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Abstrak 

Subsektor perkebunan merupakan subsektor yang memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. 

Pelaksanaan kerjasama  dalam kemitraan  PIR kelapa sawit masih ditemui  banyak masalah dan kendala, baik sebelum 

maupun setelah masa konversi. Masa sebelum konversi merupakan masa yang kritis, karena umumnya tanaman belum 

menghasilkan dan status kebun masih miliki inti.Makalah ini bertujuan untuk menganalisis perilaku produksi, curahan  

kerja, penggunaan input dan pengeluaran rumah tangga petani plasma kelapa sawit di Kalimantan Selatan. 

Berdasarkan hasil penelitian didapat adanya keterkaitan yang nyata antara perilaku produksi dengan perilaku konsumsi 

melalui variable pendapatan kelapa sawit. Selanjutnya perilaku konsumsi (konsumsi pangan dan investasi kesehatan) 

mempengaruhi perilaku produksi (penggunaan input pupuk). Pengaruh perilaku produksi umumnya signifikan, 

demikian juga pengaruh konsumsi pangan dan pengeluaran investasi kesehatan terhadap perilaku produksi umumnya 

signifikan Berdasarkan kesimpulan bahwa pendidikan dan pengalaman dalam usahatani berpengaruh positif dalam 

produksi maka dipandang perlu untuk peningkatan kualitas penyuluhan pertanian dan meningkatkan kelembagaan 

kelompok sebagai proses alih teknologi dan pemberdayaan petani plasma. 

 

Kata kunci: Kelapa sawit, petani plasma, model ekonomi rumah tangga.  

 

 

Abstract 

The estate is one sector that is important for the national economy. Implementation of cooperation in partnership 

palm oil company still encountered many problems and constraints, both before and after the conversion period. The 

period prior to conversion is a critical time, because generally immature and gardens status still belongs to the 

company. This paper aims to analyze the behavior of production, work flow, use of inputs and household expenditures 

oil palm smallholders in South Kalimantan. Based on the results obtained for a real connection between the behavior of 

production with consumption behavior through variable income palm oil. Furthermore, consumption behavior 

(consumption of food and health investments) affect the behavior of production (use of fertilizer inputs). According to 

the conclusion that education and experience in farming a positive effect in the production it is necessary to improve the 

quality of agricultural extension and increase farmers groups as the process of technology transfer and the 

empowerment of smallholder oil palm. 

 

Keywords: oil palm, smallholder, farm household economic model. 

 

I.  PENDAHULUAN 

Subsektor perkebunan merupakan subsektor yang 

memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. 

Dibandingkan dengan subsektor lain dalam sektor 

pertanian, subsektor perkebunan merupakan kontributor 

devisa tertinggi. Dalam neraca perdagangan pertanian 

periode 2006-2010, menunjukkan bahwa subsektor 

perkebunan mengalami surplus perdagangan dengan 

pertumbuhan rata-rata sebesar 22,43 persen per tahun. 

Subsektor perkebunan jugamemainkan peranan penting 

melalui kontribusinya dalam PDB, penerimaan ekspor, 

penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan 

pembangunan wilayah di luar Jawa (Dirjenbun 2011). 

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian periode 

2010-2014 menetapkan beberapa komoditas perkebunan 

sebagai komoditas unggulan nasional. Komoditas 

unggulan nasional ini merupakan komoditas yang 

menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam periode 

pembangunan pertanian di masa yang akan datang. 

Pengembangan komoditas ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan produktivitas, perolehan devisa atau 

ekspor, substitusi produk impor serta untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Salah satu komoditas 

perkebunan yang termasuk ke dalam komoditas unggulan 

nasional adalah kelapa sawit. 

Pengembangan kelapa sawit di Indonesia mengalami 

pertumbuhan yang cukup pesat sejak tahun 1970 

terutama periode 1980-an. Di Indonesia terdapat tiga 

pelaku perkebunan kelapa sawit, yaitu Perkebunan 

Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta 

(PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR). Data dari 

Direktorat Jenderal Perkebunan (2011) menunjukkan pada 

tahun 1980 luas areal kelapa sawit adalah 294.560 ha dan 

pada tahun 2010 luas areal perkebunan kelapa sawit sudah 

mencapai 8.385.394 ha dimana 52,07 persen dimiliki oleh 

PBS, 40,39 persen dimiliki oleh PR, dan 7,54 persen 

dimiliki oleh PBN (Lampiran 4). Dalam kurun waktu 1980 

- 2012, pertumbuhan produksi minyak sawit rata-rata per 

tahun adalah sebesar 10,13 persen, dimana pada 

tahun 2006 merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi 

yaitu sebesar 31,64 persen dan tahun 2009 merupakan 

pertumbuhan terendah yaitu sebesar -0,71 persen. 
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Pelaksanaan kerjasama  dalam kemitraan  PIR kelapa 

sawit masih ditemui banyak masalah dan kendala, baik 

sebelum maupun setelah masa konversi. Masa sebelum 

konversi merupakan masa yang kritis, karena umumnya 

tanaman belum menghasilkan dan status kebun masih 

milik Inti. Pada dasarnya kendala rumah tangga petani 

plasma dapat bersifat internal atau eksternal. Kendala 

internal antara lain : (1) kemampuan pengembangan 

produk petani masih rendah, (2) profesionalisme petani 

sebagai pengelola kebun plasma masih rendah, dan (3)  

permodalan dan penguasaan teknologi masih rendah. 

Kendala eksternal terkait dengan : (1) iklim usaha yang 

belum baik, (2) kebijakan pemerintah yang belum 

kondusif dan tepat sasaran (3) fasilitas perkebunan yang 

belum memadai terutama sarana dan prasarana 

transportasi, dan (4) pembinaan manajemen, pelatihan 

dan penyuluhan yang belum optimal. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 

perilaku produksi, curahan  kerja, penggunaan input dan 

pengeluaran rumahtangga petani plasma kelapa sawit di 

Kalimantan Selatan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder 

baik berupa data cross section maupun data time series.  

Data cross section diperoleh dari hasil survei pada 

tahun 2015. Penentuan kabupaten Tanah Laut 

khususnya pada PTPN XIII dilakukan secara sengaja  

(purposive) dengan  pertimbangan  dan hasil diskusi 

dengan pihak dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan 

Selatan bahwa  PTPN XIII tersebut mempunyai kebun 

plasma terbesar di Kabupaten Tanah Laut dan 

melakukan pola kemitraan dengan petani disamping itu 

organisasi dalam hal ini koperasi plasma berjalan 

dengan tertib dan semua dokumen terdata dengan baik.  

Berdasarkan wilayah penelitian tersebut dipilih secara 

sengaja 60 rumahtangga petani contoh. 

 

B. Analisis Data 

Analisis yang digunakan untuk menduga model 

ekonomi dilakukan dengan regresi simultan dengan 

bantuan program SAS 9.   

Model ekonometrika adalah suatu bentuk khusus 

dari model aljabar, dengan unsur stokastik dari satu 

atau lebih variabel pengganggu (Intriligator, 1978). 

Model ekonomi rumahtangga petani plasma kelapa 

sawit menggunakan data cross section sehingga 

variabel penjelas (expalanatory variables) hanya 

berupa variabel  eksogen, tanpa variabel  beda  kala  

(lagged  variable).  

Sejumlah persamaan yang dibangun dalam model 

tersebut dikelompokkan menjadi empat blok, yaitu 

blok produksi; blok curahan kerja; blok biaya produksi 

dan pendapatan, dan blok pengeluaran rumahtangga. 

 

 

 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Perilaku ekonomi rumah tangga petani plasma 

kelapa sawit 

Model ekonomi rumah tangga petani  plasma  kelapa  

sawit  menggunakan sistem persamaan simultan. Pada 

model ini sudah dilakukan spesifikasi  secara berulang 

untuk memperoleh model yang bermakna menurut 

kriteria ekonomi dan memuaskan menurut kriteria  

statistika.  

Hasil respesifikasiini diharapkan menghasilkan  model  

yang  paling  memungkinkan secara  teoritis  dan empiris. 

Program dan hasil estimasi model ekonometrik rumah 

tangga petani plasma kelapa sawit yang menggunakan 

program SAS versi 9. 

B. Perilaku Produksi Kelapa Sawit 

Perilaku produksi kelapa sawit pada kebun plasma 

disusun dalam dua persamaan perilaku dan satu 

persamaan identitas. Persamaan perilaku adalah luas areal 

kebun plasma (LAKP), dan produktivitas kebun plasma 

(PROVKS). 

 

Tabel I.  Estimasi Parameter dan Elastisitas Persamaan 

Produksi Kelapa Sawit Rumah tangga Petani Plasma Tahun 

2015 

 

Dependent Variable LAKP 

Variable DF 

Parameter 

Estimate 

Standard 

Error Pr > |t| 

LAHAN 1 8.601226 0.241862 <.0001 

REVKS 1 9.684E-09 3.036E-09 0.0017 

PDPTLAHAN 1 -0.26296 0.055959 <.0001 

REVNUT 1 0.296109 0.057365 <.0001 

Dependent Variable PROVKS 

Variable DF 

Parameter 

Estimate Standard Error Pr > |t| 

PTBS 1 0.006661 0.000211 <.0001 

TTKDK 1 0.015683 0.003503 <.0001 

POHON 1 2.623116 0.248534 <.0001 

PROVTK 1 0.017452 0.02543 0.4936 

Semua parameter estimasi pada persamaan luas  kebun 

plasma (LAKP) berbeda berpengaruh pada taraf  nyata 

1%. Nilai positif parameter estimasi mempunyai arti 

bahwa perubahan variabel-variabel penjelas tersebut 

searah dengan perubahan variable LAKP.  Semakin besar 

nilai aset lahan (LAHAN), pendapatan dari kelapa sawit 

(REVKS) dan  pendapatan non usaha tani (REVNUT) 

maka makin luas areal kebun plasma (LAKP). Nilai 

negative pendapatan dari lahan pangan  (PDPTLAHAN) 

berarti peningkatan perubahan pendapatan  dari  lahan  

pangan  menyebabkan berkurangnya perubahan luas areal 

kebun plasma kelapa sawit (LAKP) karena usaha tani 

pada lahan pangan merupakan kegiatan yang bersaing 

dengan usahatani kelapa sawit terutama dalam 

penggunaan input. 

Faktor  lain  yang  sangat menentukan  luas  kebun  
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plasma  adalah ketersediaan  modal  baik  berupa  aset  

lahan  (LAHAN)  maupun  pendapatankeluargadarikebun 

kelapasawit (REVKS)dandari 

sektornonusahatani(REVNUT).   Kegiatan dari lahan 

pangan merupakan kegiatan bersaing dengan perluasan 

kebun kelapa sawit dalam hal  penggunaan beberapa 

input sehinggatandanyanegatif.  

Seluruh tanda parameter estimasi pada fungsi perilaku 

produktivitas kebun plasma (PROVKS) telah sesuai 

harapan atau sesuai criteria ekonomi. Tanda positif 

parameter estimasi mengandung arti perubahan variable 

penjelasnya searah dengan  perubahan perilaku 

produktivitas kebun plasma  yaitu makin tinggi harga 

produk kelapa sawit (PTBS), total curahan tenaga kerja 

keluarga (TTKDK), curahan tenaga kerja luar keluarga 

(TKLK), jumlah pohon kelapa sawit per  kapling 

(POHON), dan produktivitas tenaga kerja (PROVTK) di  

kebun plasma maka makin tinggi produktivitas kebun 

plasma (PROVKS), hal yang sama terjadi sebaliknya. 

 

C. Perilaku Curahan Tenaga Kerja Keluarga 

Perilaku curahan kerja keluarga petani plasma kelapa 

sawit disusun dalamempat  persamaan  perilaku  dan   

empat  persamaan  identitas. Persamaan perilaku berupa 

curahan tenaga kerja keluarga dikebun plasma yaitu oleh 

suami (TKDKS), oleh istri (TKDKI), curahan tenaga 

kerja keluarga di luar kebun plasma yaitu oleh 

suami(TKLKS) dan oleh istri (TKLKI). 
 

Tabel II. Estimasi Parameter dan Elastisitas Persamaan 

Curahan Kerja Anggota Rumah tangga Petani Plasma Tahun 

2015 

 

Dependent Variable TKDKS 

Variable DF 

Parameter 

Estimate 

Standard 

Error Pr > |t| 

LAKP 1 0.100673 0.009963 <.0001 

TKDKA 1 -0.28789 0.077547 0.0003 

TKLK 1 0.003983 0.003071 0.1967 

UMURS 1 -1.99851 3.114031 0.522 

US 1 2.28419 0.33884 <.0001 

 

Dependent Variable TKDKI 

Variable DF 

Parameter 

Estimate Standard Error Pr > |t| 

LAKP 1 0.668387 0.097777 <.0001 

UTKS 1 4.545405 1.122207 <.0001 

TKDKA 1 -0.66331 0.937475 0.4804 

US 1 2.170508 6.743635 0.748 

Dependent Variable TKLKS 

Variable DF 

Parameter 

Estimate 

Standard 

Error Pr > |t| 

LALKS 1 0.301094 0.090318 0.0011 

US 1 2.388544 0.411954 <.0001 

PNDFRM 1 0.337076 0.106163 0.0018 

 

 

Dependent Variable TKLKI 

Variable DF 

Parameter 

Estimate Standard Error Pr > |t| 

REVNUT 1 0.019604 0.003935 <.0001 

UPAHKS 1 -1.77684 0.366241 <.0001 

LALKS 1 0.611914 0.035731 <.0001 

US 1 2.317818 0.248947 <.0001 

 

Seluruh tanda  parameter estimasi telah  sesuai 

harapan atau memenuhi kriteria ekonomi.Tenagakerja 

anak cenderung   sebagai   faktor   suplemen   bukan   

susbtitusi.Mereka hanya membantu bekerja di kebun 

plasma pada waktu tertentu seperti kegiatan panen dan 

pengumpulan hasil panen, karena umumnya mereka anak 

yang aktif bersekolah.Sebaliknya curahan tenaga kerja 

upahan (TKLK) berpengaruh nyata pada taraf 10% 

terhadap curahan kerja suami (TKDKS). 

Curahan kerja suami dan istri di kebun plasma lebih 

ditentukan oleh karakteristik usahatani, yaitu luas kebun 

plasma (LAKP) dan umur tanaman kelapa sawit (UTKS), 

tenaga kerja anak (TKDKA)  umur suami(UMURS), dan 

pengalaman usaha tani (US). Umur suami (UMURS) 

sebagai tenaga kerja di kebun plasma. 

Sebagian besar variable penjelas pada perilaku 

curahan kerja suami di luar kebun plasma (TKLKS) 

berbeda dari nol  pada taraf nyata 1%, Variabel luas areal 

diluar kebun plasma (LALKS) merupakan lahan untuk 

tanaman hortikultura dan  tanaman pangan, salah satu 

faktor penyebab tingginya curahan kerja suami di luar 

kebun plasma.  Sela in i tu  motivasi suami bekerjadi 

luar kebun plasma lebih besar karena faktor kompensasi 

yang akan diterima dan untuk menutupi pengeluaran 

keluarga.  Sejalan dengan hal terebut pengalaman 

usahatani (US) dan pendidikan formalpetani (PNDFRM) 

berpengaruh nyata pada curahan kerja suami di luar 

kebun plasma. 

Sebagian besar  variabel penjelas berpengaruh nyata 

terhadap perilaku curahan  kerja istri diluar kebun plasma  

(TKLKI).  Keputusan  istri  petani  untuk mencurahkan 

waktunya diluar kebun plasma untuk menghemat biaya 

tenaga kerja di kebun plasma (UPAHKS) dan 

mendapatkan tambahan pendapatan dari kegiatan non 

usahatani (REVNUT). Faktor karakteristik individu istri 

yaitu pengalaman usaha tani (US) juga menentukan 

besarnya curahan kerja istri diluar kebun plasma karena 

lapangan kerja terutama diluar usaha tani lebih terbuka 

bagi istri yang mempunyai keahlian dan keterampilan. 

 

D. Perilaku Penggunaan Input pada Kebun Plasma 

Blok penggunaan input dan pendapatan rumah tangga 

petani plasma disusun dalam 4  persamaan perilaku dan 

12 persamaan identitas. Persamaan perilaku berupa 

penggunaan pupuk Nitrogen (NITROGEN), penggunaan 

pupuk Posfat (POSFAT), penggunaan  pupuk Kalium 

(KALIUM) dan penggunaan pestisida (PEST) 
Tabel III. Estimasi Parameter dan Elastisitas Persamaan 

Perilaku Penggunaan Input pada Kebun Plasma Tahun 2015 
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Dependent Variable UREA 

Variable DF 

Parameter 

Estimate 

Standard 

Error Pr > |t| 

UTKS 1 1.187465 0.437012 0.0074 

REVNUT 1 4.107294 0.511944 <.0001 

PDPTLAHAN 1 9.348774 0.339157 <.0001 

KESEHTN 1 -3.11942 0.622354 <.0001 

 

Dependent Variable POSFAT 

Variable DF 

Parameter 

Estimate 

Standard 

Error Pr > |t| 

HIPP 1 -1.22076 0.648119 0.0616 

LAKP 1 0.029998 0.005148 <.0001 

UTKS 1 0.335227 0.087156 0.0002 

REVNUT 1 0.020531 0.004435 <.0001 

KESEHTN 1 -0.0076 0.007141 0.289 

 

Dependent Variable PEST 

Variable 

D

F 

Parameter 

Estimate Standard Error Pr > |t| 

HIPD 1 -2.2076 0.719618 0.0026 

LAKP 1 0.410166 0.074547 <.0001 

UTKS 1 6.277553 0.746292 <.0001 

REVNUT 1 0.208841 0.074446 0.0057 

 

Penggunaan pupuk Kalium akan meningkat jika harga 

pupuk Kalium menurun meskipun respon penggunaan 

pupuk terhadap perubahan harganya rendah. Hal 

sebaliknya terjadi yaitu penggunaan pupuk Kalium akan 

meningkat jika harga kelapa sawit (PTBS) meningkat  

meskipun  respon penggunaan  pupuk terhadap perubahan 

harga produk kelapa sawit rendah. 

Nilai negative variable pengeluaran untuk investasi 

kesehatan (KESEHTN) mencerminkan perubahan kedua 

variable tersebut berlawanan arah dengan variable 

pengunaan pupuk posfat. Biaya pupuk dengan 

pengeluaran  rumahtangga merupakan  komponen  yang   

saling bersaing dalam alokasi anggaran rumah tangga 

petani plasma. 

Respon penggunaan input pupuk dan pestisida di 

kebun plasma terhadap hampir variable areal kebun 

kelapa sawit (LAKP) bernilai positif, Hal ini berarti jika 

petani menambah areal kebun kelapa sawit (LAKP) maka 

jumlah pemakaian pupuk (UREA, POSFAT) akan 

bertambah. 

 

E.  Perilaku Pengeluaran Keluarga dan Pelunasan 

Kredit 

Perilaku pengeluaran rumah tangga petani plasma PIR 

kelapa sawit terdiri dari 5 persamaan perilaku dan satu 

persamaan identitas. Persamaan perilaku berupa 

persamaan pengeluaran untuk konsumsi pangan 

(KONSUMSI), investasi pendidikan  (PENDDKN),  

investasi   kesehatan  (KESEHTN), dan persamaan 

periode pelunasan kredit (KREDIT).  
Tabel IV. Estimasi Parameter dan Elastisitas Persamaan 

Perilaku Pengeluaran dan Pelunasan Kredit Tahun 2015 

Dependent Variable KONSUMSI 

Variable 

D

F 

Paramete

r 

Estimate 

Standard  

Error Pr > |t| 

JAKP 1 27.60443 3.56087 <.0001 

REVKS 1 1.04E-09 5.19E-10 0.0471 

PDPTLAHA

N 1 0.160257 0.042813 0.0003 

DADPP 1 5.714495 0.558381 <.0001 

 

Dependent Variable PENDDKN 

Variable DF 

Parameter 

Estimate 

Standard 

Error Pr > |t| 

JASEKL 1 473.2212 101.4436 <.0001 

REVNUT 1 0.715184 0.081984 <.0001 

PDPTTRNK 1 0.056064 0.009183 <.0001 

INVSPROD 1 -6.82391 0.8587 <.0001 

 

Dependent Variable KESEHTN 

Variable DF 

Parameter 

Estimate 

Standard 

Error Pr > |t| 

JAKP 1 36.02835 6.33963 <.0001 

ANAK 1 60.81978 5.811702 <.0001 

PENDDKN 1 -0.29155 0.077867 0.0003 

PDPTTRNK 1 0.025977 0.007709 0.001 

 

Dependent Variable KREDIT 

Variable DF 

Parameter 

Estimate Standard Error Pr > |t| 

NKKS 1 0.046465 0.002809 <.0001 

FEEKUD 1 0.031559 0.004619 <.0001 

CTKLKS 1 0.355012 0.034398 <.0001 

 

Hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh tanda 

parameter estimasi telah sesuai harapan atau sesuai 

kriteria ekonomi. Kriteria statistic menunjukkan sebagian 

besar parameter dugaan berbeda dari nol pada taraf nyata 

kurang dari 10% terutama variable karakteristik 

rumahtangga seperti jumlah anggota dalam keluarga 

(JAKP), jumlah anak sekolah dan jumlah anak (ANAK). 

  

Secara keseluruhan beberapa variabel penjelas 

berpengaruh nyata pada taraf 10% yaitu variable 

pendapatan kelapa sawit (REVKS), pendapatan non usaha 

tani (REVNUT), dan pendapatan usaha ternak 

(PDPTTRNK). 

Semua variabel berpengaruh nyata dan bernilai positif 

pada persamaan pengeluaran untuk investasi pendidikan 

(PENDDKN)   seperti pendapatan dari kelapa sawit 

(REVKS), pendapatan non usahatani (REVNUT), 

pendapatan ternak (PDPTTRNK) sedangkan investasi 

produksi bertanda negatif yang bearti bahwa semakin 

besar pengeluaran untuk kegiatan produksi maka 

investasi pendidikan semakin berkurang. Perilaku 

pengeluaran  untuk investasi kesehatan (KESEHTN) 
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sangat ditentukan oleh pendapatan banyaknya jumlah 

anggota keluarga (JAKP), jumlah anak dan balita 

(ANAK) dan pendapatan. Biaya  sekolah  atau biaya  

pendidikan  (PENDDKN)   bertanda negatif 

mencerminkan bahwa variabel tersebut 

bersubstitusi dengan investasi untuk kesehatan 

(KESEHTN). 

Fungsi perilaku pelunasan kredit (KREDIT) 

menunjukkan seluruh tanda parameter dugaan telah sesuai 

kriteria  ekonomi. Nilai positif parameter dugaan pada 

persamaan  KREDIT  mengandung  arti  bahwa  

perubahan  variabel-variabel penjelas tersebut searah 

dengan perubahan variable endogennya, yaitu makin 

tinggi nilai pengembalian kredit kebun plasma (NKKS), 

makin besar potongan untuk iuran jasa KUD (FFEKUD), 

makin besar alokasi tenaga kerja diluar kebun plasma 

(CTKLKS) maka makin lama pelunasan kredit petani 

plasma (KREDIT).  

 

IV. KESIMPULAN 

Perilaku ekonomi rumahtangga petani plasma kelapa 

sawit pada semua kegiatan (produksi, curahan kerja dan 

pengeluaran  serta pelunasan  kredit) telah sesuai dengan 

harapan atau kriteria ekonomi. 

Hasil estimasi menunjukkan adanya keterkaitan yang 

nyata antara perilaku produksi dengan perilaku konsumsi 

melalui variable pendapatan kelapa sawit. Selanjutnya 

perilaku konsumsi (konsumsi pangan dan investasi 

kesehatan) mempengaruhi perilaku produksi (penggunaan 

input pupuk). Pengaruh perilaku produksi umumnya 

signifikan, demikian juga pengaruh konsumsi pangan dan 

pengeluaran investasi kesehatan terhadap perilaku 

produksi umumnya signifikan . 

Perilaku konsumsi rumahtangga petani plasma sangat 

ditentukan oleh tersedianya anggaran berupa pendapatan 

keluarga dan  karakteristik keluarga (jumlah anggota 

keluarga). Konsumsi pangan sangat ditentukan oleh 

pendapatan luar kelapa sawit. Sedangkan pengeluaran 

investasi terutama investasi kesehatan (KESEHTN) 

sangat ditentukan oleh jumlah anak atau balita (ANAK). 

Perilaku pelunasan kredit tidak hanya ditentukan oleh 

besarnya jumlah kredit yang harus dikembalikan tetapi 

ditentukan juga oleh perilaku lain yang terkait erat dengan 

curahan kerjadi luar kebun plasma, faktor lingkungan  

dan faktor  kelembagaan  yang ada.  
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