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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem agroforestry yang 

berdampak baik terhadap peningkatan pendapatan pesanggem tanaman vanili. Penelitian ini 

mengambil lokasi di kawasan areal hutan pada petak 20e yang memiliki luas 11,9 ha dan 

terletak di wilayah RPH. Sroyo, BKPH. Rogojampi, KPH. Banyuwangi Barat Unit II Jawa 

Timur. 

Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian antara lain rol meter dan meteran 

untuk mengetahui keadaan lokasi, kalkulator, questioner, alat tulis-menulis serta kamera. 

Adapun bahan yang digunakan adalah areal hutan kemasyarakatan sosial dengan sistem 

tanam agroforestry. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi 

dan interview. Pengambilan contoh dipilih dari populasi yang telah distratifikasikan 

berdasarkan luas lahan garapan (andil), sehingga didapat 3 strata. Luas lahan yang digarap 

oleh pesanggem adalah antara dibawah 0,11 ha (strata I), strata II 0,11 – 0,20 ha dan di atas 

0,20 ha (strata III). Untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani digunakan analisis B/C 

Ratio yang merupakan perbandingan antara benefit (pendapatan) dengan total biaya produksi. 

Perhitungan perubahan pendapatan pesanggem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendapatan pesanggem setelah adanya sistem agroforestry dalam program perhutanan sosial 

yang dibandingkan dengan pendapatan pesanggem sebelum adanya sistem agroforestry 

dalam program perhutanan sosial. Hasilnya, diperoleh peningkatan pendapatan sebesar 41,93 

persen, angka tersebut menunjukkan bahwa persentase perubahan pendapatan tersebut adalah 

cukup dengan nilai rata-rata B/C ratio adalah sebesar 10,699. Vegetasi tanaman hutan terbagi 

atas 6 jenis antara lain : mahoni, sengon, cendana, lamtoro, petai dan nangka dengan jumlah 

tanaman kurang lebih 104 per petaknya berupa vegetasi mahoni, sengon, cendana, lamtoro 

dan petai. 

Sistem agroforestry vanili pada pola pengelolaan hutan bersama masyarakat mampu 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para pesanggem sekaligus meningkatkan taraf sosial 

ekonomi keluarga.  

 


