
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA FIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Geografi

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena

geosfer  dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks

keruangan (Seminar dan lokakarya Geografi tahun 1988 yang diprakarsai oleh

Ikatan Geografi Indonesia (IGI) dalam Nursid Sumaatmadja, 1997:11).

Pada hakikatnya geografi dibagi menjadi dua yaitu geografi fisik dan geografi

manusia. Berkaitan dengan pendapat tersebut ilmu geografi sangat berperan dalam

manggambarkan kejadian-kejadian alam maupun kehidupan sosial dengan variasi-

variasi kewilayahanya.

2. Pengertian Geografi Ekonomi

Suharyono, (1994:34) mengartikan geografi ekonomi sebagai ilmu yang

membahas mengenai cara-cara manusia dalam kelangsungan hidupnya berkaitan

dengan aspek keruangan, dalam hal ini berhubungan dengan eksplorasi sumber

daya alam dari bumi oleh manusia, produksi dari komoditi (bahan mentah, bahan

pangan, barang pabrik) kemudian usaha transportasi, distribusi, konsumsi.
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Berdasarkan pengertian di atas Geografi Ekonomi merupakan cabang geografi

manusia yang bidang kajiannya berupa struktur keruangan aktivitas ekonomi.

Titik berat kajiannya pada aspek keruangan struktur ekonomi masyarakat,

termasuk bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, jasa,

dan sebagainya. Dalam analisisnya, faktor lingkungan alam ditinjau sebagai faktor

pendukung dan penghambat struktur aktivitas ekonomi penduduk. Geografi

ekonomi mencakup geografi pertanian, geografi industri, geografi perdagangan,

geografi transportasi dan komunikasi

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa geografi ekonomi berkaitan dengan

pertanian karena hidup manusia dipengaruhi oleh lokasi, iklim, tanah, tumbuhan

dan hewan. Pengolahan suatu lahan pertanian oleh manusia merupakan hubungan

manusia dengan alam, didukung kemajuan akal dan teknik manusia, serta aktifitas

daya cipta dan keuletan manusia mampu mengadakan perubahan-perubahan

dalam lingkungan alam sekitarnya.

3. Tanaman Karet

Tanaman karet berupa pohon berupa pohon tinggi bisa mencapai 25 meter dengan

diameter batang cukup besar. Umunya, batang karet tumbuh lurus ke atas dengan

pencabangan di bagian atas. Di batang inilah terkandung getah yang lebih terkenal

dengan nama lateks.

Daun karet terdiri dari tangkai utama sepanjang 3-20 cm dan tangkai anak daun

sepanjang 3-10 cm dengan kelenjar di ujungnya. Setiap daun karet biasanya terdiri

dari tida anak daun yang berbentuk elips memanjang dengan ujung runcing. Daun

karet ini berwarna hijau dan menjadi kuning utau merah menjelang rontok. Seperti
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kebanyakan tanaman tropis, daun-daun karet akan rontok pada puncak musim

kemarau untuk mengurangi penguapan tanaman (M Setiawan dan Agus Andoko

2005: 22)

Karet termasuk tanaman sempurna kerena memiliki bunga jantan dan betina

dalam satu pohon, terdapat dalam malai payung yang jarang. Pangkal tenda bunga

berbentuk lonceng dan di ujungnya terdapat lima taju yang sempit. Bunga betina

berambut vilt dengan ukuran sedikit lebih besar dibandingkan dengan jantannya

dan mengandung bakal buah yang beruang tiga.

Kepala putik yang merupakan organ kelamin betina dalam posisi duduk berjumlah

tiga buah. Organ kelamin jantan berbentuk tiang yang merupakan gabungan dari

10 benang sari. Kepala sari terbagi menjadi dua ruangan, yang satu letaknya lebih

tinggi daripada yang lainnya.

Buah karet dengan diameter 3-5 cm, terbentuk dari penyerbukan bunga karet dan

memiliki pembagian ruangan yang jelas, biasanya 3-6 ruang. Setiap ruangan

berbentuk setengah bola. Jika sudah tua buah karet akan pecah dengan sendirinya

menurut ruang-ruangannya dan setiap pecahan akan tumbuh menjadi individu

baru jika jatuh ke tempat yang tepat. Sebagai tanaman berbiji belah, akar pohon

karet berupa akar tunggang yang mampu menopang batang tanaman yang tumbuh

tinggi ke atas. Dengan akar seperti itu karet bisa berdiri kokoh meskipun tingginya

mencapai 25 meter (M Setiawan dan Agus Andoko 2005: 24)
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4. Budidaya Karet

Tanaman karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang menduduki

posisi cukup penting sebagai sumber devisa non migas bagi Indonesia, sehingga

memiliki prospek yang cerah. Oleh sebab itu upaya peningkatan produktifitas

usaha tani karet terus dilakukan terutama dalam bidang teknologi budidayanya

1. Syarat Tumbuh

Tanaman karet dapat tumbuh baik dan berproduksi yang tinggi pada kondisi tanah

dan iklim sebagai berikut:

- Di dataran rendah sampai dengan ketinggian 200 m diatas permukaan laut,

suhu optimal 280 c.

- Curah hujan 2000 – 4000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 100 -150

hari (M Setiawan dan Agus Andoko 2005: 51)

2. Pembibitan

Pembibitan tanaman karet dapat dilakukan secara generatif maupun vegetatif.

generetif adalah menggunakan bibit alam dan vegetatif mengunakan bibit okulasi

(M Setiawan dan Agus Andoko 2005: 51)

3. Penanaman

Pananam dilakukan sebagai berikut:

- Lahan/kebun diolah sebaik mungkin sebelumnya .

- Lakukan pengairan untuk mengatur letak tanaman dalam barisan.

- Luka potong akar tunggal dan akar lateral diolesi dengan pasta Rootone F

dosis 125 mg ditambah dengan air 0,5 ml untuk satu stump.
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- Bibit tanaman yang sudah siap di masukan ke lahan yang sudah siap (M

Setiawan dan Agus Andoko 2005: 52)

4. Pemeliharaan

Tujuan pemeliharaan tanaman karet secara keseluruhan antara lain untuk

mengoptimalkan kondisi lingkungan dan produksi serta menjaga kondisi lahan

dan tanaman. Pemeliharaan tanaman karet yang dilakukan petani antara lain:

penjagaan kondisi lahan, pembersihan rumput, penyulaman, pemupukan, dan

pembasmian hama dan penyakit. Berdasarkan uraian di atas, budidaya karet

dilakukan dengan cara penyiapan lahan, penyadapan dan pemeliharaan tanaman

karet (M Setiawan dan Agus Andoko 2005: 53)

5. Penyadapan

Penyadapan pertama dilakukan setelah tanaman berumur 5-6 tahun. Tinggi

bukaan sadap pertama 130 cm dan bukaan sadap kedua 280 cm diatas pertautan

okulasi.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyadapan antara lain:

- Pembukaan bidang sadap dimulai dari kiri atas kekanan bawah,

membentuk sudut 300.

- Tebal irisan sadap dianjurkan 1,5 – 2 mm.

- Dalamnya irisan sadap 1-1,5 mm.

- Waktu penyadapan yang baik adalah jam 5.00 – 7.30 pagi (M Setiawan dan

Agus Andoko 2005: 54)
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5. Luas Lahan Garapan

Luas lahan garapan adalah jumlah seluruh lahan kebun karet yang di diusahakan

petani karet. Luas atau sempitnya lahan sangat berpengaruh terhadap pendapatan

petani, semakin luas lahan garapan maka pendapatan semakin besar. Lahan

garapan yang diusahakan sempit  maka akan semakin sedikit produksi yang

dihasilkan dan semakin rendah pendapatan yang didapat dari usaha tani. Hal ini

didukung oleh pendapat Soekartawi (1990:4) bahwa semakin luas lahan garapan

yang diusahakan petani, maka akan semakin besar produksi yang akan dihasilkan

dan pendapatan yang akan diperoleh bila disertai dengan pengolahan yang baik.

Menurut Fhadoli Hernanto (1990:64) menggolongkan luas lahan garapan menjadi

3 kelompok yaitu :

1. Lahan garapan sempit yaitu lahan yang luasnya kurang dari 0,5 hektar

2. Lahan garapan sedang yaitu lahan yang luasnya 0,5 sampai dengan 2

hektar

3. Lahan garapan luas yaitu lahan yang luanya lebih dari 2 hektar

Jadi luas lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas lahan garapan

yaitu kebun karet yang digarap oleh petani karet.

6. Pengetahuan Petani Tentang Pertanian Karet

Pengetahuan merupakan segala sesuatu hal yang diketahui individu tentang

sesuatu dan dapat menciptakan gagasan baru atau pun keterampilan baru maupun

merubah sikapnya sehingga membentuk perubahan pada dirinya. Perubahan yang

terjadi didalam diri seseorang karena adanya proses belajar dapat berupa,
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pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya. Dalam Suhardiyono (2000:12)

menyebutkan bahwa para ahli pendidikan mengenal 3 sumber pengetahuan yaitu  :

1. Pendidikan Informal (pengalaman pribadi dan masyarakat sekitar)

2. Pendidikan Formal (lembaga pendidikan)

3. Pendidikan Nonformal (penyuluhan pertanian)

Berdasarkan uraian diatas pengetahuan petani tentang pertanian karet yang

dimaksud adalah cara yang ditempuh petani untuk meningkatkan pengetahuan

petani tentang pertanian karet yang yang bersumber dari masyarakat (keluarga),

penyuluhan, atau lembaga pendidikan.

7. Produksi yang dihasilkan kebun karet

Produksi dalam usaha tani berupa sesuatu yang dihasilkan dari bagian tanaman

(akar,batang,getah,buah, dan sebagainya) yang diusahakan dan dapat menjadi

nilai secara komersial sehingga menjadi tujuan dalam usaha pertanian

(Soekartawi, 1995:54).

Produksi kebun tergantung pada pembibitan karet, pengolahan lahan dan

penanaman karet, perawatan tanaman karet, pengendalian hama dan penyakit

tanaman karet dan teknik penyadapan agar memperoleh hasil yang diharapkan hal

ini seperti yang ditegaskan oleh Setiawan dan Agus Andoko (2005:85)

pemeliharaan tanaman dalam masa produksi dimaksudkan agar kondisi tanaman

dalam keadaan baik dan masa produktifnya makin panjang, tanpa perawatan yang

baik kondisi tanaman mungkin akan semakin memburuk, produktivitas menurun

dan masa produksinya singkat.



16

Berdasarkan pendapat di atas, produksi karet berdasarkan perawatan yang

dilakukan terhadap tanaman karet tersebut dan hasil yang diperoleh seseorang

yang dihitung dalam satuan waktu yaitu hasil usaha tani karet yang dicapai petani

setiap luas lahan garapan petani  pada setiap pengambilan getah. Dihitung dengan

satuan berat dalam satu hektar pada saat pengambilan getah.

8. Pemasaran Hasil Usaha Kebun Karet

Menurut Entang Sastraatmaja (1984:160) pemasaran merupakan faktor penting

yang tidak terpisahkan dari usaha tani sebagai sarana menjual hasil produksi usaha

tani, pemasaran yang biasanya dilakukan petani karet adalah menjual ke pedagang

pengepul, pedagang lokal dan kepelelangan (Susanto, 1994:49). Panjangnya mata

rantai tataniaga karet dari petani produsen melalui pedagang-pedang lokal,

pedagang besar dan eksportir menyebabkan rendahnya harga yang diterima petani

karet.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan ahir produksi

adalah pemasaran yang merupakan faktor penting dan tidak dapat dipisahkan dari

usaha tani, pemasaran yang biasanya dilakukan oleh petani adalah dengan menjual

ke pedagang pengepul, pedagang lokal dan ke pelelangan.

9. Biaya Produksi kebun karet

Biaya produksi untuk pertanian diperlukan sebagi modal bergerak untuk

pembelian pupuk, obat-obatan, bibit, upah tenaga kerja dan sebagainya (

Soekartawi 2003:25). Biaya produksi mempunyai makna yaitu barang atau uang
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yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja dalam menghasilkan

barang-barang baru dalam hal ini adalah hasil pertanian (Murbyarto, 1994:106)

Berdasarkan uraian diatas, biaya produksi ialah banyaknya uang yang dipakai

untuk pembelian pupuk, bibit, obat-obatan, upah tenaga kerja dan pembelian

peralatan dalam jangka waktu tertentu.

10. Pendapatan Petani Karet

Menurut Soekartawi (1996:30) pendapatan atau penghasilan merupakan gambaran

yang lebih tepat tentang posisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat.

Pendapatan atau penghasilan merupakan hal yang sangat penting dalam

kehidupan. Besar kecil pendapatan akan membawa pengaruh pada tingkat

kemakmuran penduduk, terutama pada pemenuhan kebutuhan pokok suatu

keluarga, Sesuai dengan pendapat Emil Salim (1994:44) bahwa rendahnya

pendapatan akan menyebabkan sulit terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok,

seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Sehubungan dengen pendapatan petani pada setiap ahir panen petani akan

menghitung berupa hasil kotor produksinya, tetapi tidak semua hasil diterima

petani, hasil itu dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan petani untuk

produksi taninya seperti pembelian pupuk, obat-obatan, bibit, biaya pengolahan,

dan sebagainya. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya tersebut maka petani

memperoleh pendapatan bersih.

Pendapatan petani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan petani

karet yang berupa pendapatan bersih. Pendapatan bersih adalah pendapatan kotor
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yang diperoleh petani karet setelah dikurangi biaya-biaya produksi dinilai dalam

rupiah dan dihitung dalam waktu setahun.

B. Kerangka Pikir

Kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah sangat dipengruhi oleh sumber daya

alam dan sumber daya manusia, sebab sumber daya alam dan sumber daya

manusia merupakan faktor penentu untuk kesejahteraan masyarakat, terutama

masyarakat petani karet di Desa Semuli Jaya yang masih perlu peningkatan

sumber daya manusia dan pengolahan alam. Hal ini menunjukan betapa penting

sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam proses pembangunan ini

terutama dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

Bagi masyarakat yamg bermata pencaharian sebagai petani karet di Desa Semuli

Jaya dalam usahanya memanfaatkan potensi lahan pertanian tersebut, merupakan

salah satu ciri khas yang menentukan keadaan sosial ekonomi suatu rumah tangga

karena di desa ini sulit mendapatkan pekerjaan sampingan apalagi saat datangnya

musim paceklik namun lain halnya pada musim di mana banyak orang yang

menawarkan upahan. Menelaah keadaan sosial ekonomi suatu rumah tangga pada

suatu daerah merupakan permasalahan yang beraneka ragam dan harus dihadapi

oleh masyarakat untuk dapat diselesaikan menuju ke arah yang baik. Dalam

penelitian ini penulis akan memberikan gambaran dan mengkaji tentang Deskripsi

Usaha Tani Karet di Desa Semuli Jaya kecamatan Abung Semuli.

Besar kecil pendapatan dapat membawa pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan

pokok suatu rumah tangga. Rendahnya tingkat pendapatan akan menyebabkan
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sulit terpenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, kesehatan dan

pendidikan. Kesempurnaan dan kebahagiaan hidup suatu keluarga juga

dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga yang besar

akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok,

kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi.


