
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan di dunia tidak terlepas dari perubahan-perubahan suatu lingkungan.

Lingkungan fisik, lingkungan biologis serta lingkungan sosial manusia akan selalu

berubah dari waktu ke waktu, atas terjadinya perubahan-perubahan tadi manusia

bahkan seluruh organisme hidup di dunia perlu melakukan penyesuaian agar

mereka tetap dapat mempertahan hidupnya, dalam arti kata mereka tetap bisa

mempertahankan hidup yang diperlukanya.

Pengalaman, pengetahuan dan teknologi telah digunakan orang secara luas untuk

menyedayagunakan alam. Cara pendayagunaan alam sangat beraneka ragam,

golongan petani menempuh jalan perkebunan, perternakan, perikanan, dan

kehutanan. Tujuan utama dari usaha-usaha tersebut ialah mencukupi keperluan

hidup dan kesejahteraan petani itu sendiri.

Bidang pertanian merupakan bidang yang sangat penting di Indonesia, oleh sebab

itu pembangunan yang dilaksanakan di bidang ini diharapakan dapat

meningkatkan perekonomian. Bidang pertanian merupakan bagian yang tidak

dapat dipisahkan merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional.
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Pembangunan bidang pertanian merupakan  bidang yang berperan dalam

pembangunan daerah itu sendiri.

Pendayagunaan lahan pertanian salah satunya adalah sebagai perkebunan karet

yang juga terdapat di Desa Semuli Jaya, Desa Semulijaya merupakan suatu

wilayah yang terletak di Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

Desa ini memiliki luas wilayah 2130 ha, keadaan topografi datar. Ketinggian

tanah dari laut  45m dpl , curah hujan 2500 Mm dan suhu udara rata-rata harian

21sampai 32oC. Jumlah penduduk di Desa Semuli Jaya tahun 2010 sebanyak 4597

jiwa. Penduduk Desa Semuli Jaya pada umumnya bermata pencaharian sebagai

petani., jenis tanaman yang diusahankan oleh petani meliputi tanaman padi,

kelapa sawit, karet, jagung, dan lain-lain. Mengenai jumlah petani menurut jenis

tanaman pertanian yang diusahakan dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel .1 Jumlah Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Tanaman Pokok yang
diusahakan di Desa Semuli Jaya Tahun Kecamatan Abung Semuli
Lampung Utara 2011

No
Jenis Tanaman Yang
Diusahakan

Jumlah Kepala Rumah
Tangga

Persentase (%)

1.
2.
3.
4.
5.

Padi
Kelapa Sawit
Keret
Jagung
Lain-lain

153
87
52
19
21

46,08
26,20
15,68
5,72
6,32

Jumlah 332 100
Sumber : Data monografi tahun 2010

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa penduduk Desa Semuli jaya

Jumlah penduduk Desa Semuli Jaya jenis tanaman yang diusahakan sebagaian

besar bertani padi sebanyak 153 kepala rumah tangga , Kelapa Sawit sebanyak 87

kepala rumah tangga, Karet 52 kepala rumah tangga, jagung 19 kepala rumah

tangga dan lain-lain sejumlah 21 kepala rumah tangga.
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Pekerjaan sebagai petani karet dilakukan turun temurun yang diwariskan oleh

orang tua petani karet. Pekerjan sebagai petani karet dilakukan pada jam 05.00

pagi karena pada saat matahari belum terbit sangat baik untuk pengambilan getah,

penyadapan yang dilakukan pada pagi hari akan lebih menghasilkan dari pada

siang atau sore hari karena intensitas angin dan penyinaran matahari masih rendah

hal ini yang menyebabkan mengalirnya getah tidak terganggu.

Meskipun demikian, kriteria umur saja belum cukup memadai untuk menentukan

matang sadap tanaman karet. Hal ini disebabkan di lingkungan dan kecepatan

pertumbuhan yang tidak sama, tanaman karet mungkin belum bisa disadap pada

umur tersebut. Kriteria lain menentukan matang sadap adalah dengan melihat

ukuran lingkaran pohon atau lilit batang.

Perkebunan karet dipengaruhi oleh pemilikan tanah, luas lahan yang digarap serta

kemampuan petani dalam menyadap batang karet dapat menunjang dalam usaha

perkebunan karet. Kepemilikan lahan garapan petani karet di Desa Semuli Jaya

berasal dari warisan keluarga dan hasil membeli sendiri lahan karet yang sudah

ada. Kebun karet yang berupa warisan keluarga suadh dapat di ambil getahnya

begitu pula lahan garapan kebun karet yang membeli sendiri. Berikut adalah tabel

mengenai kepemilikan lahan garapan petani karet yang diusahakan dapat dilihat

pada tabel  2 berikut ini:
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Tabel .2 Jumlah Kepala Rumah Tangga Menurut Status Kepemilkan Lahan
Garapan di Desa Semuli Jaya Tahun Kecamatan Abung Semuli
Lampung Utara 2011

No
Status Kepemilikan
Lahan

Jumlah Kepala Rumah
Tangga

Persentase (%)

1.
2.
3.

Warisan
Membeli
Lain-lain

37
15
0

71,15
28,85
0

Jumlah 52 100

Sumber : Data Primer tahun 2010

Menurut tabel 2 diatas menyatakan bahwan 37 petani karet di Desa Semuli Jaya

memilikin status kepemilikan lahan berasal dari warisan sedangkan sisanya 15

petani karet mendapatkannya dara cara membeli.

Pendapatan petani banyak dipengaruhi berbagai faktor internal yang berasal dari

pihak pekerja, jumlah tenaga kerja dalam keluarga, dan kemampuan ekonomi.

Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi tanah yang dipakai pada usaha

perkebunan, tingkat kesuburan tanah, tingkat harga jual, luas daerah pemasaran

serta faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dari perkebunan karet.

Diantara berbagai faktor produksi dari usaha perkebunan atau pertanian produksi

karet tersebut diperkirakan terdapat faktor produksi yang sangat menentukan

dalam usaha di bidang perkebunan yang meliputi lahan, modal, pupuk, tenaga

kerja serta upah. Dan usaha di bidang perkebunan merupakan kegiatan yang

mencakup kehidupan masyarakat yaitu di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan

lainnya yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang mana bidang tersebut

dapat dipakai sebagai obyek penelitian.
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penduduk Desa Semuli Jaya

Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara mengusahakan kebun karet.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “ Deskripsi Usaha Kebun Karet di Desa Semuli Jaya Kecamatan

Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat

diidentifikasi tentang Deskripsi Usaha petani karet rakyat diantaranya:

1. Budidaya karet yang diusahakan oleh petani

2. Luas lahan garapan petani karet

3. Pengetahuan petani karet tentang pertanian karet

4. Produksi yang dihasilkan kebun karet

5. Pemasaran hasil usaha kebun karet

6. Biaya Produksi kebun karet

7. Pendapatan bersih hasil usaha kebun karet

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dikemukan di atas, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana budidaya karet yang diusahakan oleh petani karet di Desa Semuli

Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara tahun 2011?

2. Berapakah luas rata-rata lahan garapan yang diusahakan oleh petani karet di

Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara

tahun 2011 ?
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3. Darimanakah sumber pengetahuan petani tentang pertanian karet di Desa

Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara tahun

2011?

4. Berapakah rata-rata produksi kebun karet per tahun yang dihasilkan petani

karet di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung

Utara tahun 2011?

5. Bagaimanakah pemasaran hasil usaha kebun karet di Desa Semuli Jaya

Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara tahun 2011?

6. Berapakah besarnya rata-rata biaya produksi per tahun yang dikeluarkan

petani karet di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten

Lampung Utara tahun 2011?

7. Berapakah rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh petani karet per tahun

dari usaha kebun karet di Desa Semuli Jaya Kecamatan abung Semuli

Kabupaten Lampung Utara tahun 2011 ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendapatkan informasi tentang budidaya karet yang diusahakan oleh

petani karet di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten

Lampung Utara tahun 2011.

2. Untuk mendapatkan informasi tentang rata-rata luas lahan garapan kebun karet

petani di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung

Utara tahun 2011.
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3. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan petani tentang pertanian

karet di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung

Utara tahun 2011.

4. Untuk mendapatkan informasi tentang rata-rata produksi kebun karet yang

dihasilkan petani karet di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli

Kabupaten Lampung Utara tahun 2011.

5. Untuk mendapatkan informasi tentang cara pemasaran karet di Desa Semuli

Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara tahun 2011.

6. Untuk mendapatkan informasi tentang rata-rata biaya produksi kebun karet

yang dihasilkan petani karet di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli

Kabupaten Lampung Utara tahun 2011.

7. Untuk mendapatkan informasi tentang rata-rata rata-rata pendapatan bersih

petani dalam mengolah usaha kebun karet di Desa Semuli Jaya Kecamatan

Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara tahun 2011.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Untuk mendapatkan informasi tentang usaha tani Karet di Desa Semuli Jaya

Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara tahun 2011.

3. Sebagai bahan masukan dan saran bagi pemerintah dan masyarakat luas

khususnya Petani Karet yang bermukim di Desa Semuli Jaya Kecamatan

Abung Semuli Lampung Utara
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4.  Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca yang mengadakan

penelitian tentang usaha tani khususnya petani karet di Desa Semuli Jaya

Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara

5. Sebagai suplemen bahan ajar Geografi SMA Kelas XI semester I pokok

bahasan sumber daya alam.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup subjek penelitian adalah kapala rumah tangga petani karet di

Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

2. Ruang lingkup obyek penelitian adalah Budidaya karet yang diusahakan oleh

petani,  Luas lahan garapan kepala rumah tangga petani karet, Pengetahuan

petani karet tentang pertanian karet, Produksi yang dihasilkan kebun karet,

Pemasaran hasil usaha kebun kare, Biaya Produksi kebun karet, Pendapatan

bersih hasil usaha kebun karet di Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli

Kabupaten Lampung Utara.

3. Ruang lingkup tempat dan waktu penelitian adalah Desa Semuli jaya

Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara tahun 2010.

4. Ruang lingkup ilmu adalah ilmu Geografi Ekonomi.

Menurut Nursid Sumaatmadja, (1988:54) Geografi Ekonomi adalah:

Geografi Ekonomi adalah cabang Geografi Manusia yang
bidang studinya     struktur keruangan aktivitas ekonomi
dengan demikian adalah titik beratnya adalah studi tentang
aspek keruanagn struktur Ekonomi manusia yang termasuk
didalamnya bidang pertanian, industri, perdangan,
trasportasi,komunikasi dan lain sebagainya.


