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ABSTRACT

THE IMPACT OF EL NINO PHENOMENON ON FARMING INCOME
AND CROPPING PATTERN OF RICE FARMERS IN NATAR

SUBDISTRICT SOUTH LAMPUNG REGENCY

By

Tri Nugroho

The purposes of this research were to (1) analyze the impact of El Nino
phenomenon in 2015 on rice farming Income, (2) analyze the impact of El Nino
phenomenon on cropping pattern of farmers and (3) figure out mitigation efforts
of farmers to anticipated the impact of El Nino phenomenon. This research was
conducted in two villages in Natar Subdistrict South Lampung Regency namely
Pancasila Village which represented pump irrigation area and Negararatu
Village represented technical irrigation area. The data of this research were
collected from August to November 2016. Number of respondent were 76 rice
farmers who were chosen by simple random sampling method. The study used
quantitative descriptive analysis method. The study showed that (1) El Nino
phenomenon had no effect on farming Income, (2) El Nino phenomenon had no
effect on cropping pattern and (3) farmers mitigated by increasing the costs of
water pump.
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ABSTRAK

DAMPAK FENOMENA EL NINO TERHADAP PENDAPATAN
USAHATANI DAN POLA TANAM PETANI PADI DI KECAMATAN

NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

Tri Nugroho

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis dampak fenomena El Nino
tahun 2015 terhadap pendapatan usahatani padi, (2) menganalisis dampak
fenomena El Nino terhadap pola tanam petani dan (3) mengetahui upaya mitigasi
yang dilakukan petani dalam mengantisipasi dampak dari fenomena El Nino.
Penelitian ini dilaksanakan di dua desa di Kecamatan Natar Kabupeten Lampung
Selatan yakni Desa Pancasila yang mewakili lahan irigasi pompa dan Desa
Negararatu lahan irigasi teknis. Data dari penelitian ini dikumpulkan dari bulan
Agustus hingga November tahun 2016. Ukuran sampel responden adalah
sebanyak 76 petani padi yang dipilih dengan metode sampel acak sederhana.
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini
menunjukkan bahwa (1) fenomena El Nino tidak berpengaruh terhadap
pendapatan usahatani padi, (2) fenomena El Nino tidak berpengaruh terhadap pola
tanam dan (3) petani melakukan mitigasi dengan meningkatkan biaya pompa air.

Kata kunci: El Nino, mitigasi, pendapatan usahatani, pola tanam
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini telah terjadi banyak perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas

manusia ataupun disebabkan oleh alam itu sendiri. Perubahan iklim di

Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa fenomena seperti El Nino dan La

Nina, dipole mode, sirkulasi monsun Asia – Australia, daerah pertemuan angin

antar tropis (Inter Tropical Convergence Zone / ITCZ) dan suhu permukaan

laut di wilayah Indonesia (BMKG, 2015).

Salah satu fenomena iklim yang memiliki dampak besar kepada perubahan

iklim global yakni El Nino. Menurut BMKG (2014) El Nino adalah suatu

gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu

permukaan laut (sea surface temperature-SST) di samudra Pasifik sekitar

equator (equatorial pacific) khususnya di bagian tengah dan timur (sekitar

pantai Peru). Karena lautan dan atmosfer adalah dua sistem yang saling

terhubung, maka penyimpangan kondisi laut ini menyebabkan terjadinya

penyimpangan pada kondisi atmosfer yang pada akhirnya berakibat pada

terjadinya penyimpangan iklim.
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Menurut BMKG (2015), El Nino Moderate diperkirakan berlangsung dari

bulan Juni 2015 hingga November 2015. Daerah yang berpotensi terkena

dampak El Nino meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, Nusa

Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Akibat adanya El Nino

diperkirakan awal musim hujan 2015/2016 di beberapa wilayah mengalami

kemunduran. Berikut ini pada Gambar 1 adalah Index El Nino dalam skala

global selama bulan Januari 2015 hingga Desember 2015 yang menunjukkan

bahwa El Nino Moderate (Index 1-2) berlangsung dari bulan Juni hingga

September 2015 dan memasuki El Nino kuat (Index 2-3) pada bulan September

hingga Desember 2015.

Gambar 1. Index El Nino selama tahun 2015.
Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 2015.

Fenomena El Nino memberikan dampak terhadap iklim di Indonesia. Akibat

kejadian El Nino, curah hujan di wilayah Indonesia umumnya mengalami
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penurunan di bawah curah hujan normal. Menurut Irawan (2006), Pada

kejadian El Nino tahun 1997/1998 secara rata-rata nasional penurunan curah

hujan tahunan adalah sebesar 39,9 persen sedangkan pada kejadian El Nino

1982/1983 sebesar 23,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian El Nino

menyebabkan periode musim hujan yang semakin pendek dan periode musim

kemarau yang semakin panjang. Tahun 2015 adalah tahun dimana fenomena

El Nino kembali terjadi. Peristiwa ini dapat dilihat dari tingkat penurunan

curah hujan dalam skala nasional maupun provinsi.

Sebagai sektor yang sangat dipengaruhi oleh iklim, pertanian merupakan sektor

yang akan merasakan dampak dari fenomena El Nino ini. Indonesia

merupakan salah satu negara penghasil tanaman pangan, khususnya tanaman

padi yang merupakan sumber pangan pokok masyarakatnya. Mengingat bahwa

sektor pertanian dan iklim adalah dua hal yang saling berkaitan, tentunya

fenomena El Nino yang terjadi akan mempengaruhi aktivitas budidaya

tanaman pangan khususnya tanaman padi di Indonesia.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah lumbung pangan yang turut

berkontribusi terhadap produksi nasional terutama tanaman padi. Terjadinya

fenomena El Nino di Provinsi Lampung tentunya akan mempengaruhi aktivitas

budidaya tanaman padi di Provinsi Lampung. Terjadinya fenomena El Nino di

Provinsi Lampung dapat dilihat dari penurunan tingkat curah hujan pada tahun

2015 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang tertera pada Gambar 2.
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Gambar 2. Grafik curah hujan (mm) Provinsi Lampung tahun 2013-2015.
Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung,

2015.

Salah satu daerah di Provinsi Lampung yang terkena dampak dari fenomena El

Nino dan merupakan salah satu daerah dengan tingkat produksi padi terbesar di

Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Badan Pusat

Statistik Provinsi Lampung (2015), Kabupaten Lampung Selatan merupakan

penghasil padi terbesar ketiga di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung

Selatan juga merupakan urutan ketiga terbesar kabupaten yang memiliki

jumlah luas lahan sawah irigasi dan non irigasi terbesar yakni sebesar 45.785

ha, namun memiliki luas lahan non irigasi terbesar di antara ketiganya yakni

sebesar 35.051 ha. Terjadinya fenomena El Nino di Kabupaten Lampung

Selatan dapat dilihat dari penurunan produksi padi di sebagian besar

Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2015 yang

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tertera pada Tabel 1.
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Tabel 1. Produksi padi menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan
tahun 2014 dan 2015.

Kecamatan

Produksi Padi
∆ Prod.

Padi
Sawah

∆ Prod.
Padi

Ladang

2014 2015
Padi

Sawah
Padi

Ladang
Padi

Sawah
Padi

Ladang
(Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (%) (%)

Natar 46.468 1.964 45.281 301 -2,6 -84,7
Jati Agung 28.871 2.014 29.513 1.054 2,2 -47,7
Tanjung Bintang 17.081 2.552 14.577 2.212 -14,7 -13,3
Tanjung Sari 7.522 1.743 8.695 1.821 15,6 4,5
Katibung 10.124 4.966 9.653 3.389 -4,7 -31,8
Merbau Mataram 16.251 1.467 15.546 765 -4,3 -47,9
Way Sulan 18.294 1.766 16.388 1.105 -10,4 -37,4
Sidomulyo 22.124 3.310 32.316 2.378 46,1 -28,2
Candipuro 56.077 665 59.564 452 6,2 -32,0
Way Panji 15.997 638 21.688 572 35,6 -10,3
Kalianda 31.877 4.737 28.743 4.274 -9,8 -9,8
Rajabasa 8.757 1.346 14.842 346 69,5 -74,3
Palas 60.710 2.209 103.161 1.054 69,9 -52,3
Sragi 30.405 853 21.256 903 -30,1 5,9
Penengahan 25.556 2.115 32.725 1.806 28,1 -14,6
Ketapang 33.111 1.377 27.680 1.580 -16,4 14,7
Bakauheni 5.745 766 6.452 753 12,3 -1,7
Lampung Selatan 434.969 34.488 488.079 24.764 11,3 -27,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2016.

Salah satu kecamatan yang mengalami dampak dari fenomena El Nino ini

adalah Kecamatan Natar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas PPL

BP3K Kecamatan Natar, dampak yang dapat dilihat secara langsung di

Kecamatan Natar adalah terjadinya kekeringan di lahan sawah dan

menurunnya produktivitas tanaman padi. Kecamatan Natar juga merupakan

salah satu penghasil tanaman padi terbesar di Kabupaten Lampung Selatan

yakni terbesar ketiga.

Fenomena El Nino cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap produksi

tanaman padi. Produksi aktual tanaman padi pada umumnya lebih rendah
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daripada produksi yang seharusnya. Periode waktu 1968-2000, Irawan (2006)

menghitung peluang produksi pangan (padi dan palawija) yang hilang akibat El

Nino secara nasional dan hasilnya menunjukkan terjadinya penurunan produksi

padi sebesar 2,43 persen. Menurut Utami, Jamhari dan Hardyastuti (2011),

hasil penelitian dengan data periode waktu 1987-2006 menunjukkan bahwa El

Nino telah menyebabkan penurunan produksi padi yang lebih besar. Secara

rata-rata, produksi padi pada saat El Nino menurun 4,15 persen dibanding saat

normal yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata produksi padi di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta) pada saat kondisi
normal dan kondisi El Nino periode 1987-2006.

Bulan
Rata-rata produksi padi (ton) pada kondisi

Normal El Nino
Persentase

perubahan (%)
Januari-April 13.603.674 12.278.876 -9,74
Mei-Agustus 8.770.527 9.140.860 4,22
September-Desember 4.013.525 3.734.929 -6,94
Rata-rata -4,15

Sumber: Utami, Jamhari dan Hardyastuti, 2011.

Bercermin pada kejadian El Nino terdahulu yakni terjadinya penurunan

produktivitas tanaman padi dan berasumsi bahwa berkurangnya ketersediaan

air yang dibutuhkan tanaman akibat kekeringan akan menyebabkan terjadinya

pemenurunan tingkat produktivitas tanaman padi. Maka, pada kejadian El

Nino tahun 2015 di Kecamatan Natar diperkirakan akan mengalami

kecenderungan penurunan tingkat produktivitas tanaman padi. Akibatnya, hal

ini dapat berdampak pada perubahan tingkat pendapatan usahatani petani yang

diperoleh dari penjualan hasil produksi.
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Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino pada wilayah

pertanaman padi sangat erat kaitannya terhadap pola tanam dan perilaku petani.

Pola tanam yang umum diikuti oleh petani di Jawa dan hampir seluruh wilayah

Indonesia adalah padi-padi-padi atau padi-padi-bera. Padi pertama ditanam

pada musim hujan yaitu Nov/Des (MT 1), padi kedua pada awal masuk musim

kemarau yaitu Maret/April (MT 2) dan padi ketiga pada bulan Juni/Juli (MT

3). Padi yang biasanya terkena kekeringan adalah padi yang ditanam pada

musim kemarau (Ariani, 2011).

Perencanaan pola tanam di Kecamatan Natar dilakukan untuk menyesuaikan

aktivitas budidaya dengan kondisi iklim yang terjadi. Perencanaan pola tanam

dilakukan dengan cara mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman yang

terdiri dari beberapa musim tanam selama periode waktu tertentu. Secara

umum, pola tanam yang diterapkan di Kecamatan Natar pada tahun 2013/2014

dan 2014/2015 dapat dilihat pada Gambar 3.
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Usahatani Tahun 2013/2014

MT 1 MT 2 MT 3

Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop

2013 2014

Usahatani Tahun 2014/2015
El Nino

MT 1 MT 2 MT 3

Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop

2014 2015

Gambar 3. Penerapan pola tanam tahun 2013/2014 dan 2014/2015 di
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Sumber: Data diolah BP3K Kecamatan Natar, 2016 dan Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika, 2015.

Gambar 3 menunjukkan bahwa pada pertengahan musim tanam dua (MT 2),

fenomena El Nino sudah mulai terjadi, sehingga pada MT 2 rentan terhadap

kekeringan lahan. Berdasarkan hal tersebut, maka perubahan pola tanam

merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan petani dalam upaya

mengantisipasi dampak yang timbul akibat terjadinya fenomena El Nino.

Fenomena El Nino memiliki dampak yang buruk terhadap aktivitas budidaya

tanaman padi. Menurut Ariani (2011), fenomena El Nino pada tahun

1991/1992 umumnya petani sudah selesai melakukan penanaman pada waktu

kekeringan mulai terjadi sehingga banyak yang tidak bisa diselamatkan lagi.

Sebaliknya pada tahun 1997/1998 karena pembentukan El-Nino sangat cepat

dan terjadi di awal musim kemarau, maka hujan pada musim kemarau sudah
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tidak ada sehingga petani banyak yang tidak berani melakukan penanaman,

Khususnya pada MK 2. Oleh karenanya, luas yang terkena kekeringan

menjadi lebih sedikit.

Segala dampak yang mungkin dapat terjadi di Kecamatan Natar akibat

fenomena El Nino tentunya perlu dicegah dan diminimalisir guna

keberlangsungan aktivitas usahatani. Sebagai pelaku proses usahatani tanaman

padi, petani diharapkan mampu melakukan upaya mitigasi untuk

meminimalisir dampak dari fenomena El Nino.

B. Permasalahan

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu penghasil padi terbesar di

Provinsi Lampung yakni menempati urutan ketiga. Fenomena El Nino tahun

2015 juga melanda Kabupaten Lampung Selatan, salah satu kecamatan yang

dapat dilihat mengalami dampak dari fenomena El Nino ini adalah Kecamatan

Natar. Kecamatan Natar merupakan salah satu kecamatan penghasil tanaman

padi terbesar di Kabupaten Lampung Selatan yakni terbesar ketiga. Dampak

yang dapat dilihat secara langsung dialami oleh Kecamatan Natar adalah

terjadinya kekeringan di lahan sawah, menurunnya produktivitas tanaman padi,

bahkan terjadinya kegagalan panen. Berdasarkan kejadian El Nino sebelum

tahun 2015 yang menyebabkan penurunan produktivitas padi, serta melihat

dampak kekeringan lahan akibat fenomena El Nino di Kecamatan Natar pada

tahun 2015, diperkirakan fenomena El Nino pada tahun 2015 di Kecamatan

Natar akan menyebabkan kecenderungan penurunan tingkat produktivitas
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tanaman padi. Akibatnya, hal ini dapat berdampak pada perubahan tingkat

pendapatan usahatani petani yang diperoleh dari penjualan hasil produksi. Pola

tanam merupakan salah satu aspek penting di dalam usaha budidaya padi. Hal

tersebut dikarenakan pola tanam adalah upaya menyesuaikan tata letak dan

urutan tanaman dengan kondisi iklim pada satu tahun. Fenomena El Nino di

Kecamatan Natar mulai muncul pada bulan Juni tahun 2015 yang bertepatan

dengan aktivitas usahatani padi pada MT 2. Akibatnya, hal ini dapat membuat

kegiatan usahatani pada MT 2 rentan terhadap kekeringan lahan. Perubahan

pola tanam merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan petani dalam

upaya mengantisipasi dampak yang timbul akibat terjadinya fenomena El Nino.

Oleh karenanya, petani diharapkan mampu melakukan upaya mitigasi guna

meminimalisir dampak dari fenomena El Nino.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka

permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana dampak fenomena El Nino terhadap pendapatan usahatani padi?

2. Bagaimana dampak fenomena El Nino terhadap pola tanam petani ?

3. Bagaimana upaya mitigasi yang dilakukan petani dalam mengantisipasi

dampak dari fenomena El Nino?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak fenomena El Nino terhadap pendapatan usahatani padi.

2. Mengetahui dampak fenomena El Nino terhadap pola tanam petani.
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3. Mengetahui upaya mitigasi yang dilakukan petani dalam mengantisipasi

dampak dari fenomena El Nino.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah mengenai

dampak yang timbul akibat fenomena El Nino, sehingga masyarakat dan

pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi

fenomena El Nino di masa yang akan datang.

2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian lain yang serupa.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Fenomena El Nino

Iklim adalah akibat jangka panjang dari radiasi matahari pada rotasi bumi

yang berbeda-beda menurut letak permukaan dan atmosfer bumi dan

biasanya perhitungannya dilakukan setiap tahun dan menurut temperatur

rata-rata setiap musim (Rusbiantoro, 2008).

El Nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai

dengan meningkatnya suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST)

di samudra Pasifik sekitar equator (equatorial pacific) khususnya di bagian

tengah dan timur (sekitar pantai Peru). Karena lautan dan atmosfer adalah

dua sistem yang saling terhubung, maka penyimpangan kondisi laut ini

menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kondisi atmosfer yang pada

akhirnya berakibat pada terjadinya penyimpangan iklim.

Dikategorikan berdasarkan intensitasnya, El Nino terbagi menjadi:

a. El Nino Lemah dengan kisaran indeks 0,5 - 1,

b. El Nino Moderate dengan kisaran indeks 1 - 2, dan

c. El Nino Kuat dengan kisaran indeks 2 - 3 (BMKG, 2014).
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Fenomena El Nino bukanlah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Proses

perubahan suhu permukaan laut yang biasanya dingin kemudian

menghangat yang bisa memakan waktu dalam hitungan minggu hingga

bulan. Oleh karena itu, El Nino dapat diperkirakan dengan melakukan

pengamatan terhadap perubahan suhu muka laut. Fenomena El Nino telah

terjadi di beberapa tahun yang lalu (Suryani, 2015). Berikut ini adalah

tahun-tahun terjadinya fenomena El Nino.

Tabel 3. Tahun-tahun fenomena El Nino.

El Nino
Lemah Moderate Kuat
1951 1986 1957
1963 1987 1965
1968 1994 1972
1969 2002 1982
1976 1991
1977 1997
2004 2009
2006

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 2015.

El Nino sebenarnya merupakan sebuah fenomena alami yang telah terjadi

sejak berabad-abad yang lalu, walaupun tidak selalu dengan pola yang

sama. Biasanya El Nino muncul setiap 2-7 tahun sekali. Pemanasan global

dewasa ini menyebabkan terjadinya anomali iklim El Nino dan La Nina

yang makin sering dan panjang durasinya. Dampak yang muncul akibat

fenomena El Nino ini yakni terjadinya kekeringan. Kekeringan melanda

beberapa sektor kehidupan manusia, salah satunya ialah pertanian tanaman

padi. Berikut ini adalah luas tanaman padi di Indonesia yang terkena banjir

dan kekeringan Tahun 1987 hingga 2006 (Utami, dkk, 2011).
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Tabel 4. Luas tanaman padi di Indonesia yang terkena banjir dan kekeringan
tahun 1987-2006.

Tahun
Keadaan

iklim
Terkena banjir

(ha)
Kekeringan

(ha)
Puso
(ha)

1987 El Nino - 430.170 -
1988 La Nina 130.375 87.373 44.049
1989 Normal 96.540 36.143 15.290
1990 Normal 66.901 54.125 19.163
1991 El Nino 38.006 867.997 198.054
1992 Normal 50.360 42.409 16.882
1993 Normal 78.480 66.992 47.259
1994 El Nino 132.975 544.442 194.025
1995 La Nina 218.144 28.580 51.571
1996 Normal 107.385 59.560 50.649
1997 El Nino 58.974 504.021 102.254
2002 El Nino - 350.000 42.000
2003 La Nina 42.000 - 7.000
2006 El Nino - 28.095 404

Sumber: Utami, Jamhari dan Hardyastuti, 2011.

Munculnya El Nino kuat pada musim kemarau dapat menimbulkan

kekeringan yang panjang di Indonesia. Hal ini tentu saja berpengaruh pada

potensi gagal panen sehingga mempengaruhi pasokan pangan. Ketika El

Nino terjadi di tahun 2015, daerah yang berpotensi terkena kekeringan

adalah kawasan di Selatan Indonesia. Kondisi anomali cuaca itu akan

mencapai puncaknya Oktober nanti dan berakhir Februari 2016. Risiko

akibat terpaan badai El Nino dan kemarau panjang kali ini diperkirakan

tidak masif, karena siklus panen di Indonesia terjadi pada Februari-Maret

dan Mei-Juni. Akan tetapi, diperkirakan 11.14 ton padi akan gagal panen

dari 222.847 hektar lahan sawah nusantara, dengan estimasi 1 hektar

menghasilkan kurang dari 5 ton (Suryani, 2015).
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2. Mitigasi

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya

untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Dampak buruk perubahan iklim dapat diatasi melalui penerapan teknologi

budidaya yang tepat dengan dua pendekatan yaitu adaptasi dan mitigasi.

Adaptasi adalah tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk

menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Sementara itu, mitigasi

adalah penerapan teknologi budidaya untuk mencegah akumulasi gas rumah

kaca (GRK) di atmosfer dengan mengurangi jumlah emisi dan/atau

mengurangi sumber maupun peningkatan rosot (penyerap) gas rumah kaca

(Surmaini, Runtunuwu dan Las, 2011).

Menurut Irawan (2006), kebijakan penanggulangan yang bersifat

menyeluruh dan melibatkan banyak pihak yang relevan diperlukan dalam

rangka mengantisipasi fenomena iklim, terutama El Nino, mengingat

fenomena anomali iklim dan konsekuensinya meliputi berbagai aspek yang

sangat luas. Kebijakan penanggulangan anomali iklim perlu menempuh

beberapa upaya yaitu:

a. Mengembangkan sistem deteksi dini anomali iklim yang meliputi waktu

kejadian, lama kejadian, tingkat anomali, potensi dampak terhadap

ketersediaan air dan produksi pangan, dan sebaran wilayah rawan,
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b. Mengembangkan sistem diseminasi informasi anomali iklim secara cepat

dengan jangkauan yang luas kepada petani dan berbagai pihak serta

instansi terkait, dan

c. Mengembangkan, mendiseminasikan dan memfasilitasi petani untuk

dapat menerapkan teknik budidaya tanaman yang adaptif terhadap situasi

kekeringan, misalnya dengan mengatur pola tanam padi-padi-padi untuk

kasus La Nina dan pola tanam palawija-padi-palawija untuk kasus El

Nino. Di samping itu perlu ditingkatkan pembangunan dan pemeliharaan

jaringan irigasi.

El Nino datang hampir bersamaan dengan masa tanam kering atau musim

kemarau, yakni Juni-November, sehingga perlu menyiapkan upaya khusus

guna mengantisipasi ancaman dampak gelombang panas El Nino terhadap

budidaya pertanian. Ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan petani

dan nelayan sebelum El Nino melanda. Pertama, melakukan diversifikasi

tanaman.  Upaya untuk mengantisipasi kekeringan, sebaiknya petani

menyiapkan lahan untuk tanaman umur pendek agar tidak kehabisan air dan

cepat panen. Jenis tanaman padi misalnya INPARI 19 yang jenjang

umurnya 94 hari sangat dianjurkan untuk ditanam petani karena tergolong

varietas umur pendek. Kedua, pemanfaatan sumber air alternatif. Ketika air

hujan sedikit, maka petani dapat memanfaatkan embung, yakni cadangan air

di area persawahan untuk menampung air hujan (Suryani, 2015)

Pemerintah memegang peranan penting dalam membantu membimbing

petani melewati masa sulit El Nino. Kementerian dituntut berperan aktif
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terkait dalam hal pertama yakni informasi, terdiri dari sosialisasi,

bimbingan, dan pelatihan untuk petani yang melakukan diversifikasi usaha

agar tetap dapat produktif. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana,

pemerintah setempat hendaknya mengatur tata penggunaan air, irigasi,

termasuk ketersediaan air di waduk-waduk. Ketika kondisi lebih kritis,

penggunaan pompa air untuk mengalirkan air guna menyiram tanaman yang

terancam puso sangat diperlukan. Namun, mengingat tingginya biaya

operasional terutama untuk membeli bahan bakar, alternatif pembiayaan

dengan mekanisme subsidi pemerintah baik untuk pembelian pompanya

maupun untuk biaya bahan bakar nampaknya diperlukan (Suryani, 2015).

3. Tanaman Padi

Tanaman padi (Oryza sativa L) termasuk golongan tumbuhan Gramineae,

yang mana ditandai dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas.

Tanaman padi bersifat merumpun atau yang artinya tanamannya anak

beranak. Bibit yang hanya sebatang saja ditanamkan dalam waktu yang

sangat dekat, dimana terdapat 20-30 atau lebih anakan/tunas tunas baru

(Siregar, 1981).

Tanaman padi merupakan tanaman semusim, termasuk golongan rumput-

rumputan dengan klasifikasi sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledonae
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Genus : Oriza Linn

Famili : Graminae

Spesies : Oryza sativa L

(Aak, 1990).

Padi dapat dibedakan menjadi padi sawah dan padi gogo. Padi sawah

biasanya ditanam di daerah dataran rendah yang memerlukan

penggenangan, sedangkan padi gogo ditanam di dataran tinggi pada lahan

kering. Tanaman padi sawah merupakan jenis tanaman yang sangat

bergantung pada ketersediaan air yang banyak dan di tanam pada lahan yang

tergenang. Tanaman padi sangat dipengaruhi oleh keadaan suatu iklim.

Tanaman padi sangat cocok tumbuh di iklim yang berhawa panas dan

banyak mengandung uap air. Keadaan iklim ini meliputi curah hujan,

temperatur, ketinggian tempat, sinar matahari, angin, dan musim. Tanaman

padi membutuhkan curah hujan yang baik, rata-rata 200 mm dengan

distribusi selama 4 bulan. Curah hujan yang baik akan memberikan dampak

yang baik dalam pengairan, sehingga genangan air yang diperlukan tanaman

padi sawah dapat tercukupi (Hasanah, 2007).

4. Usahatani Padi

a. Lahan Sawah

Lahan/Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk bertanam padi

sawah, baik terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan

tanaman palawija. Istilah tanah sawah bukan merupakan istilah

taksonomi, tetapi merupakan istilah umum seperti halnya tanah hutan,
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tanah perkebunan, tanah pertanian dan sebagainya. Segala macam jenis

tanah dapat disawahkan asalkan air cukup tersedia. Kecuali itu padi

sawah juga ditemukan pada berbagai macam iklim yang jauh lebih

beragam dibandingkan dengan jenis tanaman lain. Karena itu tidak

mengherankan bila sifat tanah sawah sangat beragam sesuai dengan sifat

tanah asalnya. Tanah sawah dapat berasal dari tanah kering yang diairi

kemudian disawahkan, atau dari tanah rawa-rawa yang “dikeringkan”

dengan membuat saluran-saluran drainase. Sawah yang airnya berasal

dari air irigasi disebut sawah irigasi, sedang yang menerima langsung

dari air hujan disebut sawah tadah hujan. Di daerah pasang surut

ditemukan sawah pasang surut, sedangkan yang dikembangkan di daerah

rawa-rawa lebak disebut sawah lebak (Hardjowigeno, Subagyo dan

Rayes, 2004).

b. Pola Tanam

Pola tanam adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan

mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu

tertentu termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami

selama periode tertentu. Pola penanaman dapat dengan dua sistem yaitu

sistem monokultur dan polikultur. Monokultur adalah penanaman satu

jenis tanaman pada lahan dan waktu penanaman yang sama. Sementara

itu, polikultur adalah penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada lahan

dan waktu yang sama. Pola tanam ada tiga macam yaitu: monokultur,

polikultur dan rotasi tanaman (Anwar, 2012).



20

Pola tanam dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan

produktivitas lahan. Perencanaan pola tanam dilakukan pada areal lahan

irigasi maupun lahan tadah hujan. Perencanaan pola tanam diharapkan

memperoleh hasil yang optimal, sehingga perencanaan pola tanam harus

memperhatikan beberapa hal, yaitu:

a. Iklim

Faktor iklim yang utama dalam perencanaan pola tanam adalah curah

hujan. Curah hujan perlu diperhatikan terutama di lahan tadah hujan.

Curah hujan merupakan indikator ketersediaan air bagi tanaman.

Ketika musim hujan, persediaan air untuk tanaman berada dalam

jumlah yang besar, sebaliknya pada musim kemarau persediaan air

akan menurun.

b. Topografi

Topografi merupakan letak atau ketinggian lahan dari permukaan air

laut, berpengaruh terhadap suhu dan kelembaban udara dimana

keduanya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Secara umum

kebutuhan air di dataran rendah lebih tinggi, akibat suhu yang tinggi

kelembaban yang rendah, sehingga penguapan menjadi lebih tinggi.

c. Debit Air

Perhitungan debit air digunakan pada lahan yang beririgasi teknis.

Debit air akan berpengaruh terhadap luas areal tanam.

d. Jenis Tanah

Jenis tanah berpengaruh terhadap kemampuan tanah untuk

menyimpan lengas, infiltrasi, limpasan permukaan dan penguapan.
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e. Kondisi hama dan penyakit

f. Ketersediaan dan aksesibilitas bahan tanam yang terdiri jenis dan

varietas.

g. Kemampuan permodalan

h. Sosial Ekonomi

Kondisi ini akan menyangkut kebiasaan petani dalam usaha pertanian.

5. Konsep Pendapatan

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan semua biaya yang

dikeluarkan selama melakukan kegiatan usaha. Ada beberapa pengertian

yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pendapatan antara lain

(Soekartawi, 1995):

1. Penerimaan adalah jumlah produksi yang dihasilkan dalam suatu

kegiatan usaha dikalikan dengan harga yang berlaku di pasar.

2. Pendapatan bersih adalah penerimaan kotor dikurangi dengan biaya

variabel dan biaya tetap.

3. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dinyatakan dengan uang

yang diperlukan untuk menghasilkan produksi.

Pendapatan kotor usahatani didefinisikan sebagai nilai produk total

usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun tidak

dijual. Jangka waktu pembukuan umumnya satu tahun yang mencakup : a)

dijual, b) dikonsumsi rumah tangga petani, c) digunakan dalam usahatani, d)

digunakan untuk pembayaran, dan e) disimpan atau ada di gudang pada

akhir tahun (Soekartawi, 1984).
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Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh

dengan harga jual (Rahim dan Hastuti, 2007). Secara matematis

dirumuskan sebagai berikut:

TR = Y . Py

Keterangan:
TR = total penerimaan
Y = produksi yang diperoleh dari suatu usahatani
Py = harga produksi

Pendapatan merupakan selisih penerimaan dengan semua biaya produksi.

Pendapatan meliputi pendapatan kotor (penerimaan total) dan pendapatan

bersih. Pendapatan kotor adalah nilai produksi komoditas pertanian secara

keseluruhan sebelum dikurangi biaya produksi (Rahim dan Hastuti, 2007).

Pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

π = TR – TC

π = Y . Py – {(∑Xi . Pxi) – BTT}

Keterangan:
π = keuntungan / pendapatan (Rp)
TR = total penerimaan (Rp)
TC = total biaya (Rp)
Y = jumlah produksi (satuan)
Py = harga satuan produksi (Rp)
X = faktor produksi (satuan)
Pxi = harga faktor produksi (Rp/satuan)
N = banyaknya input yang dipakai (satuan)
BTT = biaya tetap total (Rp)

Pengeluaran total usahatani adalah nilai semua masukan yang habis terpakai

atau dikeluarkan di dalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja

keluarga petani. Pemisahan pengeluaran terkadang sulit dilakukan karena

pembukuan yang tidak lengkap dan juga adanya biaya bersama dalam
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produksi. Cara yang dapat dilakukan adalah memisahkan pengeluaran total

usahatani menjadi pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap

(Soekartawi, 1984).

Secara ekonomi usaha dikatakan menguntungkan atau tidak menguntungkan

dapat dianalisis dengan menggunakan perbandingan antara penerimaan total

dan biaya total yang disebut dengan Revenue Cost Ratio (R/C).

R/C = (Py . Y) / (FC + VC)

Atau

R/C = PT / BT

Keterangan:
Py = harga produksi
Y = produksi
FC = biaya tetap
VC = biaya variabel
PT = produksi total
BT = biaya total

Ada tiga kriteria dalam perhitungan ini, yaitu:

1. Jika R/C < 1, maka usahatani yang dilakukan secara ekonomi belum

menguntungkan.

2. Jika R/C > 1, maka usahatani yang dilakukan secara ekonomi

menguntungkan.

3. Jika R/C = 1, maka usahatani berada pada titik impas (Break Event

Point).
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6. Konsep Biaya

Biaya produksi dibedakan menjadi dua macam, yaitu biaya tetap (fixed cost)

dan biaya variabel (variable cost). Jumlah biaya tetap seluruhnya dan biaya

variabel seluruhnya merupakan biaya total produksi. Biaya total dalam

notasi matematika dituliskan sebagai berikut:

TC = TFC + TVC

Keterangan:

TC = biaya total produksi
TFC = biaya tetap total
TVC = biaya variabel total

Biaya tetap adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan pada berbagai tingkat

output yang dihasilkan termasuk biaya pajak lahan sawah, peralatan dan

biaya penyusutan. Biaya variabel merupakan biaya yang secara total

berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan.

Artinya biaya variabel berubah menurut tinggi rendahnya output yang

dihasilkan, atau tergantung kepada skala produksi yang dilakukan. Biaya

variabel dalam usahatani terdiri dari antara lain biaya bibit atau benih, biaya

pupuk, biaya obat-obatan pertanian dan biaya tenaga kerja.

B. Penelitian Terdahulu

Festiani (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Perubahan Iklim

terhadap Pendapatan dan Faktor-faktor Penentu Adaptasi Petani terhadap

Perubahan Iklim” menyatakan bahwa petani responden di Desa Kemukten

sebagian besar sudah mengetahui istilah mengenai perubahan iklim secara
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umum. Sebagian besar petani responden melakukan adaptasi terhadap

perubahan iklim. Jenis adaptasi yang paling banyak dilakukan petani berupa

melakukan perubahan pola tanam dengan mengganti jenis tanaman bawang

merah menjadi jagung manis yang lebih tahan terhadap curah hujan yang

tinggi, menggeser waktu tanam, memperbanyak penggunaan obat-obatan dan

memperbaiki pengolahan lahan sawah. Perubahan iklim di Desa Kemukten

ditandai dengan peningkatan suhu dan curah hujan yang menyebabkan

terjadinya hujan yang berkepanjangan sepanjang tahun 2010 jika dibandingkan

tahun 2009 dimana curah hujan mendekati curah hujan normal di Kabupaten

Brebes. Pendapatan petani di Desa Kemukten mengalami penurunan akibat

adanya perubahan iklim. Petani yang melakukan adaptasi khususnya merubah

pola tanam memiliki pendapatan yang lebih tinggi pada umumnya

dibandingkan dengan petani yang tidak melakukan adaptasi. Faktor-faktor

yang mempengaruhi petani untuk melakukan perubahan pola tanam adalah

tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, lama bertani, pendapatan,

luas lahan pertanian, dan pemahaman mengenai perubahan iklim.

Kailaku (2009) dalam penelitiannya yang mengetahui pengaruh ENSO (El-

Nino Southern Oscillation) dan IOD (Indian Ocean Dipole) terhadap dinamika

waktu dan luas tanam padi menyatakan bahwa saat memasuki SON

(September-Oktober-Nopember), di Pesisir Selatan, kenaikan anomali iklim

baik IOD maupun ENSO diikuti dengan penurunan luas tanam pada September

dan Oktober. Di wilayah yang tidak terkena dampak, puncak tanam terjadi

pada bulan Oktober dan pada wilayah yang terkena dampak iklim regional

tersebut terjadi pada bulan Desember. Sementara itu, di Karawang semua
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wilayah terkena dampak anomali iklim dengan penurunan luas panen pada

bulan Juli hingga Oktober, puncak tanamnya terjadi pada Desember.

Siburian (2009) dalam penelitiannya yang mengidentifikasi respon petani

dalam menghadapi anomali iklim di Indramayu dan Cianjur menyatakan

bahwa respon petani di Indramayu terhadap pemenuhan kebutuhan air oleh

tanaman adalah dengan menggunakan sumber air alternatif. Sumber air

alternatif yang paling banyak digunakan petani di Indramayu saat tahun kering

adalah pompa sungai. Petani di Indramayu lebih memilih untuk memundurkan

jadwal tanam sekitar dua hingga empat minggu saat terjadi kekeringan.

Respon petani di Indramayu terhadap informasi iklim yang diberikan tidak

terlalu jauh berbeda di setiap tipe lahan, dimana kebanyakan petani

beranggapan bahwa informasi iklim tersebut sangat penting karena iklim

sangat terkait dengan budidaya pertanian.

Rahardian (2002) dalam penelitiannya yang menganalisis hubungan keragaman

hujan dan produktivitas jagung dan kedelai dengan Fenomena ENSO (El-Nino

Southern Oscillation) menunjukkan bahwa Pengaruh fenomena ENSO

terhadap keragaman curah hujan tidak terlalu besar secara linear terhadap

perubahan intensitas curah hujan. Sistem prediksi peluang produktivitas

(productivity probability forecast system) bisa dilakukan dalam penelitian

lanjutan dalam upayanya merumuskan tactical management dalam rangka

mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah pengurangan dampak

(mitigasi) penyimpangan iklim terutama El Nino terhadap produktivitas.
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Widianingsih (2002) dalam penelitiannya yang menganalisis korelasi anomali

suhu permukaan laut Nino-3,4 dengan curah hujan di Lampung menunjukkan

bahwa curah hujan di Lampung memiliki korelasi nyata dengan anomali SST

(Sea Surface Temperature) sebagai indikator penyimpangan iklim global di

Nino-3,4. Hasil analisis korelasi antara anomali SST Nino-3,4 dengan curah

hujan secara musiman menunjukkan bahwa dari 65 stasiun hujan di Lampung

anomali curah hujannya berkorelasi dengan SST Nino-3,4.

Ariani (2011) dalam penelitiannya yang mengetahui pengaruh fenomena

ENSO (El-Nino Southern Oscillation) terhadap produksi padi di Indonesia

menunjukkan bahwa pengaruh ENSO bisa dilihat dari nilai korelasi yang kuat

antara produksi padi di Indonesia dengan ASML (Anomali Suhu Muka Laut)

Nino 3.4. Nilai korelasi antara produksi pada kuartal pertama dengan ASML

menunjukkan terjadinya penurunan produksi padi pada saat terjadinya El-Nino

di Indonesia. Sementara itu pada kuartal kedua dan ketiga korelasi antara

ASML menunjukkan bahwa produksi pada kuartal ini mengalami kenaikan

pada saat terjadinya El Nino. Kenaikan pada kuartal kedua adalah karena

musim tanam kuartal pertama mundur sehingga panen yang seharusnya terjadi

pada kuartal pertama yang jauh lebih besar dari kuartal kedua mundur pada

kuartal kedua sehingga produksi pada kuartal ini lebih besar dari tahun-tahun

normal. Produksi pada kuartal ketiga juga mengalami kenaikan disebabkan

karena pada tahun normal, lahan para petani dibiarkan bera tetapi karena

musim tanam kedua ikut mundur menyebabkan panen pada kuartal kedua

mundur pada kuartal ketiga.
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Irawan (2006) dalam penelitiannya tentang fenomena anomali iklim El Nino

dan La Nina dan kecenderungan jangka panjang dan pengaruhnya terhadap

produksi pangan menunjukkan bahwa anomali iklim El Nino umumnya terjadi

pada musim kemarau dan menimbulkan dampak penurunan curah hujan,

musim kemarau yang lebih panjang, dan penurunan ketersediaan air irigasi.

Konsekuensi dari fenomena tersebut adalah produksi pangan cenderung turun

pada saat El Nino terjadi. Di tataran nasional, peluang produksi pangan (padi

dan palawija) yang hilang akibat El Nino rata-rata sebesar 3,06 persen atau

sekitar 1,79 juta ton untuk setiap kejadian El Nino. Penurunan produksi

pangan akibat El Nino tersebut paling tinggi terjadi pada komoditas jagung

(11,93%) dan lebih rendah pada tanaman ubi kayu, padi sawah dan padi

ladang.

Utami (2011) dalam penelitiannya yang menganalisis pengaruh El Nino

terhadap penawaran pangan di Jawa, Indonesia menyatakan bahwa Anomali

iklim El Nino diketahui menurunkan produksi padi dan jagung. Penurunan

produksi jagung sekitar tujuh kali lipat lebih besar daripada penurunan

produksi padi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanaman jagung

lebih sensitif terhadap anomali iklim El Nino. Penawaran padi di Pulau Jawa

dipengaruhi oleh harga jagung empat kuartal sebelumnya, luas panen padi,

harga pupuk urea dan upah buruh cangkul.
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C. Kerangka Pemikiran

Usahatani padi merupakan kegiatan usaha manusia untuk mengusahakan lahan

dengan mengalokasikan sejumlah input dalam proses produksi untuk

memperoleh sejumlah output. Usahatani padi sangat dipengaruhi oleh iklim

dikarenakan usahatani padi membutuhkan ketersediaan air yang banyak yang

berasal dari air hujan.

Banyak fenomena iklim yang terjadi dan berdampak pada sektor pertanian di

Indonesia. Salah satu dari fenomena iklim tersebut yakni El Nino. Fenomena

El Nino menyebabkan meningkatnya bulan kering dalam satu tahun, artinya

musim penghujan dalam setahun berkurang dan musim kemarau dalam setahun

menjadi bertambah yang dibandingkan dengan tahun pada saat musim normal.

Fenomena El Nino yang terjadi di tahun 2015 akan berdampak pada aktivitas

usahatani padi. Dampak yang timbul terjadi pada proses produksi dan hasil

output. Ketika proses produksi, fenomena El Nino menyebabkan tidak adanya

curah hujan di beberapa bulan pada musim tanam. Akibatnya, lahan

mengalami kekeringan dan petani tidak dapat menanam pada bulan-bulan

tersebut. Apabila petani melakukan penanaman pada bulan-bulan tersebut,

risiko yang mungkin terjadi ialah kegagalan panen atau hasil output tidak

maksimal. Salah satu upaya petani untuk mengantisipasi dampak yang terjadi

akibat fenomena El Nino adalah dengan melakukan upaya mitigasi terhadap

pengelolaan input, perubahan pola tanam dan pengelolaan manajemen

penjualan. Upaya mitigasi yang mungkin dapat dilakukan terhadap

pengelolaan input antara lain penggunaan benih tahan kekeringan dan
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penyediaan alat pompa pengairan. Akibat upaya pengadaan input tersebut,

maka akan menimbulkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Sementara

itu, upaya mitigasi yang dapat dilakukan terhadap pola tanam antara lain

dengan perubahan pola tanam dengan menanam tanaman selain padi atau

menanam tanaman padi dengan melakukan pengairan dengan memanfaatkan

alat pompa pengairan. Upaya mitigasi dilihat dari sisi dampak ekonomi dapat

dilakukan dengan penundaan waktu jual terhadap output yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dampak dan upaya mitigasi akibat

fenomena El Nino akan terjadi pengelolaan input, pola tanam, proses produksi

dan output yang dihasilkan. Secara kajian finansial, sejumlah biaya yang

alokasikan pada input dan proses produksi akan menghasilkan sejumlah output

berupa besaran produksi. Kemudian sejumlah output dijual dengan harga

tertentu yang menimbulkan penerimaan bagi petani. Sejumlah penerimaan

yang diterima setelah dikurangi dengan biaya produksi merupakan besarnya

pendapatan yang diterima oleh petani. Namun, dikarenakan terjadinya

fenomena El Nino, aktivitas usahatani padi akan terganggu dalam hal input,

pola tanam, proses produksi dan output. Akibatnya, hal ini dapat berpotensi

terjadinya penurunan tingkat pendapatan petani. Kerangka pemikiran

“Dampak Fenomena El Nino terhadap Pendapatan Usahatani dan Pola Tanam

Petani Padi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan” dapat dilihat

pada Gambar 4.
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Gambar 4. Kerangka pemikiran “Dampak Fenomena El Nino terhadap
Pendapatan Usahatani dan Pola Tanam Petani Padi Di Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan”.

D. Hipotesis

Berdasarkan paradigma kerangka berpikir, maka hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Diduga pendapatan usahatani petani padi pada saat kondisi normal lebih

besar dibandingkan dengan pada saat kondisi El Nino.

2. Diduga fenomena El Nino menyebabkan perubahan pola tanam.

Faktor Produksi:
1. Luas Lahan (ha)
2. Benih (kg)
3. Pupuk (kg)
4. Obat-obatan pertanian

(satuan)
5. Tenaga Kerja (HOK)

Input
Proses

Produksi
Perencanaan
Pola Tanam

Usahatani Padi

Biaya-biaya

Pendapatan Usahatani Padi

Mitigasi

Fenomena El Nino

Output

Jumlah Harga

Penerimaan
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3. Diduga petani yang melakukan upaya mitigasi akan memperoleh

pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan petani yang tidak

melakukan upaya mitigasi.
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III. METODE PENELITIAN

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Petani adalah individu atau sekelompok orang yang melakukan usaha guna

memenuhi kebutuhan sebagian atau secara keseluruhan hidupnya dalam bidang

pertanian.

Sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan

memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan

maupun sawah pasang surut, diukur dalam satuan hektar (ha).

Usahatani adalah suatu proses atau aktivitas produksi pertanian dengan

mengkombinasikan berbagai faktor sumberdaya alam, tenaga kerja dan modal

sesuai dengan kondisi lingkungan untuk mencapai pendapatan maksimal.

Lahan irigasi pompa adalah lahan pertanian yang memanfaatkan sumur bor air

tanah dan mesin pompa air untuk menunjang kebutuhan airnya.

Lahan irigasi teknis adalah lahan pertanian yang memiliki sumber air

penunjang berupa bangunan sadap permanen yang mampu mengatur dan

mengukur keluarnya air melalui pintu-pintu air.

Faktor-faktor produksi (Input) adalah unsur-unsur yang digunakan petani
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dalam memproduksi usahataninya agar menghasilkan output yang maksimal.

Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam berusahatani terdiri dari lahan,

benih, pupuk, dan tenaga kerja.

Proses produksi adalah kegiatan yang mengkombinasikan faktor-faktor

produksi yang ada untuk menghasilkan suatu produk.

Hasil produksi (output) adalah sejumlah produk keluaran yang dihasilkan dari

proses produksi usahatani.

El Nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan

meningkatnya suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST) di samudra

Pasifik sekitar equator (equatorial pacific) khususnya di bagian tengah dan

timur (sekitar pantai Peru).

Tanaman pangan adalah kelompok tanaman yang merupakan sumber

karbohidrat dan protein, dan biasanya dibatasi pada kelompok tanaman yang

berumur semusim.

Padi sawah adalah tanaman yang termasuk golongan Gramineae dengan batang

yang tersusun dari beberapa ruas dan ditanam di lahan sawah.

Perencanaan pola tanam adalah gambaran rencana tanam berbagai jenis

tanaman yang akan dibudidayakan dalam suatu lahan beririgasi dalam satu

tahun.

Pola tanam adalah pengaturan penggunaan lahan pertanaman dalam kurun

waktu satu tahun.
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Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan

menghadapi ancaman bencana.

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Definisi operasional variabel-variabel yang berhubungan dengan
pendapatan usahatani padi.

No Variabel Definisi Satuan
1 Usahatani

pada kondisi
normal

Usahatani ketika tidak dipengaruhi oleh
fenomena El Nino

MT 2
tahun 2014

2 Usahatani
pada kondisi
El Nino

Usahatani ketika dipengaruhi oleh
fenomena El Nino

MT 2
tahun 2015

3 Luas lahan
sawah

Areal/tempat yang digunakan untuk
melakukan usahatani di atas sebidang
tanah dengan penggenangan

Ha

4 Jumlah benih
padi

Banyaknya benih padi yang digunakan
petani dalam usahatani selama satu
musim.

Kg

5 Jumlah pupuk Banyaknya pupuk urea, organik, TSP,
KCL, ZA dan NPK yang digunakan oleh
petani pada saat proses produksi dalam
satu kali musim tanam.

Kg

6 Jumlah obat-
obatan
pertanian

Banyaknya bahan kimia (obat-obatan)
yang digunakan untuk memberantas
hama, jamur, gulma dan penyakit
tanaman dalam satu kali musim tanam.

Satuan
berat atau
volume

7 Jumlah tenaga
kerja

Banyaknya tenaga kerja yang digunakan
pada saat proses produksi selama satu
musim tanam.

HOK

8 Jumlah tenaga
kerja luar
keluarga

Banyaknya tenaga kerja yang berasal dari
luar keluarga yang digunakan pada saat
proses produksi.

HOK

9 Jumlah tenaga
kerja dalam
keluarga

Banyaknya tenaga kerja yang berasal dari
dalam keluarga yang digunakan pada saat
proses produksi.

HOK

10 Harga input Harga input seperti benih, pupuk dan
obat-obatan yang ditetapkan oleh toko.

Rp/satuan
input

11 Biaya benih Besarnya biaya yang dikeluarkan petani
dalam penggunaan benih selama satu
musim tanam.

Rp
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Tabel. 5 Lanjutan

12 Biaya pupuk Besarnya biaya yang dikeluarkan petani
dalam penggunaan pupuk selama satu
musim tanam.

Rp

13 Biaya obat-
obatan
pertanian

Besarnya biaya yang dikeluarkan petani
dalam penggunaan obat-obatan pertanian
selama satu musim tanam.

Rp

14 Biaya tenaga
kerja

Besarnya biaya yang dikeluarkan petani
dalam penggunaan tenaga kerja selama
satu musim tanam.

Rp

15 Biaya pajak Besarnya biaya yang dikeluarkan petani
untuk membayar pajak selama satu musim
tanam.

Rp

16 Biaya sewa
pompa air

Besarnya biaya yang dikeluarkan petani
dalam menyewa mesin pompa air selama
satu musim tanam.

Rp

17 Biaya sewa
bajak

Besarnya biaya yang dikeluarkan petani
dalam menyewa mesin bajak selama satu
musim tanam.

Rp

18 Biaya mitigasi Besarnya biaya yang dikeluarkan petani
untuk melakukan upaya mitigasi selama
satu musim tanam.

Rp

19 Biaya sewa
lahan

Besarnya biaya yang dikeluarkan petani
untuk menyewa lahan selama satu musim
tanam.

Rp

20 Biaya
penyusutan
peralatan

Alokasi biaya perolehan atau sebagian
besar harga perolehan peralatan selama
satu musim tanam.

Rp

21 Biaya total Jumlah uang yang harus dikeluarkan
petani untuk melakukan usahatani selama
satu musim meliputi biaya tunai dan biaya
diperhitungkan.

Rp

22 Biaya tetap biaya yang dikeluarkan yang tidak habis
terpakai dalam satu kali periode produksi
seperti biaya TKDK, sewa Lahan dan
penyusutan alat

Rp

23 Biaya variabel Biaya yang dikeluarkan yang habis
terpakai dalam satu kali periode produksi.

Rp

24 Hasil
produksi/
output

Jumlah hasil tanaman yang dihasilkan
dalam satu musim tanam (satu kali proses
produksi).

Kg

25 Harga output/
harga jual padi

Harga yang diterima oleh petani atas
penjualan hasil panen padi.

Rp/kg

26 Penerimaan Nilai hasil yang diterima petani selama
satu musim yang dihitung dari jumlah
produksi padi dikali dengan harga
produksi di tingkat petani produsen.

Rp
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Tabel. 5 Lanjutan

27 Pendapatan
usahatani

Pendapatan bersih yang diterima petani
dari hasil usahatani selama satu musim
yang merupakan selisih antara
penerimaan usahatani dengan biaya.

Rp

28 Mitigasi Serangkaian upaya untuk mengurangi
resiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran
dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.

Jenis
upaya
mitigasi
dan
persentase

B. Lokasi, Waktu dan Responden Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Data di dalam penelitian diambil dari usahatani padi MT 2 pada tahun 2014

dan 2015. Usahatani MT 2 tahun 2015 dipilih karena fenomena El Nino terjadi

pada usahatani MT 2. Sedangkan, data usahatani MT 2 tahun 2014 digunakan

untuk menjadi pembanding dari data usahatani MT 2 tahun 2015. Usahatani

MT 2 tahun 2015 adalah usahatani yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino,

di dalam penelitian ini disebut sebagai usahatani kondisi El Nino. Sedangkan,

usahatani MT 2 tahun 2014 adalah usahatani yang tidak dipengaruhi oleh

fenomena El Nino, di dalam penelitian ini disebut sebagai usahatani kondisi

normal.

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan

bahwa Kabupaten Lampung Selatan merupakan urutan ketiga kabupaten yang

memiliki jumlah luas lahan sawah irigasi dan non irigasi terbesar, namun

memiliki luas lahan sawah non irigasi terbesar di antara ketiganya. Pemilihan

lokasi kecamatan juga dilakukan dengan sengaja dengan pertimbangan bahwa
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Kecamatan Natar merupakan salah satu kecamatan penghasil tanaman padi

terbesar di Kabupaten Lampung Selatan yakni terbesar ketiga. Kecamatan

Natar juga merupakan daerah yang dapat dilihat secara langsung mengalami

dampak dari musim fenomena El Nino yakni terjadinya kekeringan di lahan

sawah dan menurunnya produktivitas tanaman padi. Penelitian ini

dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2016.

Penentuan ukuran sampel dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan

sampel menurut Frank Lynch dalam Sugiarto (2003) yakni sebagai berikut:

n =

Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi 4156 (orang)
Z = tingkat kepercayaan 95% (1,96)
S = varian sampel (5%)
d = derajat penyimpangan (5%)

Jumlah petani padi di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah

sebesar 4165 orang. Sebaran petani padi menurut desa dan luas lahan di

Kecamatan Natar dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah petani padi menurut desa dan luas lahan di Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016.

No. Desa Jumlah Petani Luas Lahan (ha)
1 Sidosari 98 123
2 Hajimena 41 48
3 Pemanggilan 38 47
4 Natar 44 50
5 Muara Putih 298 315
6 Pancasila 235 267
7 Krawangsari 273 345
8 Kalisari 236 285
9 Merak Batin 65 79
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Tabel 6. Lanjutan

10 Tanjungsari 223 260
11 Negara Ratu 174 189
12 Rejosari 21 25
13 Bumisari 165 156
14 Candimas 173 141
15 Way Sari 85 96
16 Branti Raya 255 214
17 Haduyang 193 215
18 Banjar Negri 27 35
19 Mandah 187 212
20 Rulung Helok 36 45
21 Rulung Sari 242 233
22 Rulung Mulya 16 15
23 Rulung Raya 253 268
24 Purwosari 188 215
25 Bandarejo 321 352
26 Suka Damai 269 331

Jumlah 4156 4561
Sumber: Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K)

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 2016.

Berdasarkan perhitungan sampel, diperoleh ukuran sampel responden

keseluruhan di Kecamatan Natar yakni sebagai berikut:

n = 222

2

)05,0()96,1()05,0(4156

)05,0()96,1(4156




= 76 responden

Setelah menentukan ukuran sampel, kemudian pemilihan responden dilakukan

dengan menggunakan metode sampel acak sederhana (simple random

sampling). Pemilihan lokasi desa sampel dilakukan dengan menggunakan

metode purposive sampling yang artinya pemilihan lokasi desa dilakukan

secara sengaja dengan pertimbangan bahwa desa tersebut mewakili jenis-jenis

irigasi yang ada di Kecamatan Natar. Pemilihan tersebut dilakukan karena di

daerah yang tidak memiliki irigasi, petani tidak melakukan usahatani padi pada

MT 2, sehingga di daerah tersebut tidak bisa dilakukan penelitian. Lokasi desa
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sampel yang dipilih adalah Desa Pancasila yang mewakili lahan irigasi pompa

dan Desa Negararatu yang mewakili lahan irigasi teknis.

Perincian ukuran sampel ditentukan dari masing-masing wilayah (ni) dan

dipergunakan alokasi proporsional sebagai berikut:

ni =
nb

naNi

Keterangan:
ni = ukuran sampel i
Ni = jumlah petani wilayah i
na = jumlah sampel responden
nb = jumlah populasi sampel keseluruhan

Ukuran sampel yang harus di ambil untuk masing-masing wilayah adalah:

Ukuran sampel petani di Desa Pancasila dengan lahan irigasi pompa:

n1 =
×

= 44 responden

Ukuran sampel petani di Desa Negararatu dengan lahan irigasi teknis:

n2 =
×

= 32 responden

Penentuan sampel responden di setiap desa dilakukan dengan metode

purposive sampling yang artinya penentuan sampel responden dilakukan

dengan sengaja namun dengan memenuhi syarat bahwa sampel responden

harus sesuai dengan sifat, karakteristik dan kriteria dari sampel yang

mencerminkan populasinya.
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C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan responden

petani padi dengan menggunakan kuisioner (daftar pertanyaan) yang telah

disiapkan. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari instansi-instansi

terkait yakni Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung

Selatan, Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K)

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Badan Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika serta literatur-literatur yang berhubungan dengan

objek penelitian.

D. Metode Analisis dan Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2004), Analisis deskriptif adalah statistik yang

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Ukuran numerik dalam statistik deskriptif terdiri dari ukuran pemusatan dan

ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan atau ukuran lokasi adalah

beberapa ukuran yang menyatakan dimana distribusi data tersebut terpusat.

Ukuran pemusatan berupa nilai tunggal yang bisa mewakili suatu kumpulan
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data dan karakteristiknya (menunjukkan pusat dari nilai data). Jenis-jenis

ukuran pemusatan antara lain:

1. Rata-rata (mean)

2. Nilai Tengah (median)

3. Modus

Sedangkan, ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau

statistika untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data. Melalui

ukuran penyebaran dapat diketahui seberapa jauh data-data menyebar dari titik

pemusatannya. Jenis-jenis ukuran penyebaran antara lain:

1. Rentang (R)

2. Variansi (S2 atau σ2)

3. Simpangan Baku (s atau σ)

Adapun metode pengolahan data yang digunakan untuk menjawab tujuan dari

penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Analisis Pendapatan Usahatani

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis dan tujuan

pertama yakni dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui pendapatan

usahatani, hasil produksi, harga hasil produksi, jumlah faktor produksi dan

harga faktor produksi. Pendapatan usahatani atau keuntungan merupakan

selisih antara penerimaan dengan biaya produksi. Rumus yang digunakan

untuk mengetahui pendapatan dari usahatani adalah sebagai berikut:
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π = Y. Py − Xi. Pxi − BTT
Keterangan:
π =  keuntungan/ pendapatan (Rp)
TR =  total penerimaan (Rp)
TC =  total biaya (Rp)
Y =  jumlah produksi (kg)
Py =  harga satuan produksi (Rp/kg)
Xi =  faktor produksi (satuan)
Pxi =  harga satuan faktor produksi (Rp/satuan)
n =  banyaknya input yang dipakai (satuan)
BTT =  biaya tetap total (Rp)

Setelah diketahui besarnya pendapatan usahatani pada setiap data di dalam

kelompok data yang akan diuji, langkah selanjutnya adalah melakukan

perbandingan antara masing-masing kelompok data yang ingin diuji.

Analisis pendapatan usahatani dilakukan dengan membandingkan

pendapatan usahatani padi pada kondisi normal (2014) dan kondisi El Nino

(2015) dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang

signifikan antara pendapatan usahatani padi pada kondisi normal dan

kondisi El Nino. Selain itu, analisis pendapatan usahatani juga dilakukan

dengan membandingkan pendapatan usahatani padi oleh petani yang

melakukan upaya mitigasi dan tidak melakukan upaya mitigasi dengan

tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara

pendapatan usahatani padi oleh petani yang melakukan upaya mitigasi dan

tidak melakukan upaya mitigasi. Alat-alat analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Analisis Uji Beda t-test

Analisis uji beda t-test digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

perbedaan yang signifikan antara dua kelompok data yang diuji. Proses

analisis data nantinya akan menggunakan alat analisis SPSS dan

disimpulkan melalui output SPSS. Jenis-jenis uji beda t-test yang

digunakan pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Dependent sample t-test

Dependent sample t-test atau sering diistilahkan dengan Paired

Sampel t-Test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk

membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel

berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek

yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang

berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah

treatment (Sugiyono, 2010). Perhitungan statistik dependent sample t-

test adalah dengan menggunakan rumus berikut:

t =
X1 – X212n1 + 22n2 – 1√n1+ 2√n2

Keterangan:
X1 = Rata-rata kelompok 1
X2 = Rata-rata kelompok 2
S1 = Simpangan baku kelompok 1
S2 = Simpangan baku kelompok 2
S1

2= Varians kelompok 1
S2

2= Varians kelompok 2
n1 = Jumlah responden kelompok 1
n2 = Jumlah responden kelompok 2
r = Korelasi antara dua kelompok
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Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

1. Menggunakan nilai signifikan / P-Value

Jika nilai signifikan / P-Value > 0,05 ; maka Ho diterima

Jika nilai signifikan / P-Value < 0,05 ; maka Ho ditolak.

2. Menggunakan perbandingan antara t hitung dengan t tabel

Jika t hitung > t tabel ; maka Ho ditolak

Jika t hitung < t tabel ; maka Ho diterima.

Uji beda dependent sample t-test digunakan untuk membandingkan

pendapatan usahatani petani pada saat kondisi normal dan kondisi El

Nino apakah terdapat perbedaan signifikan secara statistik. Terdapat

beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk analisis uji beda t-test

yaitu sampel data berdistribusi secara normal, memiliki varians sama,

dan datanya bersifat interval atau rasio. Sebelum melakukan

interpretasi uji beda t-test, terlebih dahulu ditentukan uji hipotesis. Uji

hipotesis pada uji beda t-test yakni sebagai berikut:

H0 : X1 = X2 , maka tidak terdapat perbedaan pendapatan usahatani

padi pada saat kondisi normal dan pada kondisi El

Nino.

H1 : X1 ≠ X2 , maka terdapat perbedaan pendapatan usahatani padi

pada saat kondisi normal dan pada kondisi El Nino.
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2. Independent sample t-test

Independent sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan

untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling

berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan

dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel

yang berbeda. Prinsip pengujian uji ini adalah melihat perbedaan

variasi kedua kelompok data, sehingga sebelum dilakukan pengujian,

terlebih dahulu harus diketahui apakah variannya sama (equal

variance) atau variannya berbeda (unequal variance) (Sugiyono,

2010). Perhitungan statistik independent sample t-test adalah dengan

menggunakan rumus berikut:

t =
X1 – X2n1 – n2 12 + n2 – 22n1 + n2 n1+ n2

Keterangan:
X1 = Rata-rata kelompok 1
X2 = Rata-rata kelompok 2
S1 = Simpangan baku kelompok 1
S2 = Simpangan baku sampel 2
S1

2= Varians kelompok 1
S2

2= Varians kelompok 2
n1 = Jumlah responden kelompok 1
n2 = Jumlah responden kelompok 2

Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

1. Menggunakan nilai signifikan / P-Value

Jika nilai signifikan / P-Value > 0,05 ; maka Ho diterima

Jika nilai signifikan / P-Value < 0,05 ; maka Ho ditolak.

2. Menggunakan perbandingan antara t hitung dengan t tabel
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Jika t hitung > t tabel ; maka Ho ditolak

Jika t hitung < t tabel ; maka Ho diterima.

Uji beda independent sample t-test digunakan untuk membandingkan

pendapatan usahatani antara petani yang melakukan upaya mitigasi

dan tidak melakukan upaya mitigasi apakah terdapat perbedaan

signifikan secara statistik. Uji hipotesis pada uji beda t-test yakni

sebagai berikut:

H0 : X1 = X2 , maka tidak terdapat perbedaan pendapatan antara petani

yang melakukan upaya mitigasi dan tidak melakukan

upaya mitigasi.

H1 : X1 ≠ X2 , maka terdapat perbedaan pendapatan antara petani yang

melakukan upaya mitigasi dan tidak melakukan upaya

mitigasi.

b. Analisis R/C Ratio

Besarnya manfaat atas korbanan yang dikeluarkan petani padi dihitung

dengan analisis rasio penerimaan dan biaya (R/C Ratio). Perhitungan ini

ditujukan guna melihat apakah secara ekonomi menguntungkan atau

tidak usahatani padi yang dilakukan pada saat kondisi El Nino. Secara

matematis nilai perbandingan antara penerimaan dan biaya dapat

diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut:

R/C  =  (Py . Y) / (FC + VC), atau

R/C  =  PT / BT
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Pengkriteriaan penilaian R/C Ratio dibagi menjadi tiga kategori, yakni:

1. Jika R/C < 1, maka usahatani yang dilakukan secara ekonomi belum

menguntungkan.

2. Jika R/C > 1, maka usahatani yang dilakukan secara ekonomi

menguntungkan.

3. Jika R/C = 1, maka usahatani berada pada titik impas (Break Event

Point).

2. Analisis Dampak Fenomena El Nino terhadap Pola Tanam

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan kedua yakni

analisis deskriptif kuantitatif dengan cara melakukan observasi dan

wawancara menggunakan kuisioner yang telah disiapkan. Proses analisis

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fenomena El Nino

terhadap pola tanam. Pertanyaan yang diajukan kepada petani yakni

“apakah dampak fenomena El Nino berpengaruh terhadap pola tanam di

lahan petani?” dan “bagaimana pola tanam yang diterapkan pada tahun

sebelum dan pada saat El Nino terjadi?”. Pertanyaan tersebut merujuk pada

perbandingan penerapan pola tanam pada saat tahun dimana fenomena El

Nino terjadi dan pada saat tahun kondisi iklim normal. Berdasarkan

pertanyaan tersebut, data yang dapat diperoleh adalah seberapa besar petani

yang merubah dan tidak merubah pola tanam serta gambaran pola tanam

yang diterapkan pada saat tahun dimana fenomena El Nino terjadi dan pada

saat tahun kondisi iklim normal. Setelah semua data diperoleh, kemudian

dilakukan analisis terhadap data dengan menghitung persentase dan
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besarnya jumlah responden yang terkena dampak dan tidak terkena dampak

dari fenomena El Nino terhadap pola tanamnya. Berdasarkan perhitungan

tersebut, maka akan diperoleh besarnya dampak fenomena El Nino terhadap

pola tanam. Berikut ini pada Gambar 5 adalah skema analisis besarnya

dampak fenomena El Nino terhadap pola tanam di Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 5. Skema analisis dampak fenomena El Nino terhadap pola tanam
di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

3. Analisis Mitigasi

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan ketiga yakni

analisis deskriptif kuantitatif dengan cara melakukan observasi dan

wawancara menggunakan kuisioner yang telah disiapkan. Wawancara dan

Besarnya persentase petani yang terkena dan tidak terkena
dampak dari fenomena El Nino terhadap pola tanamnya dan
gambaran umum penerapan pola tanam

Analisis Dampak Fenomena El Nino
terhadap Pola Tanam

Pertanyaan: Apakah dampak fenomena El Nino
berpengaruh terhadap pola tanam di lahan petani?

Pertanyaan: Bagaimana pola tanam yang diterapkan pada
tahun sebelum dan saat fenomena El nino terjadi?

Jumlah petani yang
tidak melakukan

perubahan pola tanam

”

Jumlah petani yang
melakukan perubahan

pola tanam
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pengamatan langsung ditujukan untuk mengetahui upaya mitigasi yang

dilakukan oleh petani maupun instansi pemerintah daerah pada saat

menjelang dan ketika El Nino terjadi. Berikut ini pada Gambar 6 adalah

skema analisis mitigasi terhadap fenomena El Nino yang terjadi di

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 6. Skema analisis mitigasi terhadap fenomena El Nino di
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Jumlah petani yang tidak
melakukan upaya

mitigasi

Jumlah petani yang
melakukan upaya

mitigasi

Analisis Mitigasi

Pertanyaan : apakah petani melakukan upaya mitigasi dalam
guna mengantisipasi dampak dari fenomena El Nino?

Pertanyaan: apa saja
upaya mitigasi yang
dilakukan terhadap

musim fenomena El Nino
yang terjadi?

Hasil kesimpulan berupa jumlah dan persentase petani yang
melakukan dan tidak melakukan upaya mitigasi serta jenis

upaya mitigasi apa saja yang dilakukan petani terhadap
fenomena El Nino yang terjadi
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IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan

1. Letak Geografi

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten/kota yang ada

di Provinsi Lampung. Memiliki luas wilayah sebesar 2.007,01 Km2 yang

terdiri dari 17 kecamatan, 260 desa dan 4 kelurahan. Terletak di antara

105o14’ sampai dengan 105o45’ Bujur Timur dan 5o15’ sampai dengan 6o’

Lintang Selatan. Kabupaten Lampung Selatan memiliki curah hujan rata-

rata 161,7 mm/bulan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan,

2016).

Hingga saat ini Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami dua kali

pemekaran. Pertama berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1997

yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1997 tentang pembentukan

Kabupaten Tanggamus. Kemudian yang kedua berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2008 tentang pembentukan

Kabupaten Pesawaran tanggal 10 Agustus 2008. Wilayah administrasi

Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas-batas yakni sebelah utara

berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung
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Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah barat

berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran dan sebelah timur

berbatasan dengan Laut Jawa (BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2016).

2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil

proyeksi penduduk tahun 2015 yakni sebanyak 972.579 jiwa, terdiri dari

499.385 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 473.194 jiwa

penduduk berjenis kelamin perempuan. Sex ratio penduduk atau

perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan adalah sebesar

105,53 persen yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan

terdapat 105 penduduk laki-laki. Sebagian besar penduduk di Kabupaten

Lampung Selatan bekerja di sektor pertanian yaitu sebanyak 191.292 jiwa

atau sebesar 48,82% dari penduduk usia kerja, di sektor industri sebanyak

78.806 jiwa (20,11%) selanjutnya yang bekerja di sektor jasa sebanyak

121.752 jiwa (31,07%) (BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2016).

Distribusi penduduk di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan kelompok

umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sebaran penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di
Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015.

Kelompok Umur
(∑ tahun)

Laki-laki
(jiwa)

Perempuan
(jiwa)

Jumlah
(jiwa)

Persentase
(%)

0 – 14 146.635 138.726 285.361 29,34
15 – 64 329.423 310.282 639.705 65,77

≥ 65 23.327 24.186 47.513 4,89
Jumlah 499.385 473.194 972.579 100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2016.
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Tabel 7 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Lampung Selatan

sebagian besar termasuk dalam kelompok usia produktif, yaitu berada pada

kisaran 15 - 64 tahun atau sekitar 65,77% dari total jumlah penduduk. Hal

ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Lampung

Selatan cukup tinggi dan berpotensi baik untuk terus membangun

Kabupaten Lampung Selatan.

3. Keadaan Iklim

Iklim di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan di 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 Juli. Akibat pengaruh angin Muson, maka daerah Lampung

Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim

kemarau dan musim hujan. Suhu udara di suatu tempat antara lain

ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut

dan jaraknya dari pantai. Tahun 2015, suhu udara berkisar antara 20,8 oC

sampai 34,6 oC, sedangkan kelembaban relatif berkisar antara 66,0 oC

sampai 85,0 oC. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu

mencapai 330,3 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan

Oktober 1,8 mm.
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B. Keadaan Umum Kecamatan Natar

1. Letak Geografi

Kecamatan Natar merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten

Lampung Selatan. Kecamatan Natar terbentuk berdasarkan UU No.14

tahun 64 dengan ibukota kecamatan adalah Merak Batin. Kecamatan Natar

pernah mengalami pemekaran, Kecamatan Natar terdahulu dibagi menjadi

dua yakni Kecamatan Natar dan Kecamatan Tegineneng. Saat ini

Kecamatan Natar memiliki luas wilayah sebesar 301 Km2 dan terdiri dari 26

desa. Wilayah administratif Kecamatan Natar di sebelah utara dan timur

berbatasan dengan kabupaten Pesawaran, Sebelah Selatan berbatasan

dengan Kota Bandar Lampung dan sebelah Barat berbatasan dengan

Kabupaten Pesawaran. Secara topografis wilayah Kecamatan Natar

sebagian besar bentuk permukaan tanahnya adalah dataran rendah dengan

ketinggian dari permukaan laut kurang dari 85 m (BPS Kabupaten Lampung

Selatan, 2016).

2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Selatan (2016), jumlah

penduduk Kecamatan Natar pada tahun 2015 adalah sebanyak 186.372 jiwa

dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 609,71 orang/km2. Jumlah

penduduk laki-laki sebanyak 95.071 jiwa atau sebesar 51,03%, dan jumlah

penduduk perempuan sebanyak 91.301 jiwa atau sebesar 48,97%.
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3. Keadaan Pertanian

Sebagian besar wilayah Kecamatan Natar merupakan dataran rendah dengan

ketinggian 85+ m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di Kecamatan

Natar meliputi persawahan, peladangan, perkebunan, pemukiman, dan lahan

lain-lain, seperti disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Luas lahan menurut penggunaan di Kecamatan Natar tahun 2015.

No Penggunaan Lahan Luas (ha) Persentase (%)
1 Sawah Irigasi 412 1,53
2 Sawah Non Irigasi 4.643 17,22
3 Lahan Pertanian Non Sawah 14.808 54,93
4 Lahan Non Pertanian 7.095 26,32

Jumlah 26.958 100
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2016.

Tabel 8 menunjukkan bahwa penggunaan lahan sawah pada lahan sawah

irigasi dan lahan sawah non irigasi adalah masing-masing sebesar 412 ha

dan 4.643 ha atau dalam persentase sebesar 1,53% dan 17,22% dari total

penggunaan lahan di Kecamatan Natar. Sementara itu, penggunaan lahan

pertanian non sawah adalah sebesar 14.808 ha atau sebesar 54, 93% dari

total penggunaan lahan di Kecamatan Natar. Penggunaan lahan sawah di

Kecamatan Natar memang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan

lahan pertanian non sawah yakni sebesar 18,75%, hal tersebut dikarenakan

sebagian besar daerah di Kecamatan Natar tidak memiliki saluran irigasi.

Daerah yang memiliki saluran irigasi pada umumnya dapat melakukan

budidaya tanaman padi sebanyak dua kali yakni pada musim tanam satu dan

musim tanam dua, sementara daerah yang tidak memiliki saluran irigasi
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biasanya melakukan budidaya tanaman padi pada musim tanam satu dan

tanaman non padi seperti palawija dan sayuran pada musim tanam dua.

C. Keadaan Umum Desa Pancasila dan Desa Negararatu

1. Letak Geografi

Menurut data BPS Kabupaten Lampung Selatan (2016), Kecamatan Natar

memiliki luas wilayah sebesar 301 Km2 dan terdiri dari 26 desa. Secara

topografis wilayah Kecamatan Natar sebagian besar bentuk permukaan

tanahnya adalah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut

kurang dari 85 m. Berikut ini adalah luas wilayah menurut desa sampel dan

batas-batas wilayah desa sampel di Kecamatan Natar yang dapat dilihat

pada Tabel 9 dan 10.

Tabel 9. Luas wilayah menurut desa sampel di Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan tahun 2015.

No Lokasi Penelitian
Luas Wilayah Jumlah

Dusun
Jumlah

RTkm2 %
1 Desa Pancasila 10,88 4,04 6 12
2 Desa Negararatu 8,50 3,15 14 47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2016.

Tabel 10. Batas-batas wilayah desa sampel di Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan tahun 2015.

No
Lokasi

Penelitian
Sebelah
Utara

Sebelah
Selatan

Sebelah
Barat

Sebelah
Timur

1 Desa
Pancasila

Desa
Bandarejo

Desa
Krawang Sari

Desa Muara
Putih

Kecamatan
Jati Agung

2 Desa
Negararatu

Desa
Bumi Sari

Kecamatan
Pesawaran

Desa Rejo
Sari

Desa Merak
Batin

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2016.
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2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Selatan (2016), Kecamatan

Natar memiliki jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah sebanyak 186.372

jiwa yang terbagi dalam 26 desa. Berikut ini adalah sebaran jumlah

penduduk pada desa sampel dan desa lainnya di Kecamatan Natar yang

dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Sebaran jumlah penduduk menurut desa di Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015.

No Lokasi Penelitian
Jumlah Penduduk

(jiwa)
Persentase

(%)
1 Desa Pancasila 2.911 1,56
2 Desa Negararatu 13.008 6,98
3 Desa Lainnya 170.453 91,46

Jumlah 186.372 100
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2016.

Berdasarkan Tabel 11, kepadatan penduduk di Desa Pancasila adalah

sebesar 267,56 orang/km2 dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 1.476 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan

sebanyak 1.435 jiwa serta nilai sex ratio sebesar 1,03 %. Struktur

pemerintahan Desa Pancasila terdiri dari 6 Dusun dan 12 Rukun Tetangga.

Kepadatan penduduk di Desa Negararatu adalah sebesar 1.530,35 orang/km2

dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6671 jiwa dan

penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 6.337 jiwa serta nilai sex

ratio sebesar 1,05 %. Struktur pemerintahan Desa Negararatu terdiri dari 14

Dusun dan 47 Rukun Tetangga.
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3. Keadaan Topografi dan Iklim

Keadaan topografi Desa Pancasila dan Desa Negararatu terletak di dataran

rendah dengan kontur tanah datar sampai bergelombang dengan ketinggian

50 - 60 meter di atas permukaan laut dan kemiringan tanah sekitar 0 – 15 %.

Jenis tanah umumnya pod zolik merah kuning dengan aerasi yang tinggi,

kemasaman (pH) tanah berkisar 4 – 6. Kondisi iklim termasuk zone B 1

(oldeman) dengan curah hujan rata-rata 10 tahun mencapai 2.114 mm/tahun

dengan rata-rata bulan basah 3 – 6 bulan dan bulan kering 3 – 6. Suhu udara

mencapai 25 oC – 31 oC dengan kelembaban rata-rata 60% (BPS Kabupaten

Lampung Selatan, 2016).

4. Keadaan Pertanian

Penggunaan lahan di Desa Pancasila dan Desa Negararatu meliputi

persawahan, peladangan/tegalan, pekarangan, perkebunan, dan lahan lain-

lain. Sebagian besar penggunaan lahan di ketiga desa tersebut adalah untuk

lahan persawahan dan perladangan. Penggunaan lahan di daerah penelitian

disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Luas lahan menurut penggunaan menurut desa sampel di
Kecamatan Natar tahun 2015.

No
Penggunaan

Lahan
Desa Pancasila Desa Negararatu

Luas (ha) % Luas (ha) %
1 Sawah Irigasi 0 0 98 12
2 Sawah Non Irigasi 500 46 122 14
3 Lahan Pertanian Non Sawah 334 31 213 25
4 Lahan Non Pertanian 254 23 417 49

Jumlah 1088 100 850 100
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2016.
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Tabel 12 menunjukkan bahwa Desa Pancasila tidak memiliki lahan sawah

irigasi, sedangkan Desa Negararatu memiliki lahan sawah irigasi dengan

luas lahan sebesar 98 ha. Namun, Desa Pancasila memiliki luas lahan

sawah non irigasi yang lebih besar dari luas lahan sawah non irigasi di Desa

Negararatu yakni sebesar 500 ha, sedangkan luas lahan sawah non irigasi di

Desa Negararatu hanya sebesar 122 ha.

5. Kelembagaan Pertanian

Kelembagaan pertanian mencakup pengertian organisasi petani yang

memiliki tujuan yang sama antar individu yaitu untuk memenuhi kebutuhan

petani sehingga lembaga mampu berfungsi dengan baik. Kelembagaan

sebagai suatu sarana penunjang bagi mobilitas pertanian, hal ini sangat

membantu petani dalam menyelesaikan masalah seputar pertanian. Adanya

kelembagaan pertanian di pedesaan akan memudahkan bagi pemerintah

dalam memberikan bantuan bagi petani. Kelembagaan pertanian yang ada

di Desa Pancasila dan Desa Negararatu salah satunya adalah kelompok tani

yang dikoordinir oleh ketua gabungan kelompok tani dan didampingi oleh

pekerja penyuluh pertanian di Kantor BP3K.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya

yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Fungsi dari sarana dan

prasarana adalah mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat

menghemat waktu dan lebih memudahkan pelaku/pengguna dalam
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kebutuhannya. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Pancasila dan Desa

Negararatu yakni fasilitas irigasi. Beberapa fasilitas irigasi yang ada seperti

fasilitas irigasi teknis dan fasilitas irigasi sumur bor dengan mesin pompa air

dan embung. Sarana ekonomi seperti lembaga keuangan bank/koperasi

yang diharapkan dapat membantu permodalan dalam kegiatan usahatani

masih belum banyak dimanfaatkan oleh petani.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak fenomena El Nino tidak berpengaruh terhadap pendapatan

usahatani padi di Kecamatan Natar. Hal ini dikarenakan pada saat

fenomena El Nino terjadi, petani mampu melakukan upaya mitigasi dengan

memanfaatkan sumber air irigasi yang ada di dekat lahan sawah.

2. Dampak fenomena El Nino tidak berpengaruh terhadap pola tanam petani.

Ketika fenomena El Nino yang terjadi, petani tetap dapat melakukan

usahatani padi dikarenakan adanya sumber air irigasi di dekat lahan sawah.

3. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh petani adalah melakukan penambahan

biaya penggunaan mesin pompa air.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka saran yang dapat

diberikan adalah:

1. Bagi pemerintah khususnya dinas pertanian daerah agar membangun saluran

irigasi dan sumur-sumur bor baru di desa-desa yang belum terjangkau

irigasi, hal ini dikarenakan saluran irigasi dapat membantu memenuhi
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kebutuhan air usahatani petani pada saat musim gadu ataupun pada saat

terjadinya fenomena-fenomena iklim yang menyebabkan kekeringan seperti

fenomena El Nino.

2. Fenomena El Nino tidak berpengaruh terhadap kegiatan usahatani yang

kebutuhan airnya dapat terpenuhi dari sumber air irigasi dan tidak

bergantung pada air hujan. Maka, saran bagi peneliti lain agar melakukan

pengkajian tentang hubungan fenomena El Nino terhadap usahatani

tanaman pertanian tadah hujan.
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