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ABSTRAK 
 

Penelitianinibertujuanmenganalisispengaruhindekskeberlanjutanperkebunankelapasawitbersamafaktorlainnyate
rhadappendapatanmasyarakatsekitar. Sampelpenelitian adalah perusahaanperkebunankelapasawityang 
dipilihsecarasengajaberdasarkanbagian Daerah Aliran Sungai dan sampelmasyarakatsekitaryang 
dipilihsecaraacakdalamkelompokwilayah ring satu. Data dianalisisdengan 
menggunakanregresibergandadenganvariabelterikat, yaknipendapatan dan variabelbebas, yakniumur kepala 
keluarga, pendidikan kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, jumlah sumber pendapatan dan indeks 
keberlanjutan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkanbahwaumur, pendidikan dan 
indeks keberlanjutan perusahaan perkebunan kelapa sawit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
pendapatan rumah tangga di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit, sedangkan jumlah anggota rumah 
tangga dan jumlah sumber pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan rumah 
tangga.Pengaruh signifikan indeks keberlanjutan perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap tingkat 
pendapatan rumah tangga di sekitarnya menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks keberlanjutan perkebunan 
kelapa sawit, maka semakin tinggi pula pendapatan masyarakat di sekitarnya. 

 

Kata kunci:  pengaruh, indekskeberlanjutan, perusahaanperkebunan, pendapatan,  masyarakatsekitar 
 

 

ABSTRACT 
 

This study aims to analyze the influence of the sustainability index of palm oil plantations along with other factors 
on the income of the local community in Central Kalimantan. The research sample was oil palm plantation 
companies which were purposively selected based on the watershed area and the sample of the local communities 
were randomly selected in the ring one region group. Data were analyzed using multiple linear regression equations 
with the dependent variable, namely income and independent variables, namely the age of the family head, the 
education of the family head, the number of family members, the number of income sources and the sustainability 
index of the oil palm plantation companies. The results showed that age, education and sustainability index of palm 
oil plantation companies had a positive and significant effect on household income levels of local community, while 
the number of household members and the number of sources of income did not significantly influence the level of 
household income level. Significant influence of the sustainability index of palm oil plantation companies on 
household income levels indicates that the higher the sustainability index of the palm oil plantation, the higher the 
income of local communities. 

 

Keywords:  influence, sustainability index, plantation companies, income, local communities 
 
 

1. PENDAHULUAN  
 

Perkebunan kelapasawit di Indonesia 
merupakan salah 
penyumbangProdukDomestikBruto (PDB) 

Negara Indonesia. Nilai 
ekspordariproduksiperkebunankelapasawi
t pada tahun 2015 adalahberjumlah US$ 

15.385.275.000 atausetaraRp. 200 trilyun 
(asumsi US$1=Rp.13.000) atau 2,23% 
darinilai PDB yang berjumlahRp. 8.982,51 
trilyun. Selainitu, 

perkebunankelapasawitmampumenyerapte
nagakerjasebanyak 3,4 juta orang 
(Dirjenbun, 2016). 
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Luas areal 

tanamanperkebunankelapasawit pada 
tahun 2015 di Kalimantan Tengah mencapai 
1.142.004 ha atau 10,14% dari total luas 
areal tanamanperkebunankelapasawit di 
Indonesia, yakniseluas 11.260.277 ha. Areal 
tanamanperkebunankelapasawit pada 
tahun 2012 adalahseluas 1.164.009,41 ha 
dan meningkat pada tahun 2016 
meningkatmenjadi 1.495.605,89 
ha.Periodeini juga 

terjadipeningkatanproduksidari 
3.200.920,15 ton pada tahun 2012 menjadi 
4.485.167,20 ton pada tahun 

2016(Anonim, 2017). Artinyapada 
periodetersebutterjadipeningkatanluas 
areal sebesar 28,49% dan 
peningkatanproduksisebesar 40,12%. 

Peningkatanluas areal dan 
produksiterciptadarihasilpembangunanper
kebunankelapasawit di Kalimantan Tengah 
yang 
memilikipengaruhterhadapkehidupansosial
ekonomimasyarakatsekitar pada umumnya 
dan pendapatanmasyarakatsekitar pada 
khususnya. Hal inidiungkapkan oleh salah 
satupemerhati, yakniRony, dkk. (2013), 
Ruslan (2014), Rusmawardi (2014) dan 
Laing (2016). 

Hasil penelitian Rony, dkk., Ruslan dan 
Laing 
menunjukkanbahwaperkebunankelapasawi
tberdampakpositifterhadappendapatanmas
yarakatlokal. Hasil penelitianpenelitian 
Rony, dkk. dan Ruslan 
menyatakanbahwatelahmampumenigkatka
npendapatanmasyarakat. Demikian juga 
hasilpenelitianLaing 
menunjukkanbahwasejakadanyakegiatanpe
rkebunan di 
DesaBadakMekarmemberikanpeluangpeke
rjaanbagipenduduk di area 
sekitarperkebunan, 
haltersebutternyatamemberikandampakpo
sitifbagipendapatanmasyarakat. 

Hasil penelitianketigapeneliti di 
atassesuaidenganapa yang 
diharapkandalamsalah satuUndang-
undangnomor 18 Tahun 2004 pasal 2 
yangmenyatakanbahwaperkebunandiselen
ggarakanbedasarkanatasasasmanfaat dan 

berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, 
keterbukaan, sertaberkeadilan. 
Tujuanperkebunankelapasawitadalahuntuk
meningkatkanpendapatanmasyarakatlokal, 
daerah, dan negara, 
sertamenciptakanlapangankerjauntuksebes
ar-besarnyakesejahtraanrakyat. Hasil 
penelitiankeduapeneliti di 
atasmenunjukkanbahwakeberadaanatauek
sistensiperusahaanperkebunankelapasawit
tersebutberpengaruhterhadappendapatan
masyarakat di sekitarnya.   

Agunggunanto (2011) menyatakan 
bahwa pendapatan masyarakat atau rumah 
tangga di Kecamatan Wedung Kabupaten 
Demak, Jawa Tengah dipengaruhi secara 
positif oleh jumlah anggota keluarga yang 
bekerja, kemudian hasil penelitian Lhing, et 
al. (2013) megungkapkan bahwa salah satu 
faktor sosial ekonomi rumah tangga di 
Myanmar yang paling penting adalah tingkat 
pendidikan, selain itu ditentukan juga oleh 
umur, luas lahan dan jumlah usahatani. 

Menurut penelitian Teame dan Woldu 
(2016) menunjukkan bahwa usia atau umur 
rumah tangga dan pendidikan berpengaruh 
positif terhadap pendapatan rumah tangga 

pada ke-4 desa  di ZobaMaekel, 
Eritrea.Selanjutnya Budiartiningsih, et al. 
(2010) menyatakan bahwa pendapatan 
rumah tangga dapat berasal lebih dari 
sektor non usahatani/informal memiliki 
kontribusi yang besar terhadap peningkatan 
pendapatan keluarga petani. Sumber 
pendapatan yang beragam tersebut terjadi 
karena anggota rumah tangga yang bekerja 
melakukan lebih dari satu jenis kegiatan.  

Menurut hemat penulis adalah bahwa 
selain umur, pendidikan, jumlah anggota 
keluarga, jumlah anggota keluarga yang 
bekerja dan jumlah sumber pendapatan 
yang mempengaruhi pendapatan rumah 
tangga, eksistensi perusahaan perkebunan 
kelapa sawit juga diduga berpengaruh 
terhadap tingkat pendapatan masyarakat di 
sekitarnya.  Menurut Dehen, et al. (2013) 
bahwaeksistensi perusahaan perkebunan 
kelapa sawit secara kuantitatif diukur 
dengan indeks keberlanjutannya. 
Indekskeberlanjutanmerupakannilai yang 
menentukantingkatatau status 
keberlanjutanperkebunankelapasawit yang 



 

 

 

 

562 

 

Prosiding Forum Komunikasi perguruan Tinggi Pertanian 
Indonesia (FKPTPI) 2018 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 

 

nilainyamulai 0 sampaidengan 
100%.Masyarakatsekitar/lokaladalahmasy
arakat yang 
bermukimdekatdenganlokasiperkebunanke
lapasawit dan 
terkenadampaklangsungnyaatauseringdina
makandengan ring satu, 
dalamsatuandesa.Untukmemastikanpengar
uheksistensiperusahaanperkebunankelapas
awitsecarakuantitatifterhadappendapatan
masyarakatsekitar, 
penelitianinibertujuanmenganalisispengaru
hindekskeberlanjutanperkebunankelapasa
witbersamafaktorlainnya (umur, 
pendidikan, jumlah anggota keluarga,jumlah 
anggota keluarga yang bekerja dan jumlah 
sumber 
pendapatan)terhadapterhadappendapatan
masyarakatsekitar. 
 
 
2. METODE 

Tempat penelitian ditentukan secara 
sengaja di Kabupaten Kotawaringin Barat, 
Kalimantan Tengah karena merupakan 
salah satu kabupaten sebagai penyumbang 
terbesar (35,72%) terhadap produksi sawit 
di Kalimantan Tengah. Penelitian ini 
menggunakan metode survei, yaitu 
penelitian untuk memperoleh fakta dan 
mengenal masalah-masalah serta 
mendapatkan pembenaran terhadap 
praktik-praktik yang sedang berlangsung 
oleh unit tertentu dalam suatu tempat dan 
waktu tertentu dengan sampel (Nazir, 
2005).  

Sampel, meliputi perusahaan 
perkebunan kelapa sawit (PPKS) dan rumah 
tangga yang bermukim di desa (di dalam 
dan di luar kawasan PPKS).  PPKS 
sampel dipilih berdasarkan posisinya dalam 
daerah aliran sungai (DAS), meliputi bagian 
hulu (1 dan 2), tengah (3 dan 4) dan hilir (5 
dan 6). Desa sampel di dalam kawasan PPKS 
disesuaikan dengan jaraknya terhadap 
perusahaan sampel, yakni desa yang 
dikategorikan oleh perusahaan sebagai ring 
satu (terdekat), sedangkan desa di luar 
kawasan PPKS dipilih desa yang terletak 
sangat jauh dan dianggap tidak dipengaruhi 
oleh PPKS.  Sampel terkecil berikutnya 
adalah sampel rumah tangga dalam unit satu 

keluarga atau kepala keluarga (KK) yang 
dipilih secara acak sederhana, yakni setiap 
rumah tangga dalam populasi tertentu 
mendapat peluang yang sama untuk dipilih. 
Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 134 
rumah tangga dengan prosedur penentuan 
sampel (n) menurut Parel, et al. (1973) 
sebagai berikut:  

222

22





ZNd

NZ
n


  

....................................................................................(1) 
dimana: 
N = jumlah populasi 

Z =  Konstanta yang diperoleh dari tabel 
normal baku pada derajat 
kepercayaan yang dikehendaki (95%) 

2 =  varianspopulasi 

d  =  bound of error yang 
ditolerir/dikehendaki (0,10) 

Varianspopulasibelumdiketahuisehinggadit

aksirmenggunakanvarianssampel ( 2s ) 
dengan rumus: 

1

)(2
2




n

xxis .................................................... (2) 

 dimana: 

ix = luas lahan yang dikelola oleh petani ke-

i (ha) 
i  = 1, 2, 3,..,35 
Sehingga rumus di atas menjadi: 

222

22

sZNd

sNZ
n


  .............................................. (3) 

dimana: 
N = jumlah populasi 

Z =  Konstanta yang diperoleh dari tabel 
normal baku pada derajat kepercayaan 
yang dikehendaki (95%) 

2s = varians sampel luas lahan 

d =  bound of error yang 
ditolerir/dikehendaki (0,10) 
Berdasarkan varians dari 35 sampel, 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 134 
rumah tangga yang ada di dalam kawasan 
PPKS dan 33 rumah tangga di luar kawasan 
PPKS. Lebih rinci jumlah sampel masing-
masing desa (nh), ditentukan dengan rumus: 

hh N
N

n
n . .......................................................... (4) 

dimana: 
n  = total sampel 
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N  = jumlah populasi 

hN  = populasi masing-masing desa 

Data yang diperlukan adalah 
pendapatan rumah tangga, umur kepala 
keluarga, pendidikan kepala rumah tangga, 
jumlah anggota rumah tangga, jumlah 
sumber pendapatan dan indeks 
keberlanjutan perusahaan perkebunan 
kelapa sawit.  

Pendapatanrumahtanggaadalahjumlah
penghasilanbersihdariseluruhanggotaruma
htangga yang 
disumbangkanuntukmemenuhikebutuhanb
ersamamaupunperseorangandalamrumaht
angga (Rp/tahun). 
Penghasilanbersihataupendapatanmerupak
anselisihpenghasilandenganbiaya yang 
dikorbankanuntukmemperolehpenghasilan
dimaksud (Rp/tahun). 
Umuradalahumurkepalakeluarga yang 
diukurdalamsatuantahun. 
Pendidikanadalahpendidikan formal yang 
pernahdiikutiolehkepalakeluarga  yang 
diukurdalamsatuantahun. 
Jumlahanggotakeluargaadalahbanyaknyaan
ggotakeluarga yang 
adadalamsaturumahtangga yang 
bersangkutan dan 
diukurdalamsatuanorang. 
Jumlahsumberpendapatanmerupakanpeker
jaan yang 
ditekuniolehsuaturumahtanggauntukmeng
asilkanpendapatannya dan 
diukurdalamsatuanunit. 
Indekskeberlanjutanmerupakannilaiindeks
keberlanjutanmasing-
masingperusahaanperkebunankelapasawit 
yang disesuaikandengan responden pada 
masing-masingdesa, 
diukurdalamsatuanpersen (%). 

Nilai keberlanjutan diproyeksikan pada 
garis mendatar dalam skala ordinasi yang 
berada di antara dua titik ekstrim, yaitu titik 
ekstrim buruk dan baik yang diberi nilai 
indeks antara 0 sampai 100 persen. Nilai 
keberlanjutan dihitung menggunakan 
metode Multi Dimensional Scaling (MDS) 
terhadap 54 atribut yang dikelompokkan ke 
dalam lima dimensi, yaitu dimensi ekonomi 
terdiri dari 9 atribut, dimensi sosial terdiri 
dari 18 atribut, dimensi  lingkungan terdiri 
dari 10 atribut, dimensi teknologi terdiri 

dari 9 atribut dan dimensi legalitas terdiri 
dari 8 atribut. Komputasi MDS dibantu 
dengan Program Microsoft Office Excel Add-
Ins RAPFISH yang disebut dengan 
pendekatan RAP-PALM OIL (Rapid Appraisal 
for Palm Oil). RAP-PALM OIL RAP-PALM OIL 
dimodifikasi dari pendekatan RAPFISH 
(Rapid Appraisal for Fisheries) yang 
dikembangkan oleh University of British 
Colombia, Canada untuk menilai 
keberlanjutan perikanan tangkap 
(Kavanagh dan Pitcher, 2004).Indeks 
keberlanjutan digunakan untuk 
menentukan status keberlanjutan dengan 
kategori seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kategori Status Keberlanjutan  

IndeksKeberlanjutan Status Keberlanjutan 

0 – 25 
Buruk/bad 
(tidakberkelanjutan) 

26 – 50 
Kurang/poor 
(kurangberkelanjutan) 

51 – 75 
Cukup/adequate 
(cukupberkelanjutan) 

76 – 100 Baik/good (berkelanjutan) 

Sumber: Suyitman,dkk. (2009) 

Berdasarkan hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa indeks keberlanjutan 
perkebunan sawit di tempat penelitian 
berkisar antara 79,33-89,43%. Mengacu 
pada Tabel 2 dapat dikatakan bahwa indeks 
keberlanjutan tersebut termasuk dalam 
rentang 76-100 artinya status keberlanjutan 
perkebunan kelapa sawit di Kalimantan 
Tengah termasuk kategori yang baik atau 
berkelanjutan. 

Metode analisis data untuk 
menganalisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap tingkat pendapatan 
rumah tangga di sekitar perusahaan 
perkebunan kelapa sawit, dilakukan dengan 
menggunakan metode regresi berganda, 
dengan model persamaan sebagai berikut: 
 

eXbXbXbXbXbaY  5544332211

…………………………………………………………. (5) 
 
dimana:  
Y = pendapatan rumah tangga (Rp/tahun) 
X1 = umur kepala keluarga (tahun) 
X2 = pendidikan kepala keluarga (tahun) 
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X3 = jumlah anggota keluarga (orang) 
X4 = jumlah sumber pendapatan (unit) 
X5 = indeks keberlanjutan perusahaan 

perkebunan kelapa sawit (%) 
b1-5=koefisien regresi variabel X1-5 
 
 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

Hasilanalisis regresi faktor-faktor yang 
mempengaruhi pendapatan rumah tangga 
di sekitar perusahaaan perkebunan kelapa 
sawit di Kalimantan Tengah disajikan pada 
Tabel 2. 
 
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pendapatan Rumah 
Tangga di Sekitar Perusahaan Perkebunan 
Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah 

No. Variabel Bebas 
Koefiisien 

Regresi 
t-sig SCB 

1 Konstanta 172.082 0,955  

2 Umur 281.937***) 0,000 0,762 

3 Pendidikan 554.507***) 0,000 0,491 

4 
Jumlah anggota 
keluarga  

59.365 0,822 0,029 

5 
Jumlah sumber 
pendapatan  

709.591 0,113 0,317 

6 
Indeks 
keberlanjutan 

46.500***) 0,000 0,620 

F-sig=0,000  Adj. R2  = 0,515 

Keterangan: 
***)=signifikan pada taraf kepercayaan 99% 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai F-

sig=0,000 berarti model regresi tersebut 
telah layak digunakan, dengan taraf 
kepercayaan 99%. Demikian juga apabila 
dilihat dari nilai R2=0,515,wajarlah karena 
ada dua variabel bebas yang tidak signifikan, 
yaitu variabel jumlah anggota keluargadan 
jumlah sumber pendapatan, sehingga 
multikolinearitas dapat diabaikan. Oleh 
karena itu model tersebut di atas sudah 
dianggap layak untuk diinterpretasi-kan 
lebih lanjut. 

Kemampuan model tersebut 
menjelaskan bahwa pengaruh umur, 
pendidikan, jumlah anggota keluarga, 
jumlah sumber pendapatan dan indeks 
keberlanjutan perkebunan kelapa sawit 
terhadap tingkat pendapatan rumah tangga 

di sekitar perusahaan perkebunan kelapa 
sawit adalah sebesar 51,50% sedangkan 
sisanya (48.50%) dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak termasuk di dalam model.  

Berdasarkan uji statistik t (uji parsial), 
yaitu dengan mengacukepadanilai t-sig, 
menunjukkan bahwa umur, pendidikan, 
jumlah anggota rumah tangga, jumlah 
sumber pendapatan dan indeks 
keberlanjutan perusahaan perkebunan 
kelapa sawit berpengaruh positif terhadap 
tingkat pendapatan rumah tangga di sekitar 
perusahaan perkebunan kelapa sawit, 
namun jumlah anggota rumah tangga dan 
jumlah sumber pendapatan berpengaruh 
tidak nyata terhadap tingkat pendapatan 
rumah tangga. 

Interpretasi masing-masing faktor yang 
berpengaruh nyata terhadap pendapatan 
rumah tangga di sekitar perusahaan 
perkebunan kelapa sawit adalah sebagai 
berikut:  
a. Umur kepala keluarga berpengaruh 

nyata terhadap tingkat pendapatan 
rumah tangga di sekitar perkebunan 
kelapa sawit pada taraf kepercayaan 
99%.Artinya apabila umur kepala 
keluarga lebih tua, maka tingkat 
pendapatannya juga menjadi lebih tinggi 
dibandingkan rumah tangga yang kepala 
keluarga berumur lebih muda. 

b. Pendidikan kepala keluarga 
berpengaruh nyata terhadap tingkat 
pendapatan rumah tangga di sekitar 
perkebunan kelapa sawit pada taraf 
kepercayaan 99%. Artinya apabila 
pendidikan formal kepala keluarga lebih 
tinggi, maka tingkat pendapatannya juga 
menjadi lebih tinggi dibandingkan 
rumah tangga yang kepala keluarganya 
berpendidikan lebih rendah. 

c. Indeks keberlanjutan perusahaan 
perkebunan kelapa sawit berpengaruh 
nyata terhadap tingkat pendapatan 
rumah tangga di sekitarnya pada taraf 
kepercayaan 99%. Artinya apabila 
indeks keberlanjutan suatu perusahaan 
perkebunan kelapa sawit lebih tinggi, 
maka tingkat pendapatan rumah tangga 
di sekitarnya juga menjadi lebih tinggi 
dibandingkan rumah tangga di sekitar 
perusahaan perkebunan kelapa sawit 
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yang memiliki indeks keberlanjutan 
lebih rendah. 

Pengaruh masing-masing faktor umur, 
pendidikan, jumlah anggota keluarga, 
jumlah sumber pendapatan dan indeks 
keberlanjutan perkebunan kelapa sawit 
terhadap tingkat pendapatan rumah tangga 
di sekitarnya, memiliki besar yang berbeda-
beda. Besar pengaruh dimaksud, dapat 
dilihat dari Standardized Coefficients Beta 
(SCB). Apabila nilai SCB semakin besar, 
maka semakin besar pengaruh faktor yang 
bersangkutan (variabel bebas) terhadap 
pendapatan rumah tangga di sekitar 
perkebunan kelapa sawit (variabel terikat). 
Dengan demikian, atas dasar nilai SCB 
menunjukkan bahwa indeks keberlanjutan 
perusahaan perkebunan kelapa sawit 
memiliki pengaruh terbesar kedua terhadap 
tingkat pendapatan rumah tangga di dalam 
kawasan perusahaan, sebaliknya jumlah 
anggota keluarga memiliki pengaruh 
terkecil. 

Hal yang dianggap penting dari hasil 
penelitian ini adalah bahwa disamping 
faktor-faktor umum yang telah diteliti oleh 
peneliti sebelumnya (seperti: umur, 
pendidikan, jumlah anggota keluarga dan 
jumlah sumber pendapatan), ternyata 
indeks keberlanjutan perusahaan 
perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian 
juga sangat menentukan tingkat pendapatan 
rumah tangga yang bermukim di sekitarnya. 
Hal ini disebabkan karena sebagian 
masyarakat lokal bekerja sebagai karyawan 
di perusahaan tersebut, sebagian sebagai 
petani plasma, sebagai pedagang 
pengumpul TBS yang kemudian menjualnya 
kepada perusahaan dan sebagian dapat 
menjual produksinya kepada rumah tangga 
karyawan di perusahaan perkebunan kelapa 
sawit. 
 
 
4. KESIMPULAN 
 

Berdasarkanhasilpenelitian dan 
pembahasan, 
dapatdisimpulkanbahwaselainumur, 
pendidikan, jumlah anggota keluarga dan 
jumlah sumber pendapatan, ternyataindeks 
keberlanjutan perusahaan perkebunan 

kelapa sawit berpengaruh nyata secara 
positif terhadap tingkat pendapatan rumah 
tangga di sekitarnya. 
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