
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang dan Masalah 

 

Beras merupakan bahan pangan yang dikonsumsi hampir seluruh penduduk 

Indonesia.  Perkembangan produksi tanaman pada (Oryza sativa L.) baik di 

Indonesia maupun negara lain penghasil padi terjadi setelah tahun 1960 dengan 

lahirnya revolusi hijau (Purnamawati, 2009).  Sebagian besar tanaman pangan 

yang ditanam di Indonesia adalah padi, daerah lumbung padi di Indonesia 

sebagian besar adalah di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Walaupun sebagian besar 

beras diimpor dari negara lain, namun ketiga pulau inilah yang menyumbang 

konsumsi beras nasional. 

 

Padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. 

Negara produsen padi terkemuka adalah Republik Rakyat Cina (31% dari total 

produksi dunia), India (20%) dan Indonesia (9%).  Produksi padi tahun 2009 

mencapai 64,33 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).  Dibandingkan produksi 

pada 2008, terjadi peningkatan sebanyak 4,00 juta ton atau 6,64 %.  Produksi padi 

di Provinsi Lampung tahun 2010 yaitu sebesar 2,81 juta ton Gabah Kering Giling 

(GKG), meningkat 134 ribu ton dibandingkan produksi padi tahun 2009. 

Peningkatan produksi padi tahun 2010 disebabkan adanya kenaikan luas panen 

sebesar 20,19 ribu ha dan kenaikan produktivitas sebesar 0,67 kw ha
-1

 (BPS, 

2011).   
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Kebutuhan pangan dalam negeri semakin meningkat seiring dengan jumlah 

penduduk yang terus bertambah sehingga, untuk mencukupi kebutuhan tersebut  

sektor pertanian harus dapat meningkatkan produksinya sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri.  Upaya peningkatkan 

produksi padi dihadapkan kepada berbagai kendala dan masalah, salah satunya 

penurunan produktivitas lahan, sehingga kegiatan evaluasi lahan sangat 

dianjurkan dalam rangka untuk merencanakan dan mengkoordinir upaya 

perbaikan dan pengelolaan lahan pada masing-masing tipe penggunaan atau 

usahatani.  Kegiatan evaluasi lahan ini mensuplai petani dengan informasi secara 

tepat dan akurat tentang apa yang seharusnya dikerjakan, dan perbaikan apa saja 

yang diperlukan untuk pengelolaan lahannya agar produktivitas lahan menjadi 

meningkat. 

 

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

seharusnya ditanam pada lahan yang sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman 

tersebut.  Tujuan yang dimaksud memberikan informasi kesesuaian lahan untuk 

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

 

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan pada semua sektor 

pembangunan.  Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin 

meningkat pula kebutuhan akan lahan, sedangkan jumlah lahan sendiri tidak 

bertambah. Terjadinya alih fungsi lahan (konversi lahan) dari sektor pertanian ke 

non pertanian merupakan salah satu penyebab berkurangnya lahan pertanian, 

sedangkan lahan pertanian yang terus- menerus digunakan akan berkurang 

kesuburan tanahnya sehingga produksi yang dihasilkan lahan tersebut akan terus 
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menurun, karena itu diperlukan teknologi yang tepat untuk mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya lahan secara berkelanjutan. 

 

Pelaksanaan evaluasi lahan pada dasarnya mengarah pada rekomendasi 

penggunaan lahan dengan mempertimbangkan semua aspek yang menjadi 

pembatas dalam penggunaan lahan yang ditetapkan, agar lahan dapat berproduksi 

secara optimal dan lestari (Mahi, 2001).  Dengan evaluasi lahan, potensi lahan 

dapat dinilai dengan tingkat pengelolaan yang dilakukan.  

 

Hasil evaluasi lahan menggambarkan kesesuaian lahan untuk berbagai keperluan 

dan sekaligus dapat diketahui hambatan dan kebutuhan biaya dalam pemanfaatan 

sumber daya lahan tersebut, sehingga berapa besar keuntungan dan bahkan 

kemungkinan kerugian yang didapat, baik secara fisik maupun secara finansial 

akan diketahui melalui evaluasi lahan tersebut (Mahi, 2005). 

 

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran (2012), luas sawah tadah 

hujan di Kabupaten Pesawaran adalah 34.666 ha, sedangkan di Kecamatan 

Padang Cermin luas sawah tadah hujannya adalah 3.476 ha.  Lahan yang diteliti 

seluas 8 ha di Desa Pesawaran Indah.  Tanaman padi sawah tadah hujan pada 

daerah  tempat penelitian hanya ditanam secara menetap yaitu, lahan tersebut 

khusus ditanam padi tadah hujan jenis Varietas non hibrida yaitu Ciherang. 

Alasan para petani menggunakan padi Ciherang dikarenakan jenis padi ciherang 

lebih tahan terhadap hama wereng. 

 

Selain itu, pada Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang cermin Kabupaten 

Pesawaran belum pernah dilakukan evaluasi kesesuaian lahan pada tanman padi, 
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maka berdasarkan hal tersebut di atas penelitian ini perlu dilakukan agar dapat 

dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan secara kuntitatif (ekonomi) dan 

hasilnya cukup menguntungkan.  

 

1.2  Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menilai kesesuaian lahan kualitatif tanaman padi sawah tadah hujan 

(Oryza sativa L.) Kelompok Tani Karya Subur di Desa Pesawaran Indah 

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, berdasarkam kriteria 

Djaenuddin dkk., (2000).  

2. Menilai kesesuaian lahan kuantitatif dengan menganalisis nilai kelayakan 

finansial budidaya tanaman padi sawah tadah hujan (Oryza sativa L.) pada 

lahan Kelompok Tani  Karya Subur di Desa Pesawaran Indah Kecamatan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 

 

1.3   Kerangka Pemikiran 

 

Perlunya penelitian ini dilakukan pada Desa Pesawaran Indah, karena di desa 

tersebut belum pernah dilakukannya evaluasi lahan khususnya tanaman padi, 

apabila penelitian evaluasi ini dilakukan pada desa tersebut maka dapat diketahui  

kekurangan yang ada pada lahan penelitian, sehingga kita dapat memberikan 

masukan yang tepat dan memaksimalkan potensi pada lahan tersebut.  Kriteria 

pencocokan lahan dapat dilihat dari persyaratan klasifikasi kesesuaian lahan pada 

tanaman padi tadah hujan diantaranya dilihat dari data temperatur, ketersediaan 

air, media perakaran, dan retensi hara pada daerah lokasi penelitian.  Pada lahan 
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penelitian C organik  (< 0,8%) dan pH (5,0-6,0) menjadi faktor pembatas (Profil 

Desa Pesawaran, 2008).  Apabila faktor pembatas telah diketahui maka dapat 

dilakukan evaluasi kesesuaian lahan pada tanaman padi. 

 

Menurut Djaenuddin dkk. (2003), evaluasi lahan adalah suatu proses dalam 

menduga kelas kesesuaian lahan dan potensi lahan untuk penggunaan tertentu. 

Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi atau arahan penggunaan lahan 

sesuai dengan tujuan dan keperluan terhadap lahan tersebut.  Kualitas lahan 

adalah sifat-sifat pengenal yang bersifat kompleks dari sebidang lahan. Setiap 

kualitas lahan mempunyai keragaan yang berpengaruh terhadap kesesuaian lahan 

bagi penggunaan tertentu dan biasanya terdiri atas lebih dari satu karateristik 

lahan (land characteristics). 

 

Kualitas lahan ada yang dapat diukur secara langsung di lapangan, tetapi pada 

umumnya ditetapkan berdasarkan karateristik lahan (Balai Tanah dan World 

Agroforestry Centre, 2007).  Hasil evaluasi lahan merupakan dasar bagi penganbil 

keputusan untuk menetapkan penggunaan lahan dan pengelolaan lahan yang 

diperlukan.  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 

penggunaaan yang dipilih.  Evaluasi lahan berfungsi untuk meniadakan hal 

tersebut dan mengenalkan perencanaan dengan membandingkan berbagai 

alternatif penggunaan lahan yang paling memberi harapan (Mahi, 2001).  
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Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan 

tertentu.  Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini(kesesuaian 

lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial). 

Banyak contoh terjadi kegagalan usaha penggunaan lahan karena tidak adanya 

perhatian mengenai potensi lahan dan lahan yang digunakan.  Dengan adanya 

evaluasi kesesuaian lahan akan meniadakan hal-hal tersebutdan mengenalkan 

perencanaan dengan membandingkan berbagai alternatif penggunaan lahan yang 

diharapkan (Djaenuddin dkk., 2000). 

 

Tanaman padi tadah hujan syarat pertumbuhannya tidak jauh berbeda dengan 

padi sawah pada umumnya. Tanaman padi tadah hujan dapat tumbuh dan 

produksi optimal pada daerah dataran tinggi maupun rendah. Tumbuh di daerah 

tropis/subtropis pada 45
o  

LU sampai 45
o 

LS dengan cuaca panas dan kelembaban 

tinggi dengan musim hujan 4 bulan. Rata-rata curah hujan yang baik adalah 200 

mm/bulan atau 1500-2000 mm/tahun.  Padi dapat ditanam di musim kemarau atau 

hujan. Pada musim kemarau produksi meningkat asalkan air selalu tersedia.  Pada 

musim hujan, walaupun air melimpah produksi dapat menurun karena 

penyerbukan kurang intensif.  Di dataran rendah padi memerlukan ketinggian 0-

650 m dpl dengan temperatur 22-27 
o
C sedangkan di dataran tinggi 650-1.500 m 

dpl dengan temperature 19-23 
o
C (Soemarjono, 1990).  Tanah yang cocok untuk 

tanaman padi mulai dari berliat, berdebu halus, berlempung, halus sampai kasar. 

Keasaman tanah mulai dari 4 -8 (Bappenas, 2000) 

 

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

sawah (Oryza sativa L.) yaitu daerah dengan temperatur udara 24 – 29 
o
C, 
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kelembaban udara 33 -39%, media perakaran agak terhambat, drainase agak 

baik, tekstur tanah halus/agak halus, kemasaman tanah 5,5 – 8,2, kedalaman 

tanah >59 cm, KTK liat lebih dari 16 cmol kg
-1

, kejenuhan basa 35 – 50%, serta 

kandungan C-organik 0,8 – 1,5 (Djaenuddin dkk., 2000). 

 

Berdasarkan pengamatan profil Desa Pesawaran, didapatkan keterangan bahwa 

pH tanah di Desa Pesawaran berkisar 5,0 – 6,0, ketinggian tempat 140,5 mdpl, 

dengan kemiringan 5%, tingkat kesuburan tanah dari sedang sampai baik, dan tipe 

iklim pada Desa Pesawaran memiliki tipe iklim basah dengan curah hujan 2000-

2500 mm/tahun (Profil Desa Pesawaran, 2008). 

 

Tanaman padi yang dibudidayakan oleh kelompok tani di Desa Pesawaran Indah 

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten adalah Varietas non-hibrida yaitu 

Ciherang.  Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Sarmin mengemukakan bahwa 

alasan petani menggunakan Varietas Ciherang karena varietas tersebut tahan 

terhadap hama wereng.  Selanjutnya dikemukakan bahwa petani menghasilkan 

panen gabah kering 5 ton ha
-1  

dan pendapatan Rp 8.000.000,- musim
-1

 dengan 

biaya produksi Rp 3.500.000 ha
-1

 musim
-1

.  

 

Penilaian kesesuaian lahan yang dilakukan menggunakan kriteria biofisik yang 

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

finansial budidaya tanaman padi dilakukan dengan menghitung nilai NPV, Net 

B/C Ratio, dan IRR. 
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1.4  Hipotesis 

 

Berdasarkan kondisi yang ada di daerah penelitian seperti yang dikemukakan 

dalam kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:  

1. Kelas kesesuaian lahan tanaman padi sawah tadah hujan (Oryza sativa L.) 

Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 

cukup sesuai dengan faktor pembatas curah hujan dan C organik   (S2 wanr). 

2. Usaha budidaya tanaman padi sawah tadah hujan (Oryza sativa L.) 

Kelompok Tani Karya Subur Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran secara finansial menguntungkan dan layak 

untuk dikembangkan. 

 

 


