
 
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

 

 

Indonesia merupakan negara agraris yang menjadikan pertanian sebagai sektor 

utama dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, karena sekitar 75% 

penduduk di Indonesia bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber ke-

hidupan utama (Hutagalung, 2009). 

Sektor pertanian yang dikembangkan saat ini adalah intensifikasi pertanian 

tanaman pangan.  Prioritas komoditas yang dikembangkan saat ini salah satunya 

adalah tanaman jagung (Zea mays L.).  Jagung merupakan tanaman hasil 

pertanian yang banyak dihasilkan oleh para petani di Indonesia.  Pada umumnya 

jagung adalah sebagai sumber makanan pokok.  Selain sebagai sumber 

karbohidrat, jagung juga merupakan sumber protein yang penting dalam menu 

masyarakat Indonesia.  Tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik hampir 

disemua macam tanah.  Tetapi tanaman ini akan tumbuh baik pada tanah gembur, 

kaya akan humus.  Jagung dapat tumbuh pada ketinggian 0 – 1.300 m dari atas 



permukaan laut dan dapat hidup baik di daerah yang beriklim panas dan di daerah 

yang beriklim sedang.  Tanaman ini tumbuh baik pada temperatur 23
o
 – 27

o
C.  

Suhu minimum yang menghambat pertumbuhan jagung adalah 3
o
C dan suhu 

maksimal 45
o
C (Shofyan, 2010). 

Pembudidayaan tanaman jagung (Zea mays L.) saat ini sudah banyak dilakukan 

oleh para petani.  Pembudidayaan tanaman jagung (Zea mays L.) dinilai mampu 

meningkatkan sumber mata pencaharian mereka. Selain itu, meningkatnya 

permintaan akan jagung di beberapa daerah di Indonesia membuat tanaman ini 

menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan dan mampu meningkatkan 

devisa negara, hal ini mengharuskan para petani melakukan peningkatan produksi 

tanaman jagung.  Propinsi Lampung merupakan salah satu sentra tanaman 

jagung nasional, komoditas jagung di Kabupaten Lampung Selatan menyumbang 

20 persen lebih total produksi jagung di Provinsi Lampung yaitu 394.353 ton 

dengan luas areal lahan 72.542 hektar, dengan total luas areal lahan panen seluruh 

Lampung 112.797 hektar (BPS Lampung, 2009). 

Upaya peningkatan produksi dapat dilakukan dengan pengadaan modal yang 

cukup, perbaikan atau penggunaan varietas unggul, cara bercocok tanam yang 

intensif , dan penerapan pola tanam yang tepat.  Untuk mencapai produksi yang 

tinggi tanaman jagung harus ditanam pada lahan yang sesuai dengan persyaratan 

tumbuh yang optimal.  Untuk mengetahui lahan yang sesuai, maka evaluasi lahan 

perlu dilakukan. 

Lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat diperlukan pada semua sektor 

pembangunan.  Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin 



meningkat pula kebutuhan akan lahan, sedangkan jumlah lahan sendiri tidak 

bertambah.  Terjadinya alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke non pertanian 

merupakan salah satu penyebab berkurangnya lahan pertanian, sedangkan lahan 

pertanian yang terus-menerus digunakan akan berkurang kesuburan tanahnya 

sehingga produksi yang dihasilkan lahan tersebut akan terus menurun, karena itu 

diperlukan teknologi yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya 

lahan secara berkelanjutan. 

Evaluasi kesesuaian lahan merupakan penilaian dan pendugaan potensi lahan 

untuk penggunaan  tertentu.  Dengan mengevaluasi lahan tersebut, potensi lahan 

dapat dinilai dengan tingkat pengelolaan yang dilakukan dan ini sangat diperlukan 

bagi usaha pertanian.  Pelaksanaan evaluasi lahan pada dasarnya mengarah pada 

rekomendasi penggunaan lahan dengan mempertimbangkan semua aspek yang 

menjadi pembatas dalam penggunaan lahan yang ditetapkan agar lahan dapat 

berproduksi secara optimal dan lestari (Mahi, 2005). 

Hasil evaluasi lahan menggambarkan kesesuaian lahan untuk berbagai 

kepentingan dan sekaligus dapat diketahui hambatan dan kebutuhan biaya dalam 

pemanfaatan sumberdaya lahan tersebut, sehingga berapa besar keuntungan dan 

bahkan kemungkinan kerugian yang didapat, baik secara fisik maupun secara 

finansial akan diketahui melalui evaluasi lahan tersebut (Mahi, 2005). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan evaluasi kesesuaian lahan secara 

kualitatif dan kuantitatif pada lahan pertanaman jagung (Zea mays L.).  

Kelompok Tani Tani Makmur desa Sinar Mulya karena pada daerah ini belum 

pernah dilakukan evaluasi kesesuaian lahan, serta daerah ini dinilai memiliki 



potensi untuk dikembangkan dan secara kuantitatif hasilnya cukup 

menguntungkan. 

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengevaluasi kelas kesesuaian lahan kualitatif pada lahan pertanaman 

jagung (Zea mays L.) Kelompok Tani Tani Makmur Desa Sinar Mulya 

Kecamatan Natar Lampung Selatan, berdasarkan kriteria Djaenuddin dkk. 

(2000). 

2. Mengevaluasi kesesuaian lahan kuantitatif dengan menganalisis nilai 

kelayakan finansial budidaya tanaman  jagung (Zea mays L.) Kelompok 

Tani Tani Makmur Desa Sinar Mulya Kecamatan Natar Lampung Selatan. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Menurut Djaenuddin dkk. (2003), evaluasi lahan merupakan suatu proses dalam 

menduga kelas kesesuaian lahan dan potensi lahan untuk penggunaan tertentu. 

Ciri dasar evaluasi lahan yaitu membandingkan potensi sumberdaya lahan dengan 

persyaratan suatu penggunaan tertentu.  Pada dasarnya berbagai penggunaan 

memerlukan potensi sumberdaya lahan yang berbeda.  Evaluasi lahan mencakup 

pertimbangan sosial, ekonomi, dan faktor lingkungan.  Banyak contoh mengenai 



kegagalan usaha penggunaan lahan, karena tidak memperhatikan hubungan antara 

potensi lahan dengan penggunaan yang dipilih.  Oleh karena itu evaluasi lahan 

berfungsi untuk memperkecil kegagalan tersebut dan mengenalkan perencanaan 

dengan membandingkan berbagai alternatif penggunaan lahan yang paling 

memberi harapan (Mahi, 2005). 

Evaluasi lahan dapat dilakukan dengan cara evaluasi lahan kualitatif dan evaluasi 

lahan kuantitatif.  Evaluasi lahan kualitatif adalah evaluasi kesesuaian lahan untuk 

penggunaan yang spesifik, yang digambarkan dalam bentuk kualitatif, seperti 

sesuai, cukup sesuai, sesuai marjinal, dan tidak sesuai.  Selain evaluasi lahan 

kualitatif, evaluasi lahan kuantitatif dengan menganalisis kelayakan finansial juga 

perlu dilakukan karena berhubungan dengan kelayakan atau keuntungan finansial 

dari suatu usahatani yang akan atau sedang diusahakan (Reyes, 2007). 

Menurut Djaenuddin, dkk. (2000), lahan yang termasuk ke dalam kelas S1 untuk 

tanaman jagung  yaitu pada kisaran temperatur 20 – 26° C, dengan curah hujan 

rata-rata antara 500 – 1.200 mm tahun
-1

, drainase baik , pH tanah berkisar antara 

5,8 – 7,8, KTK liat lebih dari 16 cmolc kg
-1

, kejenuhan basa lebih dari 50% serta 

kandungan C-organik tanah lebih dari 0,4%, sedangkan lahan yang termasuk ke 

dalam kelas S2 untuk tanaman jagung yaitu temperatur berkisar antara 26 – 30 ºC, 

curah hujan rata-rata 1.200 – 1.600 mm tahun
-1

, dengan kandungan C-organik ≤ 

0,4% serta memiliki pH tanah berkisar antara 5,5 – 5,8, KTK liat ≤ 16 cmolc kg
-1

 

dan drainase agak cepat.  Untuk lahan yang termasuk ke dalam kelas S3 pada 

tanaman jagung yaitu pada kisaran temperatur 16 – 20 ºC, dengan curah hujan 

rata-rata >1.600 mm tahun
-1

 , tekstur tanah agak kasar, kejenuhan basa <35%, 

dengan pH tanah <5,5 serta kondisi drainase terhambat. 



Penilaian kesesuaian lahan kualitatif dan kuantitatif pada lahan pertanaman jagung 

(Zea mays L.) Kelompok Tani Tani Makmur Desa Sinar Mulya Kecamatan Natar 

Lampung Selatan perlu dilakukan karena daerah ini dinilai memiliki potensi untuk 

dikembangkan.  Lahan pertanaman jagung Kelompok Tani Tani Makmur Desa 

Sinar Mulya berada pada ketinggian 80 meter dpl dengan keadaan tofografi 

wilayah datar, kemiringan lereng 0 – 3 % (BPS, 2009).  Suhu tahunan rata-rata 

25,28
o
 C, curah hujan rata-rata 1.929,78 mm tahun

-1
, dengan tipe iklim menurut 

Smith dan Ferguson adalah tipe iklim basah (BMG, 2010).  Memiliki bahan induk 

andesitic tuffs, jenis tanah dari grup dystropepts yang menutupi 60% area, 

hapludults 30% area, tropapuepts 10% area, kedalaman lapisan tanah 138 cm, 

drainase baik, kandungan bahan organik 1,6%, kandungan P rendah, kandungan K 

rendah (Junus Dai dkk., 1989).    

Tanaman jagung yang dibudidayakan petani Desa Sinar Mulya Kecamatan Natar 

Lampung Selatan adalah varietas Bisi-2 merupakan varietas unggul.  

Menurut Bapak Rahman petani jagung produksi tanaman jagung mencapai 7 – 

8 ton hektar
-1

 dan pendapatan Rp 16.000.000,- hektar
-1 

musim
-1

 dengan biaya 

produksi Rp 7.200.000,- hektar
-1

 musim
-1

. 

Dalam mengevaluasi kesesuaian lahan, penilaian kesesuaian lahan yang 

dilakukan menggunakan kriteria biofisik Djaenudin dkk. (2000), sedangkan 

penilaian secara ekonomi adalah dengan menganalisis kelayakan finansial 

budidaya tanaman jagung yang dilakukan dengan menghitung nilai Net B/C 

Ratio, NPV, dan IRR. 

 



 

 

 

 

D. Hipotesis 

 

 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kelas kesesuaian lahan kualitatif berdasarkan kriteria biofisik menurut 

Djaenuddin dkk. (2000) diduga sesuai marginal dengan faktor pembatas 

ketersedian air (S3 wa). 

2. Usaha budidaya tanaman jagung Kelompok Tani Tani Makmur Desa Sinar 

Mulya Kecamatan Natar Lampung Selatan diduga secara finansial 

menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


