
- 
ANALISIS KELAYAKAN LC., . -. , 

USAHA TAN1 
PERKEBUNAN TEMBAKAU RAKYAT 

(Studi kasus pada 3 golongan petani di desa Pagerejo, 
Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo - Jawa Tengah) 

Oleh : 
Budi Cahyadi 

PROGRAM STUD1 MAGISTER MANAJEMEN AGRlBlSNlS 
PROGRAM PASCA SARJANA 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 
2001 

http://mb.ipb.ac.id



: ANALISIS KELAYAKAN USAHA TAN1 
PERKEBUNAN TEMBAKAU RAKYAT 
(Studi kasus pada 3 golongan petani,di Desa 

Pagerejo, Kecamatan Kertek,Kabupaten 
Wonosobo ,Jawa Tengah) 

Nama Mahasiswa : BUD1 CAHYADI 

Nomor Registrasi Pokok : 9809206.5Eb 

Program Studi : MAGISTER MANAJEMEN AGRlBlSNlS 

Menyetujui, 
1. Komisi Pembimbing, 

Pembimbing I, Pembimbing II, 

TANGGAL LULUS : 29 Oktober 2001 

http://mb.ipb.ac.id



SURAT PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Thesis yang berjudul " Analisis 

Kelayakan Usaha Tani Perkebunan Tembakau Rakyat (Studi kasus 3 

golongan petani, di Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten 

Wonosobo, Jawa Tengah)" benar-benar merupakan hasil karya sendiri 

dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Semua sumber informasi 

dan pustaka serta bantuan pemikiran telah dinyatakan dengan jelas. 

Penulisan Thesis ini ditujukan untuk kepentingn studi, oleh karenanya 

saya akan menjaga kerahasiaannya terhadap pihak-pihak lain di luar 

MMA -IPB. 

Bogor, Oktober 2001 

Yang membuat pernyataan, 

Budi Cahyadi 
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Pradiptaya, sebagai staf teknik proyek bangunan gedung. Pada tahun 

1992 sampai tahun 1998 penulis bekerja di PT Wijaya Karya, dan terakhir 

menjabat sebagai Kepala Bagian Pengendalian dan Evaluasi Produksi 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan Thesis yang berjudul Analisis Kelayakan Usaha Tani 

Perkebunan Tembakau Rakyat (Studi kasus pada 3 golongan petani, di 

desa Pagerejo, Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo - Jawa 

Tengah), yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa MMA - IPB, 

dalam bentuk penulisan ilmiah sebagai tugas akhir. 

Thesis ini berisikan bahasan dibidang manajemen finansial dan 

teknik budidaya untuk menilai kelayakan usaha tani tembakau rakyat, 

yang merupakan suatu studi kasus di desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, 

Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang merupakan salah satu daerah 

sentra produksi tanaman tembakau rakyat. Penulis berharap thesis ini 

dapat berguna bagi pengembangan usaha tani tembakau rakyat dalam 

rangka meningkatkan pendapatan daerah setempat. 

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Drs.Djoni Tanopruwito, Ak.,M.Sc dan lbu Dr.lr. Anny 

Ratnawati,MS., sebagai komisi pembimbing yang telah membantu 

dan mengarahkan penulis sehingga penyusunan Thesis ini dapat 

diselesaikan. 

2. Seluruh direksi, dosen dan staf MMA - IPB atas kerjasama dan 

bantuannya hingga tersusunnya penulisan ini. 
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3. Bapak R. Samiadji Niti Yudhonegoro yang telah membantu baik 

secara materiil maupun sprirituil, sehingga penulis dapat 

melakukan pengamatan langsung di lapangan dan menyelesaikan 

penyusunan Thesis ini. 

4. lstri dan anak-anak tercinta yang penuh dengan kesabaran dan 

pengertian memberikan dorongan, sejak belajar sampai 

penyelesaian penulisan Thesis ini. 

5. Rekan-rekan Eksekutif 5 B yang selalu memberi rnasukan, 

dorongan dan bantuan kepada penulis, hingga pada akhirnya 

penulisan Thesis ini dapat diselesaikan. 

6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

yang telah ikut melancarkan penyelesaian penulisan. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan 

rahmatNYa kepada Bapak dan lbu semuanya. 

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

rnembangun, agar dapat dilakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap 

Thesis ini. Sernoga karya tulis ini dapat bermanfaat. 

Bogor, Oktober 2001 

Penulis, 
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