
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Dengan meningkatnya kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan

baik untuk keperluan produksi pertanian maupun non pertanian, memerlukan
pemikiran yang paling menguntungkan dari sumber daya lahan yang terbatas, dan
selain itu juga melakukan tindakan pelestarian untuk penggunaan masa mendatang
(Sitorus, 1985). Permasalahan dalam penggunaan lahan sifatnya umum di seluruh
dunia, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang, terutama akan
menjadi menonjol bersamaan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk
dan proses industrialisasi. Pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan kelebihan
penduduk dengan tekanan penduduk yang berat, dan dapat mendorong penduduk
untuk mempertahankan diri. Dalam hal ini antara lahan yang labil dan lahan yang
terlalu miring dijadikan tempat hunian bercocok tanam, maupun kegiatan yang
lain.

Hubungan manusia dengan alam menyangkut pertimbangan ekologis hal
ini penting karena apabila pembangunan melalaikan pertimbangan ekologis maka
akan mengakibatkan rusaknya alam, karena terkuras habisnya kesuburan tanah
pertanian yang merupakan penghasil produk pertanian, yaitu tempat dimana
produksi berjalan dan hasil produksi tersebut keluar. Ini berarti produktivitas
pertanian tertentu juga tergantung pada jenis lahannya. Tanaman yang  sesuai
jenis dan tanah yang ditumbuhinya maka akan menghasilkan produk dalam
jumlah yang besar, dan sebaliknya jika tanaman tersebut tidak sesuai dengan jenis
lahannya maka tanaman tersebut akan menghasilkan produksi kecil, oleh karena
itu hendaknya petani mengetahui jenis tanah dan tanaman yang cocok sehingga
dapat mendatangkan hasil yang diharapkan. Untuk memanfaatkan lahan diberikan
kinerja analisis potensi lahan. Evaluasi sumber daya lahan merupakan kegiatan
pokok dalam rangka suatu perencanaan wilayah. Penggunaan lahan diartikan
setiap bentuk campur tangan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik
material maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan dalam dua
golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan
pertanian. Peningkatan jumlah penduduk dalam segala aktivitas yang dilakukan
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pada penggunaan lahan diperlukan adanya perencanaan penggunaan lahan yang
lestari agar dicapai produksi pertanian yang tinggi maka penggunaan lahan
disesuaikan dengan kelas kemampuan lahan.

Budidaya kopi dikembangkan di Indonesia hampir tiga abad, yaitu sejak

tanaman kopi untuk pertama kali dimasukkan kepulau Jawa di zaman Hindia

Belanda pada tahun 1696, bersamaan waktunya dengan digemarinya minuman

kopi di kawasan Eropa. Indonesia pun tergolong sebagai salah satu sumber

penting kopi dunia. Dengan produksi sekitar 450.000 ton setahun, Indonesia

mampu mengembangkan ekspor sekitar 375.000 ton kopi setiap tahun akhir-akhir

ini. Kopi merupakan komoditi penyegar badan dan pikiran, karena itu kopi

diperlukan oleh penduduk seluruh dunia, dari desa-desa kecil, di pelosok-pelosok

negara sampai di kota-kota metropolitan dan pusat-pusat pariwisata internasional

di banyak negara. Kopi merupakan ekspor nomor dua yang terpenting di

Indonesia dan sampai sekarang Indonesia masih merupakan pengekspor ketiga di

dunia. Perlu kiranya diadakan pengkajian mendalam mengenai prospek perkopian

dunia dan peluang-peluang nyata bagi perkopian Indonesia untuk memenuhi

kebutuhan pasar. Dan amat mendesak pengembangan budidaya kopi   diarahkan

berdasarkan “kebijakan kopi” agar dapat meningkatkan perekonomian nasional

maupun memperbaiki pendapatan masyarakat, terutama masyarakat petani-

perkebunan kopi (Siswoputranto, 1993).

Peningkatan mutu kopi rakyat di Indonesia memang menghadapi berbagai

masalah. Antara lain bahwa varitas tanaman tidak seragam, tidak semuanya dari

jenis klon unggul, sebagian besar tanaman telah tua dan kurang pemeliharaan,

pemupukan pun kurang, serta pemberantasan hama juga kurang mendapatkan

perhatian. Lokasi–lokasi perkebunan rakyat yang terpencar-pencar menyulitkan

pembinaan dan penyuluhan. Para petani tidak intensif dalam mengelola kebun-

kebunnya karena umumnya luas kebun rata-rata tidak melebihi antara 1-2 Ha

kelemahan-kelemahan perkopian kita demikian mendesak perlu diarahkan untuk

maju secara teknis dan dengan dukungan kemampuan professional (James J.

Spillane, 1990).
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Menurut A. Zawawi Soeleiman dari AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi

Indonesia), keamanan harus ditegakkan dan kepada pengusaha/usahawan dalam

rantai perdagangan kopi agar memperhatikan jangan sampai terjadi “rush” dengan

memetik kopi lebih dini. Kesadaran yang harus ditegakkan adalah bahwa

usahawan dalam rantai perdagangan kopi supaya tidak memperendah kualitas

dengan sengaja mencampur kopi dengan bekas/bulukan. Dalam uji cita rasa, kopi

campuran demikian itu dapat diketahui.

Kegiatan perkebunan yang paling menonjol di wilayah Kabupaten Ogan

Komering Ulu (OKU) Selatan adalah perkebunan kopi rakyat dan areal

perkebunan yang terluas terdapat di Kecamatan Buay Pemaca seluas 12.697 Ha

dan produksi kopi 4.044,95 ton. Walaupun areal perkebunan ini cukup luas tapi

rata-rata produksinya lebih rendah dibandingkan dengan areal perkebunan yang

lain. Sebagaimana disajikan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1.1. Luas Areal dan Produksi Kebun Kopi Rakyat
  Di Kabupaten OKU Selatan tahun 2004

NO Kecamatan Luas Areal
(Ha)

Produksi
(Ton)

Rata-rata
Produktivitas

(Ton/Ha)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Banding Agung
Mekakau Ilir
Pulau Beringin
Muaradua Kisam
Kisam Tinggi
Muaradua
Buay Sandang Aji
Buay Runjung
Simpang
Buay Pemaca

9.890
10.368
9.127
8.287
5.160
4.850
6.816
7.700
3.650

12.697

4.005,45
3.755,25
3.492,00
5.185,00
1.973,70
1.964,35
2.883,60
3.118,50
1.478,25
4.044,95

0.405
0.362
0.382
0.625
0.382
0.405
0.423
0.405
0.405
0.318

Jumlah 78.545 31.901,05 0.406
Sumber : OKU Selatan dalam angka, tahun 2004.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas areal perkebunan

yang paling luas terdapat di kecamatan Buay Pemaca yaitu 12.697 Ha dengan

rata-rata produksi 0.318. Sedangkan areal perkebunan yang paling sempit terdapat

di kecamatan Simpang yaitu 3.650 Ha dengan rata-rata produksi 0.405. Walaupun

di kecamatn Buay Pemaca arealnya paling luas tetapi rata-rata produksinya paling

rendah dari kecamatan lainnya.
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Lahan perkebunan kopi tersebut ada yang tidak dikerjakan sendiri oleh

pemiliknya, tetapi diberikan kepada orang lain untuk digarap dengan sistem bagi

hasil, lazimnya dibagi sepertiga (mertelu), pemilik lahan hanya menyumbang atau

diminta oleh penggarap untuk memberikan pupuk dan untuk semua proses dari

penanaman hingga panen ditanggung oleh penggarap. Ada pula sistem pembagian

yang lain adalah bagi dua (paron), sistem inilah yang biasanya dipakai pada

umumnya sama halnya dengan sistem bagi sepertiga pemilik lahan hanya diminta

atau menyumbang pupuk saja untuk hal lain ditanggung oleh penggarap.

 Tanaman kopi pada umumnya di usahakan oleh penduduk biasa dengan

tehnik pertanian yang masih sangat sederhana atau belum dipiara secara intensif.

Sehingga tanaman itu seakan-akan tumbuh liar dan hasilnya pun kurang

memuaskan dibandingkan apabila diusahakan secara tehnik yang lebih maju. Di

dalam pembangunan seperti kita alami sekarang ini, sistim perkebunan semacam

itu tidaklah bisa dibenarkan, tetapi masyarakat petani-pekebun dan perkebunan

kopi kita perlu bisa mengikuti perkembangan mutakhir dengan  ditingkatkannya

ke arah usaha pertanian modern. Yakni dengan melakukan pengolahan tanah

secara sempurna, pemupukan, pemangkasan, pemberantasan hama atau penyakit

yang teratur. Lahan-lahan pertanian yang ditanami tanpa cara pengolahan

tanaman,  tanah dan air yang baik akan menyebabkan penurunan  produktivitas

tanahnya. Penurunan produktivitas tanah ini disebabkan oleh menurunnya

kesuburan tanah dan terjadinya gejala erosi karena adanya perubahan pada tanah.

Selanjutnya juga diungkapkan bahwa peranan pengolahan tanah menjadi lebih

mudah tererosi.

Daerah penelitian terletak pada kecamatan Buay Pemaca, secara

administratif termasuk dalam wilayah kabupaten OKU Selatan, propinsi

Sumatera Selatan, yang mempunyai kondisi fisik yang bervariasi baik tanah,

batuan maupun populasi tanaman. Kecamatan Buay Pemaca memiliki jumlah

penduduk 33.329 jiwa yang terdiri dari 18.248 jiwa penduduk laki-laki dan 15.081

jiwa perempuan dengan luas daerah 71.452 Ha yang terbagi menjadi 7 desa.

Berdasarkan peta tanah kabupaten OKU Selatan skala 1: 400.000 adalah podsolik
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merah kekuningan, andosol coklat tua, latosol coklat kemerahan, kombinasi

podsolik coklat dan regosol coklat kuning.

Secara umum dilihat dari faktor kemiringan lereng wilayah kecamatan

Buay Pemaca memiliki topografi yang cukup bervariasi, sebagai mana disajikan

pada tabel 2.

Tabel 1.2. Kemiringan Lereng di Kabupaten OKU Selatan
  Dirinci Menurut Luas Kecamatan ( Ha )

Kemiringan Lereng ( % )NO Kecamatan 0 - 3 3 - 7 7 - 10 > 40
1 Banding Agung 0.00 10.706,86 16.672,63 59.526,52
2 Mekakau Ilir 0.00 8.993,23 0.00 17.121,77
3 Pulau Beringin 0.00 1.383,29 53.035,36 43.881,35
4 Muaradua Kisam 0.00 1.988,55 14.295,59 19.297
5 Kisam Tinggi 0.00 10.433,64 14.613,18 16.653,18
6 Muaradua 0.00 8.659,03 14.877,42 19.358,54
7 Buay Sandang Aji 0.00 4.545,82 28.868,37 26.930,81
8 Buay Runjung 0.00 0.00 14.749,11 18.110,89
9 Simpang 23.501,69 11.633,53 18.075,91 27,87
10 Buay Pemaca 2.247,81 5.406,97 7.167,88 56.629,34

Jumlah 25.749,50 63.750,93 182.355,45 277.538,12
Sumber : OKU Selatan dalam angka, tahun 2004.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah di

kecamatan Buay Pemaca berada pada kemiringan 0 – 3 % sampai > 40 %. Ini

menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di kecamatan Buay Pemaca adalah

daerah dataran atau hampir datar hingga daerah yang sangat terjal atau curam.

• Kemiringan antara 0 – 3 %, menunjukkan daerah dataran atau hampir

datar.

• Kemiringan lereng antara 3 – 7 %, menunjukkan daerah dengan

kemiringan landai.

• Kemiringan lereng antara 7 – 10  %, menunjukkan daerah yang cukup

miring.

• Kemiringan lereng > 40 %, menunjukkan daerah yang sangat terjal atau

curam.

Tanah merupakan media utama tempat tumbuh tanaman yang terdapat di

suatu lahan terbentuk dari akumulasi tubuh alam karena adanya material batuan
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sebagai bahan induk tanah yang dipengaruhi oleh iklim, topografi, vegetasi,

mahluk hidup dan dalam waktu yang lama. Pengaruh relief terhadap lahan berupa

persebaran bentuk muka bumi dimana lereng datar merupakan daerah tempat

akumulasi material yang tererosi dari lereng yang lebih miring yang berada di

daerah atasnya. Hidrologi berpengaruh pada sistim tata air yang merupakan unsur

yang terpenting dalam pertumbuhan tanaman. Vegetasi berperan dalam

penyediaan unsur organik sedangkan mahluk hidup berperan dalam penguraian

sisa-sisa dari vegetasi dan mahluk hidup yang sudah mati menjadi unsur-unsur

yang diperlukan oleh tanaman.

Pengaruh topografi terhadap penduduk di daerah penelitian yaitu

kemiringan lereng. Kemiringan lereng inilah yang membuat penduduk harus dapat

memanfaatkan lahan agar dapat digunakan untuk lahan pertanian. Pemanfaatan

lahan yang miring dapat dilakukan dengan membuat terasering agar tanah yang

telah yang telah diolah tidak mengalami erosi akibat aliran air permukaan. Jika

erosi yang terjadi di biarkan akan berdampak pada lahan yang ada di daerah

penelitian akan berubah menjadi lahan kritis dan akhirnya tidak produktif lagi.

 Tanaman kopi rakyat sebagian besar di usahakan sebagai kebun-kebun

tertutup dan terletak terpencar-pencar di daerah yang sangat luas. Dan banyak

juga yang diusahakan sebagai tanaman pekarangan dan di tanam disekeliling

rumah. Bidang perkopian rakyat dewasa ini dihadapkan pada masalah rendahnya

produksi, sebagai akibat dari umur tanaman (umumnya di atas 20 tahun), jenis

tanaman (hampir seluruhnya terdiri atas tanaman semaian dari pohon-pohon induk

lokal), serta kurang baiknya pemeliharaan. Produksi juga sangat dipengaruhi oleh

perubahan-perubahan iklim. Dikenal adanya panen besar di seling panen kecil dan

dalam beberapa tahun sering diperoleh panen yang sangat besar.

Pemrosesan dan pemasaran kopi seluruhnya berada ditangan sektor swasta

tanpa adanya pengontrolan terhadap harga-harga kopi oleh pemerintah. Dalam

tahun-tahun terakhir ini peranan perantara (middlemen) telah berkurang karena

fasilitas transport yang telah ditingkatkan menurunkan biaya pengangkutan bagi

para petani yang membawa sendiri kopi mereka ke pasar-pasar daerah. Demikian

halnya para eksportir yang berusaha mendapatkan kualitas yang lebih konsisten,
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sering membeli langsung dari para petani. Meskipun demikian, ada sebagian hasil

bumi masih dijual beberapa kali ketengkulak, terutama yang ditanam ditempat-

tempat terpencil yang sulit dijangkau sarana transportasi. Petanipun sering terjerat

sistim ijon oleh tengkulak. Ironisnya, harga tersebut tidak jauh beda ketika dilepas

tengkulak kepedagang atau eksportir. Banyak yang curiga ini adalah bagian dari

“Permainan”ditingkat pedagang, misalnya biji kopi dicampur kulit (kopi) dan

disiram air untuk menambah berat. Faktor lain yang mempengaruhi produksi

adalah ancaman hama seperti pengerek batang dan ulat pemakan buah.

Tanaman kopi sangat mudah naik turun hasilnya dari tahun ke tahun.

Lazimnya hasil baik akan disusul dengan hasil rendah tahun berikutnya.

Perubahan-perubahan iklim, adanya hama atau penyakit tanaman mudah

mempengaruhi hasil kebun-kebun kopi, terutama kebun-kebun yang terletak di

daerah-daerah yang beriklim sedang. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi

relief yang sebagian besar berupa bukit dan pegunungan dengan kemiringan

lereng yang terjal sehingga banyak terjadi erosi maupun lahan kritis yang

berakibat turunnya produktivitas lahan.

Kondisi daerah penelitian tercermin pada luas daerah, jumlah penduduk,

luas areal perkebunan kopi antar desa dan jumlah petani. Tabel 3 berikut

menggambarkan keadaan  penduduk tersebut.

Tabel 1.3. Jumlah penduduk, Luas daerah, Luas areal perkebunan
 Di Kecamatan Buay Pemaca tahun 2004

No Desa Luas Daerah
( Ha )

Jumlah
Penduduk

( jiwa )

Luas Areal
Perkebunan

Kopi

Jumlah
Petani

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sipin
Tanjung Durian
Kotaway
Karet Jaya
Sri Menanti
Talang Padang
Serakat Jaya

11.723
15.295
15.472
7.835
6.575
8.784
5.768

5.069
7.952

12.891
1.820
2.204
2.438
955

3.200
3.122
3.100
1.500
650
625
500

986
1.446
2.355
688
389
601
645

Jumlah 71.452 33.329 12.697 7.110
Sumber : Monografi Kecamatan Buay Pemaca, 2004.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa desa yang paling padat

penduduknya yaitu desa Kotaway 12.891 jiwa dengan luas daerah 15.472 Ha. Sedangkan
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jumlah penduduknya paling paling rendah penduduknya yaitu desa Serakat Jaya 955 jiwa

dengan luas daerah 5.768 Ha.

Dari latar belakang dan permasalahan di atas maka penulis bermaksud

mengadakan penelitian dengan judul: “ ANALISIS GEOGRAFI TERHADAP

PRODUKSI TANAMAN KOPI DI KECAMATAN BUAY PEMACA

KABUPATEN OKU SELATAN SUMATERA SELATAN”

1.2. Perumusan Masalah

Setiap lahan dimungkinkan untuk segala macam penggunaan pertanian,

tetapi perlu diperhatikan keuntungannya dan kemungkinan kerugian pada lahan

yang digunakan. Maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut:

a. Faktor produksi apa yang berpengaruh terhadap produktivitas kopi di

daerah penelitian ?

b. Bagaimana pengaruh kondisi fisik daerah penelitian tersebut terhadap

produktivitas kopi?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan petani terhadap produktivitas

kopi.

b. Untuk mengetahui pengaruh perilaku petani terhadap produktivitas kopi.

c. Untuk mengetahui pengaruh kondisi fisik daerah penelitian terhadap

produktivitas kopi.

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai syarat menempuh ujian akhir tingkat sarjana Fakultas Geografi

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi

pengembangan dan pembudidayaan tanaman kopi.
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c. Sebagai bahan pertimbangan bagi petani dan pemegang kebijakan untuk

mengambil keputusan pengelolaan lahan agar diperoleh hasil pertanian

yang optimal.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan data dan

informasi mengenai factor yang berpengaruh terhadap hasil usaha

perkebunan kopi khususnya di daerah penelitian.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

Telaah Pustaka

“Keberhasilan pembangunan di bidang pertanian, mempunyai kaitan

yang erat dengan faktor-faktor geografi yaitu faktor fisis dan faktor non fisis.

Faktor fisis antara lain lahan yang subur, iklim yang mendukung, sumber air

yang memadai, sedangkan faktor non fisis adalah pada manusia itu sendiri

dalam mendaya gunakan sumberdaya alam tersebut, yang antara lain lewat

pengelolaan lahan, pengetahuan. Khususnya tentang faktor non fisis, menurut

Palte: “faktor-faktor non fisik termasuk didalamnya secara jelas. Faktor-faktor

yang bersifat politik, budaya, ekonomi, demografi dan sosial maupun

pengetahuan atau keterampilan teknologi menentukan pilihan untuk penerapan

sistim penggarapan lahan yang aktual dalam batas-batas berbagai

kemungkinan yang bersifat lingkungan, secara bersama-sama faktor-faktor

inilah yang sebenarnya bertanggung jawab dalam mewujudkan produktivitas

suatu daerah” (Palte, 1985).

Produktivitas tanah dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, dan biologi

lahan. Produktivitas berbagai tanaman dapat bervariasi karena adanya

perbedaan pembatas tanah, tingkat kesuburan tanah, teknologi yang

digunakan, variasi tanaman, serta faktor-faktor lain yang menyangkut curah

hujan, sinar matahari, dan musim yang tidak seragam. Produktifitas tanah

disamping oleh tingkat fisik tanah, drainase, dan kedalaman efektif tanah

(Nurhayati, 1986).

Menurut Mubyarto, usaha berhasilnya usahatani seseorang, maka ia

memenuhi atau memiliki empat faktor produksi dari usahatani yaitu: tanah,
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tenaga kerja, modal dan manajemen. Pentingnya ke-empat faktor tersebut,

secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lahan.

Lahan merupakan faktor produksi utama, dimana usahatani itu dapat

berlangsung. Menurut Mubyarto, lahan adalah sebagai salah satu faktor

produksi merupakan pabriknya hasil-hasil pertanian, yaitu tempat dimana

produksi berjalan dan dimana produksi keluar.

2. Tenaga Kerja.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang turut

menentukan, khususnya dalam usahatani. Tenaga kerja biasanya dari

dalam keluarga sendiri ataupun diluar keluarga. Sekalipun tersedia tenaga

kerja, namun, dengan tidak bersedianya lahan, akan menimbulkan

beberapa alternative, yaitu menyewa lahan dan menggarap lahan orang

lain.

3. Modal.

Modal juga merupakan salah satu faktor produksi yang turut

menentukan usahatani. Yang dimaksud modal disini adalah berupa uang

atau bentuk lainnya yang dapat dipakai untuk keberhasilan usahatani

tersebut atau dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang

bersama-sama faktor produksi tanah atau tenaga kerja menghasilkan

barang-barang baru yaitu dalam hal ini hasil pertanian.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa berhasil tidaknya

usahatani itu sangat tergantung dengan ada tidaknya modal yang dimiliki

oleh para petani tersebut.

4. Manajemen (tatalaksana).

Faktor produksi yang keempat ini juga turut mempengaruhi

keberhasilan usahatani, dan sangat erat hubungannya dengan tingkat

pengetahuan seseorang.
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Menurut Mubyarto:

“ Petani dalam usahanya tidak hanya mengembangkan tenaga (labour)

saja, tetapi lebih dari itu dia adalah pemimpin (manajer usahatani yang

mengatur organisasi produksi secara keseluruhan).

Pemrosesan dan pemasaran kopi seluruhnya berada ditangan sektor

swasta tanpa adanya pengontrolan terhadap harga-harga kopi oleh pemerintah.

Dalam tahun-tahun terakhir ini peranan perantara (middlemen) telah

berkurang karena fasilitas transport yang telah ditingkatkan menurunkan biaya

pengangkutan bagi para petani yang membawa sendiri kopi mereka ke pasar-

pasar daerah. Demikian halnya para eksportir yang berusaha mendapatkan

kualitas yang lebih konsisten, sering membeli langsung dari petani. Meskipun

demikian,  sebagian hasil bumi masih dijual beberapa kali, terutama yang

ditanam di tempat-tempat terpencil yang sulit dijangkau sarana transportasi.

Ada beberapa masalah berkenaan dengan sistem ini. Adanya sebagian

perantara berusaha supaya para petani memperoleh bagian yang lebih kecil

dari harga FOB bila dibandingkan dengan keadaan sebaliknya. Para perantara

mencampur kopi dari daerah yang berbeda, dan yang pemetikannya pada hari-

hari yang berbeda-beda. Teknik ini mengakibatkan tidak ratanya atau tidak

samanya kualitas. Perbedaan harga antara kopi yang tingkatnya berbeda tidak

mendorong para petani untuk lebih berhati-hati dalam pengeringan dan

pengulitannya, sebagai akibatnya kopi sampai ke tangan eksportir harus

dikeringkan lagi dan diseleksi kembali. Pada saat harga tinggi mungkin

kualitas lebih merosot lagi karena untuk memaksimalkan pendapatan pada

jangka pendek, para petani mungkin terpaksa terlalu cepat mengumpulkan

panen dan mencampur jenis kopi yang berkualitas baik dengan yang buruk.

Para perantara mungkin juga mencampur kopi itu atau menurunkan

kualitasnya ( James J. Spillane, 1990 ).

Menurut tim penulis aksi agraris kanisius dalam bukunya” Bercocok

Tanam Kopi” tahun 1994, tanaman kopi dapat tumbuh karena dipengaruhi

oleh dua faktor yaitu dalam dan luar:
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1.  Faktor Dalam

Faktor dalam juga disebut sifat pembawaan. Yaitu sifat yang temurun

pada turunannya. Sifat dalam dari tumbuh-tumbuhan itu tidak mudah diubah,

hanya dapat ditekan untuk sementara waktu. Dalam hal tanaman kopi ada

yang sifat produksinya tinggi, ada pula yang produksinya rendah atau sedang.

Sudah barang tentu apabila kita menanam, pasti memilih jenis-jenis yang

produksinya tinggi, dengan maksud hanya tanaman yang demikianlah yang

akan diperbanyak. Kalau salah memilih berarti gagal dalam segala hal.

2. Faktor Luar

Faktor luar juga sering disebut faktor lingkungan.

Hal ini besar sekali pengaruhnya terhadap produksi. Sebab walaupun telah

diketemukan jenis bibit unggul, tetapi faktor luar tidak diperhatikan, berarti

suatu kegagalan. Faktor luar yang perlu mendapat perhatian ialah keadaan:

a. Iklim. Daerah yang cocok untuk tanaman kopi adalah pada zona antara 100

LU dan 100 LS. Iklim terdiri dari: (a) Curah hujan. Curah hujan tahunan

yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kopi antara 1000-2000 mm.

Optimal antara 2000-3000 mm. Di Indonesia curah hujan mencapai 2500-

3500 mm. curah hujan yang melampaui batas tersebut juga baik, akan

tetapi bila letak daerah itu semakin tinggi, biasanya musim keringnya amat

pendek. Padahal musim kering yang agak panjang pun sangat diperlukan

untuk memperoleh produksi yang tinggi. Tanaman kopi menghendaki

musim kemarau yang berlangsung 3-4 bulan. (b) Tinggi tempat. Tanaman

kopi ini aslinya tumbuh di hutan belantara dengan keadaan tanaman yang

sangat dan dapat  hidup dari permukaan laut sampai ketinggian 1500 m.

Tetapi di Jawa tanaman ini optimal sekitar ketinggian 300-700 m, sedang

di tanah asalnya sampai ketinggian 1200 m dari permukaan laut. Untuk

pertumbuhan kopi yang baik memerlukan suhu antara 210 C -  240 C.  (c)

Angin. Pohon kopi tidak tahan terhadap angin yang kencang, lebih-lebih

di musim kemarau, karena angin ini akan mempertinggi penguapan air di

permukaan tanah pada perkebunan. Selain mempertinggi penguapan, dapat

juga mematahkan dan merebahkan pohon pelindung yang tinggi, sehingga
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dapat merusak tanaman dibawahnya. Untuk mengurangi kerasnya

guncangan angin, di tepi-tepi perkebunan dapat ditanami pohon penahan

angina. Selain itu pohon pelindung dapat mengurangi derasnya angina. (d)

Pengaruh iklim terhadap produksi. Iklim besar sekali pengaruhnya

terhadap produksi. Pengaruh ini sudah nampak menjelang cabang-cabang

yang dewasa itu akan berbunga, sampai menjadi buah yang masak. Dalam

hal ini yang memegang peran adalah curah hujan dan pancaran sinar

matahari.

b. Tanah. Pada umumnya tanaman kopi menghendaki tanah lapisan atasnya

dalam, gembur, subur, banyak mengandung humus dan permeabel, atau

dengan kata lain tekstur tanah harus baik. Tanaman kopi menghendaki

reaksi yang asam dengan pH 5½ -6½. Tetapi hasil yang baik seringkali

diperoleh pada tanah yang lebih asam, dengan catatan keadaan fisiknya

baik, dengan daun-daun cukup ion ca++ untuk fisiologi zat makanan

dengan jumlah makanan tanaman yang cukup. Pada tanah yang bereaksi

lebih asam, dapat dinetralisasi dengan kapur tohor, atau yang lebih tepat

diberikan dalam bentuk pupuk.

c. Pohon pelindung dan penutup tanah. (a) Pohon pelindung. Pohon

pelindung guna untuk menghindarikemungkinan-kemungkinan yang

buruk, seperti: menahan teriknya sinar matahari, mengurangi guncangan

angin malam, mencegah erosi, mengurangi hilangnya zat hara yang

disebabkan air hujan, menambah bahan organis yang banyak sangat

berguna untuk memperbaiki fisik dan struktur tanah, memberi persediaan

zat-zat makanan pada permukaan tanah, yang berasal dari daun-daun

gugur. Pohon pelindung yang digunakan dadap, sengon laut dan lamtoro.

(b) Penutup tanah. Penutup tanah yang menjalar dan rumput-rumputan

serta tanaman yang berbentuk perdu sangat dibutuhkan oleh tanaman kopi

yang kurang peneduhnya.

d. Pemeliharaan. Tanaman kopi adalah tanaman yang sangat rumit, maka

memerlukan perhatian khusus dari tahun ke tahun. Secara garis besarnya

pemeliharaan ada dua macam: pada tanaman pokok dan tanaman naungan.
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Pemeliharaan-pemeliharaan tersebut meliputi: penyulaman, pemangkasan,

pendangiran, pemupukan dan pemberantasan hama/penyakit. Apabila

syarat-syarat tumbuh tanaman kopi tidak terpenuhi maka akan

menghambat tanaman dan pengaruh terhadap hasil produksi tanaman kopi.

Penggunaan lahan merupakan kegiatan manusia terhadap lahan untuk

memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan pertanian

berkaitan dengan peningkatan produksi dan hasil yang tinggi serta lestari

maka tanaman yang diusahakan pada suatu lahan harus sesuai dengan

kemampuan lahannya. Oleh karena itu dalam perencanaan penggunaan

lahan, kesesuaian lahan sangat penting karena sebagai suatu syarat untuk

berhasilnya suatu usaha pertanian.

Penelitian sebelumnya

Muhammad Sulthon (2000) melakukan penelitian dengan judul

”Perubahan Produktivitas Tanah Pada Lahan Sawah Akibat Penanaman Padi

Secara Terus Menerus Di Kecamatan Minggir kabupaten Sleman propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta” bertujuan mengetahui perubahan produktivitas

tanah pada lahan sawah yang terjadi sebagai akibat dari perlakuan penanaman

padi secara terus menerus yang dilakukan petani.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian dilakukan dengan

analisis deskriptif komparatif sampel diambil pada pada masing-masing satuan

lahan dan kemudian diteliti di laboratorium. Data-data hasil penelitian

penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan formula indeks

produktivitas tanah oleh fito.

Hasil dari perbandingan indeks produktivitas tanah menunjukkan empat

dari enam satuan lahan mengalami perubahan indeks produktivitas tanah yaitu

sawah yang mengalami pergantian tanaman mempunyai indeks produktivitas

dan harkat lebih tinggi dibandingkan dengan sawah yang ditanami padi terus

menerus.

Atik Rahmawati (2004) melakukan penelitian dengan judul “Anallisis

Keruangan Data Produksi Pertanian Bahan Pangan Di Kabupaten Boyolali

Tahun 1997-2001” Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengajukan data
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produksi  pertanian  bahan pangan dalam bentuk peta dalam unit wilayah

terkecil di kecamatan dan untuk memperoleh gambaran tentang  persebaran

dan perkembangan produksi  pertanian bahan pangan di tiap-tiap kecamatan di

daerah penelitian.

 Data yang dikumpulkan  dan digunakan dalam penelitian ini merupakan

data sekunder yang dikelompokkan per unit kecamatan. Macam data yang

kumpulkan antara lain seperti :  data produksi pertanian bahan pangan, dan

rata-rata luas panen, data rata-rata produksi pertanian bahan pangan, data rata-

rata kepadatan penduduk, data luas penggunaan lahan pertanian menurut

irigasi.

Metode pemetaan menggunakan desain simbol yang berupa titik dan

area. Simbol titik yang dimaksud adalah titik kuantitatif yang berupa

lingkaran, grafik batang  kelompok, diagram batang campuran, dan simbol

area kuantitatif. Sedangkan metode evaluasinya dilakukan dengan cara

komperatif yaitu membandingakan peta yang dihasilkan antara peta yang satu

dengan peta yang lain secara kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini berupa peta perkembangan produksi pertanian

bahan pangan, peta rata-rata produksi pertanian bahan pangan, peta rata-rata

produktivitas lahan pertanian bahan pangan, peta rata-rata produktivitas lahan

pertanian bahan pangan setara harga padi, peta kepadatan penduduk, peta luas

penggunaan lahan menurut irigasi, peta perubahan penggunaan lahan dengan

skala 1:350. 000

Gunardo (1999), dalam penelitian yang berjudul Teknologi Usaha Tani,

pendapatan petani diversifikasi mata pencaharian di Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian ini menggunakan metode survei, dan dari hasil penelitian

menunjukan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan terhadap penerapan

teknologi usaha tani menurut latar belakang topografinya dan tidak ada

perbedaan yang signifikan terhadap penerapan usaha tani menurut

aksesibilitasnya. Serta secara kuantitatif diversifikasi mata pencaharian di

daerah perbukitan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan

dataran rendah dan pegunungan. Sedangkan mengenai tambahan pendapatan
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yang diperoleh dari penerapan teknologi usaha tani, didaerah perbukitan lebih

besar daripada dataran rendah dan pegunungan.

Berdasarkan penelitian ketiga tersebut penulis mengacu pada

ketiganya dalam hal metode. Adapun untuk legih jelasnya perbandingan

penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4. Perbandingan Penelitian

Nama Muhammad Sulthon
(2000) Atik Rahmawati (2004 Gunardo R.B. (1999) Dewi Utami (2006)

Judul Perubahan
Produktivitas Tanah
Pada Lahan Sawah
Akibat Penanaman
Padi Secara Terus
menerus Di Kecamatan
Minggir Kabupaten
Sleman Propinsi
Daerah Istimewa
Yogyakarta

Analisis Keruangan Data
Produksi Pertanian Bahan
Pangan Di Kabupaten
Boyolali Tahun 1997-
2001

Teknologi Usaha Tani, Pendapatan Petani,
dan Diversifikasi Mata pencaharian di
Kabupaten Kulon Progo

Analisis Geografi
Terhadap Produksi
Tanaman Kopi Di
Kecamatan Buay
Pemaca Kabupaten
OKU Selatan
Sumatera Selatan

Tujuan Mengetahui perubahan
produktivitas tanah
pada lahan sawah yang
terjadi sebagai akibat
perlakuan penanaman
padi secara terus
menerus yang
dilakukan petani

Menyajikan data
produksi pertanian bahan
pangan dalam bentuk
peta dengan unit wilayah
terkecil dikecamatan dan
untuk memperoleh
gambaran tentang
persebaran dan
perkembangan produksi
pertanian bahan pangan
ditiap-tiap kecamatan
didaerah penelitian

Mengetahui seberapa jauh penerapan
teknologi usaha tani dalam menambah
pendapatan petani dan menciptakan
diversifikasi mata pencaharian didaerah
yang berbeda topografinya dan
aksesibilitasnya

Mengetahui faktor
produksi yang paling
berpengaruh
terhadap
produktivitas kopi di
daerah penelitian
dan mengetahui
pengaruh kondisi
fisik daerah
penelitian terhadap
produktivitas

Data Primer dan Sekunder  Sekunder Primer Primer dan Sekunder

Metode Survei lapangan dan
analisa laboratorium

Pengumpulan data
sekunder

Survei lapangan Survei lapangan

Hasil Klasifikasi perubahan
tinggkat kesuburan
tanah

Peta perkembangan
produksi bahan pangan,
peta rata-rata produksi
pertanian bahan pangan,
peta rata-rata produsi
pertanian bahan pangan,
peta rata-rata
produktivitas lahan
pertanian bahan pangan
setara harga padi, peta
jaringan iarigasi, peta
kepadatan penduduk

Terjadi perbedaan yang signifikan dalam
penerapan teknologi usaha tani menurut
latar belakang topografinya. Serta tidak ada
perbedaan yang signifikan penerapan
teknologi usaha tani menurut
aksesibilitasnya. Serta secara kuantitatif
diversifikasi mata pencaharian di daerah
perbukitan menyerap tenaga kerja yang
lebih banyak dibandingkan daerah dataran
rendah dan pegunungan. Sedangkan
mengenai tambhan pendapatan yang
diperoleh dari penerapan teknologi usaha
tani, di daerah perbukitan lebih besar
daripada di daerah dataran rendah dan di
daerah pegunungan.
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1.6. Kerangka Pemikiran

Bedasarkan tinjauan pustaka sebelumnya, maka kerangka pemikiran

didasari pada pendapat Nursid Sumaatmadja, dalam bukunya “ Studi Geografi”

yaitu :

“Pertaniaan sebagai suatu sistem keruangan, merupakan perpaduan

subsistem fisis dengan subsistem manusia. Ke dalam subsistem fisis termasuk

komponen-komponen lahan, iklim, hidrologi, topografi dengan segala proses

alamiahnya, sedangkan ke dalam subsistem manusia termasuk tenaga kerja,

kemampuan teknologi tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat,

kemampuan ekonomi, dan kondisi politik setempat” (Sumaatmadja, 1981).

Melihat pendapat Nursid Sumaatmadtja tersebut diatas pertanian atau usahatani,

maka dapatlah disimpulkan terdapat dua komponen utama dalam usahatani yaitu,

komponen alam atau fisis, maupun komponen manusia (petani). Namum

demikian yang menjadi sorotan utama penulis adalah komponen manusia, yang

khususnya tentang pengetahuan manusia (petani), perilaku petani. Hal ini didasari

kenyataan bahwa komponen-komponen tersebut sangat berpengaruh dalam

menentukan dalam mendayagunakan sumberdaya alam, khususnya dalam

berusahatani Kopi, sedangkan komponen alam, dalam hal ini di daerah penelitian

lahannya cukup subur dan sumber airnya cukup memadai, sehingga tinggalah

manusia mendayagunakannya.
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Diagram Alir Pemikiran

Sumber: Penulis

Ø Penjelasan gambar

Usaha perkebunan merupakan paduan antara komponen manusia dan

komponen fisik dan non fisik. Usaha perkebunan merupakan suatu system yang

keberhasilannya ditentukan oleh komponen tersebut diatas sebagai sebagai

subsistemnya. Komponen alam terdiri dari lahan, air, iklim, topografi dan lainnya:

Topografi

Produktivitas

Wilayah

Produktivitas

Topografi

FAKTOR YANG
BERPENGARUH

TERHADAP PRODUKSI
Ø Pengetahuan petani

- Pemupukkan
- Obat-obatan

Ø Perilaku petani
Ø Relief

Petani

PETA HASIL
Peta klasifikasi pengetahuan,

perilaku petani dan produktivitas

Petani
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komponen manusia terdiri dari status penguasaan lahan (milik sendiri, sewa dan

bagi hasil), pengetahuan petani (pemupukkan, pengunaan obat-obatan, perilaku

petani (penyiangan). Komponen tersebut diatas, saling mempengaruhi dan saling

melengkapi yang uraiannya secara singkat sebagai berikut :

Alam sangat berpengaruh pada manusia, karena merupakan sumber yang

diusahakannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya, sebaliknya

manusia mempengaruhi alam untuk dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Karena

terbatas dimiliki manusia maka mengakibatkan adanya status penguasaan lahan

yang didalamnya terdiri atas tiga macam ( milik sendiri, sewa, bagi hasil).

Manusia dalam mengusahakan alam untuk memenuhi tuntutan kebutuhan

hidupnya, ia harus memiliki pengetahuan dalam hal ini pengetahuan dalam hal

bercocok tanam, pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya sehingga usaha

perkebunannya sangat berhasil.

1.7. Hipotesis

1. Kurangnya tingkat pengetahuan petani mengakibatkan produktivitas atau

hasil usaha perkebunan rendah, baik untuk daerah dengan jenis relief datar

ataupun perbukitan hingga pegunungan.

2. Perilaku petani pada lahan perkebunan dengan jenis relief datar ataupun

perbukitan hingga pegunungan akan berpengaruh terhadap produktivitas

atau hasil usaha perkebunan.

3. Untuk daerah yang mempunyai jenis relief datar produktivitasnya lebih

tinggi dibandingkan dengan relief perbukitan hingga pegunungan.

1.8. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey.

Menurut Singarimbun (1989), yang dimaksud metode survey adalah

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dengan metode ini
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diharapkan akan memperoleh hasil yang mampu menggambarkan sifat dari

populasi yang bersangkutan.

1.8.1. Pemilihan Daerah Penelitian

Pemilihan daerah penelitian menggunakan metode purposif yaitu

penentuan daerah penelitian yang mendasarkan pada pertimbangan tertentu

yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Bintarto dan Surastopo, 1987).

Seperti yang telah disebutkan bahwa penelitian dilakukan di Kecamatan Buay

Pemaca. Dipilihnya daerah ini sebagai daerah penelitian karena (1) Wilayah

Kecamatan Buay Pemaca merupakan salah satu sentra penghasil kopi (2)

Kecamatan Buay Pemaca ini memiliki variasi relief yang beragam yaitu dari

relief datar, bergelombang hingga pegunungan (3) Jumlah hasil produksi yang

rendah (4) menghasilkan biji kopi asalan dan tidak memenuhi Standar mutu

(5) Perlunya informasi mengenai data di daerah penelitian yang diharapkan

dapat memberikan masukan bagi kepentingan pengembangan sektor

perkebunan.

1.8.2. Variabel dan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, secara garis besar

dibagi     menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terstruktur pada

responden dengan menggunakan kuesioner. Selain itu juga data hasil

wawancara bebas di lapangan dengan penduduk dan pejabat setempat

tentang keadaan yang berhubungan dengan penelitian. Varibel yang

dikumpulkan meliputi luas pemilikan lahan, cara pengolahan,

pemupukan dan obat-obatan.

b. Data sekunder diperoleh dari berbagai pihak atau instansi yang

berkaitan dengan tema penelitian, antara lain yaitu:

      Data letak, batas dan luas kecamatan Buay Pemaca, jumlah penduduk,

fasilitas sosial ekonomi, topografi, iklim, dan peta jenis tanah

(Bappeda Kabupaten OKU Selatan). Data produksi, luas panen, rata-

rata produksi ( BPS Kabupaten OKU Selatan) serta data sekunder lain

dari instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.
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1.8.3. Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah petani kopi di Kecamatan Buay

Pemaca. Responden diambil di Desa Kotaway dan Serakat Jaya

berdasarkan pada jenis relief yang berbeda di daerah penelitian.

Responden diambil 5 % dari populasi 3.000 petani yaitu 150 petani dari

dua Desa tersebut. Responden diambil secara random (acak).

Dipilihnya kedua Desa tersebut secara purposive dengan

pertimbangan karena dua Desa tersebut mempunyai jenis kopi yang sama

yaitu robusta dan mempunyai jenis relief yang berbeda.

Hasil yang diharapkan adalah untuk mengetahui perbedaan dan

persamaan antar wilayah.

1.8.4. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dianalisis dengan

menggunakan table silang, frekuensi dan uji tatistik Korelasi Product

Moment  (Sutisno Hadi, 1987) untuk menguji sejauh mana kekuatan

hubungannya dari kedua tabel tersebut. Adapun rumus Korelasi Product

Momoent adalah sebagai berikut:

{ }{ }2222xy
)y()y.N(.)x()x.N(

)y)(x()xy.N(r
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=

Keterangan :

r xy =  Korelasi product moment pearson

X =  Variabel pengaruh

Y =  Variabel terpengaruh

N =  Jumlah sampel

( Sumber : Sutrisno Hadi, 1987)

Ø Definisi variabel untuk pelaksanaan penelitian

Guna dapat mengukur variabel-variabel penelitian seperti telah

dikemukakan di depan, perlu diadakan pembatasan-pembatasan terhadap

variabel-variabel tersebut sebagai berikut :
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Produktivitas lahan perkebunan garapan, seperti telah diketahui

bahwa ada dua bentuk status penguasaan atas lahan garapan, yaitu pemilik

dan penggarap. Maka yang dipakai dalam pengukuran adalah pemilik dan

penggarap, karena merekalah yang langsung terlibat dalam mengerjakan

kebun, sedangkan yang dimaksud dengan

produktivitas adalah kemampuan atau kualitas lahan tersebut untuk

memberikan hasil yang sebanding dengan volume kerja atau intensistas

kerja.

a. Pengetahuan petani (XI). Meliputi frekuensi pemupukkan dan

penggunaan obat-obatan. Setiap petani dilokasi penelitian hanya

mengusahakan satu bidang lahan kebun. Untuk menganalisis dan

memberi skor pada masing-masing variabel, yaitu menggunakan :

diinginkanyangkelasJumlah
terendahNilaitertinggiNilaiKI −

=

Serta menggunakan standart dalam penggunaan  dari setiap variabel

tersebut dalam pertanian.

b. Perilaku petani (X2), meliputi frekuensi penyiangan, untuk

menganalisis dan memberi skor masing-masing variabel, yaitu

menggunakan :

diinginkanyangkelasJumlah
terendahNilaitertinggiNilaiKI −

=

c. Jenis relief, karena ada perbedaan jenis relief di daerah penelitian jenis

relief ini digunakan untuk mengetahui rata-rata produktivitas lebih

baik jenis relief yang mana yang ada di daerah penelitian.

d. Hasil usaha perkebunan kopi atau produktivitas sebagai variabel

terpengaruh, yaitu hasil yang diperoleh sesuai dengan volume kerja

atau intensitas kerja selama satu tahun.
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1.9 Definisi Operasional

Ø Variabel penelitian

Berdasarkan beberapa hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya

maka variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut :

a. Variabel pengaruh (independent variabel), yaitu : pengetahuan dan

pengalaman petani (X1), perilaku petani (X2), jenis relief (X3).

b. Variabel terpengaruh (Dependent variabel), yaitu : produktivitas

atau hasil usaha perkebunan kopi (Y).

Tabel 1.7 Kedudukan Variabel-variabel Penelitian

No Variabel Pengaruh Variabel Terpengaruh

1 Pengetahuan Petani (X1) Produktivitas atau hasil usaha perkebunan

kopi (Y)

2 Perilaku Petani (X2) Produktivitas atau hasil usaha perkebunan

kopi (Y)

3 Jenis relief (X3) Produktivitas atau hasil usaha perkebunan

kopi (Y)
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