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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Keterkaitan Objek Penelitian Dengan Geografi

Menurut ikatan Geografi Indonesia (IGI) dalam suharyono dan Moch Amien

(1994:15), Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan

geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks

keruangan. Kajian geografi terbagi menjadi dua yaitu geografi fisik yag titk

tekannya kajian pada bentang alam dan geografi manusia atau sosial dengan titik

tekannya adalah manusia. Lebih lanjut menurut Nursid Sumaatmadja (1988:33)

geografi adalah mempelajari gejalah-gejalah di permukaan bumi secara

keseluruhan dengan memperhatikan tiap-tiap gejala secara teliti dalam hubungan

interaksi-interelasi-integrasi keruangan.

Secara garis besar, Nursid Sumaatmadja(1988:52) Geografi dapat diklasifikasikan

menjadikan tiga cabang, antara lain:

(1). Geografi fisik yaitu cabang geografi yang meliputi tanah, air, udara, dengan

segala prosesnya. (2). Geografi manusia adalah cabang geografi yang bidang

studinya yaitu aspek keruangan gejala di permukaan bumi,yang mengambil
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manusia sebagai objek pokok. (3). Geografi Regional adalah deskripsi yang

komperhensip-integratip aspek fisik dengan aspek manusia dalam relasi

keruangannya di suatu keruangan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka peneliti ini termasuk kedalam cabang

geografi manusia yaitu Geografi ekonomi. Lebih lanjut diungkapkan oleh Nursid

Sumatmadja(1988:54) sebagai berikut: Geografi  Ekonomi adalah cabang geografi

manusia yang bidang studinya struktur keruangan aktivitas ekonomi dengan

demikian titik beratnya adalah studi tentang aspek keruangan struktur ekonomi

manusia yang termasuk didalamnya bidang pertanian, industri, perdagangan,

transportasi, komunikasi, dan lain sebagai.

2. Pengertian Desa

Secara umum desa adalah permukiman manusia yang letanya di luar kota dan

sebagian besar penduduknya berjiwa agraris. Desa dalam arti lain adalah bentuk

kesatuan administratif yang disebut juga kelurahan, lurahnya adalah kepala desa..

Sedangkan menurut pendapat Raharjo dalam Yarmaidi (2009:6) mengatakan

bahwa eksistensi desa selalu dilekatkan dengan cocok tanam, dalam hal ini perlu

dipahami secara kritis. Paling tidak ada dua sistem cocok tanam yang berbeda dan

berbeda pula pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, yakni cocok tanam

ladang dan cocok tanam menetap.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa sebagian

besar penduduknya bermatapencarian di bidang pertanian. Desa juga merupakan
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tempat dimana prouksi pangan berlangsung selain itu sistem kekerabatan di desa

masih sangat kuat bila dibandingkan dengan masyarakat kota.

3. Pengertian Petani Kopi

Petani adalah orang yang melakukan usaha di bidang pertanian yaitu dengan

mengusahakan tanaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:1008) yang dimaksud petani adalah

orang yang pekerjaanya bercocok tanam. Sedangkan arti kata tani adalah mata

pencaraian dalam hal bercocok tanam (mengusahakan tanah dengan tanam

menanam). Petani Kopi adalah seseorang yang bergerak dibidang bisnis pertanian

utamanya dengan cara melakukan pengelolahan tanah dengan tujuan untuk

menumbuhkandan memelihara tanaman kopi, dengan harapan untuk memperoleh

hasi dari tanaman tersebut untuk digunakan sendri ataupun menjualnya kepada

orang lain.

Pertanian merupakan dasar kehidupan ekonomi manusia, selain menjadi sumber

daya makanan utama pertanian juga menyumbangkan potensi lain baik sebagai

bahan perdagangan maupun sebagai bahan dasar industri. Berdasarkan tinjauan

studi geografi, pertanian adalah suatu sistem keruangan yang merupakan

perpaduan subsistem fisis dan subsistem manusia. Kedalam susistem fisis

termasuk komponen-komponen tanah, iklim, hidrografi, topografi, dan dengan

segala proses alamiahnya. Sedangkan kedalam subsitem manusia termasuk tenaga

kerja, kemampuan teknologi, tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat,

kemampuan ekonomi, dan kondisi politik setempat (Nursid Sumaatmadja

1988:166-167).
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Tanaman kopi merupakan tanaman yang cocok pada kondisi topografi yang cukup

tinggi, dimana ketinggian suatu tempat dapat mempengaruhi kecocokan bagi

suatu jenis tanaman tertentu termasuk tanaman kopi untuk dapat tumbuh dan

berkembang dengan baik.

Desa bukit kemuning merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-

rata 700m diatas permukaan laut, sehingga sangat cocok untuk perkebunan kopi

yang mengakibatkan banyaknya kepala rumah tangga yang bermata pencarian

sebagai petani khusnya petani kopi.

Jenis kopi yang di produksi di Desa Bukit Kemuning ini adalah jenis kopi arabika

yaitu jenis kopi yang dapat tumbuh subur dan produkif pada ketinggian 500-

2000m di atas permukaan laut sehingga jenis kopi ini sangat cocok di produksi di

daerah tersebut.sejalan dengan pemikiran diatas, Agraris Kanasius (1991:18)

menegaskan:

“Tidak semua jenis kopi dapat subur dan produktif pada ketinggian yang sama,
hal ini tergantung kepada jenisnya. Jens kopi arabika ditanam pada ketinggian
500-2000m, tetapi ketinggian yang optimal adalah 800-1500m, kopi rabusta
ditanam pada ketinggian 0-1000m, tapi yang optimal pada ketinggian 400-800m
sedangkan jenis lebirka dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah”.

Tanaman kopi merupakan jenis tanaman yang kukuh, kuat dan kaku. Tanaman

kopi hidup subur di daerah pegunungan yang sejuk dengan masa panen dalam

waktu 1 tahun sekali panen. Salah satu kunci keberhasilan budidaya kopi yaitu

digunakan bahan tanaman unggul sesuai dengan kondisi agroklimat tempat

penanaman. Kondisi perkebunan kopi di indonesia sangat beragam dan setiap

lingkungan tersebut memerlukan adaptabilitas spesifik dari bahan tanaman yang
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dianjurkan. Pada tanaman kopi iklim dan tanah sangat berpengaruh terhadap

perubahan morpologi, pertumbuhan dan daya hasil.

(http://binaukm.com/2010/05/karakteristik-tanaman-kopi-dalam-usaha-budidaya-

tanaman-kopi/)

Adapun syrat tumbuh kopi adalah sebagai berikut:

Lokasi:

1. Letaknya terisolir dari pertanaman kopi varietas kurang lebih 100m.

2. Lahan bebas hama dan penyakit

3. Mudah pengawasan

Tanah:

1. PH tanah : 5,5-6,5

2. Top Soil : Minimal 2%

3. Struktur tanah : Subur, Gembur kedalam relativ > 100 cm

Iklim:

1. Tinggi tempat : 800-2000 m dpl

2. Suhu : 15 C- 25 C

3. Curah Hujan : 1.750- 3000 mm/thn dengan bulan kering 3 bulan

Bahan tanaman:
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1. sumber benih harus berasal dari kebun iduk atau perusahaan yang telah

ditunjuk

2. umur bibit 8-12 bulan

3. tinggi 20-40 cm

4. Jumlah minimal daun tua 4-7

5. Jumlah cabang primer 1

6. Diameter batang 5-6cm

Kebutuhan Bibit/ha:

1. Jarak tanaman : 1,25m x 1,25m

2. Populasi 6.400 tanaman

3. Untuk Sulaman 25%

Sistem jara tanaman untuk kopi arabika antara lain:

1. Segi empat: 2,5 x 2,5 m

2. Pagar: 1,5 x 1,5 m

3. Pagar ganda: 1,5 x 1,5  3 cm

Panen

1. Kopi Arabika mulai berbuah pada umur 4 tahun.

2. Petik buah yang betul masak dengan warna merah, tua agar menghasilkan

kopi yang berkualitas.
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3. Kopi arabika panen dalam waktu 1 tahun sekali.

4. Pada waktu panen (pemetikan) agar berhati-hati supaya tidak ada bagian

pohon/cabang/ranting) yang rusak.

Dari hal tersebut perlu adanya usaha pemilihan jenis kopi yang mempunyai nilai

ekonomis dan rasa yang relatif baik serta serta pemeliharaan yang maksimal untuk

mendapatkan hasil produksi yang baik.

4. Karakteristik Sosial Ekonomi

Karakteristik adalah pencirian atau penggambaran jenis-jenis pengelompokan

berdasarkan aspek sosial dan aspek ekonomi. Karakteristik sosial ekonomi dalam

penelitian ini mencakup: tingkat pendidikan, jumlah anak yang dimiliki, jumlah

tanggungan yang dimiliki, jumlah lahan yang dimiliki, tingkat pendapatan, tingkat

pemenuhan kebutuhan pokok.

4.1. Umur Kepala Rumsh Tangga Petani Kopi

Menurut Lukman Ali (1997:480) kepala keluarga adalah seseornag yang

bertanggung jawab terhadap suatu keluarga.

Sedangkan umur adalah seseorang pada saat ulang tahun terakhir. Dimana umur

merupakan salah satu identitas sesorang. (Kartono, dkk (1985:56)).

Ruslan H. Prawiro (1983:48) membagi menjadi 3 golongan utama untuk

menunjukan struktur penduduk, antara lain yaitu golongan muda dengan umur 14
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tahun ke bawah, golongan penduduk produktif dengan umur 15-64 tahun, dan

golongan umur tua berumur 65 tahun ke atas.

Umur kepala keluarga pada peneitian ini dikelompokan dalam usia produktif dan

tidak produktif. Adapun kriterianya dikatagorikan sebagai berikut:

Golongan produktif :yaitu berumur 15-64 tahun

Golongan tidak produktif :yaitu berumur 65 tahun ke atas

4.2.Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Petani Kopi

Pendidikan merupakan hal yang paling mendasar dan penting dalam upaya untuk

meningkatkan pengetahuan penduduk. Tingkat pendidikan juga berpengaruh

terhadap kedudukan seseorang di masyarakat. Hal ini seperti yang dikemukakan

Abu Ahmadi dan Unbiyati (1994:35) bahwa ada empat peranan pendidikan dalam

kehidupan manusia, yaitu:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Melahirkan sumberdaya manusia yang siap dan terbekali bagi kepentingan

kerja di lingkungannya

3. Melahirkan sikap positif dan konstruktif sehingga tercipta integrasi sosial yang

harmonis ditengah-tengah kehidupan manusia.

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi setiap manusia karena

pendidikan akan mempengaruhi jenis mata pencarian yang akhirnya akan

berpengaruh terhadap jumlah pendapatan seseorang. Tingkat pendidikan
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memegang peranan penting bagi manusia oleh sebab itu tingkat pendidikan

mempunya hubungan dengan tinggi rendahnya tingkat penapatan.

Menurut Loekman Soetrisno (1997:25) mengatakan bahwa:

“pendidikan merupakan lahan yang ampuh untuk mengangkat manusia dari

berbagai ketingalan, termasuk dalam lembah kemiskinan, melalui pendidikan

selain memperoleh kepandaian berupa keterampilan berolah fikir, manusia juga

memperoleh wawasan baru yang akan membantu upaya meningkatkan harkat

hidup mereka. Pendidikan yang rendah menyebapkan keluarga miskin dan harus

mau menerima pekerjaan yang rendah baik dari segi upah maupun jenis

pekerjaanya.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat penting bagi

perkembangan kehidupan manusia dalam mendapatkan lapangan pekerjaan dan

kehidupan dengan penghasilan yang lebih baik. Untuk mengukur tingkat

pendidikan, Payaman J Simanjuntak (1985:42) mengemukakan bahwa pendidikan

yang telah ditempuh oleh seseorang melaui jenjang pendidikan sekolah seperti

tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, tamat Sajana Muda dan Sarjana.

Berdasarkan pendapat tersebut yang penulis maksud dengan tingkat pendidikan

kepala rumah tangga adalah jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh

oleh kepala rumah tangga petani kopi. Dalam Undang-Undang Republik

Indonesia No. 20 tahun 2003 pasal 17, 18, dan 19 tentang sistem pendidikan

bahwa pendidikan dibagi menjadi 3 jenajng pendidikan, yaitu:

1. Pendidikan Dasar : Tamat SD, MI, SMP dan MTs
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2. Penidikan menegah atas : Tamat SMA, MA, dan SMK

3. Pendidikan tinggi : Tamat perguruan tinggi/PT

4.3. Jumlah Anak Yang Dimiliki Kepala Rumah Tangga Petani kopi

Jumlah anak yang dimaksud adalah jumlah anak yang dilahirkan hidup dan masih

menjadi tanggungan kepala keluarga. Jumlah anak yang dimiliki akan

menentukan besar kecilnya suatu keluarga. Hal ini seperte yang dikemukakan

oleh Abu Ahmadi (1999:250), Bahwa:

1. Keluarga besar, keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan lebih dari atau sama

dengan 3 orang anak.

2. Keluarga kecil, keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan kurang dari 3 orang

anak.

Atas dasar pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga kecil adalah

keluarga yang mempunyai anak kurang dari tiga orang, sedangkan keluarga besar

adalah keluarga dengan anak lebih dari tiga orang atau samadengan tiga orang,

diharapkan pada keluarga kecil tingkat kehidupanya lebih baik di bandingkan

dengan keluarga yang memiliki jumlah anak yang banyak.

Jadi, dengan jumlah anggota keluarga yang besar akan menyebabkan pengeluaran

pemenuhan kebutuhan yang besar pula dan sebaliknya.
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4.4.Jumlah Tanggungan Kepala Rumah Tangga Petani Kopi

Keluarga dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang tinggal

dalam suatu bangunan fisik atau satu atap dan umumnya tinggal bersama untuk

mengurus dan mengelola segala keperluan kebutuhan sehari-hari.

Menurut A. Ridwah Halim (1990:12) tanggungan adalah orang atau orang-orang

yang masih berhubungan keluarga atau masih dianggap berhubungan keluarga

atau hidupnya pun ditanggung. Pengelompokan jumlah tanggungan dalam

keluarga berdasarkan SUSENAS (1999:17), yaitu apabila jumlah dalam keluarga

dengan jumlah jiwa lebih dari satu atau sama dengan lima disebut keluarga besar

dan apabila kurang dari lima disebut keluarga kecil. Jadi jumlah tanggungan

adalah jumlah orang dalam keluarga yang hidupnya di tanggung kepala keluarga.

Jumlah tanggungan yang dimiliki dalam suatu rumah tangga akan mempengaruhi

besar kecilnya beban tanggungan kepala keluarga. Semakin besar jumlah anggota

rumah tangga maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh kepala

keluarga dalam memenuhi bebutuhan hidup sehari-hari.

Masri Singaribun (1981:169) menyatakan bahwa rumah tangga adalah suatu

kesatuan sosial ekonomi yang anggotanya berdiam dalam satu rumah atau bagian

dari rumah. Jadi jumlah tanggungan dalam rumah tangga adalah banyaknya

jumlah anggota rumah tangga yang masih menempati atau menghuni beban atau

tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
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4.5. Luas Lahan Yang Dimiliki Kepala Rumah Tangga Petani kopi

Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula angkatan kerja

(usia produktif), sebagai akibat dari tingginya pertumbuhan enduduk adalah

semakin sempitnya lahan pertanian khususnya di pedesaan. Semakin banyaknya

jumlah penduduk mengakibatkan persedian tanah atau lahan pertanian semakin

mengecil, akibatnya kebutuhsn pangan tidak terpenuhi dengan maksimal.

Bagi petani kopi luas atau sempitnya tanah yang diusahakan merupakan faktor

penentu bagi pendapatan petani, sehingga apabila lahan pertanian yang

diusahakan sempit maka akan semakin rendah pula pendapatan yag mereka

dapatkan dari sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan pendapat Sajogyo (Dalam

Hadi Prayitno dan Lincolin, 1987:102) bahwa makin luas lahan usaha tani maka

makin besar persentase penghasilan rumah tangga.

Dari pendapat tersebut, jelas bahwa luas tanah memegang peranan penting

terhadap besarnya penghasilan atau pendapatan petani, sebaliknya bagi rumah

tangga petani yang memiliki tanah sempit menunjukan bahwa beban usaha pada

sektor pertanian khususnya petani kopi makin menjadi berat. Adapun kriteria

penggolongannya adalah:

1. Sempit, jika luas lahan milik <0,50 ha

2. Sedang, jika luas lahan milik 0,50 – 0,99 ha

3. Luas, jika luas lahan milik > 1,00 ha
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4.6. Tingkat Pendapatan Kepala Rumah Tangga Petani Kopi

Pendapatan adalah gambarann yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga

dalam masyarakat yang merupakan jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan

keluarga. Pendapat ini bisa berupa ang atau barang, baik dai pihak lain atau hasil

sendiri (Masri  Singarimbun, 1987:24)

Besar kecilnya pendapatan itu sendiri akan membawa pengaruh pada pemenuhan

kebutuhan pokok penduduk yang bersangkutan. Sesuai dengan pendapat Emil

Salim (1994:44) bahwa rendahnya pendapatan akan menyebabkan sulit

terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, perumahan,

kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan menurut Mulyanto Sumardi (1982:224) pendapatan dapat dibedakan

menjadi tiga yaitu:

1. Pendapatan pokok merupakan pendapatan yang utama atau pokok yaitu

hasil yang diperoleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukan secara

teratur untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

2. Pendapatan tambahan merupakan hasil pendapatan yang tidak tetap namun

hasilnya dapat membantu untuk menambah pendapatan tiap bulan.

3. Pendapatan keseluruhan merupakan pendapatan pokok ditambah

pendapatan yang diperoleh pada setiap bulan.

Tingkat pendapatan kepala keluarga juga dapat dikelompokan menjadi 2 kriteria,

berdasarkan rata-rata pendapatan seluruh kepala keluarga, yaitu:
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1. Pendapatan kepala keluarga di bawah atau sama dengan rata-rata

2. Pendapatan kepala keluarga di atas rata-rata

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh

kepala keluarga dalam jangka waktu satu tahun dan dihitung dengan satuan

rupiah, baik pendapatn pokok, pendapatan tambahan maupun pendapatan total

yang diperoleh selama satu tahun. Pengukuran pendapatan dengan menghitung

jumlah seluruh pendapatan dalam nilai rupiah, yang didasarkan pada Upah

Minimum Regional (UMR) tahun 2011 yang jumlahnya sebesar Rp. 860.000,00

per bulan. Adapun kriteria penggolongannya:

1) Tinggi, jika pendapatan lebih dari Rp.860.000,00 per bulan

2) Rendah, jika pendapatan kurang dari Rp.860.000,00 per bulan

4.7. Tingkat pemenuhan Kebutuhan Pokok Rumah Tangga Petani Kopi

Kebutuhan pokok adalah keperluan dasar manusia yang mencakup kebutuhan

konsumsi, pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pengembangan

diri (Moh. Soeryani, 1987:136)

Untuk kelangsungan hidupnya, manusia harus memenuhi kebutuhan pokoknya.

Bagi manusia pemenuhan kebutuhan pokok adalah hal yang sangat penting.

Untuk itu pemenuhan kebutuhan pokok harus diusahakan dan disediakan agar

terpenuhi. Selanjutnya menurut Totok Mardikanto (1990:23), kebutuhan pokok

adalah: kebutuhan manusia yang mencakup sembilan bahan pokok yang meliputi

beras 140 kg, disamping itu untuk kebutuhan ikan asin 15 kg, gula pasir 3,5 kg,
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tekstil kasar 4 meter, minyak tanah 60 liter, sabun 20 kg, kain batik 2 potong,

minyak goreng 6 kg, dan garam 9 kg.

B. Kerangka Pikir

Pemenuhan kebutuhan rumah tangga pada dasarnya ditanggung oleh kepala

keluarga dan dibantu dengan anggota keluarga lainnya. Pendapatan yang

diperoleh biasanya dipengaruhi oleh bebrapa faktor, seperti rendahnya

pendidikan, kurangnya skill, sempitnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan

skill, dan lain-lain.

Karakteristik  sosial ekonomi terdiri dari dua aspek yaitu aspek sosial yamg

mencakup status keluarga, tingkat pendidikan, jumlah anak dan jumlah

tanggungan dan aspek ekonomi yang meliputi aktivitas ekonomi, luas lahan milik,

tingkat pendapatan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan pokok.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Keadaan Sosial Ekonomi
Rumah Tangga Petani Kopi

Keadaan EkonomiKeadaan Sosial

 Umur

 Tingkat pendidikan

 Jumlah anak

 Jumlah Tanggungan

 Luas Lahan milik

 Tingkat Pendapatan

 Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Pokok Rumah
Tangga
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C.Hipotesis

1.Rata-rata umur kepala rumah tangga petai kopi di Desa Bukit kemuning

sebagian besar tergolong umur produktif.

2.Tingkat pendidikan kepala rumah tangga petani kopi di Desa Bukit Kemunuing

Kecamatan Bukit Kabupaten Lampung Utara sebagian besar masih rendah.

3.Jumlah anak yang dimiliki kepala rumah tangga petani kopi di Desa Bukit

Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sebagian

besar tergolong banyak.

4.Jumlah tanggungan yang dimiliki kepala rumah tangga petani kopi di Desa

Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara

sebagian besar tergolong banyak.

5.Luas lahan yang dimiliki kepala rumah tangga petani kopi di Desa Bukit

Kemuning Kabupaten Lampung Utara sebagian besar tergolong sedang.

6.Tingkat pendapatan kepala rumah tangga petani kopi di Desa Bukit Kemuning

Kabupaten Lampung Utara sebagian besar masih dibawah rata-rata pendapatan.

7.Tingkat pemenuhan kebutuhan pokok kepala rumah tangga petani kopi di Desa

Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sebagian besar sudah terpenuhi.


