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I. 	PENDAHULUAN


Latar Belakang dan Masalah
Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan maritim yang memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai dasar atau pondasi bagi pembangunan negara kita. Namun selama ini, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kekayaan alam relatif belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam baru dilakukan dalam bentuk pembangunan produksi pertanian atau budidaya yang merupakan salah satu sub-sistem dari sistem agribisnis.
Salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan selain sektor minyak dan gas bumi (migas) adalah dari sektor perkebunan. Dari beberapa tanaman perkebunan, tanaman kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu komoditi yang harus dikembangkan, dan diharapkan dapat menduduki tempat yang sejajar dengan produk perkebunan lainnya seperti karet dan kelapa sawit, karena tanaman kakao merupakan salah satu komoditi ekspor yang banyak menghasilkan devisa.
Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang tergolong kedalam Famili Sterculiaceae yang berasal dari Amerika Tengah yaitu daerah antara perairan sungai Amazone sampai sungai Orinoco dan masuk ke Indonesia pada abad ke 19 yang dibawa oleh Bangsa Spanyol.
Tanaman kakao atau cokelat telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1560, tetapi baru menjadi komoditi yang sangat penting sejak tahun 1951. Jenis yang pertama sekali ditanam di Indoenesia adalah Criollo, yaitu di daerah Sulawesi Utara yang berasal dari Venezuela. Pada tahun 1888 diperkenalkan bahan tanaman Java Criollo asal Venezuela yang bahan dasarnya adalah kakao asal Sulawesi Utara tersebut, sebagai bahan tanaman tertua untuk mendapatkan bahan tanaman unggul. Sebelumnya pada tahun 1880, juga diperkenalkan bahan tanaman jenis forestero asal Venezeula untuk maksud yang sama (Tumpal,dkk., 2006).
Indonesia tercatat sebagai produsen ketiga terbesar di dunia untuk komoditas kakao. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi kakao nasional Indonesia sampai tahun 2012 diprediksi akan mencapai 500.000 ton. Jumlah ini naik 10% dari tahun 2011 yaitu hanya 450.000 ton. Namun walaupun naik, produksi kakao Indonesia masih tercatat anjlok karena pada tahun 2010 produksi Indonesia mencapai 575.000 ton. Hal ini disebabkan oleh adanya salah satu masalah yaitu petani kakao sering terhambat oleh cuaca yang menyebabkan serangan hama makin dasyat dan membuat pohon kakao berbuah sedikit. Ditargetkan pada tahun 2020 produksi kakao Indonesia diperkirakan mencapai 2 juta ton pertahun. Angka produksi ini akan menempatkan Indonesia menjadi negara produsen kakao terbesar di dunia. Secara langsung akan membawa Indonesia sebagai negara yang memiliki industri olahan kakao yang kuat (Rista, 2012).

Dalam pembudidayaannya, tanaman kakao memerlukan kondisi yang sesuai, terutama faktor iklim dan suhunya. Tanaman kakao harus ditanam pada lahan-lahan yang sesuai dengan persyratan tumbuhnya. Karena itu perlu dilakukan penilaian kesesuian lahan. Dalam perencanaan penggunaan lahan sebelumnya perlu melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu.
Selain itu dalam pembudidayaan tanaman kakao diperlukan modal yang cukup besar. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya minat para petani untuk membudidayakan tanaman kakao. Namun, mengingat tanaman kakao ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup petani dan sebagai sumber devisa negara, maka perlu dilakukan usaha peningkatan produksi. Selama ini pembudidayaan tanaman kakao dikalangan petani hanya sebatas mencukupi kebutuhan mereka, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan petani menganalisa aspek finansial suatu tanaman. Dengan menganalisa aspek finansial diharapkan paradigma yang demikian dapat berubah. Karena aspek ini membahas tentang kelayakan pembudidayaan suatu tanaman dengan melihat keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Maka, diperlukan suatu studi penilaian lahan secara kuantitatif (finansial).
Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu kiranya melihat kesesuaian lahan dan menganalisa usahata budidaya tanaman kakao pada lahan kelompok tani Suka Subur di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Pemilihan lokasi ini didasarkan oleh beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan tanaman kakao (Theobroma cacao L) yang secara kualitatif (fisik) dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan dan secara kuantitatif (ekonomi) hasilnya cukup menguntungkan dan pada lahan ini juga belum pernah dilakukan evaluasi kesesuaian lahan. Penelitian ini sangat dibutuhkan untuk membantu petani di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, agar petani dapat mengetahui keadaan lahan pertanaman kakao yang ditanam selama ini sudah sesuai atau belum sesuai untuk pertanaman kakao.
Evaluasi lahan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi lahan kualitatif merupakan evaluasi kesesuaian lahan berdasarkan kondisi lingkungan untuk berbagai macam penggunaan yang digambarkan dalam bentuk kualitatif seperti sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai marjinal atau tidak sesuai untuk penggunaan spesifik (Mahi, 2005). 
Evaluasi kesesuaian lahan merupakan penilaian kecocokan tipe lahan terhadap tipe penggunaan lahan spesifik. Tujuan evaluasi lahan itu sendiri yaitu memprediksi segala konsekuensi yang mungkin terjadi di dalam penggunaan lahan. Evaluasi lahan dapat dilakukan secara paralel yaitu evaluasi kualitatif dan kuantitatif dilakukan sacara bersamaan. Evaluasi kualitatif adalah avaluasi kesesuaian lahan dengan mempertimbangkan semua aspek yang menjadi pembatas dan dinyatakan dalam bentuk kualitatif yaitu sesuai, cukup sesuai, sesuai marjinal, dan tidak sesuai.  Evaluasi kesesuaian lahan kuantitatif adalah menduga nilai produksi yang dihasilkan berdasarkan keuntungan atau kerugian penggunaan lahan tersebut (Mahi, 2005).


Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1.	Menilai kesesuaian lahan kualitatif tanaman kakao (Theobroma cacao L) pada lahan Kelompok Tani Karya Subur Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, berdasarkam kriteria Djaenuddin, dkk. (2003). 
2.	Menilai kesesuaian lahan kuantitatif dengan menganalisis nilai kelayakan finansial budidaya tanaman kakao (Theobroma cacao L) pada lahan Kelompok Tani Karya Subur Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
Kerangka Pemikiran
Tanaman kakao merupakan komoditi perkebunan yang saat ini terus dikembangkan, karena tanaman kakao merupakan salah satu bahan baku dalam industri makanan, minuman, bahkan kosmetik, selain itu kakao merupakan komoditi ekspor, penghasil devisa negara serta sumber penghidupan bagi para petani kakao.
Kebutuhan lahan yang semakin meningkat, langkanya lahan pertanian yang subur dan potensial, serta adanya persaingan penggunaan lahan antara sektor pertanian dan non-pertanian, memerlukan teknologi tepat guna dalam upaya mengoptimalkan penggunaan lahan secara berkelanjutan. Untuk dapat memanfaatkan sumber daya lahan secara terarah dan efisien diperlukan tersedianya data dan informasi yang lengkap mengenai keadaan iklim, tanah dan sifat lingkungan fisik lainnya, serta persyaratan tumbuh tanaman yang diusahakan, terutama tanaman-tanaman yang mempunyai peluang pasar dan arti ekonomi cukup baik. 
Menurut Djaenuddin dkk. (2000) evaluasi lahan adalah suatu proses dalam menduga kelas kesesuaian lahan dan potensi lahan untuk penggunaan tertentu. Ciri dasar evaluasi lahan yaitu membandingkan potensi sumber daya lahan dengan persyaratan suatu penggunaan tertentu. Pada dasarnya berbagai penggunaan memerlukan potensi sumberdaya lahan yang berbeda. Oleh karena itu evaluasi lahan mencakup pertimbangan sosial, ekonomi, dan faktor lingkungan. Banyak contoh mengenai kegagalan usaha penggunaan lahan, karena kegagalan dalam memperhatikan hubungan antara potensi lahan dengan penggunaan yang dipilih. Oleh karena itu evaluasi lahan berfungsi untuk meniadakan hal tersebut dan mengenalkan perencanaan dengan membandingkan berbagai alternatif penggunaan lahan yang paling memberi harapan (Mahi, 2004).
Menurut Mahi (2005) evaluasi kesesuaian lahan merupakan langkah yang harus dilakukan dalam rangka menentukan jenis penggunaan lahan yang sesuai dengan daya dukung, berwawasan lingkungan, dan berkesinambungan baik secara fisik maupun secara finansial.
Evaluasi lahan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Evaluasi lahan kualitatif merupakan evaluasi kesesuaian lahan berdasarkan kondisi lingkungan untuk berbagai macam penggunaan yang digambarkan dalam bentuk kualitatif seperti sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai marjinal atau tidak sesuai untuk penggunaan spesifik (Mahi, 2005). 

Sedangkan evaluasi lahan kuantitatif adalah evaluasi yang dilakukan berdasarkan faktor finansial seperti modal, tenaga kerja dan biaya. Evaluasi lahan kuantitatif juga berhubungan dengan kelayakan usaha tani (budidaya) yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Pada evaluasi lahan kuantitatif dilakukan analisis biaya dan manfaat. Hal ini akan membantu petani dalam memprediksi apakah usaha yang akan atau sedang dijalaninya akan menguntungkan secara finansial atau tidak.
Evaluasi lahan kualitatif adalah proses penilaian penampilan (performance) lahan jika dipergunakan untuk tujuan tertentu, meliputi pelaksanaan dan interpretasi survey dan analisis bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim, dan aspek lahan lainnya, agar dapat mengidentifikasi dan membuat perbandingan pelbagai penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan (FAO, 1976).
Selain evaluasi lahan kualitatif, analisis usahatani juga perlu dilakukan evaluasi lahan kuantitatif. Analisis usahatani biasanya dilakukan karena berhubungan dengandana yang dikeluarkan dan hasil yang akan didapatkan. Analisis usahatani juga berhubungan dengan kelayakan usaha yang akan atau sedang dijalankan akan menguntungkan dan layak atau tidak untuk dikembangkan.
Suhu harian yang diinginkan oleh tanaman kakao rata-rata 200C – 350C. Tanaman kakao dapat tumbuh baik pada ketinggian lebih dari 800 m dari permukaan laut (dpl), dengan curah hujan antara 1500 – 4000 mm/tahun. Tanaman kakao dapat tumbuh baik pada pH 6,0 – 7,0 (Djaenudin dkk, 2000).

Desa Pesawaran Indah merupakan salah satu dari 7 desa  yang ada di Kecamatan  Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Luas lahan yang digunakan di Pesawaran seluas 5.470 ha. Topografi wilayah pada lahan penelitian adanya kemiringan yaitu  dengan kemiringan 7,75%. Ketinggian dari permukaan 140,5 mdpl, pH tanah berkisar 5,0‐ 6,0. Sedangkan tingkat kesuburan tanah dari sedang sampai baik, serta drainase sedang sampai baik. Tipe iklim basah dengan curah hujan 2000-2500 mm/tahun ( Biro Pusat Statistik, 2008).
Berdasarkan data yang diperoleh  pada kelompok tani Karya Subur rata-rata produksi yang dihasilkan berkisar 1 – 2 ton per hektar/tahun dengan keuntungan berkisar antara Rp 11 – 13 juta/hektar/tahun (Kelompok Tani Karya Subur, 2011). Besarnya keuntungan dari analisis finansial ini secara nyata akan berbeda di tiap lokasi. Hal ini terjadi karena analisis finansial usahatani tergantung dari bahan-bahan, tenaga kerja, dan harga jual kakao di setiap tempat. 
Pada penelitian ini dilakukan cara penilaian kesesuaian lahan secara fisik berdasarkan kriteria Djaenudin, dkk. (2003), sedangkan evaluasi kesesuaian lahan kuantitatif dilakukan dengan menilai kelayakan finansial usaha tani tanaman kakao dengan cara menghitung NPV, Net B/C, IRR dan BEP.
Hipotesis
Berdasarkan kondisi yang ada di lahan penelitian, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:
	Kelas kesesuaian lahan kualitatif untuk tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) pada lahan Kelompok Tani Karya Subur Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran diduga cukup sesuai dengan faktor pembatas retensi hara (S3nr).
	 Kesesuaian Lahan Kuantitatif berdasarkan kelayakan finansial tanaman Kakao Kelompok Tani Karya Subur Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran menguntungkan dan layak untuk dikembangkan.




