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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latang Belakang 

Bringin adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Wajak, Kabupaten 

Malang, Provinsi Jawa Timur, desa ini memiliki tiga dusun, diantarannya : Dusun 

Bringin, Dusun Garotan, dan Dusun Boros. Desa Bringin merupakan wilayah yang 

terletak di lereng gunung semeru dan memiliki sifat tanah yang subur, sehingga 

sangat berpotensi dalam bidang pertanian. Adanya potensi pertanian yang tinggi 

dan letak desa yang cukup jauh dari kota, membuat masyarakat memilih bekerja 

sebagai petani dan meningkatkan hasil pertanian di desa ini. Salah satu usaha tani 

yang dijalankan di desa ini adalah usaha pembibitan sengon. Pembibitan ini 

mayoritas dilakukan oleh warga dusun Bringin, karena pembibitan memiliki 

potensi yang cukup tinggi sehingga warga memanfaatkan lahan dan pekarangan 

yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomiannya dengan membuat usaha 

pembibitan sengon. Pada umumnya sektor petanian sangat berpengaruh penting 

dalam hidup masyarakat. Dengan dukungan wilayah yang subur pembibitan sengon 

dapat berhasil dan membantu para warga untuk mencukupi kebutuhan 

keluargannya. 

Pembibitan sengon di Dusun Bringin sudah diusahakan secara turun temurun, 

dalam perkembangannya pembibitan sengon ini telah dibudidayakan oleh sebagian 

warga desa. Banyak warga yang membuat usaha pembibitan sengon, karena 

semakin tahun permintaan akan tumbuhan kayu sengon semakin meningkat. Kayu 

sengon yang memiliki manfaat yang banyak sehingga banyak permintaan akan bibit 

https://id.wikipedia.org/wiki/Wajak,_Malang
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sengon. Sengon atau Paraserianthes falcataria (L.) termasuk famili Leguminoceae. 

Tanaman ini sangat potensial untuk dipilih sebagai salah satu komoditas dalam 

pembangunan hutan tanaman, karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan ekologis 

yang luas. Keunggulan ekonomi Pohon Sengon adalah jenis pohon kayu cepat 

tumbuh (fast growing species), pengelolaan relatif mudah, sifat kayunya termasuk 

kelas kuat dan permintaan pasar yang terus meningkat Nugroho dan Salamah 

(2015), selain itu secara ekologis Sengon dapat meningkatkan kualitas lingkungan 

seperti meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki tata air Suharti (2008). 

Dari data tabel BPS Indonesia 2016 menunjukkan bahwa produksi kayu bulat di 

Indonesia cukup banyak, kayu sengon terdapat pada urutan ke 3 produksi kayu bulat 

terbanyak di Indonesia, yaitu total sejumlah 2.556.979,59 m³. Pada urutan pertama 

terdapat kayu akasia dan pada urutan kedua yaitu kayu meranti. 

Tabel 1. Produksi Kayu Bulat di Indonesia Menurut Jenisnya per Triwulan (m
3
), 

2016 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2016) 

Sengon memiliki beragam manfaat dari semua bagian pohonnya, mulai dari 

daun hingga perakarannya. Bagian yang memberikan manfaat yang paling besar 

dari pohon sengon adalah batang kayunya. Batang kayu sengon memiliki 

karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan industri, karena ringan dan warnanya 

putih segar. Saat ini sengon kayu olahan berupa papan dengan ukuran tertentu 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 Akasia 53,71% 54,83% 54,92% 55,39% 54,72%

2 Meranti 9,91% 11,19% 11,47% 12,68% 11,32%

3 Sengon 5,82% 6,58% 5,52% 6,28% 6,05%

4 Rimba Campuran 6,18% 6,07% 5,80% 5,73% 5,94%

5 Ekaliptus 3,56% 4,24% 4,62% 4,73% 4,29%

No Jenis Kayu Bulat
Tahun 2016

Jumlah
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sebagai bahan pembuat peti, papan penyekat, pengecoran semen dalam konstruksi, 

industri korek api, pensil, bahan baku industri kertas, kayu lapis (plag wood), kayu 

pertukangan (perabotan rumah tangga), kerajinan seni yang bernilai tinggi, serta 

kayu bakar.  

Perkembangan industri kayu ini memacu aga para pelaku usaha pembibitan 

sengon harus mengembangkan budidaya sengon agar dapat memenuhi permintaan 

bibit sengon. Melihat potensi yang tinggi akan sengon, guna untuk mengetahui 

usaha pembibitan sengon apakah memiliki prospek yang baik dan merupakan usaha 

pembibitan yang layak untuk dikembangkan, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kelayakan Finansial Usaha Pembibitan Sengon di Dusun 

Bringin, Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Berapakah biaya dan benefit usaha pembibitan sengon di Dusun Bringin, 

Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ? 

2. Apakah usaha pembibitan sengon layak atau tidak secara finansial untuk 

dikembangkan di Dusun Bringin, Desa Bringin, Kecamatan Wajak, 

Kabupaten Malang ? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui biaya dan benefit usaha pembibitan sengon di Dusun Bringin, 

Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui kelayakan finansial usaha pembibitan sengon yang dilakukan 

oleh warga di Dusun Bringin, Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten 

Malang. 

Kegunaan Penelitian ini adalah : 

1. Bagi pelaku usaha dan peneliti, yaitu sebagai masukan informasi sehingga 

dapat membantu dalam meningkatkan usahannya, menghadapi masalah 

dalam kegiatan usahatani dan menjalankan perannya sebagai peneliti. 

2. Bagi dunia akademis, penelitian ini meruapakan bagian dari proses belajar 

yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dan 

berguna untuk penelitian berikutnya. 

1.4 Batasan Istilah & Pengukuran Variabel 

Batasan-batasan istilah dan pengukuran variabel dalam penelitian adalah: 

1. Benefit adalah nilai uang hasil penjualan bibit sengon dan diukur dengan Ribu 

Rupiah 

2. Net Benefit adalah nilai penjualan bibit sengon dikurangi dengan biaya 

pembibitan sengon dan diukur dengan Ribu Rupiah 

3. Produksi adalah bibit sengon yang dihasilkan diukur dengan satuan batang 

4. Biaya Operational Maintenance (OM) adalah biaya yang digunakan untuk 

operasional dan pemeliharaan pembibitan sengon meliputi : polybag, benih, 
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pupuk, pestisida, green house, listrik dan tanah. Diukur dengan satuan Ribu 

Rupiah. 

5. Investasi adalah biaya untuk membeli atau membiayai barang – barang 

investasi jangka panjang meliputi : lahan, cangkul, sekop, selang air, gembor, 

sprayer, gerobak dan water pump. Diukur dengan satuan Ribu Rupiah. 

6. Tenaga kerja adalah orang yang terlibat dalam pembibitan sengon 

7. Petani pembibit adalah orang yang bertanggung jawab kepada usaha 

pembinitan sengon dan diukur dengan jumlah hari kerja per orang
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