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Latar Belakang

• Di Indonesia, tanaman tembakau mampu menghidupi sekitar 6 juta 
orang

• Berdasarkan hasil dari cukai rokok, pemerintah bisa memperoleh 
dana sekitar Rp 50 triliun setiap tahunnya. 

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan 
menjadi sebuah keputusan yang dilematis

• Keberadaan tembakau telah menghidupi jutaan rakyat Indonesia 
sekaligus penyumbang pendapatan yang besar bagi negara. Namun, 
di sisi lain tembakau juga menjadi pembunuh bagi penghisapnya

• Pemerintah harus memberikan alternatif komoditas pengganti 
tembakau yang bisa digunakan untuk menghidupi petani tembakau



Latar Belakang

• Kabupaten Temanggung yang terkenal sebagai produsen 
tembakau dengan kualitas terbaik dan juga merupakan sentra 
perdagangan tembakau di Jawa Tengah, ketergantungan 
masyarakat terhadap tembakau sangat tinggi.

• Jumlah kepala keluarga yang bermatapencaharian sebagai 
petani tembakau adalah 47.642 jiwa atau hampir sepertiga 
dari jumlah seluruh kepala keluarga di Temanggung

• Upaya mengurangi ketergantungan para petani terhadap 
komoditas tembakau.

• Mencari alternatif komoditas pertanian selain tembakau yang 
memiliki keuntungan / nilai ekonomi setara atau lebih baik 
daripada komoditas  tembakau.



Permasalahan

1. Ketergantungan petani di Kabupaten 
Temanggung terhadap komoditas tembakau 
sangat tinggi

2. Budidaya tembakau sudah merupakan 
budaya atau tradisi yang bersifat turun-
temurun

3. Mencari komoditas alternatif selain 
tembakau yang sesuai dengan berbagai 
aspek



Tujuan

• Menganalisis sikap dan persepsi petani 
tembakau terhadap budidaya tanaman stevia 
dan jabon sebagai komoditas alternatif selain 
tembakau.

• Menganalisis apakah status sosial dan 
ekonomi berpengaruh terhadap persepsi dan 
sikap petani dalam budidaya stevia dan jabon



Pembahasan

• Stevia adalah tanaman sebagai pemanis alami pengganti gula 
yang memiliki tingkat kemanisannya yang mencapai 200-300 
kali kemanisan tebu serta rendah kalori, sehingga aman 
dikonsumsi oleh penderita diabetes dan obesitas

• Stevia juga bersifat non-karsinogenik dan daun Stevia dapat 
langsung digunakan sebagai pemanis atau dimanfaatkan 
dengan  cara dikeringkan atau dikristaliasasi.



Kelayakan usaha tani
Budidaya Stevia Reboundiana

Kelayakan usaha tani tanaman Stevia antara lain dari 
perhitungan output/input ratio (O/I ratio) yaitu :

Rp. 77.000.000,00/Rp. 35.396.000,00 = 2,18

Nilai O/I ratio sebesar 2,18 artinya setiap 
pengeluaran biaya senilai Rp. 1,00 akan memperoleh 

keuntungan sebesar Rp. 2,18,00. 



Jabon

Jabon (Anthocephalus cadamba) merupakan salah 
satu jenis kayu yang pertumbuhannya sangat cepat 
dan dapat tumbuh subur di hutan tropis dengan 
ketinggian 0-1000 m di atas permukaan laut. Saat ini 
jabon menjadi andalan industri perkayuan termasuk 
kayu lapis, karena jabon memiliki beberapa 
keunggulan dibandingkan dengan tanaman kayu 
lainnya seperti sengon (Albasia). 



Analisis Kelayakan Usaha Jabon

Modal
• 1 ons benih jabon kualitas F1 = Rp. 600.000

Biaya Produksi 100.000 polybag , @ Rp 100 = Rp. 
10.000.000
Pupuk dan Perawatan selama 4 bulan = Rp. 4.400.000
Total = Rp. 15.000.000

Hasil setelah 4 bulan
• Rp. 1000,00 = Rp. 100.000.000,00
Keuntungan bersih
• Hasil setelah 4 bulan- modal = ( Rp 100.000.000 –

15.000.000 ) =     Rp. 85.000.000



Sikap dan Persepsi Petani terhadap Budidaya 
Stevia dan Jabon

1. Ketertarikan terhadap materi sosialisasi.

2. Kemudahan dalam budidaya stevia dan jabon

3. Kemudahan pemasaran stevia dan jabon

4. Keuntungan yang akan diperoleh dari budidaya stevia dan jabon

5. Budidaya stevia dan jabon akan meningkatkan kesejahteraan

6. Keinginan untuk budidaya stevia dan jabon

7. Kendala yang dihadapi dalam budidaya stevia dan jabon

8. Jenis kendala yang dihadapi dalam budidaya stevia dan jabon



KESIMPULAN

1. Sikap dan persepsi petani tembakau terhadap budidaya tanaman stevia
sebagai komoditas alternatif selain tembakau memiliki kategori baik,
sedangkan sikap dan persepsi petani tembakau terhadap budidaya jabon
sebagai komoditas alternatif selain tembakau memiliki kategori cukup.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap dan persepsi petani dalam
budidaya tanaman stevia dan jabon sebagai komoditas alternatif selain
tembakau adalah faktor status sosial dan status ekonomi. Status sosial
memiliki korelasi positif pada taraf signifikansi 5 persen terhadap sikap
dan persepsi petani dalam budidaya tanaman stevia dan jabon sebagai
komoditas alternatif selain tembakau sebesar 0,157, sedangkan status
ekonomi memiliki korelasi positif pada taraf signifikansi 5 persen terhadap
sikap dan persepsi petani dalam budidaya tanaman stevia dan jabon
sebagai komoditas alternatif selain tembakau sebesar 0,220
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