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IV. GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Way Kanan 

 

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu wilayah pemekaran dari wilayah 

Kabupaten Lampung Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 

tahun 1999 tanggal 20 April 1999.  Daerah Kabupaten Way Kanan meliputi 

daratan seluas 3.921,63 km
2
 dan secara geografis terletak pada 6

o
45’ sampai 3

o
45’ 

Lintang Selatan dan 103
o
00’ sampai dengan 105

o
50’ Bujur Timur, terletak pada 

ketinggian 450 sampai 1.700 meter dari permukaan laut. Secara toforafi, 

Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi dua yaitu (1) berbukit-bukit (7%) ditutupi 

vegetasi primer atau sekunder berada pada 450 sampai 1.700 meter di atas 

permukaan laut meliputi daerah Banjit, Kasui, Rebang Tangkas, dan (2) daerah 

river basin (93%) yang terdiri dari sawah dan perkebuanan daratan rendah 

(terdapat lima aliran sungai besar yaitu Way Kanan, Way Umpu, Way Besai, Way 

Giham, dan Way Tahmi). 

 

Kabupaten Way Kanan secara administratif dibagi menjadi 14 kecamatan dan 204 

kampung. Jumlah kampung, kelurahan, lingkungan, dusun, dan rukun tetangga 

Kabupaten Way Kanan menurut Kecamatan Pada tahun 2011 dapat dilihat pada 

Tabel 4 
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Tabel 4. Jumlah kampung, kelurahan, lingkungan, dusun, dan rukun tetangga  

              Kabupaten Way Kanan menurut kecamatan tahun 2011 

 

 

No Kecamatan Kampung Kelurahan Lingkungan Dusun RT 

1 Banjit 19 1 6 124 248 

2 Baradatu 19 3 11 90 168 

3 Gunung 

Labuhan 

19 - - 105 135 

4 Kasui 17 1 6 94 144 

5 Rebang 

Tangkas 

10 - - 67 160 

6 Blambangan 

Umpu 

23 1 9 155 288 

7 Way Tuba 12 - - 59 145 

8 Negeri 

Agung 

18 - - 92 92 

9 Bahuga 8 - - 34 50 

10 Buay Bahuga 7 - - 43 91 

11 Bumi Agung 9 - - 54 121 

12 Pakuan Ratu 19 - - 90 217 

13 Negara Batin 14 - - 74 186 

14 Negeri Besar 10 - - 50 107 

Jumlah 204 6 32 1.131 2.152 

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, 2012 

 

 

 

B. Gambaran Umum Kecamatan Banjit 

 

Kecamatan Banjit merupakan salah satu kecamatan tempat lokasi penelitian. 

Menurut BPS Kabupaten Way Kanan (2012), Kecamatan Banjit sebagian besar 

daerahnya bergelombang serta dataran tinggi dengan ketinggian mencapai 250 -

300 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan cenderung tinggi yaitu 

3.275 mm
3 

per tahun dan hari hujan 132 hari/tahun, dengan luas wilayah 33.154 

Ha (termasuk hutan).   Kecamatan Banjit terletak diantara Bukit Barisan Selatan 

dan memiliki tanah yang cukup baik untuk areal pertanian, tanaman pertanian 

yang dibudidayakan oleh petani di daerah dataran tinggi merupakan areal 

perkebunan seperti kopi, karet, dan lada,  sedangkan di areal dataran rendah 
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budidaya pertanian adalah merupakan areal persawahan.   Alokasi peruntukan 

lahan yang ada diKecamatan Banjit dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini. 

 

 

Tabel 5. Lahan Kecamatan Banjit berdasarkan alokasi pengunaannya tahun 

              2012 

 

No Alokasi Luas (Ha) 

1 Persawahan 

- Sawah irigasi teknis 

- Sawah irigasi semi teknis 

2.335 

   441 

2 Tegalan 2.219 

3 Pekarangan 1.394 

4 Kolam Perikanan    103 

5 Perkebunan Rakyat 7.876 

6 Hutan 13.331 

7 Lain-lain 4.622 

 JUMLAH 32.321 

              Sumber : Profil Kecamatan Banjit, 2012 

 

Alokasi lahan untuk pertanian di Kecamatan Banit terbesar pada perkebunan 

rakyat, hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat di Kecamatan 

banjit adalah perkebunan. 

 

Jumlah penduduk Kecamatan Banjit pada tahun 2011 adalah 10.936 Kepala 

Keluarga (KK) yang berjumlah 44.594 jiwa yang terdiri dari 22.934 laki-laki 

(51,43 %) dan 21.660 perempuan (48,57 %). Jumlah penduduk Kecamatan Banjit 

berdasarkan golongan usia disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6 Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di  

              Kecamatan Banjit, 2011  

 

No Nama 

Kampung 

Luas 

Wilayah 

(ha) 

Jumlah 

KK 

Laki-

Laki 

Wanita Jumlah 

1 Bonglai 8.629 813 1.817 1.693 3.150 

2 Campang Lapan 600 390 786 738 1.524 

3 Sumber Baru 694 303 612 520 1.132 

4 Rantau Temiang 600 585 1.368 1.239 2.607 

5 Juku Batu 7.700 994 1.413 1.453 2.866 

6 Pasar Banjit 600 962 2.256 2.276 4.532 

7 Bali Sadhar 

Tenggah 

550 448 916 902 1.818 

8 Donomulyo 806 586 1.224 1.145 2.369 

9 Bali Sadhar 

Utara 

450 525 1.049 1.041 2.090 

10 Bali Sadhar 

Selatan 

650 431 1.024 1.008 2.032 

11 Menanga Jaya 1.100 403 812 770 1.583 

12 Argomulyo 750 946 1.993 1.832 3.825 

13 Rantau Jaya 400 228 535 689 1.224 

14 Rebang Tinggi 3.300 612 1.133 1.319 2.782 

15 Simpang Asam 875 545 1.154 1.091 2.245 

16 Bandar Agung 2.400 348 641 582 1.223 

17 Kemu 500 328 741 685 1.426 

18 Menanga 

Siamang 

1.350 748 1.488 1.382 2.870 

19 Neki 450 300 716 484 1.200 

20 Sumber Sari 750 363 854 773 1.628 

 TOTAL 33.154 10.936 22.934 21.660 44.594 

Sumber : Profil Kecamatan Banjit, 2012 

 

 

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa Kampung Juku Batu dan Rebang Tinggi 

merupakan daerah dataran tinggi terluas di Kecamatan Banjit, sedangkan 

Kampung Bonglai merupakan daerah dataran rendah.  Jika dilihat dari jumlah 

penduduk Kampung Juku Batu memiliki jumlah kepala kelurga terbesar yaitu 994 

KK.   Mata pencaharian terbesar masyarakat Kecamatan Banjit adalah petani 

(77,07%). Jumlah penduduk Kecamatan Banjit berdasarkan mata pencaharian 

dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Jumlah penduduk Kecamatan Banjit berdasarkan mata pencaharian,  

              tahun 2011  

 

No. Jenis mata pencarian Jumlah 

(jiwa) 

Persen 

(%) 

1 Petani 31.955 77,07 

2 Jasa Tukang/Swasta 354 0,85 

3 Pedagang 260 0,63 

4 PNS 620 1,50 

5 Belum Bekerja 8.274 19,96 

Jumlah 41.463 100 

Sumber : Profil Kecamatan Banjit, 2012 

 

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Banjit 

bermata pencaharian dari pertanian. Hal ini berarti daerah penelitian tepatnya 

Kecamatan Banjit merupakan daerah agraris. 

 

 

C. Usahatani Kopi dan Karet di Wilayah Penelitian 

 

1. Gambaran Umum Usahatani Kopi di Kampung Juku Batu 

Sesuai dengan kondisi alam diwilayah penelitian sebagian besar merupakan areal 

tanaman perkebunan.  Pada awal pembukaan lahan tanaman yang menjadi pilihan 

petani adalah tanaman kopi.  Tanaman kopi yang dikembangkan petani sebagian 

besar adalah jenis kopi robusta, namun ada sebagian kecil petani yang juga 

menaman jenis lain yaitu jenis kopi liberika/robinson.  Jika dibandingkan kedua 

jenis kopi tersebut, kopi robusta memiliki banyak keunggulan yaitu memiliki 

jumlah produksi yang  tinggi, tahan terhadap serangan hama penyakit dan harga 

yang lebih tinggi.  Usahatani kopi di wilayah penelitian umumnya telah 

berlangsung turun menurun dengan status lahan hak milik. 
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Penanaman kopi diawali dengan pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara 

penebangan dan pembakaran pohon yang ada pada lahan, bibit kopi yang telah 

disiapkan dengan cara menyemai sendiri dan telah berumur kurang lebih 9 bulan 

kemudian ditanam pada lahan kebun dengan jarak tanam 2 m x 2 m.  

Pemeliharaan kebun setelah tanam meliputi: penyulaman, penunasan, 

pemangkasan, pengendalian hama penyakit dan gulma serta pemupukan.  

Penyulaman dilakukan untuk menganti tanaman yang mati dengan bibit yang 

baru,  penunasan dilakukan untuk memotong pertumbuhan tunas liar disekitar 

batang, pemangkasan dilakukan 2 (dua) kali setahun pada awal dan akhir musim 

hujan setelah pemupukan yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan 

tahan terhadap serangan hama penyakit serta meningkatkan produksi, 

pemberantasan hama penyakit dilakukan untuk melindungi tanaman dari serangan 

hama penyakit, pemupukan dilakukan untuk menambah kebutuhan hara dan 

memperbaiki kondisi tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik.    

Pemupukan dilakukan 2 (dua) kali setahun yaitu pada awal dan akhir musim 

hujan. 

 

Di wilayah penelitian pemeliharaan tanaman kopi masih belum sempurna seperti 

penunasan dan pemangkasan yang relatif jarang dilakukan serta masih ada kebun 

yang tidak dipupuk yaitu sebanyak 9 responden (20 persen) kalaupun dipupuk 

tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan, hal ini berdampak pada tidak 

optimalnya produksi/panen kopi.   Selain itu juga kualitas kopi yang dihasilkan 

relative masih rendah hal ini antara lain disebabkan alasan waktu dan keamanan 

menyebabkan petani dalam melakukan pemetikan kopi umumnya tidak memilih 

kopi yang telah berwarna merah saja tetapi mereka memetik kopi yang berwarna 
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hijau dan kuning juga, hal ini berdampak pada rendahnya kualitas kopi yang 

mereka panen. 

Panen kopi umumnya dimulai pada akhir bulan April sampai bulan Agustus.  

Selama musim panen tersebut pemetikan kopi dilakukan 3 (tiga) kali petik, Petik I 

menghasilkan panen sekitar 10 – 20 persen dari total panen dan pemetikan 

dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei, selanjutnya petik II 

menghasilkan panen sekitar 60 – 70 persen dari total panen dan pemetikan 

dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli, terakhir yaitu petik III 

menghabiskan sisa buah kopi yang belum dipetik pada musim panen tersebut 

dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September.   

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh perkembangan produksi kopi 

pertahun diwilayah penelitian dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Produktivitas kopi rata-rata di wilayah penelitian masih relatif rendah yaitu 

sebesar 634 kg/ha.   Produktivitas tanaman kopi mencapai puncaknya pada saat 

tanaman kopi berumur 9 tahun yaitu sebesar 909 kg/ha, setelah umur tersebut 

produktivitasnya mulai menurun.  Jika diklasifikasikan berdasarkan kelompok 

umur maka produktivitas kopi dilokasi penelitian cenderung menurun dimana 

pada kelompok umur 1 - 10 tahun dengan jumlah responden sebanyak 23 persen 

rata-rata produktivitasnya yaitu sebesar 728,01 kg/ha, pada kelompok umur 11 - 

20 tahun dengan jumlah responden sebanyak 55,3 persen rata-rata 

produktivitasnya yaitu sebesar 784,3 kg/ha sedangkan pada kelompok umur 21- 

30 tahun dengan jumlah responden sebanyak 21,3 persen  rata-rata 

produktivitasnya yaitu sebesar 409,9 kg/ha.   Kondisi tersebut menujukkan bahwa 
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dengan semakin meningkatnya umur tanaman maka produktivitanya semakin 

menurun, berdasarkan data tersebut diatas maka dilokasi penelitian persentase 

jumlah umur tanaman terbanyak pada umur diatas 10 tahun, dimana pada umur 

tersebut produksi kopinya mulai menurun.  Hasil panen yang menurun berdampak 

pada berkurangnya pendapatan petani dalam memenuhi kebutuhan. 

 

Tabel 8. Produktivitas kopi diwilayah penelitian berdasarkan umur tanaman   

No Umur Produktivitas (kg/ha) 

1 3 350 

2 4 600 

3 5 745 

4 6 760 

5 7 775 

6 8 841 

7 9 909 

8 10 844 

9 11 833 

10 12 830 

11 13 846 

12 14 822 

13 15 836 

14 16 840 

15 17 775 

16 18 684 

17 19 693 

18 20 683 

19 21 531 

20 22 458 

21 23 420 

22 24 375 

23 25 350 

24 26 400 

25 27 410 

26 28 380 

27 29 400 

28 30 375 

 Rata-rata 634 

                 Sumber : Hasil penelitian di Kampung Juku Batu Banjit(diolah) 
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Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani kopi antara lain dapat dilakukan 

petani dengan cara mengunakan teknik berusahatani yang tepat juga melakukan 

peremajaan tanaman kopi yang telah berumur tua/produktivitas yang menurun 

sehingga produksinya akan lebih baik.      .  

Pada saat ini perejamaan tanaman kopi dilokasi penelitian umumnya tidak 

dilakukan, tetapi petani menanami kebun mereka dengan tanaman karet.  Alasan 

petani menanam karet dilahan kebun kopi mereka sebagian besar karena tanaman 

karet frekuensi periode panennya yang lebih sering/ mingguan bila dibanding kopi 

yang satu tahun sekali.   Berdasarkan hasil penelitian petani kopi yang menanami 

kebun kopi mereka dengan tanaman karet adalah sebanyak 13 responden atau 

sebesar 27,6 persen dengan umur tanaman karet mereka saat ini berkisar antara 

umur 2 bulan sampai dengan umur 4 tahun. 

    

Dalam rangka terus menjaga keberlanjutan tanaman kopi tersebut perlu upaya 

keras semua pihak baik itu dari petani maupun pembuat kebijakan.  Untuk petani 

antara lain memberi keyakinan kepada mereka bahwa apabila teknik berusahatani 

kopi dijalankan dengan benar maka panen kebun kopi mereka akan meningkat 

dan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan.    

 

Buah kopi yang telah dipanen selanjutnya langsung dijemur sampai kering di 

bawah sinar matahari, setelah kering sebagian besar petani langsung membawa ke 

pedagang pengumpul kampung untuk digiling dan langsung dijual.  Proses 

pengilingan mengunakan mesin pengupas biji kopi dengan huller untuk 

menghilangkan kulit tanduk dan kulit arinya sampai didapat biji kopi kering yang 

bersih.  Biaya penggilingan kopi tersebut adalah Rp 550 /kg.  Penjualan pada 
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pedangan pengumpul kampung dikarenakan petani menganggap penjualannya 

lebih praktis dan tidak terdapat perbedaan harga yang berarti antara pedagang 

pengumpul kampung dan pedagang pengumpul kecamatan.     

Alur tataniaga selanjutnya yaitu pedagang pengumpul kampung tersebut menjual 

ke padagang pengumpul kecamatan atau jika volume hasil pemebelian pedagang 

kampung tersebut cukup besar mereka juga langsung menjual ke eksportir yang 

ada di Bandar Lampung. 

 

2. Gambaran Umum Usahatani Karet di Kampung Rebang Tinggi 

 

Lahan tanaman karet di wilayah penelitian sebagian besar awalnya merupakan 

lahan kebun kopi, tanaman karet mulai banyak diusahakan dilokasi penelitian 

pada periode 10 tahun terakhir.  Banyaknya petani yang berusahatani karet 

dikarenakan mereka menganggap tanaman karet lebih menguntungkan dan 

periode panen yang lebih rutin yaitu mingguan serta tingkat pemeliharaan yang 

tidak terlalu sulit.   

 

Sumberdaya lahan yang dimiliki petani yang tidak begitu luas dan terbatas 

menyebabkan petani  menanam karet pada lahan kebun milik mereka yaitu kebun 

kopi.  Persiapan awal untuk menanam karet pada lahan kebun kopi tersebut 

dengan cara membuat lubang dengan ukuran jarak taman rata-rata 4 m x 6 m.  

Setelah lubang siap bibit tanaman karet langsung ditanam pada lubang tersebut. 

Proses penyiapan bibit sebagian besar petani yaitu sebesar 85 persen petani 

menyiapkan sendiri dengan cara mengambil anakan dari pohon karet yang mereka 

anggap baik, anakan pohon karet tersebut kira-kira telah setinggi kurang lebih 1 

meter lalu mereka cabut setelah itu baru ditanam pada kebun yang telah dibuat 



81 

 

lubang, sedangkan 15 persen petani yang memperoleh bibit dengan cara membeli 

bibit yang siap tanam dengan harga yang bervariasi yaitu sekitar Rp 3.500 sampai 

Rp 4.000 per batang.   

Pemeliharaan tanaman karet di wilayah penelitian meliputi penyulaman, 

pemotongan tunas palsu, pemberantasan hama penyakit dan gulma serta 

pemupukan.    Pemeliharaan seperti penyulaman dan pemotongan tunas palsu 

umumnya telah dilakukan petani tetapi untuk pengendalian hama penyakit dan 

pemupukan masih belum sesuai serta masih ada petani yang tidak melakukan 

pemupukan pada lahan mereka.  Tingkat pemeliharaan yang tepat akan member 

kontribusi yang baik pada waktu tanaman mulai menghasilkan sehingga tanaman 

dapat cepat tercapai kreteria matang sadap dan berproduksi dan menghasilkan 

lateks yang baik.  Tanaman karet dapat dipanen paling cepat pada umur 6 tahun 

dan diawali dengan melakukan sensus pohon yang bertujuan untuk menentukan 

pohon yang matang sadap.  Jika 55 persen dari areal 1 Ha sudah mencapai lingkar 

45 cm sampai dengan 50 cm maka pohon yang memenuhi persyaratan dapat 

disadap.  Batang yang telah memenuhi persyaratan sadap tersebut di gambar 

dengan mal dan dibuat irisan-irisan sampai akhirnya lateks dapat mengalir dan 

dibuat talang lalu ditampung dimangkok/tempurung kelapa. 

 

Waktu penyadapan yang terbaik dan relatif sesuai dengan waktu kerja adalah 

dimulai pukul 05.00-06.00 pagi karena pada saat itu tekanan turgor tanaman 

paling tinggi.  Pemungutan hasil sadap dilakukan pada pukul 10.00-11.00 WIB 

atau tergantung keadaan cuaca.  Setelah dilakuan pemungutan hasil lalu 

dikumpulkan dan dibiarkan membeku sehingga membentuk lump.   
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Penjualan karet biasanya dilakukan petani pada pedagang pengumpul kampung 

dan dilakukan seminggu sekali di hari Jum’at sore, tetapi pada saat musim gugur 

daun (kurang lebih 3 bulan) hasil produksi hanya 50 persen dari hasil normal, 

penjualan karet biasanya petani lakukan dua minggu sekali. 

 

Perkembangan produksi karet pertahun diwilayah penelitian dapat dilihat pada 

tabel 9.  Dari tabel tersebut produktivitas karet tertinggi dicapai pada umur karet 

10 tahun yaitu sebesar 2.520 kg/ha, setelah umur tersebut produktivitasnya 

cenderung berfluktuasi.  

 

Tabel 9. Produktivitas karet di wilayah penelitian berdasarkan umur tanaman  

 

No Umur Produktivitas (kg/ha) 

1 6 1.073 

2 7 1.743 

3 8 1.934 

4 9 2.339 

5 10 2.520 

6 11 2.100 

7 12 1.680 

8 13 1.932 

9 14 2.100 

10 15 2.184 

11 16 1.960 

12 17 1.960 

13 18 1.680 

14 19 1.680 

15 20 2.100 

16 21 1.890 

17 22 1.680 

18 23 1.470 

19 24 1.470 

20 25 1.890 

21 26 1.680 

22 27 1.470 

23 28 1.260 

24 29 1.050 

25 30 840 

 Rata-rata 1.747 

            Sumber : Hasil penelitian di Kampung Rebang Tinggi Banjit (diolah) 



83 

 

Jika diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur maka produktivitas karet 

dilokasi penelitian cenderung menurun dimana pada kelompok umur 1 - 10 tahun 

rata-rata produktivitasnya yaitu sebesar 1922,1 kg/ha, pada kelompok umur 11 - 

20 tahun rata-rata produktivitasnya tidak jauh berbeda dengan kelompok umur 1 – 

10 tahun yaitu sebesar 1937,6 kg/ha sedangkan pada kelompok umur 21- 30 tahun 

rata-rata produktivitasnya sedikit menurun yaitu sebesar 1470,0 kg/ha.   Kondisi 

menujukkan bahwa dengan semakin meningkatnya umur tanaman karet maka 

produktivitasnya sampai umur 20 tahun akan semakin meningkat dan setelah itu 

mulai menurun, untuk itu dalam rangka meningkatkan produksi karet yang telah 

berumur tua tersebut harus segera diremajakan. 

 

Alur tataniaga selanjutnya yaitu pedagang pengumpul kampung tersebut menjual 

langsung ke pabrik pengolahan karet.  Pedagang pengumpul karet tersebut bebas 

memilih pabrik tempat menjual karet mereka, saat ini pedagang tersebut menjual 

karet ke pabrik yang berada di daerah Sumatra Barat karena mereka anggap lebih 

menguntungkan.  


