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ABSTRAK 

Indriani. 105961114018. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Petani 

Penggarap pada Usahatani Tanaman Karte I Desa Paccarammengan Kecamatan 

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Dibimbing oleh JUMIATI dan ARDI. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik 

lahan dan petani penggarap pada usahatani tanaman karet di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

Adapun teknik penentuan informan dilakukan secara sengaja atau purposive 

sampling pada Pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Sehingga diperoleh 20 informan 

atau elemen yang terlibat dalam proses sistem bagi hasil. Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu analisis deskriptif untuk menjelaskan secara keseluruhan 

tentang informasi yang diperoleh dari pemilik lahan dan petani penggarap. 

Hasil penelitian menunjukkan sistem bagi hasil yang digunakan oleh 

pemilik lahan dan petani penggarap pada sistem bagi hasil usahatani tanaman 

karet di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ada 

dua sistem yang pertama yaitu dengan sistem  1/2 dengan masing-masing pemilik 

lahan dan petani penggarap mendapatkan bagian yang sama dengan rata-rata 

pendapatan sebanyak Rp 337.34/Bulan dan sistem yang kedua yaitu sistem 2/3 

satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap karena 

petani penggarap yang menanggung semua biaya yang dikeluarkan selama 

penyadapan dengan rata-rata pendapatan petani penggarap sebanyak Rp 

443.71/Bulan. Oleh karena itu, sistem bagi hasil yang paling menguntungkan pada 

bagi hasil tanaman karet di Desa  Paccarammengan dengan menggunakan sistem 

2/3. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Paccarammengan 

memberikan banyak manfaat bagi masyarakat seperti tolong menolong dan 

terciptanya kepercayaan serta memenuhi tercukupnya kebutuhan ekonomi 

keluarga seperti kebutuhan hidup sehari-hari.    

 

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Petani penggarap, Tanaman Karet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

ABSTRACK  

Indiriani. 105961114018. Profit-sharing System Between Landowners and 

Sharecroppers on Rubber Plantations in Paccarammengan Village, Ujung Loe 

sub-District, Bulukumba District. Supervised by JUMIATI and ARDI.  

This study aims to determine the profit sharing system between land owners 

and sharecroppers on rubber plantations in Paccarammengang Village, Ujung Loe 

District, Bulukumba Regency.  

As for the technique of determining informan, it is done intentionally or 

purposive sampling on land owners and sharecroppers in Paccarammengan 

Village, Ujung Loe District, Bulukumba Regency. In order to obtain 20 

informants or elements involved in the process of profit sharing system on rubber 

plantations. The data analysis technique used is descriptive analysis to explain as a 

whole about the information obtained from the results of interviews with land 

owners and sharecroppers. 

 The results showed that the profit-sharing system used by landowners and 

sharecroppers in the rubber farming profit-sharing system in Paccarammengan 

Village, Ujung Loe District, Bulukumba Regency, there are two systems, the first 

is the 1/2 system with each landowner and sharecropper getting the same share 

with an average income of IDR 337.34/month and the second system, namely a 

2/3 system, one part for landowners and two parts for sharecroppers because 

sharecroppers bear all costs incurred during tapping with the average income of 

farmers cultivators as much as IDR 443.71/month. Therefore, the most profitable 

profit-sharing system for rubber plantations in Paccarammengan Village uses a 

2/3 system. The profit-sharing system carried out by the community in 

Paccarammengan Village provides many benefits for the community such as 

helping each other and creating trust and meeting the adequacy of the family's 

economic needs such as daily living needs. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman karet di Indonesia merupakan salah satu komoditas perkebunan 

yang mempunyai peranan penting, baik ditinjau dari segi sosial maupun ekonomi. 

Orientasi para petani karet merupakan pemenuhan kebutuhan hidup bukan 

orientasi bisnis, serta sifatnya masih usahatani subsistem maupun semi komersial 

yang berorientasi pada pendapatan atau keuntungan bukan optimalisasi komersial. 

Dengan demikian kasus perkaretan Indonesia merupakan penanganan hasil 

komoditas karet yang terbatas pada agribisnis hulu saja. Sedangkan jatah 

usahatani sangat kecil sehingga normal bila pemasukan yang diterima petani 

relative rendah (Arman dan Jonny, 2015).  

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

perekonomian Indonesia, peran tersebut antara lain adalah 1) sektor pertanian 

menyumbang Produk Domestik Brutp (PDB). 2) Sektor Pertanian menyediakan 

lapangan kerja yang ada. 3) sektor pertanian mampu menyediakan bahan pangan 

dan karenanya sektor pertanian sangat mempengaruhi konsumsi dan gizi 

masyarakat. 4) sektor pertanian mendukung sektor industri, baik industi  hulu 

maupun hilir. 5) ekspor hasil pertanian yang semakin meningkat menyumbang 

devisa yang semakin besar (Mukhtar, 2014). 

Salah satu komoditas sektor pertanian subsektor perkebunan adalah karet. 

Karet merupakan salah satu tanaman perkebunan yang tergolong kedalam family 

Euphorbiaeceae yang berasal dari Brazil. Tanaman karet merupakan salah satu 



 

2 

 

komiditi pertanian yang penting baik untuk lingkup internasional maupun 

nasional dalam suatu negara. Setelah tahun 1839 dicapailah babak baru yang 

membuat karet sempat menjadi unggulan dan banyak diminati di daerah-daerah 

perkebunan dibeberapa negara tropis (Anwar, 2001). 

Pekerjaan menyadap tanaman karet merupakan pekerjaan yang mudah dan 

tidak memerlukan waktu yang lama karena petani karet menyadap karet saat pagi 

hari. Dalam perjanjian bagi hasil tanaman karet ada dua kemungkinan, pemilik 

lahan belum menanam karet atau pemilik sudah mempunyai tanaman karet diatas 

tanahnya (Ferika, 2019). 

Produksi karet alam dunia berdasarkan penguasaan terdiri dari perkebunan 

besar dan perkebunan rakyat. Kebutuhan akan karet baik produksi maupun 

sebagai konsumsi masyarakat sangat tinggi dan relative terus meningkat. Menurut 

Internasional Rubby Study Group telah memproyeksikan pertumbuhan konsumsi 

karet dunia dalam sepuluh tahun ke depan berkisar 4,7 persen pertahun. Hal ini 

merupakan peluang bagi negara yang mempunyai perkebunan karet alam untuk 

melakukan ekspansi usaha, dalam hal ini adalah eskpor setelah kebutuhan karet 

alam dalam negaranya sudah tercukupi.  

Pertanian karet bukanlah pertanian tanpa resiko, faktor musim dapat 

mempengaruhi produksi getah yang dihasilkan tanaman karet. Pada musim panas 

produksi karet lebih baik karena getah yang dihasilkan merupakan hasil 

sampingan yang diproduksi oleh pohon karet untuk beradaptasi pada musim panas 

sehingga getah yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik dan dapat 

menaikkan harga jual. Sedangkan pada musim hujan yaitu curah hujan yang tinggi 
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menyebabkan kualitas getah yang dihasilkan kurang baik. Getah yang dihasilkan 

pada musim hujan mengandung air sehingga kualitas ketika panen juga tidak 

bagus akibat getah karet bercampur dengan air atau mengandung air dan dapat 

menurunkan harga (Bayu, 2010).  

Salah satu daerah penghasil karet di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 

Kabupaten Bulukumba. Pada awalnya perkebunan karet di Kabupaten Bulukumba 

dibesarkan oleh PT LONSUM, namun seiring berjalannya waktu kondisi 

perekonomian semakin tinggi maka masyarakat memanfaatkan lahannya yang 

kosong untuk ditanami karet atau dilakukan alih fungsi lahan dalam skala kecil.  

Perkebunan karet sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Paccarammengang, karena sudah dikenal masyarakat dari zaman dulu. 

Perkebunan karet rakyat di Desa Paccarammengan pada umumnya diusahakan 

oleh petani dalam skala kecil dan dilakukan secara tradisional. Berbeda dengan 

yang diusahakan oleh perusahaan pemerintah/swasta, yang pengusahaannya 

dilakukan dalam skala besar dengan sistem teknologi modern. Namun demikian 

usaha itu patut diperhitungkan, karena dapat menentukan dinamika perkaretan 

Indonesia.  

Setiap manusia hidup saling tolong menolong dalam berbagai persoalan 

dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain. Manusia juga memilki kebutuhan lain 

antara dengan yang lainnya, oleh sebab itu tidak jarang terjadi pertentangan 

kehendak demi memenuhi kehidupan hidup, untuk itu perlu adanya peraturan-

peraturan guna mengatur kebutuhan manusia agar tidak terjadi kesalapahaman. 

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan kerja sama antara pemilik dan penggarap guna 
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meningkatkan taraf perekonomian dan keperluan sehari-hari adalah suatu 

keniscayaan. Realitas menunjukan bahwa setiap manusia memilki modal dasar. 

Sebagai salah satu sarana tolong menolong adalah adanya sistem bagi hasil 

antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Petani pemilik menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk diusahakan 

dan dikelola supaya lahan tersebut dapat menghasilkan. Sehingga pihak pemilik 

lahan dapat menikmati hasil lahannya, dan petani yang sebelumnya tidak memilki 

lahan untuk bercocok tanam dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang 

sama dari lahan tersebut. Dalam perkebunan karet banyak masyarakat di Desa 

Paccarammengan yang melakukan sistem bagi hasil disebabkan sebagian dari 

pemilik kebun karet ada yang tidak bisa mengurus kebunnya karena sesuatu hal. 

Mereka meminta orang lain untuk mengolah kebun karetnya dari hasil penjualan 

tersebut mereka bagi sesuai dengan kesepakatan. 

Sehingga penulis menelusuri dan meneliti apakah sistem bagi hasil terdapat 

penipuan dan eskploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Berdasarkan hasil 

wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pemilik lahan dan beberapa 

petani penggarap kebun karet. Ada pemilik kebun yang mengatakan ada beberapa 

hal yang menjadi masalah dalam pembagian hasil karet yaitu tidak adanya bukti 

penjualan yang jelas serta didalam penjualan tersebut terdapat manipulasi harga 

yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pembeli karet.  

Oleh karena itu, muncullah fenomena yang sampai sekarang selalu terjadi 

kecurangan dari penggarap antara pemilik karet, terdapat unsur penipuan dimana 

penggarap memanipulasi harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan serta tidak 
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mempunyai bukti penjualan tetapi sendiri menggunakan secara lisan menyebutkan 

hasil pendapatan penjualan karet tersebut.  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan 

petani penggarap pada usahatani tanaman karet di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu, sebagai berikut:  

1. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap di 

Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba? 

2. Sistem bagi hasil apakah yang paling menguntungkan petani di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba? 

1.3 Tujuan penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap di 

Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

2. Mengetahui sistem bagi hasil yang paling menguntungkan petani di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan dan pengalaman mengenai 

analisis sistem bagi hasil antara petani pemilik dan petani penggarap.  

2. Bagi pihak akademik, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan 

referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.  



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Kebun karet 

Tanaman karet merupakan tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis 

tinggi. Selain diusahakan sebagai perkebunan yang strategi sebagai salah satu 

komoditi andalan  ekspor nonmigas. Tanaman karet dapat disadap getahnya 

pertama kali pada umur ke lima tahun. Getah dari tanaman karet bisa diolah 

menjadi lembaran karet, bongkahan atau karet ramah yang  merupakan bahan 

baku industri karet (Didit & Agus, 2005).  

Di Indonesia terdapat beberapa bentuk usaha perkebunan karet, yaitu 

Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), dan Perkebunan 

Besar Swasta (PBS). Perkebunan rakyat merupakan suatu usaha perkebunan yang 

dimiliki atau diselenggarakan rakyat atau seseorang dengan luasan lahan yang 

dimiliki maksimal 25 ha. 

Perkebunan rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) bentuk usaha kecil. 

2) penggunaan lahan terbatas. 3) tidak padat modal. 4) sumber tenaga kerja lebih 

berpusat pada tenaga kerja dalam keluarga. 5) lebih berorientasi pada usahatani 

subsistem. 

Tanaman karet dapat tumbuh dengan ketinggian 1-60 m dari permukaan 

laut. Dapat dikatakan indonesia tidak mengalami kesulitan mengenai area yang 

dapat dubuka untuk ditanami karet, hampir di seluruh daerah di Indonesia karet 

dapat tumbuh subur.tanaman karet memerlukan curah hujan optimal antara 2.000-

2.500 mm/tahun dengan haru hujan berkisar 100-150 hh/tahun. Lebih baik jika 
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curah hujan merata sepanjang tahun. Sebagai tanaman tropis karet membutuhkan 

sinar matahari sepanjang hari, minimal 5-7 jam/hari (Syakir, 2010). 

1.2 Pengertian bagi hasil 

Dalam kamus Bahasa Inggris bagi hasil dikenal dengan kata profit sharing 

yang dimana profit sharing diartikan sebagai pembagian laba. Menurut Antonio 

bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian yakni 

pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola. (Muhammad, 2004). 

Bagi hasil adalah transaksi mengenai tanah yang biasa terjadi diseluruh 

Indonesia di kalangan orang pribumi, dimana pemilik tanah menyerahkan 

tanahnya pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian yang 

seimbang (Ensiklopedia, Hindia Belanda). 

Sistem bagi hasil suatu ikatan perjanjian antara pemilik dengan penggarap. 

Upah dari penggarap lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian 

yang diusahakn, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian. Besarnya 

bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik petani 

pemilik maupun petani penggarap berdasarkan perjanjian yang telah disepakati 

bersama (Saptana, 2002).  

Dapat dipaparkan karakteristik sistem bagi hasil yang saat ini hidup di 

Indonesia yang secara tidak langsung membuat pihak luar tidak memperhatikan 

fenomena dan potensinya dalam reforma agrarian. Pertama, sudah menjadi 

pandangan yang sangat kuat pada seluruh pihak, bahwa perjanjian bagi hasil 

antara seorang pemilik lahan dengan petani penggarap merupakan wilayah privat 

yang bersifat personal. Kedua, hubungan tersebut bersandar kepada bentuk 
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hubungan patronklien atau hubungan antara dua pihak yang bersifat sangat 

personal dan cenderung tidak seimbang.  

Pemilik kebun karet pada umumnya merupakan orang yang memiliki 

kelebihan ekonomi tinggi. Penggarap karet biasanya merupakan orang yang tak 

punya atau kurang ekonomi. Jadi sistem bagi hasil karet merupakan bagi hasil 

yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pemilik lahan yang tidak 

dapat mengelola kebun karetnya karena tidak ada waktu atau kesempatan untuk 

mengurusnya dapat ditolong oleh penggarap karet. Sehingga kebun karet tersebut 

dapat mengahasilkan dan memberikan kesejahteraan bagi pemilik kebun karet dan 

penggarap sebagai pekerja kebun tersebut.  

1.3 Petani 

Petani merupakan orang yang mengusahakan atau mengolah usaha 

pertanian, perkebunan dan perikanan. Petani tanaman dapat merupakan petani 

pemilik ataau petani penggarap sesuai yang dikemukakan oleh Patong (1986) 

dalam Irmayanti (2010) tentang klasifikasi petani.   

Dilihat dari hubungannya dengan lahan yang diusahakan maka petani dapat 

dibedakan atas: 

1.3.1 Petani pemilik  

Petani pemilik merupakan petani yang memiliki lahan usaha sendiri serta 

lahannya tersebut diusahakan atau digarap sendiri atau lahannya tersebut milik 

sendiri. Petani pemilik tergolong dalam petani yang memiliki tanah dan ia juga 

yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya.  
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Golongan petani yang agak beda statusnya ialah yang mengusahakan 

tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang lain. Keadaan semacam ini 

timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarga banyak. Untuk 

mengaktifkan seluruh persediaan tenaga kerja ini ia mengusahakan tanah orang 

lain (Abdul, 2014). 

1.3.2 Petani penggarap 

Petani penggarap berarti pekerja, pengelolah atau orang yang mengerjakan 

dan seabagainya. Petani penggarap merupakan golongan petani yang 

mengusahakan lahan kebun orang lain dan hasilnya dibagi dua antara petani 

pemilik dan petani penggarap dengan sistem bagi hasil (Ismail, 2009). Besarnya 

bagi hasil tidak sama di tiap daerah, biasanya bagi hasil ditentukan oleh tradisi 

masing-masing ditiap daerah. 

Petani pemilik dan petani penggarap mempunyai hak dan kewajiban 

masing-masing, yaitu sebagai berikut: 

a. Pemilik kebun memiliki hak untuk memberhentikan kontrak apabila terjadi 

kecurangan dari pihak penggarap 

b. Pemilik kebun dan penggarap berhak atas dasar persentase dari hasil penjualan 

sesuai dengan kesepakatan awal kontrak 

c. Pemilik dan penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan 

kebun tersebut. 

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang saling memiliki imbal balik 

dalam suatu transaksi. Hak merupakan suatu pihak yang merupakan kewajiban 

bagi pihak menjadi pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus 
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dilaksanakan oleh pemilik dan penggarap kebun karet karena adanya perjanjian 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pemilik lahan dalam perjanjian bagi 

hasil berhak memperoleh bagian dari hasil karetnya pada saat dilakukan panen 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. 

1.4 Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil 

1.4.1 Hukum bagi hasil dalam bidang pertanian di Indonesia 

Bagi hasil pertanian bukan merupakan suatu hal yang awan di dengar oleh 

masyarakat Indonesia. Daerah yang memiliki potensi lahan pertanian yang subur 

dan dapat dimanfaatkan oleh para masyarakat petani. Di Indonesia bagi hasil 

pertanian sudah diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang terdapat dalam 

sebuah undang-undang N0.2 Tahun 1960.  

Jangka waktu perjanjian bagi hasil dalam Undang-undang No.2 tahun 1960 

pasal 4 ayat 1 disebut mengenai waktu perjanjian bagi hasil ialah perjanjian bagi 

hasil dilakukan untuk waktu yang menyatakan didalam surat perjanjian tersebut 

pada pasal 3, sedangkan dengan ketentuan bahwa bagi hasil lahan waktu ini 

merupakan sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi hasil tanah kering sekurang-

kurangnya 5 tahun (UUD No.2 thn 1960).  

Berikut perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan petani 

penggarap menurut Undang-undang nomor 2 tahun 1960 pasal 13 tentang 

perjanjian bagi hasil disebutkan:  

a. Jika pemilik dan petani penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan 

dalam surat perjanjian tersebut maka pada pasal 3 baik camat maupun kepala 
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kampung berwenang memerintah dipenuhi atau ditaati ketentuan yang 

dimaksud itu. 

b. Jika pemilik lahan atau penggarap tidak menyetujui pemerintah kepala desa 

tersebut maka pada ayat 1 diatas menyatakan bahwa persoalan yang diajukan 

kepala camat untuk mendapatkan keputusan yang mengikat kedua bela pihak. 

1.4.2 Hukum bagi hasil menurut fiqih Islam  

Dalam fiqih islam Musaqah merupakan pemilik kebun yang memberikan 

kebunnya kepada tukang kebun agar dipelihara, dan penghasilan yang di dapat 

dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya 

sewaktu akad. Dalam referensi lain juga mengatakan bahwa yang bisa digunakan 

dalam kemitraan pertanian perkebunan karet adalah teori musaqah karena teori 

musaqah adalah penyerahan lahan dan pohon yang siap dikelolah untuk digarap 

dengan merawat dan memelihara pohon yang diserahkan kepada penggarap sesuai 

perjanjian yang disepakati berupa 1 banding 1 atau 2 banding 1 (Al-Imam, 2006). 

1.4.3 Kerjasama Bagi Hasil Pertanian Menurut Adat  

Dalam adat dikenal transaksi yang ada hubungannya dengan tanah adalah 

yang masyarakat Desa Paccarammengan mengenal dengan nama Attesang yang 

merupakan bentuk kerjasama semacam kongsi diantara pemilik lahan dan petani 

penggarap untuk mengerjakan lahannya, setelah lahan dikerjakan dan dipanen 

hasilnya maka diadakan pelaksanaannya saja. Perjanjian bagi hasil dilakukan 

secara tidak tertulis dan hanya berbekal dengan unsur kepercayaan saja. Hal ini 

dilanasi atas kesepakatan antara para pihak atau pemilik lahan dan petani 

penggarap, berkaitan tentang tanggung jawab sertapelaksaannya saja.  
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Attesang atau Bagi hasil pertanian karet cenderung dilatar belakangi adanya 

kesulitan pemilik untuk menggarap karetnya dan disisi lain juga tenaga kerja 

melimpah. Bagi hasil karet ini ada yang menggunakan uang tambahan sekedar 

untuk memperkuat ikatan, ada pula mekanismenya pembagian tidak berimbang 

dalam artian pembagian petani penggarap yang mengeluarkan semua modal. 

(Wiranata, 2005). 

1.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu adalah uraian tentang hasil penelitian yang terkait 

dengan tema/judul penelitian, berupa sumber pustaka dari jurnal ilmiah, skripsi, 

ataupun sumber ilmiah lain yang relevan atau telah dikaji atau diteliti sebelumnya.  

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Nama dan Judul Metode Analisis Hasil Penelitian 

1 Harkaneri, Iwa 

Triyuwono dan Eko 

Ganis Sukaharsono, 

2014. Memahami 

praktek bagi hasil 

kebun karet 

masyarakat Kampar 

Riau. 

Metode yang  

digunakan adalah 

metode kulitatif. 

Sistem bagi hasil 

diperkebunan Kampar rakyat 

lebih menguntunkan para 

pekerja yang merupakan 

petani miskin daripada 

pemilik kebun. Hal ini 

menurut H. Munir 

dikarenakan selain sudah 

tradisi turun temurun juga 

karena rasa solidaritas social 

padaa masyarakat Kampar 

yang dilandasi oleh agama 

islam.  

2 Henna Indrayani dan 

Harkaneri, 2018. 

Implementasi Sistem 

Bagi Hasil pada 

Perkebunan Karet 

Rakyat Masyarakat 

Penelitian 

menggunakan 

metode kualitatif 

dengan 

pendekatan 

Bagi hasil merupakan tradisi 

adat yang diturunkan secara 

turun temurun dan 

bersendikan kepada nilai-

nilai syara (agama 

islam)perkebunan karet 
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No Nama dan Judul Metode Analisis Hasil Penelitian 

Kabupaten Kampar 

Riau.  

Etnografi.   memberikan peran penting 

bagi perekonomian nasional 

yaitu sebagai sumber devisa, 

sumber bahan baku 

industry,sumber pendapatan 

dan kesejahteraan masyarakat 

serta sebagai pengembangan 

pusat pertumbuhan 

perekonomian di daerah dan 

sekaligus dalam pelestarian 

fungsi lingkungan hidup. 

3 Aryuningsih, 2017. 

Analisis Sistem Bagi 

Hasil Antara Pemilik 

dan Penggarap Karet 

di Desa Tanah 

Abang Pendopo 

Kabupaten PALI. 

Metode ini 

menggunakan 

metode kualitatif. 

Kerjasama musaqah atau 

perjanjian kerjasama yang 

dilakukan oleh pemilik kebun 

dan penggarap serta modal 

ditanggung oleh pemilik 

kebun sedangkan penggarap 

hanya bertanggung jawab 

untuk memelihara dan 

merawat kebun tersebut 

dalam bentuk perjanjian tidak 

tertulis, serta kurangnyaa 

pengawasan langsung dari 

pihak pemilik kebun 

sehingga terjadi adanya 

penyimpanan dalam 

pembagian hasil karet.  

4 Nirwana, 2021. 

Analisis sistem bagi 

hasil petani 

penggarap pada 

usahatani jagung 

(Studi kasus di Desa 

Lembanna 

Kecamatan Kajang 

Kabupaten 

Bulukumba) 

Menggunakan 

metode kualitatif 

Sistem bagi hasil usahatani 

jagung di Desa Lembanna 

Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba yaitu 

sistem bagi hasil ½ dengan 

ketentuan pemilik lahan turut 

adil dalam pembiayaan dan 

2/3 dengan ketentuan 

penggarap berperan aktif 

dalam pengolahan usahatni 

sampai pasca panen.  

5 Muardi,2017. 

Penerapan Sistem 

Bagi Hasil pada 

Petani Karet di Desa 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

Tinjauian ekonomi islam 

dalam pelaksanaan bagi hasil 

karet di Desa Embang Baru 

Kabupaten Musi Ruwas Utara 
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No Nama dan Judul Metode Analisis Hasil Penelitian 

Embacang Baru 

Kabupaten Musi 

Rawas Utara 

Perspektif Ekonomi 

Islam   

deskriptif yang mereka lakukan tersebut 

sudah sesuai dengan kaidah 

atau tata cara dalam ekonomi, 

ini dapat dilihat dari semua 

sistem bagi hasil pertanian 

dalam ekonomi islam yang 

tergolong kepada musaqah, 

namun dalam bentuk praktek 

ada sebagian pemilik yang 

melakukan kecurangan pada 

sistem bagi batang, karena 

pemilik yang melakukan 

bagian batang yang sudah 

rusak atau tua kepada 

penyakap maka secara 

otomatis bagian penghasilan 

penyakap berkurang dan tidak 

sesuai.   

6 Nuraeni, 2016. 

Sistem bagi hasil 

usahatani padi sawah 

(studi kasus pada 

petani penggarap 

dan pemilik sawah di 

Desa Bontoala 

Kecamatan 

Pallangga Kabupaten 

Gowa)  

Menggunakan 

metode kualitatif  

Wawancara dilakukan dengan 

cara mendatangi rresponden 

yang bertindak sebagai petani 

penggarap dan sebagai 

pemilik sawah yang 

melakukan sistem bagi hasil 

(tesang) yang ada di Desa 

Bontoala Kecamatan 

Pallangg Kabupaten Gowa. 

Penelitian melakukan 

wawancara dengan melihat 

beberapa pedoman 

wawancara yang sudah 

dikonsep sebelumnya yang 

memudahkan agar 

mendapatkan hasil yang lebih 

banyak dan lebih terarah. 

7 Maymunah, 2018. 

Analisis penerapan 

pola bagi hasil 

pemilik kebun dan 

pekerja dalam 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat ditinjau 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kuatitatif 

dengan analisis 

deskriptif 

Pelaksanaan bagi hasil yang 

dilakukan oleh masyarakat di 

Desa Kampung Bima Sakti 

dengan dua cara kerjasama 

yaitu pihak pemilik kebun 

menyerahkan lahjannya yang 

sudah menjadi kebun karet 

kepada petani penggarap . 
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No Nama dan Judul Metode Analisis Hasil Penelitian 

dalam perspektif 

ekonomi islam.  

adad dilaksanakan dengan 

lisan dan rasiko-resiko yang 

terjadi akan ditanggung 

bersama. Sistem bagi hasil 

dengan ketentuan hasil dibagi 

menjadi 60-40 yaitu 60% 

untuk pemilik lahan dan 40% 

untuk petani penggarap 

adapun segala biaya 

dibutuhkan ditanggung oleh 

pemilik lahan.  

8 Ely Astuti Pane, 

2014. Sistem Bagi 

Hasil dan 

Pendapatan Petani 

Padi di Kabupaten 

Seluma Provinsi 

Bengkulu.  

Menggunakan 

metode kuantitatif  

Sistem bagi hasil yang paling 

umum berlaku di daerah 

penelitian adalah sistem bagi 

hasil pola pertama. Sistem 

bagi hasil pola pertama 

adalah 1/3 bagian untuk 

petani pemilik dan 2/3 bagian 

untuk petani penggarap 

dengan syarat apabila petani 

penggarap mengeluarkan 

seluruh biaya produksi dan 

petani pemilik lahan hanya 

mengeluarkan biaya pajak 

lahan.  

9 Ferika Ardian, 2019. 

Pelaksanaan 

perjanjian bagi hasil 

tanaman karet antara 

pemilik tanah dan 

penggarap di 

kabupaten melawi 

Kalimantan barat.  

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif  

Bagi hasil itu sendiri berasal 

dari hokum adat yang 

biasanya disebut juga dengan 

hak menggarap yaitu hak 

seseorang untuk 

mengusahakan pertanian 

diatas tanah milik orang lain 

dengan perjanjian bahwa 

hasilnya akan dibagi antara 

kedua belah pihak 

berdasarkan persetujuan 

dengan pertimbangan agar 

pembagian hasil tanah antara 

pemilik dan penggarap 

dilakukan diatas dasar yang 

adil dan terjamin kedudukan 

hukum yang layak.  



 

17 
 

 

1.6 Kerangka Pikir  

kerangka pikir adalah serangkain konsep dan kejelasan antar konsep 

dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori 

yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait. (Risal, 2020)  

Dalam bercocok tanam terdapat pemilik lahan dan petani penggarap dimana 

pada kedua status tersebut terjalin kerjasama yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam meningkatkan taraf hidup mereka sehingga kerjasama ini 

menghasilkan kebutuhan yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan 

petani penggarap. Oleh karena itu yang menjadi faktor yang mendasari munculnya 

sistem bagi hasil, selain karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan 

kesepakatan kedua belah pihak yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan 

masing-masing dalam meningkatkan ekonomi kehidupan karena sistem bagi hasil 

merupakan salah satu sarana untuk membantu meningkatkan taraf hidup petani.  

Bagi hasil merupakan ikatan atau perjanjian antara pemilik lahan dan petani 

penggarap. Upah dari mengolah diambil atau diberikan dari hasil penjualan yang 

diusahakan, setelah panen atau sesuai dengan kesepakatan yang disepakati saat 

transaksi pertama kali dilakukan (Irmayani, 2010).  
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Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini, lebih lanjut dapat dilihat pada 

bagan berikut:  

 

 

 

 

        

 

                                                       

                         

 

Gambar 1. Kerangka pikir Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Petani Penggarap 

di Desa Paccarammengang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba  

                

Usahatani Karet 

Pemilik Lahan Petani Penggarap 

Sistem Bagi Hasil  



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakasanakan di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung 

Loe Kabupaten Bulukumba pada bulan Mei-Juni 2022. Penentuan lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja dengan berdasarkan pertimbangan bahwa 

lokasi penelitian terdapat usahatani tanaman karet.  

 

3.2 Teknik Penentuan Informan  

Populasi pada penelitian ini adalah pemilik lahan dan petani penggarap yang 

ada di Desa Paccarammengan. Penentuan informan dilakukan dengan 

menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2008), teknik 

Purposive Sampling yaitu penentuan sampel secara sengaja melalui pertimbangan 

dan kriteria tertentu. 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, terdapat 20 informan yang 

melakukan proses bagi hasil pada usahatani tanaman karet diantaranya 10 

informan sebagai pemilik lahan dengan kriteria pemilik lahan mempunyai lahan 

yang bisa disadap karetnya, pemilik lahan bukan seorang petani karet dan 10 

orang informan sebagai petani penggarap dengan kriteria petani penggarap tidak 

memiliki lahan karet untuk disadap, petani penggarap mempunyai keahlian dalam 

menyadap karet serta kurangnya kebutuhan ekonominya. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah metode 

pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci (Anggito, 2018). 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data pimer dan data sekunder. 

3.3.1 Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari petani melalui wawancara 

secara langsung kepada informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

telah disiapkan sebelumnya.  

3.3.2 Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang berasal dari informasi atau lembaga 

seperti UU tentang perjanjian bagi hasil, kantor Desa Paccarammengan serta 

literatur lainnya yang berhubungan ini.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan dalam 

mengadakan suatu penelitian untuk mendapat data sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:  

3.4.1 Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mengukur sikap dari 

informan dengan melakukan pengamatan secara langsung proses bagi hasil antara 

pemilik lahan dan petani penggarap yang terjadi dilokasi penelitian.  
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3.4.2 Wawancara  

Teknik wawancara atau interview yaitu wawancara secara langsung dengan 

informan dalam hal ini 10 informan pemilik lahan dan 10 informan petani 

penggarap  yang melakukan sistem bagi hasil usahatani tanaman karet di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.  

3.4.3 Dekumentasi  

Dekumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah serta buku akurat dalam penelitian. Teknik 

dekumentasi dipergunakan agar memperoleh data mengenai hal-hal tentang bagi 

hasil dalam penelitian.  

3.5 Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian analisis data yang digunakan adalah analisis data 

deskriptif. Analisis data deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan secara 

keseluruhan tentang informasi yang diperoleh dari lapangan atau hasil yang 

didapatkan dari wawancara. Tujuan dari analisis deskriptif merupakan gambaran 

keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan mengenai sistem bagi hasil apa 

yang digunakan para pemilik lahan dan petani penggarap yang ada di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.  

3.6 Definis Operasional 

1. Pemilik lahan merupakan orang yang memiliki lahan sendiri namun diberikan 

kepada orang lain untuk menggarapnya dan hasilnya akan dibagi sesuai 
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kesepakatan antara petani penggarap yang ada di Desa Paccarammengang 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

2. Petani penggarap adalah petani yang menggarap lahan orang lain dengan hasil 

dibagi setalah panen sesuai kesepakatan pemilik lahan yang ada di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

3. Sistem merupakan salah satu metode atau cara yang dilakukan pemilik lahan 

kepada petani penggarap untuk melakukan bagi hasil di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

4. Sistem bagi hasil merupakan suatu ikatan perjanjian antara pemilik lahan dan 

petani penggarap usahatani tanaman karet di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

5. Sistem 1 banding 1 (50% bagian untuk pemilik lahan dan 50% bagian untuk 

petani penggarap) 

6. Sistem 2 banding 1 (45% bagian untuk pemilik lahan dan 55% bagian untuk 

petani penggarap). 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1  Sejarah Desa Paccarammengan 

Desa Cermin yang dalam bahasa konjo disebut paccarammengan, 

dikampung inilah terdapat sebuah sumur yang amat jernih airnya. Selain dijadikan 

sumber mata air penduduk sekitar untuk minum, mandi dan mencuci konon sumur 

dijadikan sebuah cermin oleh sang penguasa Gallarang Bombong Dg. Taralla 

yang merupakan putri dari tanah toa adat kajang yang memimpin kala itu.tak 

hanya itu mata air tersebut tak pernah kering walaupun musim kemarau dan air 

selalu jernih tak pernah keruh dan kerap kali dijadikan cermin oleh putri-putri 

masyarakat kajang.  

Kampung galagang kembali dimekarkan menjadi desa dengan nama 

paccarammengan dengan mengambil nama dari sumur tua yang dijadikan cermin 

orang terdahulu, setelah melalui perjuangan yang panjang dan kegigihan tokoh 

masyarakat setempat. 

4.2 Letak Geografis  

Desa Paccarammengan merupakan desa pemekaran dari Desa Balleanging 

dan diresmikan pada tahun 2011. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi 

Sulawesi Selatan, menetapkan Bapak Muh. Asdar sebagai kepala Desa 

Paccarammengang yang pertama. desa Paccrammengang terdiri dari atas tiga 

dusun yakni Dusun Galagang, Bara Lohe dan Boddia. Desa Paccarammengan 

merupakan desa yang sebagian besar penduduknya sebagai petani. 



 

26 

 

- Batas wilayah  

 Sebalah Utara     : berbatasan dengan Desa Tugondeng 

 Sebalah Selatan  : berbatasan dengan Desa Balleanging 

 Sebelah Timur    : berbatasan dengan Desa Karassing 

 Sebelah Barat     : berbatasan dengan Desa Tamatto 

- Luas wilayah 

Luas Desa Paccrammengang sekitar 7,5 km. sebagian besar lahan di Desa 

Paccarammengan adalah pemukiman dan kebun rakyat dan selebihnya adalah 

lahan perkebunan karet. 

- Keadaan Topografi 

Secara umum keadaan topografi Desa Paccarammengan adalah dataran 

tinggi dan daerah perbukitan. 

- Iklim  

Iklim Desa Paccarammengan sebagaimana desa-desa lain di wilayah 

Indonesia beriklim tropis demngan dua musim, yaitu kemarau dan hujan. 

4.3 Keadaan Demografis 

Keadaan demografis atau ilmu kependudukan yang akan membahas 

dinamika kependudukan manusia dalam suatu daerah. Keadaan demografis 

meliputi penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, mata pencaharian dan 

pendidikan.  

Adapun keadaan demografis di Desa paccarammengan Kecamatan Ujung 

Loe Kabupaten Bulukumba, yaitu: 
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4.3.1 Penduduk berdasarkan mata pencaharian  

Mata pencaharian merupakan salah satu faktor penentu yang menentukan 

tingkat kesejahteraan hidup seseorang. Mata pencaharian antara satu penduduk 

dengan penduduk lainnya akan berbeda berdasarkan keterampilan yang dimiliki. 

Penduduk Desa Paccarammengan memiliki bermacam-macam  jenis mata 

pencaharian, sebagai berikut. 

Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa    

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 

2022 

No Mata Pencaharian   Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

Petani  

karyawan 

Peternak  

PNS 

Wiraswasta  

281 

100 

283 

  11 

  67 

Total   742 

  Sumber: Data Profil Desa Tahun 2022. 

Tabel 2 menunjukan bahwa mata pencaharian penduduk di Desa 

Paccarammengan bermacam-macam dengan jumlah 742 prang yang memiliki 

pekerjaan, diantaranya petani sebanyak 281 orang, karyawan sebanyak 100 orang, 

peternak sebanyak 283 orang, PNS sebanyak 11 orang dan wiraswasta 67 orang.   

4.3.2 Penduduk berdasarkan jenis kelamin 

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kemampuan kerja dan menetukan klasifikasi dalam pembagian kerja. Dengan 

demikian jenis kelamin dapat memberikan pengaruh terhadap taraf hidup 

seseorang. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Paccarammengan, 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 2022 

No Nama Dusun Jenis kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 

2 

3 

Galagang  

Bara Lohe 

Boddia  

375 

250 

229 

334 

315 

260 

 649 

 565 

 489 

Total  854 909         1.703 

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2022.  

Tabel 3 menunjukan bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di 

Desa Paccarammengan yaitu sebanyak 1.703 jiwa. Penduduk yang berjenis laki-

laki sejumlah 854 jiwa sedangkan perermpuan berjumlah 909 jumlah.  

4.3.3 Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 

Pada umumnya pendidikan mampu mempengaruhi cara berfikir dan prilaku 

individu dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang maka akan lebih dinamis dan inovatif. Jumlah penduduk 

berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Paccarammengan, dapat dilihat pada tabel 

berikut.  

 

Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa    

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 2022 

No Tingkat pendidikan Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki   Perempuan  

1 

2 

3 

4 

Tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Tamat S-1 

15 

10 

  5 

  3 

10 

10 

10 

  2 

25 

20 

15 

  5 

Total  33 32 65 

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2022. 

Tabel 4 menunjukan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa 

Paccarammengan berbeda-beda. Tamat SD sebanyak 25 orang, tamat SLTP 

sebanyak 20 orang, tamat SLTA sebanyak 15 orang dan tamat S-1 sebanyak 5 
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orang. Sehingga jumlah keseluruhan penduduk di Desa Paccarammengan yang 

pernah menempu pendidikan sebanyak 65 orang. 

4.4 Keadaan Pertanian  

Adapun data potensi wilayah pertanian di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba di bidang pertanian mulai dari 

komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat. 

Dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 5. Luas wilyah dan produksi pertanian di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 2022. 

No Jenis Tanaman Luas 

Lahan 

Persentase 

(%) 

Produksi 

(Ton) 

Persentase 

(%) 

1 Hortikultura  21 1,25 62 3,76 

2 Tanaman Pangan  1.157 68,71 1.458 88,42 

3 Perkebunan         1.684 30,05 129   7,82 

Total         1.684  100,00 1649,00          100,00 

Sumber : Data Profil Desa Tahun 2022.  

 Berdasarkan Tabel 5 menunjukan bahwa luas tanaman yang paling tinggi 

yaitu tanaman pangan dengan jumlah 1.157 ha (68,71%) dengan jumlah produksi 

yang diperoleh sebesar 1.458 ton (88,42%). Hal ini dikarenakan didaerah Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, masyarakat 

lebih memprioritaskan tanaman pangan daripada tanaman lainnya. 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Identitas Informan 

Identitas informan merupakan kondisi atau keadaan serta status dari 

informan dalam kegiatan usaha yang dijalankannya, terutama dalam sistem bagi 

hasil usahatani tanaman karet di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, 

yaitu pemilik lahan dan petani penggarap Desa Paccarammengan. Informasi-

informasi mengenai identitas informan sangat penting untuk diketahui karena 

merupakan salah satu hal yang dapat memperlancar proses penelitian. Berikut 

identitas informan yang telah dikumpulkan di lapangan, yaitu: 

5.1.1 Identitas Inforamn Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara 

biologis dan dapat mempengaruhi kemampuan bekerja dan menentukan 

klasifikasi dalam pembagian kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian identitas informan berdasarkan jenis kelamin 

dapat di lihat pada tabel berikut:  

Tabel 6. Identitas Informan Bersadarkan Jenis Kelamin di Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe KabupatenBulukumba,2022 

Jenis kelamin Pemilik 

Lahan  

Petani 

Penggarap 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Laki-laki  9  10 19 95,00 

Perempuan  1  0   1   5,00 

Total 10 10 20      100,00 

Sumber: Data Primer yang Telah diolah, 2022.  
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Berdasarkan tabel 6 menunjukan bahwa yang menjadi informan dalam 

penelitian ini ialah pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari jenis kelamin 

perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin perempuan terdiri dari 1 

orang informan dengan persentase 5,00% dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 19 

orang informan dengan persentase 95,00%. Oleh karena itu kegiatan sistem bagi 

hasil yang dilakukan di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba lebih mendominan laki-laki daripada perempuan. Hal tersebut 

dikarenakan kegiatan usahatani tanaman karet lebih banyak membutuhkan tenaga 

laki-laki seperti proses penyadapan dikarenakan kegiatan tersebut mengeluarkan 

banyak tenaga yang membuat perempuan akan sulit untuk melakukan pekerjaan 

tersebut.  

5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur 

Umur merupakan salah satu faktor yang menentukan produktifitas informan 

dalam menentukan usaha. Semakin tua umur seseorang maka semakin kurang 

produktifitasnya dan sebaliknya semakin muda umur seseorang maka sudah 

termasuk angkatan kerja produktif maka semakin produktif tenaganya untuk 

digunakan dalam suatu pekerjaan. Petani yang berada pada kisaran umur produktif 

yaitu 15-64 tahun dianggap memiliki kemampuan secara fisik dalam mengolah 

usahataninya (Simanjuntak, 1985). 

Berdasarkan hasil penelitian identitas informan berdasarkan umur dapat di 

lihat pada yabel berikut:  
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Tabel 7. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur di Desa       

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 

2022   

No Umur (Tahun) Pemilik 

Lahan 

Petani 

Penggarap 

Jumlah 

(Orang)  

Persentase 

% 

1 38-43 3 2 5 25,00 

2 44-48 2 4 6 30,00 

3 49-53 2 4 6 30,00 

4 54-58 1 0 1   5,00 

5 59-62 2 0 2 10,00  

Total      10       10          20    100,00 

Sumber : Data Primer yang Telah diolah, 2022. 

Berdasarkan tabel 7 bahwa kisaran umur yang paling banyak yaitu umur 44-

48 tahun sebanding dengan umur 49-53 tahun yaitu masing-masing sebanyak 6 

orang informan dengan persentase 40,00% sedangkan kisaran umur yang paling 

rendah dimiliki oleh informan yaitu 54-58 tahun sebanyak 1 orang informan 

dengan persentase 5,00%.  

Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi informan pada penelitian ini 

paling banyak ada pada umur 44-53 tahun. Hal tersebut menunjukan bahwa 

informan sudah memiliki kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam 

mengelolah usahatani dalam sistem bagi hasilnya, sehingga bisa dikatakan 

informan tergolong mampu menerima informasi yang ada. 

5.1.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara berfikir seseorang, bersikap 

serta bertindak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin 

banyak informasi yang di peroleh, baik dalam bidang umum maupun bidang 

pertanian. Tingkat pendidikan informan di Desa Paccarammengan Kecamatan 

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba bervariasi mulai dari tingkat pendidikan 
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Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah dan bahkan ada beberapa 

mencapai Perguruan Tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian identitas informan berdasarkan tingkat 

pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 8. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 

2022 

No Tingkat 

Pendidikan 

Pemiliki 

Lahan 

Petani 

penggarap 

Jumlah 

(Orang) 

Persentas

e (%) 

1 SD 4 3 7 35,00 

2 SMP 3 4 7 35,00 

3 SMA 1 3 4 20,00 

4 Perguruan Tinggi 2 0 2 10,00 

Total 10 10      20    100 ,00 

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2022. 

Berdasarkan tabel 8 bahwa identitas informan berdasarkan tingkat 

pendidikan berbeda-beda. Informan dengan tingkat pendidikan terbanyak 

merupakan tingkat SD sebanding dengan tingkat SMP masing-masing sebanyak 7 

orang informan dengan persentase 35,00%. Sedangkan tingkat perguruan tinggi 

merupakan tingkat terendah karena hanya 2 orang informan dengan persentase 

10,00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan informan di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba bahwa semua 

informan pernah mengikuti pendidikan formal akan tetapi masih tergolong rendah 

sehingga mereka mengolah usahatani dengan sistem bagi hasil berdasarkan 

dengan pengalaman orang-orang terdahulu.  
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5.1.4 Identitas Informan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga 

Tanggungang keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga 

yang terdiri ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu rumah tangga atau dalam 

satu kartu keluarga.  

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 9. Klasifikasi Informan Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 2022 

No Jumlah 

tanggungan 

Pemilik 

lahan 

Petani 

penggarap 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

% 

1 1-2 3 3 6 30,00 

2 3-4 5 4 9 45,00 

3 5-6 2 3 5 25,00 

Total       10        10       20   100,00 

Sumber: Data Primer yang Telah diolah, 2022 . 

Berdasarkan tabel 9 menunjukan bahwa tanggungan keluarga dalam 

penelitian ini berbeda-beda. Informan dengan jumlah tanggungan 3-4 orang 

termasuk tanggungan yang tertinggi karena terdapat 9 orang informan 4 

diantaranya sebagai petani penggarap dan 5 informan sebagai pemilik lahan 

dengan persentase 45,00%. Sedangkan jumlah tanggungan terendah berada pada 

interval 5-6 orang terdapat 5 orang informan 2 diantaranya sebagai pemilik lahan 

dan 3 orang informan sebagai petani penggarap dengan persentase 25,00%. 

Apabila jumlah tanggungan keluarga semakin banyak dalam rumah tangga 

maka akan semakin banyak pula kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh suatu 

keluarga tersebut seperti biaya sekolah, biaya pangan dan lain sebagainya. Jumlah 

tanggungan keluarga berpengaruh terhadap besarnya biaya yang dikeluarkan 
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dalam rumah tangga. Besarnya biaya hidup akan berdampak terhadap 

ketersediaan modal untuk usaha berikutnya (Nirwana, 2021) 

5.1.5 Identitas Informan Berdasarkan Luas Lahan  

Luas lahan adalah modal yang berharga untuk menjalankan suatu usahatani. 

Luas lahan yang dimiliki pemilik lahan dan luas lahan yang digarap oleh petani 

penggarap dalam Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Petani 

Penggarap Pada Usahatani Tanaman Karet di Desa Paccarammengang Kecamatan 

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba akan berpengaruh terhadap banyak sedikitnya 

hasil yang akan didapatkan.  

Berdasarkan hasil penelitian  luas lahan yang dimiliki petani pemilik dan 

luas lahan yang digarap oleh petani penggarap karet dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 10. Klasifikasi Luas Lahan yang digarap Petani Penggarap di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 

2022 

No Luas Lahan 

(Ha)  

Pemilik 

Lahan 

Petani 

Penggarap 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 1,0 5 5 5 25,00 

2 1,5 5 5 5 25,00  

Total       10        10 20   100,00 

Sumber: Data Primer yang Telah Diolah, 2022. 

Berdasarkan tabel 10 menunjukan bahwa luas lahan yang digarap oleh 

petani penggarap dan luas lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan sangat 

berpengaruh terhadap pada besar kecilnya pendapatan petani penggarap dari hasil 

garapan karet. Hal itu sesuai dengan pendapat Sojogja (1987) bahwa semakin 

banyak luas lahan usahatani maka akan semakin besar penghasilan. 
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5.1.6 Pengalaman Berusahatani 

Hasil penelitian di Desa Paccarammengang Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba dengan sistem bagi hasil pengalaman berusahatani pemilik 

lahan dan petani penggarap pada usahatani tanaman karet berbeda-beda ada yang 

melakukan setelah menikah dan ada yang melakukannya di usia 30an tahun. 

Berdasarkan pengalaman berusahatani dapat di katakan sebagian besar informan 

memilki pengalaman cukup lama bekerja dengan sistem bagi hasil.  

Dalam melakukan penggarapan, faktor pengalaman merupakan hal yang 

penting karena pengalaman dapat dijadikan sebagai acuan yang mampu 

meminimalkan kegagalan dalam berusahatani sehingga dapat memperoleh 

produksi dan pendapatan yang optimal. Demikian pengalaman informan di lokasi 

penelitian mempunyai pengalaman yang relatif cukup lama, karena hal itu 

pengalaman seseorang mampu mempengaruhi kemampuan dalam mengolah 

usatahataninya.  

5.2 Sistem Bagi Hasil Usahatani yang Digunakan di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba 

 

Bagi hasil pertanian atau perkebunan merupakan suatu ikatan perjanjian 

kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Adapun kesepakatan 

perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba merupakan kesepakatan yang benar-benar dilakukan oleh 

petani penggarap. Sebagai konsekuensi dari perbedaan status sebagai petani 

penggarap dan pemilik lahan dalam penyadapan karet tentunya akan dibagi sesuai 

kesepakatan masing-masing yang berlaku umum di suatu daerah tertentu. 
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Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dikenal dengan istilah Attesang 

atau petani yang bekerja dikebun orang lain. Bagi hasil yang diterapkan oleh 

masyarakat di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba yang paling umum digunakan adalah sistem 1 banding 1 (50% untuk 

pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap). Sedangkan yang kedua 

menggunakan sistem 2 banding 1 (55% untuk petani penggarap dan 45% untuk 

pemilik lahan). Bagi hasil usahatani tanaman karet dilatar belakangi adanya 

kesulitan pemilik untuk menyadap pohon karetnya, disisi lain petani yang 

kekurangan ekonomi. 

Adapun bentuk-bentuk kerjasama sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan 

petani penggarap yang ada di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba, yaitu sebagai berikut. 

5.2.1 Bagi hasil dengan sistem 1 banding 1 

Terdapat 6 informan dari 20 orang Informan yang melakukan sistem bagi 

hasil dengan sistem 1 banding 1 (50% untuk petani penggrap dan 50% untuk 

pemilik lahan) pada usahatani tanaman karet di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.  

Tabel 11. Rata-rata Biaya dan Pendapatan Sistem Bagi Hasil di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 

2022 

No Sistem Bagi 

Hasil 

Pemilik Lahan Petani Penggarap 

Biaya  Pendapatan  Biaya  Pendapatan  

1 1 banding 1   46.666        337.333       46.666          337.333 

2 2 banding 1            0        340.416     105.714        449.428 

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2022  

.  
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   Berdasarkan tabel 11 menunjukan bahwa rata-rata biaya petani pemilik 

lahan yang melakukan sistem bagi hasil 1 banding 1 sebesar Rp 46.666/Bulan 

sedangkan pendapatan sebesar Rp 337.333/Bulan. Sedangkan hasil 2 banding 1 

biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap sebanyak Rp 105.714/Bulan dan 

pendapatan untuk petani penggarap sebesar Rp 449.428/Bulan sedangkan 

pendapatan pemilik lahan sebesar Rp 340.416/Bulan, dari hasil jumlah produksi 

getah karet yang sedikit dan banyak dilihat dari berapa luas lahan atau berapa 

banyak batang yang di pahat serta pengaruh cuaca. Dalam proses transaksi 

penjualan karet menggunakan surat atau nota agar mempermudahkan bagi hasil 

nantinya. Sistem pembayaran dilakukan secara langsung setelah hasil 

penimbangan produksi karet tanpa ada penundaan dan uang yang diterima oleh 

pemilik lahan untuk dibagi dengan petani penggarap.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di lokasi penelitian, 

menunjukkan bahwa terjadinya sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani 

penggarap tidak hanya didasarkan pada perjanjian akan tetapi adanya hubungan 

kerabat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Adanya hubungan kekerabatan 

antara kedua bela pihak menjadi faktor yang sangat menguntungkan karena sistem 

bagi hasil yang dilakukan cukup adil bagi petani penggarap. Pemilik lahan dan 

petani penggarap yang menggunakan sistem bagi hasil 1 banding 2 yaitu mereka 

yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Sehingga terkait dengan biaya yang 

dikeluarkan selama pengolahan usahatani karet akan ditanggung bersama 

sedangkan biaya yang diperoleh juga akan dibagi rata dengan pemilik lahan dan 

petani penggarap setelah dikurangi dengan biaya pengeluaran. 
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Terkait dengan sistem bagi hasil ditemukan beberapa faktor yang 

menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama yaitu dari hasil wawancara 

dengan “C” alasan pemilik lahan tidak mampu menggarap karetnya, pemilik lahan 

yang tidak mampu yaitu orang yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai 

keahlian dalam menyadap pohon karet. Oleh karena itu diadakan kerjasama antara 

pemilik lahan dan petani penggarap dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu 

sebelum memberikan lahannya untuk di garap.  

Hasil wawancara dengan salah satu penggarap terkait dengan sistem bagi 

hasil usahatani tanaman karet di Paccarammengang Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba, mengatakan bahwa: 

 “Saya mengerjakan lahannya karena pemilik lahan tidak memiliki seorang 

laki-laki dalam keluarganya yang memiliki keahlian dalam menyadap 

pohon karet, jadi hasilnya nanti di bagi dua sesuai kesepakatan yang sudah 

disetujui bersama” (Wawancara C, tanggal 30 Mei 2022).  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan “C”, maka dapat 

diketahui bahwa “C” seorang tetangga yang ingin membantu pemilik lahan untuk 

menyadap karetnya karena pemilik lahan tersebut seorang janda dan tidak 

memiliki kemampuan menyadap karet. Hal tersebut serupa dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Muardi (2017), mengenai sistem bagi hasil dengan 

perbandingan 1/2, mengemukakan bahwa sistem bagi hasil dilakukan atas dasar 

kekeluargaan serta petani penggarap harus mempunyai keahlian menyadap karet. 

Hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan mengatakan bahwa: 

“Saya berikan lahan karet saya ke sauadara sendiri dengan hasilnya dibagi 

dua daripa saya berikan ke orang lain mending saya kerjasama dengan 

saudara sendiri” (Wawancara T, Tanggal 05 Juni 2022).  
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Adapun hasil wawancara dengan “T”, mengemukakan bahwa dia memiliki 

lahan yang cukup untuk melakukan usahatani tanaman karet apalagi saat ini 

pemilik lahan mempunyai pekerjaan yang cukup sehingga dia memberikan lahan 

karetnya untuk digarap oleh keluarga sendiri karena merasa gampang membangun 

kepercayaan apalagi karet salah satu tanaman unggulan di Bulukumba. Adapaun 

sistem bagi hasil yang digunakan yaitu masing-masing pemilik lahan dan petani 

penggarap mendapatkan bagian secara adil.  

Kondisi dilapangan juga didapatkan bahwa hasil penelitian ini dilakukan 

karena hasil penjualannya antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan 

sistem 1 banding 1 (50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap) 

masing-masing mengeluarkan modal berupa tempat penampungan getah karet, 

cuka, sendok getah, kawat dan tali, ember dan pestisida. 

5.2.2 Bagi Hasil dengan Sistem 2 banding 1 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 14 informan yang melakukan sistem 

bagi hasil dengan sistem 2 banding 1 masing-masing terdiri dari 7 inforamn 

pemilik lahan dan 7 informan petani penggarap. Petani penggarap mendapatkan 

55% bagian sedangkan pemilik lahan mendapatkan 45% bagian karena semua 

biaya ditanggung oleh petani penggarap seperti membeli cuka untuk cepat 

membekukan karet pada usahatani tanaman karet di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.  

Terkait pendapatan yang diperoleh pemilik lahan dan petani penggarap lebih 

menguntungkan petani penggarap dibanding pemilik lahan. Karena hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pemilik lahan rata-rata sebanyak Rp 
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340.416/Bulan sedangkan rata-rata pendapatan petani penggarap sebanyak Rp 

449.428/Bulan. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap rata-rata 

sebanyak Rp 105.714/Bulan untuk membeli bahan seperti cuka untuk 

membekukan getah karet. Ghasaly (2010) yang menyatakan bahwa kerjasama 

antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang 

jumlahnya menurut kesepakatan bersama sedangkan bibit dari pemilik lahan. Hal 

tersebut bertolak belakang dengan penelitian dikemukakan oleh Harkaneri (2014) 

bahwa sistem bagi hasil perkebunan rakyat lebih menguntungkan para pekerja 

yang merupakan petani miskin daripada pemilik kebun.  

Terkait dengan sistem bagi hasil dengan jumlah produksi getah karet yang 

sedikit dan banyak dilihat dari berapa banyak batang yang disadap dan pada luas 

lahan karet yang dimiliki oleh setiap pemilik lahan karet serta pengaruh faktor 

dari cuaca. Jika hujan turun maka hasil ikut menurun dan jika cuaca panas maka 

getah karet yang disadap mengalir dengan lancar sesuai yang dicapai. Berdasarkan 

teori Praktikum Soerjadi dan Yunus (2005) bahwa cuaca adalah keadaan atmosfer 

secara keseluruhan pada suatu saat termasuk perubahan.  

Adapun hasil penelitian dilapangan menemukan beberapa alasan atau faktor 

yang menyebabkan masyarakat di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba melakukan kerjasama sistem bagi hasil yaitu penjelasan 

petani penggarap terkait alasannya melakukan bagi hasil antara pemilik lahan 

adalah karena tidak mempunyai lahan karet dan ingin menambah perekonomian 

keluarganya. Seperti halnya yang dilakukan oleh “R” sebagai petani penggarap 

yang mengatakan:  
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“saya melakukan kerjasama bagi hasil oleh pemilik lahan karena saya tidak 

mempunyai lahan karet maupun lahan pertanian jadi saya bekerjasama 

dengan pemilik lahan dengan sistem bagi hasil untuk menambah 

perekonomian keluarga” (Wawancar R, Tanggal 01 Juli 2022).  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan “R” yang berprofesi sebagai petani 

penggarap usahatani tanaman karet, beliau mengemukakan hasil dari perjanjian 

dari pemilik lahan yaitu menggunakan sistem 2 banding 1 (55% untuk petani 

penggarap dan 45% untuk pemilik lahan) karena biaya penyediaan bahan dan alat 

sampai dengan proses penjualan ditanggung oleh petani penggarap tersebut. 

Beliau juga menyampaikan alasan menjadi penggarap karena untuk menghidupi 

keluarganya, karena tidak memiliki lahan untuk diolah sehingga “R” memilih 

untuk menjadi penggarap usahatani tanaman Karet di desanya. 

Berdasarkan hasil wawancara informan dalam hal ini pemilik lahan dan 

petani penggarap tanaman karet dengan sistem 2 banding 1 (55% untuk petani 

penggarap dan 45% untuk pemilik lahan) ini dimana hasil akhir menjadi patokan 

dalam pelaksana transaksi tersebut, dimana hasil penjualannya dibagi apabila 

tempat penampungan getah karet dan pembelian cuka serta perawatan seperti 

pestisida dilakukan oleh petani penggarap maka berapapun hasil yang didapatkan 

tetap dikurangi dengan mengurangi hasil bersih untuk diambil sebagai pengganti 

pembelian tempat penampungan getah karet, pestisida, dan biaya lainnya yang 

digunakan selama penggarapan, pembagian hasil akhir tersebut setelah dikurangi 

sejumlah biaya yang telah digunakan selama proses penggarapan karet 

berlangsung barulah dibagi dengan pemilik lahan sesuai kesepakatan yang 

dilakukan sebagai pengolah.   
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Penyebab masyarakat melakukan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan 

dan petani penggarap karet terjadi karena dilatar belakangi oleh adanya pemilik 

lahan yang tidak dapat menggarap karetnya sendiri atau tidak ada waktu untuk 

menggarapnya. Dalam hal ini pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani 

penggarap untuk menggarap karet sehingga menghasilkan getah karet. 

Hasil dari perhitungan pendapatan sistem bagi hasil dapat disimpulkan 

bahwa yang disepakati dalam pembagian hasil pendapatan karet banyak yang 

ditetapkan dari kesepakatan dan persetujuan antara pemilik lahan dan petani 

penggarap yang diambil melalui wawancara dan observasi langsung kepada 

pemilik lahan dan petani penggarap karet rata-rata menggunakan sistem bagi hasil 

dengan sistem 2 banding 1 (55% untuk petani penggarap dan 45% untuk pemiik 

lahan) Hal tersebut sejalan dalam penelitian Aryuningsih (2017) bahwa sistem 

pembagian yang ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak yaitu antara 

pemilik lahan dan petani penggarap kebun karet, sistem yang disepakati sangat 

bervariasi dan dilakukan sesuai kesepakatan yang mereka inginkan. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan dua sistem yang dilakukan oleh 

masyarakat di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba tentang sistem bagi hasil menurut ketentuan yang berlaku dalam 

pembagian sistem bagi hasil yang telah ditentukan oleh Fatwa Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) juga berpasriasi sesuai kesepakatan dan persetujuan antara kedua 

bela pihak, bagi hasil yang ditentukan oleh DPS yaitu 50:50 ada juga 55:45 dan 

terakhir 60:40. 
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 Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, dari proses pengolahan hasil data 

wawancara dari beberapa pemilik lahan dan petani penggarap proses bagi hasil 

akan dilakasanakan setelah tiga kali penjualan getah karet maka hasilnya baru 

dibagi dengan pemilik lahan dan petani penggarap. Proses tersebut terjadi karena 

unsur kepercayaan kepada petani untuk mengolah kebun karet miliknya dan unsur 

tolong menolong, serta keahlian dalam menyadap pohon karet.     

5.3 Jangka Waktu Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba  

Perjanjian bagi hasil usahatani karet merupakan kesepakatan yang 

sebelumnya disepakatai kedua bela pihak antara pemilik lahan dan petani 

penggarap sebelum melakukan sistem bagi hasil atau yang biasa disebut 

masayarakan di Desa Paccarammengan Attesang.  

Sistem perjanjian bagi hasil harus di hadiri oleh pihak masing-masing 

supaya apabila terjadi resiko usahatni keduanya dapat bertanggung jawab secara 

bersama. Dalam sistem perjanjian bagi hasil pemilik lahan dan petani penggarap 

yang ada di Desa Paccarammengan hanya melakukan perjanjian secara lisan tanpa 

adanya campur tangan pemerintah setempat. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil 

tergantung dengan pihak yang melakukan perjanjian. Apabila ada salah satu pihak 

yang sudah tidak mau lagi melakukan kerjasama maka perjanjian itu dapat 

dihentikan tergantung kesepakatan dari dua bela pihak.  

Hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan terkait dengan jangka 

waktu pelaksanaan perjanjian bagi hasil usahatani tanaman karet di Desa 
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Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba mengenai jangka 

waktu perjanjian sistem bagi hasil karet, mengatakan bahwa: 

“rata-rata pemilik lahan dan petani penggarap tidak menentukan waktunya, 

sehingga dalam pelaksanaan dapat tetap berjalan dengan baik bahkan 

kerjasama bisa berlangsung lama”  

Terkait penjelasana jangka waktu pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil 

usahatani tanaman karet juga disampaikan oleh “B” sebagai pemilik lahan, yang 

mengatakan bahwa: 

“seumpama saya ingin kasih garap karetku, saya hanya bicara langsung 

kepada petani penggarap saja atau siapa saja yang ingin menggarap karet. 

Dan saya serahkan semua kepada petani penggarap untuk mengolahnya” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan “A” dan “B” maka ditemukan bahwa 

masyarakat Desa Paccarammengan melakukan sistem bagi hasil atas dasar 

kesepakatan bersama antara pemiliki lahan petani penggarap dan jangka waktu 

pelaksanaan bagi hasil tidak ditentukan berapa lama jangka waktunya. Akan tetapi 

pemilik kebun hanya memberikan amanat kepada petani penggarap untuk 

merawat dan mengolah kebut karet tersebut dan kemudian hasilnya dibagi sesuai 

kesepakatan diawal.  

Hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa terjadinya sistem 

bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap tidak hanya didasari pada 

perjanjian saja akan tetapi adanya hubungan kerabat akan menguntungkan bagi 

hasil tersebut karena adanya rasa saling percaya mampu mempertambah jangka 

waktu bagi hasil pada usahatani tanaman karet di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujong Loe Kabupaten Bulukumba.  

5.4 Manfaat yang Didapat dalam Sistem Bagi Hasil Usahatani Karet di Desa   

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba 
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Bercocok tanam dalam perkebunan merupakan kegiatan yang membutuhkan 

keahlian khusus bagi orang yang hendak melakukannya oleh sebab itu, tidak 

semua orang bisa melakukannya dengan suka rela memberikan kepercayaan 

kepada petani penggarap yang mempunyai keahlian dalam bidang menggarap 

karet serta tidak mempunyai lahan untuk di kelolanya. Adapun faktor yang 

mempengaruhi sistem bagi hasil tanaman karet pada masyarakat di Desa 

Paccarammengan merupakan pekerjaan yang menambah penghasilan petani 

penggarap serta pekerjaan yang dilakukan secara turun temurun yang pernah 

dilakukan oleh masyarakat terdahulu dan kurangnya ekonomi  masyarakat di Desa 

Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.   

Pada pelaksanaan sistem bagi hasil dapat bermanfaat bagi masyarakat petani 

khususnya di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba yang melakukan bagi hasil yaitu dapat membantu para petani 

penggarap untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta dapat membantu 

penggarap yang benar-benar membutuhkan pekerjaan.  

Hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan terkait manfaat yang 

diperoleh dari sistem bagi hasil usahatani tanaman karet di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, mengatakan bahwa: 

 “Dapat memperbaiki hubungan antara pemilik lahan dan petani 

penggarap sehingga mengahapuskan jurang pemisah antara orang yang 

mampu dan tidak mampu.” (Wawancara H, tanggal  05 Juli 2022). 

Penjelasan terkait dengaan manfaat yang diperoleh dari sistem bagi hasil 

usahatani tanaman karet juga disampaikan oleh salah satu petani penggarap, yang 

mengatakan bahwa: 
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“Manfaat dari saya melakukan atau mengelola ini usahatani karet milik 

orang untuk membantu perekonomian keluarga karena saat ini pekerjaan 

pokok saya menggarap karet.” (Wawancara N, 29 Mei 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan “H” dan “N”, maka ditemukan bahwa 

dengan adanya kerjasama sistem bagi hasil tersebut dapat memperbaiki hubungan 

yang tadinya kurang harmonis diantara kedua bela pihak antara pemilik lahan dan 

petani penggarap menjadi harmonis dan manfaat lain yang diperoleh dari 

perjanjian bagi hasil ini, mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan 

hidup dan keluarganya sehingga, secara tidak langsung hal tersebut mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Paccarammengan Kecamatan Ujung 

Loe Kabupaten Bulukumba. Hal terbebut juga serupa dengan penelitian Nirwana 

(2021), mengenai pelaksanaan bagi hasil tersebut memberikan banyak manfaat 

bagi masyarakat petani khususnya para pelaku kerjasama bagi hasil yaitu dapat 

membantu petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

keluarganya dan dapat membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan 

pekerjaan. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yaitu sistem bagi hasil 1 

banding 1 (50% untuk petani penggarap dan 50% untuk pemilik lahan ) dan 

sistem 2 banding 1 (55% untuk petani penggarap dan 45% untuk pemilik 

lahan). 

2. Sistem bagi hasil yang paling menguntungkan di Desa Paccarammengan 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yaitu sistem bagi hasil 2 

banding 1 (55% untuk petani penggarap dan 45% untuk pemilik lahan) 

dengan pendapatan rata-rata Rp 443.71/Bulan. 

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, adapun penulis mengajukan beberapa saran 

yang dirapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, diantaranya: 

a. Diharapkan kepada masyarakat di Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung 

Loe Kabupaten Bulukumba khususnya yang melakukan sistem bagi hasil 

antara pemilik lahan dan petani penggarap bahwa petani melakukan usahatani 

dengan sistem 2/3. 

b. Untuk menghindari adanya perselisihan diantara kedua belah pihak, penulis 

menyarankan untuk sebaiknya kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu 

perjanjian tertulis. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara (Pemilik Lahan) 

KUESIONER PENELITIAN 

SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PETANI 

PENGGARAP PADA USAHATANI TANAMAN KARET DI DESA 

PACCARAMMENGAN KECAMATAN UJUNG LOE 

KABUPATEN BULUKUMBA 

 
A. Identitas Pemilik Lahan 

Nama  :……………………………………………………. 

Jenis Kelamin : P / L…………………………………………….... 

Umur  :……………………………………………………. 

Pendidikan terakhir  :……………………………………………………. 

Jumlah tanggungang  :……………………………………………………. 

Pekerjaan  ….…………………………………………………. 

Alamat  :……………………………………………………. 

 

B. Pertanyaan 

1. Berapa luas lahan yang anda miliki? 

Jawab:  

……………………………………………………………………………….. 

2. Apa alasan anda sebagai pemilik lahan untuk melakukan kerjasama bagi 

hasil ini? 

Jawab:  

……………………………………………………………………………….. 

 

3. Berapa biaya yang anda keluarkan dalam 1 bulan prose bagi hasil? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………….... 
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4. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam sistem bagi hasil? 

Jawab:  

……………………………………………………………………………… 

 

5. Berapa pendapatan bersih yang anda dapatkan selama prose bagi hasil? 

Jawab: 

……………………………………………………………………………… 

 

6. Bagaimana sistem pembagian hasil dari pelaksanakan bagi hasil ? 

Jawab: 

……………………………………………………………………………… 

 

7. Apa manfaat yang anda rasakan dari sistem bagi hasil getah karet tersebut? 

Jawab: 

……………………………………………………………………………… 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara (Petani Penggarap) 

KUESIONER PENELITIAN 

SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PETANI 

PENGGARAP PADA USAHATANI TANAMAN KARET DI DESA 

PACCARAMMENGAN KECAMATAN UJUNG LOE 

KABUPATEN BULUKUMBA 

 

A. Identitas Petani Penggarap 

Nama  :……………………………………………………............... 

Jenis Kelamin : P / L……………………………………………………..... 

Umur  :…………………………………………………….............. 

Pendidikan terakhir  :……………………………………………………............... 

Pekerjaan  ………………………………………………………………. 

Alamat  : …………………………………………………………….. 

Jumlah tanggungang  : .…………………………………………………................. 

B. Daftar Pertanyaan  

1. Berapa luas lahan yang anda garap? 

Jawab:  

………………………………………………………………………………. 

 

2. Berapa lama anda menjadi penggarap karet? 

Jawab:  

……………………………………………………………………………….  

 

3. Bagaimana sistem bagi hasil yang digunakan? 

Jawab:  

………………………………………………………………………………. 

4. Berapa biaya yang anda keluarkan selama menggarap karet? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………. 

5. Berapa pendapatan yang anda terima dari hasil bagi hasil tersebut? 

Jawab: 

……………………………………………………………………………..... 
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6. Alasan yang membuat  anda mau menjadi penggarap karet?  

 

Jawab:  

………………………………………………………………………………. 

 

7. Apa manfaat yang anda rasakan selama menjadi penggarap dari lahan 

orang? 

Jawab: 

 ………………………………………………………………………. 
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Lampiran 3. Peta Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba 
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Lampiran 4 . Identitas Informan (Pemilik lahan) 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Umur 

(Tahun) 

Pendidikan 

Terakhir 

Luas Lahan 

yang Dimiliki 
Jumlah Tanggungang Alamat 

1 Uddin  Laki-laki 50 SD 1,5 4 Dusun Galagang  

2 Hano  Laki-laki 43 SMP 1,0 5 Dusun Galagang  

3 Uto  Laki-laki 45 SMP 1,0 4 Dusun Boddia  

4 Tati  Perempuan 55 Sarjana 1,0 4 Dusun Boddia  

5 Bair  Laki-laki 62 SD 1,0 2 Dusun Boddia  

6 Burhan  Laki-laki 47 SMA 1,5 2 Dusun Baralohe  

7 Anwar Laki-laki 50 Sarjana 1,5 3 Dusun Galagang  

8 Baha  Laki-laki 60 SD 1,0 2 Dusun Baralohe 

9 Riki  Laki-laki 39 SMP 1,5 4 Dusun Galagang  

10 Candra  Laki-laki 41 SD 1,5 6 Dusun Baralohe 
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Lampiran 5. Identitas Informan (Petani Penggarap) 

No Nama Jesnis 

Kelamin 

Umur(Tahun) Pendidikan 

Terakhir 

Luas Lahan 

yang Digarap 

(Ha) 

Jumlah 

Tanggungang 

  Alamat 

1 Hodding  Laki-laki 47 SD 1,5 3 Dusun Boddia  

2 Asrul  Laki-laki 38 SMA 1,0 6 Dusun Galagang  

3 Basri  Laki-laki 40 SMA 1,0 2 Dusun Galagang  

4 Usman  Laki-laki 45 SD 1,0 4 Dusun Boddia 

5 Baco  Laki-laki 50 SMP 1,0 3 Dusun Galagang 

6 Nasrun  Laki-laki 51 SMA 1,5 4 Dusun Boddia 

7 Baso  Laki-laki 50 SD 1,5 5 Dusun Baralohe 

8 Sajuang  Laki-laki 48 SMP 1,0 5 Dusun Baralohe 

9 Cuki  Laki-laki 50 SMP 1,5 2 Dusun Balagang 

10 Awang  Laki-laki 46 SMP 1,5 2 Dusun Boddia 
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Lampiran 6. Biaya yang di keluarkan Informan 

 

No Bahan 
Luas 

Lahan (Ha) 

Biaya 

(Rp/Bulan) 

Pemilik 

(Rp/Bulan) 

Penggarap 

(Rp/Bulan) 

1 Cuka  1,5 100.000 50.000 50.000 

2 Cuka  1,0 80.000 40.000 40.000 

3 Cuka  1,0 100.000 50.000 50.000 

Jumlah 3,5 280.000 140.000 140.000 

Rata-tata 1,166 93.333 46.666 46.666 

4 Cuka  1,0 100.000 0 100.000 

5 Cuka  1,0 100.000 0 100.000 

6 Cuka    1,5 70.000 0 70.000 

7 Cuka  1,5 100.000 0 100.000 

8 Cuka  1,0 150.000 0 150.000 

9 Cuka  1,5 120.000 0 120.000 

10 Cuka  1,5 100.000 0 100.000 

Jumlah 9 740.000 0 740.000 

Rata-rata 1,285 105.714 0 105.714 
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Lampiran 7. Pendapatan yang diperoleh Informan 

No 
Berat 

(Kg) 

Harga 

(Rp) 

Pemilik 

Lahan 

(Rp/Bulan) 

Petani 

Penggarap 

(Rp/Bulan) 

Sistem 

Bagi Hasil 

 

1 98 8.000 342.000 342.000 1:2 

2 95 8.000 340.000 340.000 1:2 

3 95 8.000 330.000 330.000 1:2 

Jumlah     288  24.000       1.012.000         1.012.000  

Rata-rata 96 8.000 337.333 337.34 

4 92 8.000 318.000 418.000 2:3 

5 97 8.000 338.000 438.000 2:3 

6 98 8.000 357.000 427.000 2:3 

7     100 8.000 350.000 450.000 2:3 

8 92 8.000 293.000 393.000 2:3 

9 100 8.000 340.000 460.000 2:3 

10 110 8.000 390.000 490.000 2:3 

Jumlah  689 56.000 2.386.000 3.076.000  

Rata-rata 98,428 8.000 340.416 439.428 
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Lampiran 8. Dekumentasi Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 2. Proses wawancara dengan pemilik lahan karet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses wawancara dengan petani penggarap 
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Gambar 4. Proses penjualan karet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Penampungan getah karet 
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Lampiran 9.  Surat-surat Penelitian  
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Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Plagiasi 
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Lampiran 11. Bukti Submission Jurnal 
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Lampiran 12. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi  
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