang 

BLUE, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik.   
Uji asumsi klasik yang diuji dalam penelitian 
ini yaitu :
•	 Uji Multiko linieritas, untuk menguji apakah 

terdapat hubungan linier antara variabel 
independen di dalam regresi. Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 
di antara variabel independen. Menurut 
Gujarati (2006), untuk mendeteksi ada 
tidaknya multikolinearitas, digunakan uji 
nilai koefisien korelasi, dimana apabila 
nilai koefisien korelasi ≥ 0,8  maka variabel 
bebas tersebut terjadi multikolinearitas dan 
sebaliknya jika nilai koefsien korelasi ≤0,8 
maka tidak terjadi multikolinearitas.

•	 Uji Heterokedastisitas, untuk mengetahui 
apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Prosedur uji heteroskedastisitas dilakukan 
dengan menggunakan Uji White Widarjono, 
2007).  Uji White didasarkan pada  jumlah 
sampel (n) dikalikan dengan R2 yang akan 
mengikuti distribusi chi-squared dengan 
degree of freedom sebanyak variabel 
independen, tidak termasuk konstanta. 
Mencari nilai F hitung dengan rumus  
(Widarjono, 2007) :

 22. DfXRn =
Keterangan :
R2   =  Koefisien  determinasi 
n    = jumlah observasi 

Jika nilai X2 hitung ≥ X2
tabel , hipotesis nol (H0) 

ditolak, berarti terjadi heteroskedastisitas.
Jika nilai X2

hitung < X2
tabel , hipotesis 

alternatif (Ha) ditolak, berarti  tidak terjadi 
heteroskedastisitas atau terjadi kondisi 
homoskedastisitas.

Ada atau tidak masalah heteroskedastisitas 
diketahui dengan cara membandingkan nilai 
probabilitas yang dihasilkan dengan  nilai α 
5%.  Jika nilai probabilitas  chi-squared lebih 
besar dari α 5%, maka dugaan adanya masalah 
heteroskedastisitas tidak signifikan.
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3. Analisis Pendapatan Rumah Tangga 
Tani

Untuk menghitung pendapatan rumah 
tangga tani digunakan rumus : 

 PlutPutt +=Pr
Keterangan :
Prt  =Pendapatan rumah tangga tani 
Put =  Pendapatan usahatani 
Plut =  Pendapatan luar usahatani 

4. Analisis Kontribusi Pendapatan Kopra 
Analisis kontribusi dilakukan dengan 

membandingkan persentase pendapatan usaha 
kopra terhadap total pendapatan rumah tangga 
petani kelapa, dengan menggunakan rumus  :   
(Suharyanto dkk,  2004).
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Keterangan: 
K p = Kontribusi pendapatan kopra (Rp)
P k = Pendapatan kopra tunai  (Rp)
Prt = Total pendapatan rumah tangga tani (Rp)
n = Jumlah sampel observasi

Selanjutnya untuk menentukan besarnya 
kontribusi pendapatan dari pengolahan kopra 
terhadap total pendapatan rumah tangga petani 
kelapa digunakan kriteria yang dikemukakan oleh 
Widodo (2001) dalam Luhukay (2009), sebagai 
berikut : 

 a)  Jika kontribusi pendapatan kopra < 25%  pen-
dapatan rumah tangga petani, dikategorikan 
sangat rendah;  

b)  Jika kontribusi pendapatan kopra 25%  - 49% 
pendapatan rumah tangga petani, dikategori-
kan rendah; 

c)  Jika kontribusi pendapatan kopra 50%  - 75% 
pendapatan rumah tangga petani. dikategori-
kan tinggi 

d)  Jika kontribusi pendapatan kopra > 75% pen-
dapatan rumah tangga petani dikategorikan 
sangat tinggi. 

HAsIL DAN PEMBAHAsAN

1. Pendapatan Komoditi Kopra
 Pendapatan kopra  d idapat  dengan  

memperhitungkan penerimaan dan biaya-
biaya yang dikeluarkan.  Pendapatan kopra 
yang dihitung adalah pendapatan tunai, 
yang merupakan selisih dari penerimaan 
tunai yang diterima petani dengan seluruh 
biaya yang dikeluarkan secara tunai.  
Penghitungan pendapatan kopra secara tunai 
didasari asumsi bahwa kopra merupakan 
hasil pengolahan kelapa yang tidak dapat 
dikonsumsi langsung, baik oleh konsumen 
maupun keluarga petani sebagai produsen, 
dan seluruh hasil produksi biasanya dijual 
sebagai bahan baku industri. Struktrur 
penerimaan, biaya dan pendapatan komoditi 
kopra dapat disimak pada Tabel 1.  

Tabel 1. Rata-rata Penerimaan, Biaya dan Pendapatan Kopra Rakyat  di Kabupaten Halmahera Utara   
Tahun 2010

Uraian
Per Musim Panen

Per Tahun
I II III

Penerimaan (Rp/UT) 4.970.622 3.462.033 4.602.917   13.035.572 
Biaya Variabel (Rp/UT)
Tenaga Kerja 1.306.750   1,154,494 1,185,089 3.646.333
Transportasi  279.417 275,278 230,600 786.878
    Lain-lain 57.000 53,000 50,000 160.000
Biaya Tetap  (Rp/UT)

Susut Tanaman 126.938 126.938 126.938 380.815
Susut  Non 

Tanaman 87.638 87.638 87.638 262.915
   Pajak       -    -   - 18,028                    
Total Biaya (Rp/UT) 1.853.910  1.644.349                

                      
1.630.265                 

                          5.236.441 

Pendapatan  (Rp/UT) 3,116,712 1,817,685                 
                                 2,972,651  7,799,131

Sumber :  Data primer diolah, 2010 
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Data pada Tabel 1. menunjukkan bahwa 
secara umum  struktur biaya produksi kopra 
di lokasi penelitian didominasi oleh biaya 
tenaga kerja.  Besarnya biaya tenaga kerja pada 
setiap musim panennya menunjukkan bahwa 
pengolahan kopra yang dilakukan, lebih banyak 
menggunakan tenaga kerja luar keluarga.  Salah 
satu faktor yang mendorong terjadinya kondisi 
ini antara lain rendahnya jumlah anggota rumah 
tangga tani,  yang mengakibatkan jumlah tenaga 
kerja potensial dalam keluarga petani kurang 
tersedia sehingga petani membutuhkan bantuan 
tenaga kerja luar.  Berdasarkan hasil perhitungan 
didapat rata-rata pendapatan kopra adalah 

sebesar  Rp. 7,799,131 per tahun atau berkisar 
Rp. 1,817,685 sampai Rp.3,116,712  per musim 
panen. Angka ini juga menunjukkan bahwa 
meskipun produksi kopra tidak banyak berbeda 
pada setiap musimnya, namun  harga kopra 
yang terus berfluktuasi mengakibatkan  nilai 
penerimaan dan pendapatan pada setiap musim 
panennya  berbeda.

2.   faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Pendapatan  Kopra

Hasil  estimasi faktor-faktor  yang 
mempengaruhi pendapatan  kopra secara rinci 
disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Pendapatan Kopra  di Kabupaten 
Halmahera Utara.

Variabel Dependent (I) :  Pendapatan  Kopra

Variabel Expected 
Sign

Koefisien
Regresi Std Error t-statistik Prob.

Constant + 1.833*** 0,497 3.684 0.0004
P_copra (LnX1) + 0.751** 0.377 1.989 0.0499
Wage (LnX2) _ 0.297ns 0,325 0.913 0.3636
Edu (X4) + -0,062ns 0.195 -0.318 0.7508
Exprc  (X5) + 0.209* 0.149 1.401 0.1648
Land  (X6) + 0.357*** 0.018 8.489 0.0000
Sela Setahun (D11) + 0.021ns 0.060 0.352 0.7251
Sela Semusim  (D12) + 0.387** 0.072 2.216 0.0294
R-squared 0.5796 F-statistic 16,15
Adjusted R-squared 0.5438 Prob(F-statistic) 0.000***
Durbin-Watson stat 1.8522

Sumber : Analisis data primer, 2010

Berdasarkan hasil penelitian yang 
disajikan pada tabel 2 diketahui beberapa hal 
sebagai berikut : uji ketepatan model (R2) 
menunjukkan bahwa 57,96 % variasi  variabel 
dependen mampu dijelaskan oleh variabel 
independen yang dimasukkan ke dalam model.  
Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa 
pendapatan kopra dipengaruhi secara simultan 
oleh variabel independen yang ada dalam model 
pada tingkat kepercayaan 99 %.  Sedangkan hasil 
uji signifikasi individual (uji t), diketahui bahwa 
variabel independen yang berpengaruh signifikan 
terhadap pendapatan kopra, antara lain harga 
kopra (P_copra), luas lahan (land), pengalaman 
petani (exprc), serta tanaman sela jenis tanaman 
semusim (D12).   

Variabel  harga kopra mempunyai nilai thitung 
sebesar 1,989 lebih besar dari nilai tTabel  (1,671),  
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
harga kopra berpengaruh signifikan terhadap 
pendapatan kopra pada tingkat kepercayaan 95 
persen.  Nilai koefisien regresi sebesar 0,751 
persen dan bertanda positif dapat diartikan 
bahwa  kenaikan harga kopra sebesar 1 persen 
akan meningkatkan pendapatan komoditi kopra 
sebesar 0,751  persen.

Variabel Pengalaman Petani mempunyai 
nilai thitung sebesar 1,401 lebih besar dari nilai 
tTabel (1,296),  sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel pengalaman petani berpengaruh 
signifikan terhadap pendapatan kopra pada tingkat 
kepercayaan 90 persen.   Nilai koefisien regresi  
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sebesar 0,209 dan bertanda positif dapat diartikan 
bahwa  setiap kenaikan pengalaman petani 
sebesar 1 persen akan meningkatkan pendapatan 
komoditi kopra sebesar 0,209 persen. 

Variabel luas lahan mempunyai nilai nilai 
thitung sebesar 8,489 lebih besar dari nilai tTabel  
(2,390),  sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel luas lahan berpengaruh signifikan 
terhadap pendapatan kopra pada tingkat 
kepercayaan 99 persen.  Nilai koefisien regresi  
sebesar 0,155 persen  dan bertanda positif dapat 
diartikan bahwa  kenaikan luas lahan sebesar 1  
persen akan meningkatkan pendapatan komoditi 
kopra sebesar 0,155 persen.

Variabel tanaman sela semusim  mempunyai 
nilai thitung sebesar 2,216 lebih besar dari nilai tTabel 
(1,671), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel tanaman sela semusim berpengaruh 
signifikan terhadap pendapatan kopra pada tingkat 
kepercayaan 95 persen.  Nilai koefisien regresi  
sebesar  0,160  dan bertanda positif menunjukkan 
bahwa pendapatan kopra pada lahan dengan 
tanaman sela tanaman semusim  lebih tinggi 
dibandingkan lahan kelapa tanpa tanaman sela.   
Hasil regresi juga menunjukkan bahwa variabel 
lainnya yaitu upah (Wage), pendidikan petani 
(edu) dan penanaman tanaman sela tahunan  tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
pendapatan kopra.  Hal ini diduga karena upah 
tenaga kerja  di lokasi  penelitian relatif tidak 
bervariasi, baik pada kegiatan pembersihan, 
panen maupun pengolahan. 

Berdasarkan hasil penelitian juga 
diketahui bahwa uji asumsi klasik yang dilakukan 
menunjukkan bahwa hasil estimasi yang dihasilkan 
masih baik.  Hal ini terlihat dari hasil deteksi 
multikolinieritas antara variabel independen 
dalam analisis regresi faktor-faktor yang 
mempengaruhi pendapatan kopra menunjukkan 
bahwa hasil estimasi masih BLUE namun bukan 
yang terbaik, karena masih terdapat koefisien 
korelasi yang nilainya lebih besar dari 0,8 tetapi 
dengan persentasi yang sangat kecil, yakni pada 
variabel harga kopra dan variabel upah.  Selain itu 
hasil pengujian hetroskedastisitas menunjukkan 
bahwa nilai probabilitas observasi*R-squared 
sebesar 0,68 lebih besar dari alpha 0,05  yang 
berarti model yang digunakan terbebas dari 
masalah  heteroskedastisitas.

3. Pendapatan  Rumah Tangga Tani
Pendapatan  rumah tangga tani merupakan 

jumlah total pendapatan seluruh  anggota rumah 
tangga tani per satuan waktu.  Berdasarkan 
sumbernya, pendapatan rumah tangga tani 
dikelompokkan menjadi pendapatan yang 
bersumber dari usahatani dan pendapatan yang 
bersumber dari luar usahatani.  Agar lebih rinci, 
maka bahasan  dalam bagian ini dibedakan 
menurut sumber pendapatan rumah tangga tani 
tersebut.

1.1. Pendapatan Usahatani 
Pendapatan usahatani  merupakan 

pendapatan yang bersumber dari usahatani yang 
dikelola oleh rumah tangga tani itu sendiri.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 
ditemukan bahwa rumah tangga tani di lokasi 
penelitian tidak hanya mengusahakan satu 
jenis komoditi saja, tetapi terdiri dari beberapa 
komoditi. Itu artinya bahwa selain mengusahakan 
tanaman kelapa, petani juga mengusahakan 
tanaman perkebunan lain seperti pala, kakao dan 
cengkeh.  Berdasarkan pengelompokkan sub 
sektor usahatani seperti yang digambarkan di 
atas, maka pendapatan petani yang bersumber dari 
usahatani  dapat dihitung serta ditampilkan secara 
lebih detail.  Secara rinci rata-rata pendapatan 
usahatani dan kontribusinya menurut subsektor 
dapat disimak pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata Pendapatan Usahatani Per 

Tahun dan Kontribusinya Menurut 
Subsektor yang Diusahakan Petani 
tahun 2010.

sumber 
Pendapatan 
Usahatani

Rata-rata
per tahun Persen

On farm
Kopra (kelapa) 7.799.131 64,89

Tanaman 
perkebunan lain 1.064.537 8,86

Tanaman 
hortikultura 556.67 4,63

Tanaman 
pangan 793.946 6,61

Peternakan 931.250 7,75

Off farm
Buruh tani 872.727 7,26

Jumlah 12,018.258 100

Sumber :  Data primer diolah, 2010 



�� Jurnal Agroforestri  Volume V Nomor 3 September 2010

Kontribusi Komoditi Kopra  terhadap Pendapatan Rumah Tangga Tani  di  Kabupaten  Halmahera Utara

Dari Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa 
pendapatan yang berasal dari sub sektor perkebunan 
menempati porsi tertinggi yakni mencapai 73,75 
persen, dimana 64,89 persennya berasal dari 
pendapatan komoditi kopra, sementara sisanya 
8,86 persen berasal dari komoditi perkebunan 
yang lain.   Total pendapatan dari berbagai sub 
sektor dalam usahatani yang ada, memberikan 
nilai rata-rata pendapatan usahatani sebesar Rp 
12.018.258 per tahun. Jika nilai ini dikonversikan 
menjadi pendapatan per bulan, maka pendapatan 
usahatani rata-rata yang diperoleh rumah tangga 
tani adalah sebesar Rp.1.001.521 per bulan.  

1.2. Pendapatan Luar Usahatani 
Meskipun keseluruhan petani di lokasi 

penelitian menggantungkan hidupnya pada 
usahatani, mengingat sampel penelitian ini adalah 
petani kelapa, namun ada pula anggota rumah 
tangga tani yang berusaha atau bekerja di luar 
usahatani.  Pekerjaan ini ada yang dilakukan oleh 
anggota rumah tangga tani sebagai pekerjaan 
pokok  atau maupun sampingan, semata-mata 
untuk menambah pendapatan rumah tangga 
tani  dalam mencukupi kebutuhan sehari-
hari.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
beragamnya  pekerjaan luar usahatani yang 
ditekuni anggota rumah tangga tani, secara 
otomatis akan mempengaruhi jumlah pendapatan 
luar usahatani. Jumlah rata-rata pendapatan luar 
usahatani  menurut jenis pekerjaan secara rinci 
dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Rata-rata Pendapatan Luar Usahatani  

Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten 
Halmahera Utara, tahun 2010 

Jenis 
Pekerjaan 

Pendapatan
(Rp / Tahun) Persen

Perdagangan   920,400 22.53          

Pegawai  1,380,000 33.78
buruh luar 
usahatani    1,006,667 24.64      

Lainnya 778,000   19.05 

Jumlah            
4,085,067 100

Sumber :  Data primer diolah, 2010 
Data Tabel 4 menunjukkan bahwa jenis 

pekerjaan sebagai pegawai ternyata memberikan 
pendapatan besar bagi rumah tangga tani yakni 
rata-rata sebesar Rp.1.380.000  atau 33,78 persen 
dari total pendapatan luar usahatani. Beragamnya 

sumber pendapatan rumah tangga tani, baik 
dari luar usahatani maupun dari usahatani yang 
diusahakannya akan sangat penting artinya bagi 
petani, karena rumah tangga tani  tidak hanya 
akan menggantungkan pendapatan pada satu 
sumber saja.

Berdasarkan uraian tentang sumber 
pendapatan rumah tangga tani baik dari usahatani 
maupun dari luar usahatani, maka secara 
keseluruhan pendapatan rumah tangga tani di 
lokasi penelitian secara rinci disajikan pada Tabel 
5 dibawah ini 
Tabel 5. Total Pendapatan Rumah Tangga Tani 

di Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 
2010

Sumber 
Pendapatan 

Rata-rata
per tahun Persen

Pendapatan 
Usahatani 12.018.258 74,63

Pendapatan 
Luar Usahatani 4,085,067 25,37

Pendapatan 
Rumah tangga 
tani

16,103,325 100

Sumber :  Data primer diolah, 2010 
Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa 

rata-rata pendapatan rumah tangga tani di 
lokasi penelitian adalah sebasar Rp. 16,103,325.   
Berdasarkan sumbernya pendapatan rumah 
tangga tani masih di dominasi oleh pendapatan 
usahatani  yakni sebesar Rp.12.018.258 (74,63%) 
dari total pendapatan  rumah tangga tani.  
Sedangkan sisanya  sebesar Rp. 4,085,067 berasal 
dari pendapatan luar usahatani.

4. Kontribusi Pendapatan Kopra
Kontribusi pendapatan kopra dianalisis 

dengan membandingkan persentase pendapatan 
sub sektor yang ingin diketahui kontribusinya 
dengan total pendapatan.  Pendapatan rumah 
tangga tani tersebut berasal dari pendapatan 
usahatani sebesar Rp.12.018.258 dan pendapatan 
luar usahatani adalah Rp.4.085.067.  Beragamnya  
pekerjaan luar usahatani yang ditekuni anggota 
rumah tanggatani, secara otomatis akan 
mempengaruhi jumlah pendapatan luar usahatani.  
Jenis pekerjaan luar usahatani antara lain sebagai 
pegawai yang memberikan pendapatan sebesar 
Rp.1.380.000  per tahun atau 33,78 %.  Pekerjaan 
sebagai pedagang memberikan pendapatan 
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sebesar Rp. 920.400 per tahun atau 22,53 %.  
Sementara pekerjaan sebagai buruh luar usahatani 
memberikan pendapatan sebesar Rp.1.006.667 
per tahun atau 24,64 % dari total pendapatan 
luar usahatani.   
Tabel 6. Kontribusi Pendapatan Kopra Terhadap 

Pendapatan Rumah Tangga Tani di 
Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 
2010

Sumber 
Pendapatan 

Nilai 
Pendapatan
Rp / tahun

Kontribusi 

Pendapatan 
kopra 

7.799.131 48,43

Pendapatan 
usahatani lain

4.219.127 26,20

Pendapatan luar 
usahatani

4,085,067 25,37

Pendapatan 
rumah tangga 
tani

16,103,325 100

Sumber : Analisis data primer, 2010
Data Tabel 6  menunjukkan bahwa 

pendapatan kopra memberikan kontribusi 
dengan kategori rendah yakni hanya sebesar 
48,43 % terhadap pendapatan rumah tangga 
tani di lokasi penelitian.  Rendahnya nilai 
kontribusi menunjukkan bahwa pendapatan kopra 
meskipun masih cukup dominan dalam struktur 
pendapatan usahatani, namun secara umum hanya 
memberikan kontribusi yang lebih rendah dari 
sumber pendapatan lainnya yakni pendapatan 
usahatani lain dan pendapatan luar usahatani 
yang mencapai 51,57 %.  Nilai kontribusi sebesar 
48,43% ini, sekaligus dapat dijadikan dasar 
untuk menyimpulkan bahwa pendapatan rumah 
tangga tani di lokasi penelitian mulai bergeser ke 
sumber pendapatan lain,  baik pada jenis komoditi 
pertanian lain, maupun pada pekerjaan di luar 
usahatani.   

KEsIMPULAN DAN sARAN

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Rata-rata pendapatan komoditi kopra 

yang diterima oleh petani adalah sebesar 
Rp.7.799.131 per tahun 

2. Hasil estimasi menunjukkan bahwa fak-
tor-faktor yang berpengaruh meningkatkan 
pendapatan kopra secara signifikan, antara 
lain harga kopra, luas lahan, pengalaman 
petani, serta tanaman sela jenis tanaman 
semusim.   

3. Rata-rata pendapatan rumah tangga tani 
di lokasi penelitian adalah sebesar Rp. 
16,103,325 per tahun, yang bersumber dari  
pendapatan usahatani  74,63 persen dan luar 
usahatani 25,37 persen.

4. Pendapatan kopra memberikan kontribusi 
dengan kategori rendah (48,43%)  terhadap 
pendapatan rumah tangga tani di lokasi 
penelitian.

saran
1. Perlunya upaya Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan mutu kopra yang dihasilkan 
petani, sehingga mendorong peningkatan 
harga jual kopra, yang diharapkan men-
ingkatkan pendapatan petani kelapa agar 
mampu hidup secara lebih sejahtera. 

2. Perlu perhatian pemerintah setempat untuk 
mengembangkan diversifikasi produk olahan 
dari bahan dasar kelapa selain daging buah 
kelapa, misalnya dengan memanfaatkan air, 
tempurung bahkan sabut kelapa sebagai al-
ternatif bagi peningkatan pendapatan rumah 
tangga tani petani kelapa.



�� Jurnal Agroforestri  Volume V Nomor 3 September 2010

Kontribusi Komoditi Kopra  terhadap Pendapatan Rumah Tangga Tani  di  Kabupaten  Halmahera Utara

DAfTAR PUsTAKA

Biro Pusat Statistik, 2009. Halmahera Utara Dalam Angka. Halmahera Utara. Tobelo

Biro Pusat Statistik, 2009. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, 
Katalog BPS

Gujarati, D. 2006. Ekonometrika Dasar. Terjemahan. Erlangga. Jakarta.

Kadato, A. 2005. Optimalisasi Pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara. Materi Lokakarya 
Penanggulangan Kemiskinan Halmahera, 4-5 Juli 2005 di Tobelo.

Luhukay, 2009. Analisis Pengolahan Gula Aren Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa 
Tuhaha, Kabupaten Maluku Tengah. Tesis, UGM (Tidak dipublikasikan).

Nazir, M.1983. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia Jakarta.


