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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan 

 
1. Keadaan Geografis 

 
Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105′ sampai dengan 105′45′ 

Bujur Timur dan 5′15’ sampai dengan 6′ Lintang Selatan. Mengingat letak yang 

demikian ini daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah 

lain di Indonesia merupakan daerah tropis. 

Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah 

teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terdapat sebuah pelabuhan 

yaitu Pelabuhan Panjang dimana kapal-kapal dalam dan luar negeri dapat 

merapat. Secara umum pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi 

kegiatan ekonomi penduduk Lampung, terutama penduduk Lampung Selatan. 

Pelabuhan ini sejak tahun 1982 termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung. 

Di bagian selatan wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang juga ujung Pulau 

Sumatera terdapat sebuah pelabuhan penyeberangan Bakauheni, yang merupakan 

tempat transito penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan 

demikian Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera bagian 
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selatan. Jarak antara Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) dengan Pelabuhan 

Merak (Propinsi Banten) kurang lebih 30 kilometer, dengan waktu tempuh kapal 

penyeberangan sekitar 1,5 jam. 

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih 2.109,74 

km² (LSDA 2007), dengan kantor pusat pemerintahan di Kota Kalianda. Saat ini 

Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah penduduk 923.002 jiwa (LSDA 

2007), memiliki luas daratan + 2.109,74 km2 yang terbagi dalam 17 kecamatan 

dan terdiri dari 248 desa dan 3 kelurahan.  

Batas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai 

berikut : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan 

Lampung Timur. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Bandar Lampung dan Kabupaten 

Pesawaran 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.  

2. Kondisi Iklim 

Iklim di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan daerah lain di 

Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan 

tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan 
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Juli. Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah Lampung Selatan tidak terasa 

adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan. 

3. Keadaan Demografi 

Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan setiap tahunnya mengalami 

peningkatan.Pada tahun 2012 jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan 

adalah 985.075 jiwa, sedangkan Jumlah penduduk terbesar terdapat di 

Kecamatan Natar dan yang terkecil di Kecamatan Bakauheni, yaitu 179.552 jiwa 

dan 21.188, dengan demikian konsentrasi penduduk terbesar terdapat di 

Kecamatan Natar. Hal ini di karenakan Kecamatan Natar memiliki akses yang 

mudah, dekat dengan Kota Bandar Lampung dan memiliki prasarana dan sarana 

yang cukup memadai, sehingga asumsi pertumbuhan penduduk selalu meningkat 

setiap tahunnya dan memiliki jumlah penduduk terbanyak. Sedangkan di 

kecamatan lain di Kabupaten Lampung Selatan kurang begitu strategis lokasinya 

dan jauh dari pusat Kota Bandar Lampung, sehingga masyarakat banyak ingin 

tinggal di dekat pusat kota. 

4. Sosial Budaya Agama 

Berdasarkan data yang ada penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis 

besar dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli Lampung dan 

penduduk pendatang. Penduduk asli khususnya sub suku Lampung Peminggir 

umumnya berkediaman di sepanjang pesisir pantai. Penduduk sub suku lainnya 

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. 
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Penduduk pendatang yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri 

dari bermacam-macam suku dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera 

Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Dari semua suku pendatang tersebut jumlah 

terbesar adalah pendatang dari Pulau Jawa. Besarnya penduduk yang berasal dari 

Pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan 

Belanda dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, 

disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan. Beragamnya 

etnis penduduk di Kabupaten Lampung Selatan mungkin juga disebabkan karena 

Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar adalah wilayah pantai sehingga 

banyak nelayan yang bersandar dan menetap. Para nelayan ini pada umumnya 

mendiami wilayah pantai timur dan selatan, yang sebagian besar berasal dari 

pesisir selatan Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. 

Dengan beragamnya etnis penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten 

Lampung Selatan, maka beragam pula adat dan kebiasaan masyarakatnya sesuai 

dengan asal daerahnya. Adat kebiasaan penduduk asli yang saat ini masih sering 

terlihat adalah pada acara-acara pernikahan. Penduduk Kabupaten Lampung 

Selatan dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. 

Hukum adat tersebut berbeda antara yang satu dengan lainnya. Secara umum 

penduduk asli Lampung yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan dapat 

dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung Peminggir 
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yang merupakan mayoritas suku Lampung di Kabupaten Lampung Selatan dan 

kelompok kedua yaitu masyarakat Lampung Pepadun. 

 

B.  Gambaran Umum Kecamatan Jati Agung 

 

1. Keadaan Geografis 

Berdasarkan Kecamatan Jati Agung Dalam Angka (2013), Kecamatan Jati 

Agung merupakan kecamatan yang terletak di paling utara Kabupaten Lampung 

Selatan dengan luas wilayah 267,75 km
2
 .  Kecamatan Jati Agung adalah daerah 

pemekaran dari Kecamatan Tanjung Bintang yang diresmikan pada tanggal 13 

Agustus 1999, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/KDH.Tk.I Lampung 

Nomor 81 Tahun 1999.  Kecamatan  Jati Agung terdiri dari 21 desa, 516 RT 

(Rukun Tetangga), 122 RW (Rukun Warga), dan 126 dusun.  Batas-batas 

wilayah Kecamatan Jati Agung : 

a.   Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Lampung Timur 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang dan Kota 

           Bandar Lampung 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Natar 

 

2. Keadaan Usaha Ternak di Kecamatan Jati Agung 

Kecamatan Jati Agung yang termasuk kecamatan yang ada di Kabupaten 

Lampung Selatan merupakan sentra usaha ternak ayam ras pedaging yang ada di 
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Kabupaten Lampung Selatan. Ini bisa dilihat dari data badan pusat statistik 

provinsi lampung bahwa Kecamatan Jati Agung merupakan daerah dengan 

populasi peternak ayam ras khusunya pedaging terbesar di provinsi lampung. 

Selain itu juga di Kecamatan Jati Agung menjadi daerah yang pertama 

dikembangkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Lampung di bidang ternak ayam 

ras dengan dibentuknya organisasi yaitu PARAS (Perhimpunan Peternak Ayam 

Ras) yang baru pertama ada di Provinsi Lampung. 

 

C. Gambaran Umum Kecamatan Natar 

1.  Keadaan Geografis 

Kecamatan Natar memiliki luas sebesar lebih kurang 253,74 km2 yang terdiri 

dari 22 desa dengan jumlah penduduk mencapai 170.992 jiwa. Secara topografi, 

Kecamatan Natar adalah daerah daratan yang 50 merupakan daerah pertanian 

padi dan palawija, dengan status tanah 50 persen lebih tanah ladang atau tegal, 

dan 37,08 persen berstatus tanah warga. Keadaan iklim yang tidak terlalu dingin 

membuat Kecamatan Natar memiliki iklim yang cocok untuk menanam ubi kayu 

yang merupakan bahan dasar pembuatan beras siger. Masyarakat di Kecamatan 

Natar memiliki lahan sawah hanya tadah hujan, sehingga dalam setahun hanya 

bisa menanam 1 kali dan selebihnya tanah digunakan untuk menanam tanaman 

lain seperti ubi kayu, jagung dan tanaman lainnya. 

Kecamatan Natar merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Lampung 

Selatan yang menjadi daerah pengembangan industri. Secara administratif batas 

wilayah Kecamatan Natar adalah sebagai berikut:  
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a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng Kabupaten  

Pesawaran.  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung.  

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon dan Gedong 

    Tataan Kabupaten Pesawaran.  

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

    Lampung Selatan (Badan Pusat Statistik 2013) 

2. Keadaan Usaha Ternak di Kecamatan Natar 

Dengan jumlah penduduk sebesar 170.992 jiwa, Kecamatan Natar menjadi 

daerah yang sangat potensial dalam mengembangkan usaha baik di bidang 

industri, perdagangan maupun sektor pertanian. Khusus di sektor pertanian yang 

terdiri dari beberapa sub sektor, sektor peternakan menjadi salah satu pemasukan 

daerah bagi Kabupaten Lampung Selatan maupun Kecamatan Natar yang cukup 

besar. Khusus untuk usaha ternak unggas, Natar memiliki populasi ayam 

kampung sebesar 616.644 ekor, ayam ras petelur sebesar 103.130 ekor, ayam ras 

pedaging sebesar 2.051.432 ekor dan itik sebesar 153 ekor (BPS Kabupaten 

Lampung Selatan 2013). Jumlah populasi ayam ras pedaging yang sebesar 

2.051.432 ekor menjadikan Kecamatan Natar berada di peringkat ke-dua dalam 

jumlah populasi ayam ras pedaging di Kabupaten Lampung Selatan di bawah 

Kecamatan Jati Agung. 

 

 


