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KATA PENGANTAR
Kayu cempaka telah diperdagangkan sejak lama baik dalam bentuk kayu bulat, kayu
gergajian dan konstruksi jadi seperti furniture, lemari, pintu, jendela maupun rumah jadi,
perahu, panel, alat olahraga, alat musik kolintang dan plywood. Kayu Cempaka merupakan
bahan baku utama dalam konstruksi rumah panggung Minahasa atau yang lebih dikenal dengan
sebutan “Rumah Woloan” karena rumah panggung ini banyak diproduksi dari daerah Woloan
yang terletak di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. .
Buku ini membahas tentang Prospek Pengembangan cempaka di Sulawesi Utara dan
sebagai gambaran tentang prospek bisnis kayu Cempaka di Sulawesi Utara. Berbagai hal
dibahas dalam buku ini, mulai dari Sifat kayu, Silvikultur dan pengelolaan, Pemanenan dan
hasil, sampai analisis biaya dan penadapatan.
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam pembuatan buku ini. Semoga buku bermafaat dan dapat menjadi inspirasi
untuk mejaga kelestarian hutan Indonesia.

Manado, Oktober 2011
Penulis

I. PENDAHULUAN

Kayu cempaka telah diperdagangkan sejak lama baik dalam bentuk
kayu bulat, kayu gergajian dan konstruksi jadi seperti furniture, lemari,
pintu, jendela maupun rumah jadi, perahu, panel, alat olahraga, alat musik
kolintang dan plywood. Kayu Cempaka merupakan bahan baku utama
dalam konstruksi rumah panggung Minahasa atau yang lebih dikenal
dengan sebutan “Rumah Woloan” karena rumah panggung ini banyak
diproduksi dari daerah Woloan yang terletak di Kota Tomohon, Sulawesi
Utara.
Rumah panggung

ini sudah berabad-abad lamanya digunakan

sebagai rumah tinggal. Konstruksi bangunan rumah ini telah teruji tahan
gempa sebagai antisipasi terhadap lingkungan daerah Sulawesi Utara yang
kerap kali digoncang gempa bumi karena letak geografi Sulawesi Utara di
lingkaran api pasifik dimana terdapat banyak gunung berapi aktif seperti
Gunung Lokon di Tomohon dan Gunung Soputan di Minahasa Tenggara.
Karakteristik yang menjadi ciri khas rumah panggung Minahasa adalah dua
buah tangga kembar di bagian depan rumah. Selain itu, ornamen-ornamen
dekoratif yang terdapat di rumah ini juga membuatnya menjadi sangat
menarik, indah dan elegan bila dipandang dari jauh.
Seiring perkembangan waktu dan teknologi, banyak perusahaan
baik yang berskala besar maupun kecil (UKM) yang mengembangkan
rangkaian produk rumah panggung Minahasa yang didesain dan dibangun
dengan teknik modern tanpa menghilangkan unsur tradisional dari rumah
ini. Penerapan teknik modern di sini yaitu rumah panggung ini dibangun
dengan sistem bongkar pasang (knock down) sehingga rumah kayu ini
mudah untuk pindahkan. Rumah panggung yang unik ini sangat cocok
1

untuk daerah-daerah yang rawan gempa bumi (earthquake). Rumah
panggung ini terbuat dari 3 jenis kayu yang terdapat di Sulawesi Utara
yaitu kayu Besi (Intsia bijuga) untuk semua rangka, kayu Cempaka
(Elmerillia tsiampaca, E.ovalis, E.celebica, Talauma spp. dan Magnolia
elegans) untuk dinding, pintu, dan jendela. Kayu Nantu atau yang lebih
dikenal

kayu

Nyatoh

(Palaquium

obtusifolium

dan

P.obovatum)

dipergunakan untuk lantai, ventilasi, plafon dan rangka atap.
Sampai saat ini sebagian besar masyarakat masih beranggapan
bahwa menanam Cempaka kurang menguntungkan apabila dibandingkan
dengan tanaman Cengkeh yang juga merupakan salah satu komoditi
andalan di Sulawesi Utara. Hal ini menyebabkan Cempaka masih kurang
optimal dibudidayakan, terlebih apabila dilihat dari masa panennya.
Cengkeh sudah dapat berbuah pada umur tanam 5 tahun, sedangkan
Cempaka baru dapat dipanen pada umur sekitar 15-35 tahun. Namun
seiring dengan naik turunnya harga Cengkeh di pasaran, Cempaka mulai
dipertimbangkan untuk dibudidayakan secara luas dalam bentuk tegakan
hutan rakyat. Untuk mengoptimalkan keberhasilan penanaman kayu
cempaka pada hutan rakyat di Sulawesi Utara, perlu diketahui prospek kayu
Cempaka yang menyangkut potensi dan nilai ekonomisnya, sehingga
tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang prospek bisnis
kayu Cempaka di Sulawesi Utara.
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II. PROSPEK BISNIS KAYU CEMPAKA
DI SULAWESI UTARA
A. Produksi dan perdagangan
Kayu Cempaka banyak diperdagangkan dan memiliki kualitas
yang baik dan permintaan akan kayu tersebut terutama dalam bentuk rumah
jadi sangat tinggi dan telah memasuki pasaran eksport ke Eropa. Harga
kayu lokal di Minahasa dari jenis cempaka (Magnolia elegans) Rp. 2,7
juta/m3 dan jenis wasian (Elmerrillia ovalis) Rp. 3,3 juta/m3.

Gambar 1. Rumah Woloan dari kayu cempaka
B. Sifat kayu
Jenis cempaka (Magnolia elegans) termasuk dalam kelas awet II
dan kelas kuat III dengan berat jenis 0,41-0,61, kerapatan kayu 400 – 500
kg/m3, sedangkan untuk wasian memiliki kualitas kayu yang lebih baik
sehingga nilai kayu jenis wasian lebih tinggi. Kayu Cempaka jenis Wasian
(Elmerrillia ovalis) termasuk dalam kelas awet dan kelas kuat II dengan
3

berat jenis pada bagian batang hingga batang beraturan 0,52 – 0,73,
kerapatan kayu 500 – 650 kg/m3 (hasil studi ini dalam kisaran umur 10 – 15
tahun dengan diameter 30 – 50 cm). Komposisi kayu Elmerrillia secara
umum terdiri atas 65,5-79,5 holoselulosa, 24,3-27,5 lignin, 6,7-17%
pentosan dan 0,1-0,3% abu. Nilai susut dalam berat kering oven untuk
cempaka (Magnolia elegans) 45-55% dan wasian (Elmerrillia ovalis) 3546%. (Langi, 2007)
C. Deskripsi biometrik
Kayu Cempaka dari jenis Magnolia elegans, ukuran maksimum
pada pohon selalu hijau dapat mencapai tinggi 45 m, diameter 150-200 cm,
tinggi bebas cabang 12-16 m, kadang-kadang dijumpai berukuran agak
pendek dan bercabang banyak, batang silindris, berwarna putih abu-abu
kecoklatan,stipula dan tangkai daun muda tanpa bulu. Daun berbentuk
menjorong (ellipticus) dengan letak daun bersilangan, ukuran daun 7-36 x
4-16 cm, tidak berbulu atau berbulu balik dipermukaan daun. Ujung daun
meruncing (acuminatus), pangkal daun membulat (rotundatus), kadangkadang tumpul (obtusus). Tangkai daun tidak berbulu atau berindumentum
seperti ranting, panjang tangkai daun 1-2,4 cm. Kayu berwarna kuning.
Kayu Cempaka jenis wasian (Elmerrillia ovalis) pada habitat aslinya
memiliki ukuran maksimum dapat mencapai tinggi 60 m, diameter 150-250
cm. Batang umumnya berbentuk bulat lurus berwarna agak abu-abu, kayu
berwarna agak kekuning-kuningan, daun tunggal, tata letak daun selangseling, bentuk daun memanjang (oblongus), ujung daun runcing (acutus),
pangkal daun tumpul (obtusus), pada bagian belakang daun (beneath)
nampak lapisan lignin seperti lilin keputih-putihan, ukuran daun 10-46 cm
x 4-15 cm.
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D. Ekologi
Kayu Cempaka dari jenis Magnolia elegans dan Elmerrillia ovalis
tumbuh subur pada hutan-hutan alam di Sulawesi Utara (Minahasa,
Minahasa Utara, Tomohon, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara dan
Bolaang Mongondow). Cempaka termasuk tanaman yang mudah tumbuh,
tidak menuntut persyaratan kesuburan tanah yang tinggi, dapat hidup pada
tanah lembab dan curah hujan berkisar antara 1400-2600 mm/th, dengan
rata-rata bulan basah 9 bulan dan bulan kering 2 bulan.
Cempaka dapat tumbuh di hutan dataran rendah sampai hutan
pegunungan bawah pada ketinggian 1000 m dpl, berdasarkan klasifikasi
Schmith-Fergusson termasuk tipe iklim B. Di Sulawesi Cempaka dapat
tumbuh ditanah pasir vulkanik yang tidak subur, tanah liat dan di areal
tanpa genangan air (Lemmens et.al.,1995). Menurut Sumijarto et.al.,
(2002) Cempaka dapat tumbuh di tanah mediteran merah kuning dan
latosol dengan tekstur liat berlempung.
E. Silvikultur dan pengelolaan
Kayu Cempaka (Magnolia elegans) dan kayu Cempaka Wasian
(Elmerrillia ovalis) merupakan jenis paling penting dan dominan dalam
tegakan-tegakan hutan rakyat di Sulawesi Utara. Jenis-jenis kayu Cempaka
dapat dijumpai hampir pada setiap hutan rakyat, kebun campuran dan hutan
keluarga (hutan pasini) di Kabupaten Minahasa Utara (disekitar Gunung
Klabat), Kota Tomohon (Tara-tara, Pinaras, gunung Mahawu dan gunung
Masarang),

Kabupaten Minahasa (Kawangkoan, Langowan, Tondano

Timur), Kabupaten Minahasa selatan (Tareran), Kabupaten Bolaang
Mongondow (Modayak) untuk pohon dbh > 20 yang ditemukan, sekitar
20% nya adalah jenis cempaka dan wasian.
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Pergantian tanaman umumnya berlangsung secara alami, sekitar 30
permudaan cempaka dan wasian ditemukan setiap tahunnya dalam luasan
20 ha. (Langi, 2007). Benih Cempaka termasuk benih rekalsitran atau tidak
dapat disimpan dalam waktu lama karena viabilitasnya rendah. Biji
Cempaka berbentuk lempeng yang diselimuti dengan kulit aril berwarna
merah muda sampai merah. Biji Cempaka berwarna hitam dengan bentuk
biji yang agak pipih. Dalam satu kilogram benih Cempaka terdapat sekitar
91.000 biji (Musriati,et.al.,2004). Biji Cempaka umumnya berukuran kecil
yaitu sekitar 0,5-1 cm diameter.

Gambar 2. Biji Cempaka (Magnolia elegans)

1. Tingkat Keberhasilan Perkecambahan
Biji Cempaka memiliki kulit yang agak keras seperti tempurung yang
melindungi embrio, berwarna hitam. Tempurung ini dilapisi oleh kulit aril
berwarna merah muda yang membungkus biji. Buah Cempaka merupakan
buah sejati ganda, menurut sifat buahnya termasuk buah bumbung ganda
6

yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga dengan banyak bakal buah yang
masing-masing bebas, dan kemudian tumbuh menjadi buah sejati, tetapi
semuanya tetap berkumpul pada satu tangkai bunga. (Tjitrosoepomo,2007)

Gambar 3. Buah Cempaka (Magnolia candollei)
Perkecambahan benih Cempaka dapat dilakukan dengan Skarifikasi
berupa perendaman dengan air dingin selama 48 jam (A), pengeratan
pangkal biji (B), dan memecahkan tempurung biji (C). Dari ketiga cara
skarifikasi yang dilakukan, hasil yang terbaik adalah benih yang direndam
dalam air dingin selama 48 jam, dimana setelah tiga bulan bibit yang
tumbuh sebesar 65,33%.
Perendaman biji yang memiliki kulit yang keras dimaksudkan untuk
merubah kondisi kulit keras, menghilangkan zat-zat penghambat,
melunakkan kulit sehingga proses perkecambahan berjalan baik (Hartman
dan Kester, 1978 dalam Yuniarti 1996). Skarifikasi perlu dilakukan
terhadap biji-biji yang kualitasnya keras dengan maksud mengatasi
7

dormansi sehingga kecepatan berkecambah bertambah. (Dwisutanto dan
Simorangkir, 1999). Perendaman benih dalam air memberikan fasilitas
untuk masuknya oksigen sehingga pernapasan biji menjadi lebih aktif serta
mengencerkan protoplasma sehingga mengaktifkan bermacam-macam
fungsi seperti pencernaan, pernapasan, asimilasi dan pertumbuhan
(Kamil,1982).

Tabel 1. Persentase perkecambahan benih kayu Cempaka pada 3 perlakuan
skarifikasi

A
66,00
60,00
70,00

Perlakuan (%)
B
58,00
66,00
60,00

C
36,00
36,00
32,00

65,33

61,33

34,67

Ulangan
1
2
3
Rata-rata
Keterangan :

A : direndam selama 48 jam dengan air dingin
B : dikerat kulit biji bagian pangkal
C : dipecahkan tempurung bijinya
Persentase perkecambahan paling rendah ditunjukan oleh benih
yang mendapat perlakuan skarifikasi dengan cara memecahkan tempurung
bijinya dengan rata-rata persen kecambah 34,67%. Rendahnya persentase
keberhasilan

perkecambahan

benih

Cempaka

disebabkan

karena

pemecahan tempurung biji dapat merusak embrio pada biji sehingga proses
perkecambahan tidak dapat berlangsung secara maksimal. Dengan
demikian perlakuan skarifikasi dengan cara tersebut bukan cara yang tepat
untuk mempercepat proses perkecambahan. Cara skarifikasi dengan
mengerat bagian pangkal biji Cempaka masih memberikan persentase
8

kecambah yang baik yaitu 61,33%, akan tetapi skarifikasi dengan cara ini
kurang efisien dan memerlukan waktu yang lama jika benih yang akan
dikecambahkan dalam jumlah besar, mengingat biji Cempaka berukuran
kecil
2. Pertumbuhan Bibit Cempaka
Bibit yang dihasilkan dari tiga macam perlakuan skarifikasi
kemudian diamati pertumbuhan tingginya selama enam bulan di
persemaian.
Tabel 2. Pertumbuhan bibit Cempaka umur 6 bulan

1
2
3
Rata-rata

Keteranga

A
39,47
41,51
42,87

Perlakuan
B
46,70
41,55
43,59

C
39,37
41,11
45,69

40,95

42,95

41,30

Ulangan

n:
A

:

direndam
selama 48
jam

dengan air dingin
B : dikerat kulit biji bagian pangkal
C : dipecahkan tempurung bijinya

Dari Tabel 2 terlihat bahwa perlakuan benih yang dikerat bagian
pangkalnya (B) menghasilkan pertumbuhan bibit yang terbaik dengan ratarata tinggi 42,59 cm setelah bibit berumur 6 bulan, selanjutnya perlakuan
(C) dengan rata-rata tinggi 41,30 cm, dan yang paling rendah perlakuan (A)
dengan rata-rata tinggi 40,95 cm.
Secara umum perkecambahan Cempaka cukup baik apabila biji
yang dikecambahkan berasal dari buah yang masak secara fisiologis dan
dipetik dari pohon induk. Roemantyo, et.al., (1994) mengemukakan bahwa
9

biji-biji tanaman koleksi yang jatuh berserakan diatas permukaan tanah
memiliki daya hidup yang lebih rendah daripada biji yang berasal dari buah
yang dipanen di pohon pada saat masak secara fisiologis. Buah Cempaka
yang masak secara fisiologis ditandai dengan warna kulit buah berwarna
kecoklatan dengan permukaan kulit buah yang berbentuk duri seperti cakar
burung Elang berwarna hijau tua kecoklatan, puncak buah masak secara
fisiologis ditandai dengan warna duri hijau tua pada kulit buah yang
berubah menjadi hitam.

Gambar 4. Buah masak secara fisiologis
Keterangan :
A : Bentuk buah masak secara fisiologis
B : Bentuk puncak buah masak secara fisiologis yang siap panen
Pertumbuhan bibit di persemaian dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain media sapih, sebagai media pertumbuhan. Dalam penelitian ini
media yang digunakan adalah media top soil yang diperoleh dari bawah
tegakan Kelapa di sekitar kantor Balai Penelitian Kehutanan Manado,
10

dengan campuran pasir dengan perbandingan 1:1. Menurut Hendromono
(1986) tanah sebagai media persemaian mempunyai kelemahan, sifat
fisiknya lekas menjadi padat karena sedikit kandungan bahan organik,
sehingga tidak menguntungkan bagi pertumbuhan bibit.
Berdasarkan hasil pengamatan, pertumbuhan bibit Cempaka umur
6 bulan yang ditanam pada media sapih top soil dengan campuran pasir,
memperlihatkan pertumbuhan yang normal yaitu dengan tinggi rata-rata
40,95-42,95 cm, dimana umumnya bibit tanaman hutan pada umur enam
bulan mempunyai tinggi rata-rata berkisar 30-40 cm. Namun demikian
untuk meningkatkan pertumbuhan bibit Cempaka sebaiknya media sapih
yang digunakan adalah media campuran top soil dengan bahan organik agar
diperoleh media tanam dengan sifat fisik dan kimia yang baik bagi
pertumbuhan bibit.
Penanaman kayu Cempaka diawali dengan kegiatan pembersihan
lahan,pembuatan lubang tanam,dan penanaman yang semuanya dapat
diselesaikan pada tahun pertama. Pemeliharaan dilakukan dengan
penyulaman pada tahun pertama dan kedua, pemupukan hingga tahun
ketiga dan pemberantasan hama dan penyakit sampai tahun kelima,
penyiangan dilakukan pada tahun keenam. Tahun ketujuh mulai dilakukan
penjarangan. Kegiatan penjarangan dilakukan dua kali selama masa tanam.
(Sumijarto et.al., 2002) .

F. Pemanenan dan hasil
Pemanenan umumnya bersifat selektif tebang pilih dan tanam baik
di hutan alam maupun di hutan rakyat. Pemanenan dilakukan bila kayu
telah memiliki harga jual umumnya pada umur 30-40 tahun, dbh 60–100
cm, bila keperluan untuk konsumsi sendiri panen biasanya pada umur 2530 tahun dbh 50-60 cm. Produksi rata-rata per tahunnya adalah volume 65
11

m3/ha. Kayu Cempaka jenis Elmerrillia ovalis dalam 30 tahun terakhir
memiliki prospek yang cukup baik dan telah di tanam pada hampir setiap
tipe lahan, meskipun belum banyak yang ditanam dalam jumlah besar.
G. Estimasi Potensi Cempaka Pada Hutan Rakyat Di Sulawesi Utara
Pada percobaan penanaman di areal hutan rakyat di Minahasa,
kayu Cempaka dari jenis Elmerrillia ovalis pada umur tanam 6-7 tahun
setelah penanaman memiliki tinggi 15-20 m dengan diameter batang 15-25
cm (MAI 2-3 cm, dengan tinggi bebas cabang 8-10 m. (Langi, 2007). Hasil
pengamatan pertumbuhan tanaman kayu Cempaka yang dilakukan secara
tumpang sari bersama kayu Mahoni (Swietenia macrophylla) dan jenis
tanaman semusim (kol, wortel, bawang daun,jagung dan ubi jalar) disekitar
gunung Masarang di

Tomohon selama tiga tahun berturut-turut

(2005,2006,2007), diketahui rata-rata pertambahan tinggi pohon 117,13
cm/th atau setara dengan 1,17 m/th dan untuk pertambahan diameternya
mencapai 27,90 mm/th atau setara dengan 2,7 cm/th. (Asir,L. et.al., 2007).
Dengan asumsi pertambahan diameter batang 2,7 cm/th maka pada umur
tanam 15 tahun, Kayu Cempaka sudah dapat dipanen pada umur 15 tahun
dengan diameter sekitar 40,5 cm/phn.
Pohon Cempaka secara silvikultur mempunyai daur tebang 35
tahun. Pertumbuhan pohon Cempaka pada kondisi yang sesuai, sangat
cepat dapat mencapai diameter 70 cm dengan tinggi pohon sekitar 30 m.
Pada umumnya, Cempaka yang ditanam oleh masyarakat di Sulawesi Utara
khususnya di Minahasa untuk bahan baku bangunan,mebel dan industri
rumah tradisional (rumah Woloan). Kayu Cempaka memiliki pasaran yang
cukup luas, baik didalam negeri maupun diluar negeri.
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Produk kayu Cempaka dalam bentuk rumah tradisional telah
menembus pasar Eropa dan permintaan terhadap produk cukup tinggi.
Pemasaran yang cukup baik dan tingginya permintaan mengakibatkan
pohon Cempaka sudah dipanen rata-rata pada umur 15-20 th, dengan
asumsi kayu sudah dapat dibuat papan atau balok dan pada umur tersebut
pertumbuhan pohon Cempaka sudah mencapai optimal. Pertumbuhan
pohon Cempaka pada berbagai umur tanam di beberapa lokasi di Minahasa
seluas 20 ha dengan intensitas sampling 5% disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Potensi pohon Cempaka pada beberapa umur tanam di Kabupaten
Minahasa (Tahun 2002).
Umur Tanam
Tinggi
Diameter
Volume
(Tahun)
(m)
(cm)
(m3)
4
6.10
9
0.06
11
13.70
38
1.15
16
19.70
48
2.50
34
20.20
65
4.70
Sumber : Sumijarto,et.al. 2002
Untuk melihat potensi tegakan dalam penentuan nilai bonita
menggunakan konsep Wolff Von Wulffing yaitu berdasarkan data pohon
tertinggi dalam 100 pohon/hektar. Untuk pengamatan 1 ha, diperlukan 100
pohon tertinggi untuk diketahui rata-rata tingginya yang dikaitkan dengan
umur tegakan dalam menentukan nilai bonitanya. Tabel 3 menunjukan
bahwa pohon Cempaka pada umur 4 sampai 16 tahun mempunyai
pertumbuhan yang cepat. Pada umur 16 tahun telah mencapai pertumbuhan
optimal dengan tinggi 19,70 m dengan diameter batang 48 cm dan volume
2,50 m3. Hasil perhitungan potensi tegakan Cempaka pada hutan rakyat di
Minahasa dengan umur tanam 16 th dengan jumlah tegakan tinggal 220
pohon mempunyai volume kayu 550 m3. Berdasarkan hasil pengamatan
setelah dimasukan dalam tabel ukur kayu (Setyarso dan Murdawa,1999
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dalam Sumijarto,et.al. 2002) maka didapatkan taksiran kelas bonita
Cempaka termasuk kelas bonita 5. Nilai tersebut menurut Poerwowidodo,
(1991) dalam Sumijarto,et.al. (2002) menunjukan bahwa lahan sangat
potensial untuk dikembangkan tegakan Cempaka dalam bentuk hutan
rakyat.
H.

Analisis Biaya dan Pendapatan
Analisis biaya dan pendapatan dilakukan untuk mengetahui

seberapa besar keuntungan yang diperoleh petani apabila mengusahakan
tanaman Cempaka pada areal hutan rakyat. Pada umumnya petani tertarik
untuk mengusahakan suatu jenis tanaman di lahan mereka apabila hasil
yang akan diperoleh menguntungkan.
Biaya merupakan pengeluaran atau kewajiban yang timbul dalam
memproduksi sebuah benda atau jasa. Biaya adalah sesuatu yang
dikorbankan untuk menghasilkan suatu barang dan pada umumnya
dinyatakan persatuan hasil (Winardi,1992 dalam Dassir,1989). Biaya yang
dibutuhkan untuk pengusahaan hutan rakyat Cempaka dengan umur panen
16 tahun adalah sebesar Rp. 14.280.000/ha. Biaya tersebut terbagi sebagai
berikut :
1) Sewa tanah
Sewa tanah yang dimaksudkan disini yaitu pajak tanah (pajak bumi
dan bangunan) sebesar Rp. 250.000/ha/th.

2.) Bibit
Bibit Cempaka di Minahasa dijual dengan harga Rp. 1.500/polybag.
Bibit dapat dengan mudah diperoleh di Minahasa karena banyak
masyarakat baik secara individu maupun yang tergabung dalam
kelompok tani, yang membibitkan tanaman Cempaka.
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3.) Pupuk
Pemupukan dilakukan pada tiga tahun pertama. Pupuk yang
digunakan adalah NPK.
4.) Pestisida
Pembasmian hama dan penyakit dilakukan hingga tahun kelima.
Tanaman Cempaka pada umumnya tidak mudah terserang penyakit.
Hanya pada usia muda tanaman biasa terserang penyakit busuk daun
(phytopthora). Penyakit ini biasanya dibasmi dengan menggunakan
indofin 85 sp. Selain itu petani juga menggunakan fungisida; benlate.
5.) Tenaga Kerja
Biaya yang paling besar adalah untuk tenaga kerja. Tenaga kerjaa
diperlukan mulai dari pembersihan lapangan, pembuatan lubang,
penanaman, penyulaman, penyiangan, penjarangan, pemupukan,
pemberantasan hama dan penyakit serta biaya tenaga kerja untuk
panen. Biaya tenaga kerja per orang per hari Rp. 20.000. Hasil panen
diperkirakan mencapai jumlah Rp. 523.000.000, sehingga akan
diperoleh selisih keuntungan sebesar Rp. 508.720.000/ha untuk
jangka waktu 16 tahun atau setara dengan Rp. 31.795.000/ha/th.
Analisis biaya dan pendapatan dari pembangunan tegakan Cempaka
pada hutan rakyat ini akan dapat meyakinkan petani untuk
memanfaatkan lahan masyarakat. Analisis biaya dan pendapatan
pemabangunan tegakan Cempaka pada hutan rakyat seluas 1 ha di
Minahasa disajikan dalam lampiran 1.
I.

Analisis Finansial
Untuk menilai kelayakan finansial suatu kegiatan, ada tiga
kriteria yang umum dipakai menurut Soekarwati (1995) yaitu;
1.) Net Present Value (NPV)
15

Net Present Value (NPV) yaitu; selisih antara Present Value dari
Benefit dan Present Value dan Cost. Menurut Gittinger (1986)
dalam Sumijarto, et.al. (2002). NPV adalah nilai diskonto dari
selisih antara manfaat dan biaya untuk setiap tahun, bisa juga cash
flow atau aliran keluar masuknya uang yang juga berarti pendapatan
bersih. Suatu usaha dapat dikatakan layak apabila NPV lebih besar
dari nol (NPV > 0).

2.) Benefit Cost Ratio (BCR)
Benefit Cost Ratio (B/C) adalah perbandingan antara manfaat dan
biaya. Usaha dikatakan layak apabila nilai B/C > 1. Benefit Cost
Ratio dinyatakan dengan rumus :
BCR =

Nilai sekarang dari semua manfaat
Nilai sekarang dari semua barang

3.) Internal Rate of Return (IRR)
Internal Rate of Return (IRR) adalah suatu tingkat bunga yang
menunjukan nilai sekarang netto (NPV) sama dengan ongkos
investasi proyek. Kelayakan usaha dapat dinilai apabila nilai IRR
lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku saat usaha
tersebut dilaksanakan.
Analisis finansial untuk mengetahui kelayakan pengelolaan hutan
rakyat Cempaka didasarkan pada nilai NPV, B/C dan IRR dapat dilihat
pada Tabel 4.
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Tabel 4. Nilai NPV,B/C dan IRR dengan berbagai tingkat suku bunga dari
pengelolaan hutan rakyat Cempaka di Minahasa
No

Suku Bunga

Daur

NPV

B/C

%

(th)

(Rp)

1

12

16

77.697.000

13,98

2

30

16

2.379.000

1,13

IRR
(%)
29,47

Sumber : Sumijarto,et.al. 2002
Tabel 4 menunjukan bahwa pengelolaan hutan rakyat Cempaka
dengan daur tebang 16 tahun pada tingkat suku bunga 12% memiliki NPV
sebesar Rp. 77.697.000, dengan B/C sebesar 13,98 dan IRR 29,47%. Hasil
tersebut berarti bahwa pengelolaan hutan rakyat Cempaka di Minahasa dari
segi finansial menguntungkan, sehingga sangat layak untuk dikembangkan
hingga tingkat suku bunga yang berlaku dibawah 29,47% per tahun.
J.

Analisis Nilai Harapan Lahan dan Nilai Sewa Lahan
Hasil analisis pada lahan yang dikelola dengan ditanami pohon

Cempaka maka diperoleh nilai harapan lahan (LEV) sebesar Rp.
92.841.451,93. Nilai tersebut menunjukan bahwa lahan tersebut dapat
diharapkan secara maksimal memberikan kontribusi sebesar nilai LEV
tersebut belum termasuk nilai tanahnya. Berdasarkan hasil perhitungan
terhadap nilai soil rent (SR) diperoleh nilai sebesar Rp.82.894.153,51/ha.
Apabila diketahui harga lahan yang ada dilokasi dan dibandingkan dengan
biaya sewa lahan maka dengan nilai SR yang didapatkan dapat diambil
keputusan apakah petani akan menyewa atau membeli lahan untuk memulai
usahanya.
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Gambar 5. Tegakan cempaka di Tumohon
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III. PENUTUP

Kayu cempaka sebagai kayu pertukangan yang merupakan salah
satu komponen bahan baku rumah panggung Minahasa banyak diminati
oleh masyarakat di Sulawesi Utara. Permintaan terhadap kayu cempaka
dari waktu ke waktu yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya
permintaan terhadap rumah panggung Minahasa di pasaran, sehingga perlu
digalakan pembangunan tegakan cempaka untuk mendukung kelangsungan
industri rumah panggung Minahasa. Pemilihan benih berkualitas yang
bersumber dari tegakan benih terpilih sangat penting untuk menjamin
keberhasilan perbanyakan tumbuhan secara generatif. Cempaka merupakan
jenis pohon dengan tingkat pertumbuhan sedang (medium growing species)
dengan daur tebang pohon berkisar antara 15-20 tahun.
Potensi tegakan Cempaka di hutan rakyat pada umur 16 tahun
mempunyai volume 550 m3/tahun, yang berarti sangat potensial untuk
terus dikembangkan dalam bentuk tegakan campuran atau tegakan murni
(monokultur). Pengelolaan tegakan Cempaka di hutan rakyat mempunyai
nilai B/C 13,98; IRR 29,47% dan NPV Rp. 77.697.000 yang berarti sangat
layak dikembangkan pada suku bunga dibawah 29%. Pengelolaan tegakan
Cempaka hutan rakyat mempunyai nilai harapan lahan sebesar Rp.
92.841.451,93 dan nilai sewa lahan sebesar 82.894.153,51 yang berarti
lahan sangat layak untuk diusahakan.
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Lampiran 1. Analisis biaya dan pendapatan pemabangunan tegakan Cempaka pada hutan rakyat seluas 1 ha di Minahasa
No

Tahun
BIAYA

1

2

3

1
2

Sewa tanah
Bibit

250
600

250
30

250

Pupuk

72

144

144

Pestisida
Tenaga kerja
Pembersihan
a. lahan
Pembuatan
b. lubang tanam
c. Penanaman
d. Penyulaman

40

40

40

3
4
5

e.

Penyiangan

f.

Penjarangan

g.

Pemupukan
Hama dan
Penyakit
Panen

h.
i.

4

5

6

7

250

250

250

250

X Rp. 1.000
8
9

250

250

10

11

12

13

14

15

250

250

250

250

250

250

16

250

Jumlah

4,000
630
360

40

40

200

500

500

380
320
160

160

380
320
320

160

160

360

360

360

1,400
480

320

320

320

320

320

320

JUMLAH
3,122
PENERIMAAN
0
Sumber: Sumijarto,et.al. 2002

1,424
0

1,434
0

480

960
960

320

610

320

970

610

730
200

250

250

250

730
300

250

250

250

250

2,650

1,600
2,650

2,900
522.500

14,280
523.000
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