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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan penting yang telah

menjadi makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia. Di Indonesia, padi

merupakan komoditas utama dalam menyokong pangan masyarakat. Indonesia

sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan dalam

memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan

pangan menjadi fokus utama dalam pembangunan pertanian (Anggraini dkk., 2013).

Menurut data Badan Pusat Statistik (2013), konsumsi beras pada tahun 2012

mencapai 139 kg kapita-1 tahun-1 dengan jumlah penduduk 237 juta jiwa, sehingga

konsumsi beras nasional pada tahun 2012 mencapai 34 juta ton. Kebutuhan akan

beras terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih

cepat dari pertumbuhan produksi pangan yang tersedia.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan beras saat ini antara lain

semakin banyaknya lahan pertanian yang mengalami konversi menjadi lahan non

pertanian, menurunnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian, dan menurunnya

produktivitas lahan sehingga memerlukan pengelolaan dengan teknologi yang tepat

(Purwono dan Purnamawati, 2009).
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Lahan pertanaman padi sawah Kelompok Tani Tri Jaya Desa Tulung Kakan

Kecamatan Bumiratu Nuban merupakan lahan yang produktif dengan produksi

gabah tanaman padi Varietas Ciherang yang digunakan mampu mencapai

7,5 t ha-1 dalam setiap musim tanam dengan potensi hasil tanaman padi varietas

Ciherang mampu mencapai 8,5 t ha-1.

Untuk mencapai produksi yang optimal, tanaman padi (Oryza sativa L.)

seharusnya ditanam pada lahan yang sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman

tersebut. Tujuan yang dimaksud memberikan informasi kesesuaian lahan untuk

komoditas padi (Oryza sativa L.) baik aktual maupun potensial (Rizkayanti,

2013). Penilaian kesesuaian lahan sangatlah diperlukan guna mendapatkan informasi

mengenai kualitas dan karakteristik lahan yang sesuai dan dapat diketahui kelas

kesesuaian lahan dan faktor pembatasnya, maka dapat ditentukan tingkat pengelolaan

yang diperlukan (Astungkara, 2013).

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya suatu usaha dalam menilai kesesuaian

lahan secara kualitatif dan kuantitatif pada lahan pertanaman padi sawah di Desa

Tulung Kakan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah karena

pada daerah ini belum pernah dilakukan evaluasi kesesuaian lahan khususnya

pada tanaman padi sawah.
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1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi kesesuaian lahan tanaman padi sawah (Oryza sativa L.) secara

kualitatif pada Kelompok Tani Tri Jaya Desa Tulung Kakan Kecamatan

Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

2. Mengevaluasi kesesuaian lahan tanaman padi sawah (Oryza sativa L.) secara

kuantitatif dengan menganalisis nilai kelayakan finansial pada Kelompok

Tani Tri Jaya Desa Tulung Kakan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten

Lampung Tengah.

1.3 Kerangka Pemikiran

Kegiatan 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, 2013). Kualitas lahan ada yang dapat diukur secara langsung di

lapangan, tetapi pada umumnya ditetapkan berdasarkan karateristik lahan (Balai

Tanah dan World Agroforestry Centre, 2007).

Hasil evaluasi lahan merupakan dasar bagi pengambilan keputusan untuk

menetapkan penggunaan lahan dan pengelolaan lahan yang diperlukan. Evaluasi

lahan mencakup pertimbangan sosial, ekonomi, dan faktor lingkungan. Evaluasi

lahan berfungsi untuk meniadakan hal tersebut dan mengenalkan perencanaan

dengan membandingkan berbagai alternatif penggunaan lahan yang paling

memberi harapan (Mahi, 2013). Dengan adanya evaluasi kesesuaian lahan akan
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mengurangi kegagalan dalam usaha budidaya dan dapat mengenalkan

perencanaan usaha tani dengan membandingkan berbagai alternatif penggunaan

lahan yang diharapkan (Djaenuddin dkk., 2000).

Tanaman padi tumbuh di daerah tropis/ subtropis pada 45 oLU sampai 45 oLS

dengan cuaca panas dan kelembaban tinggi dengan musim hujan 4 bulan dengan

rata-rata curah hujan yang baik adalah 200 mm/ bulan atau 1.500 – 2.000 mm/

tahun. Di dataran rendah padi memerlukan ketinggian 0-650 m dpl dengan

temperatur 22-27 oC. Tanah yang cocok untuk tanaman padi mulai dari berliat,

berdebu halus, berlempung, halus sampai kasar dengan keasaman tanah mulai dari

4 -8 (Soemarjono, 1990).

Lahan yang termasuk kedalam kelas S1 (sangat sesuai) untuk tanaman padi sawah

(Oryza sativa L.) yaitu daerah yang memiliki temperatur udara 24 - 29 oC dengan

kelembaban udara 33 -39%, drainase agak baik, tekstur tanah halus/ agak halus,

kemasaman tanah 5,5 – 8,2 dengan kedalaman tanah > 59 cm, KTK liat lebih dari 16

cmol kg-1, kejenuhan basa 35 – 50%, serta kandungan C-organik 0,8 - 1,5

(Djaenuddin dkk., 2000).

Penelitian dilakukan di Desa Tulung Kakan Kecamatan Bumiratu Nuban

Kabupaten Lampung Tengah.  Topografi wilayah terdiri dari lahan datar

kemiringan kurang dari 5%, curah hujan 2.315 mm pertahun, dengan pH tanah

berkisar 4,5 – 5,5.  Sedangkan tingkat kesuburan tanah dari sedang samapai baik,

drainase sedang sampai baik (BP3K Bumiratu Nuban, 2013).
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Tanaman padi yang dibudidayakan oleh Kelompok Tani Tri Jaya Desa Tulung

Kakan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah adalah varietas

non-hibrida yaitu Ciherang dengan kelebihan antara lain umur tanam yang pendek

sehingga mempercepat panen.

Berdasarkan wawancara dengan petani padi sawah pada Kelompok Tani Desa

Tulung Kakan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah petani

mampu menghasilkan gabah kering 7 – 7,5 ton ha-1 dengan pendapatan Rp

24.000.000,00 musim -1 dengan biaya produksi Rp 10.000.000,00 ha-1 musim-1.

Penilaian kesesuaian lahan yang dilakukan menggunakan kriteria biofisik yang

disusun oleh Djaenuddin dkk. (2000), sedangkan penilaian kelayakan ekonomi

budidaya tanaman padi dilakukan dengan menghitung nilai NPV, Net B/C Ratio,

dan IRR (Ibrahim, 2003).

1.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan yaitu:

1. Kelas kesesuaian lahan kualitatif pada tanaman padi sawah (Oryza sativa L.)

pada Kelompok Tani Tri Jaya Desa Tulung Kakan Kecamatan Bumiratu

Nuban Kabupaten Lampung Tengah adalah cukup sesuai dengan faktor

pembatas retensi hara (S3 nr).

2. Usaha tani tanaman padi sawah (Oryza sativa L.) pada Kelompok Tani Tri

Jaya Desa Tulung Kakan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung

Tengah secara finansial menguntungkan dan layak untuk dikembangkan.


