
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil buminya. 

Sebagian besar perekonomian Indonesia masih bertumpu pada sektor primer, yang 

mencakup pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.Sektor primer 

merupakan sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya secara 

langsung.Indonesia merupakan negara dengan hasil bumi yang melimpah, apalagi 

kaya dengan rempah – rempahnya yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Tanah yang subur serta iklim tropis sangat cocok untuk tumbuh kembang 

berbagai tumbuhan, Salah satu faktor penting dalam perkembangannya suatu 

tanaman adalah kesesuaian iklim.Iklim dianggap penting dalam siklus hidup 

tumbuhan.Hal tersebut dikarenakan iklim mencakup curah hujan serta suhu pada 

suatu lingkungan yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal.Untuk itu kesesuian iklim setiap tanaman tentunya perlu diperhatikan 

secara seksama. 

Iklim adalah karakter cuaca pada suatu wilayah yang didasarkan atas yang 

terkumpul selama kurun waktu yang cukup lama, sekitar 30 tahun (Benyamin, 

1994 dalam Priyana, 2008).Iklim erat kaitannya dengan curah hujan serta faktor 

yang mempengaruhi iklim seperti suhu udara, kelembaban udara, lama penyinaran 

matahari, kecepatan dan arah angin. Faktor – faktor tersebut akan mempengaruhi 

iklim menjadikan karakteristik wilayah. Salah satu unsur iklim yaitu suhu 

dipengaruhi oleh kondisi topografi suatu wilayah.Wilayah dengan topografi 

pegunungan cenderung memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan topografi 

daratan rendah yang cenderung memiliki suhu lebih tinggi.Dapat dikatakan bahwa 

topografi turut serta dalam mempengaruhi iklim suatu wilayah.Semakin 

bervariasinya topografi suatu wilayah maka, semakin bervariasi pula iklimnya. 
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Perubahan iklim pada suatu wilayah juga berdampak pada tumbuh kembang 

dan produksi suatu tanaman. Pada tahun 1963, 1967, 1972, dan 1976 di Indonesia 

mengalami musim kemarau panjang, sehingga menyebabkan beberapa tanaman 

gagal panen dikarenakan banyak tanaman yang mati. Dampak tersebut sangat 

terasa pada jenis tanaman yang peka terhadap perubahan iklim. Salah satu 

tanaman yang peka terhadap perubahan iklim yaitu tanaman cengkeh, Hal tersebut 

dapat diketahui pada tahun 1963 dan 1972 mengalami musim kemarau panjang 

sehingga menyebabkan beberapa sumber air kering. Dampak kekeringan tersebut 

menyebabkan tidak kurang dari 75% tanaman cengkeh di seluruh Indonesia tidak 

tertolong. Pada tahun – tahun yang memiliki jumlah curah hujan tinggi seperti 

pada tahun 1973 dan 1975 juga menyebabkan gagalnya panen tanaman cengkeh 

dikarenakan banyak tumbuhan yang mati karena pembusukan pada bagian akar 

tanaman (AAK, 1981). Maka dari itu perlunya pengetahuan petani tentang syarat 

penanaman yang baik seperti drinase yang baik, agar air hujan tidak menggenang 

di sekitar area tumbuhan cengkeh, menjauhkan dari busuknya akar cengkeh ini. 

Tanaman cengkeh merupakan salah satu bahan pokok dalam bumbu rokok 

kretek dan juga digunakan untuk bahan bumbu masakan maupun bahan baku 

parfum. Jumlah permintaan akan cengkeh mengalami peningkatan yang 

siginifikan. Hal tersebut dikarenakan konsumen rokok semakin meningkat seiring 

dengan pertambahan jumlah penduduk. Peningkatan permintaan akan cengkeh di 

Indonesia dapat diketahui dari import yang dibutuhkan untuk memenuhi 

permintaan selama kurun waktu 7 tahun terakhir mencapai 29.342 ton. Data 

selengkapnya tentang jumlah import cengkeh tersaji lengkap dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Jumlah Import Cengkeh 

No Tahun Volume (Ton) 

1 2010 277 

2 2011 14.979 

3 2012 7.164 

4 2013 308 

5 2014 32 

6 2015 11 

7 2016 6.571 

 Total 29.342 

Sumber: Diretorat Jendral Pekebunan, 2016 
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Berdasarkan Tabel 1.1, Terlihat bahwa jumlah permintaan cengkeh di 

Indonesia masih tinggi, namun komoditi cengkeh tidak memiliki patokan harga 

yang pasti. Adapun harga cengkeh berkisar antara 38.000 – 120.000/kg.Hal ini 

dikarenakan jumlah persediaan cengkeh yang fluktuatif.Kondisi ini juga 

menyebabkan ketidakstabilan pasar yang sangat tinggi, sehingga resiko produksi 

cengkeh sangat tinggi pula (Bursatriannyo, 2015). Berdasarkan data tersebut, 

pemenuhan akan  permintaan cengkeh sangat signifikan mengingat cengkeh 

merupakan bahan pokok dalam industri rokok, tetapi pasaran dalam negeri tidak 

bisa mencukupi permintaan.  

Agar didapati hasil produksi yang yang maksimal tanaman cengkeh 

memiliki syarat tumbuh kembang sehingga menyebabkan tanaman cengkeh tidak 

dapat ditanam di sembarang tempat. Syarat tumbuh kembang cengkeh meliputi 

keadaan pH tanah antara nilai 4,5 – 7, artinya cocok pada tanah asam sampai 

netral. Tumbuhan cengkeh ini baik di tanam di tanah yang agak miring ke timur, 

supaya terkena sinar matahari pagi sepenuhnya, hal ini tidak menutupi 

kemungkinan untuk tanah datar. Cengkeh dapat tumbuh di ketinggian dari 200 – 

1000 mdpl, suhu udara 24 – 270C, dan curah hujan 60 – 80 mm/bulan atau 2000 – 

3500 mm/tahun (AAK, 1981). Dari syarat tumbuh kembang tanaman cengkeh ini, 

diharapkan para petani juga mengetahui supaya didapatkan panen yang sangat 

memuasakan, dan mengurangi permasalahan gagal panen yang terjadi. 

Penelitian ini dilakukan di daerah lereng Gunung Merapi dan Merbabu 

bagian timur mencakup wilayah Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, 

Boyolali, dan Mojosongo, yang mempunya kandungan tanah litosol coklat dan  

andosol coklat, karna masih satu lingkum daerah vulkan makan jenis tanahnya 

sama. Pemilihan lokasi tersebut mengacu pada daerah yang hanya menjadi pusat 

tanaman cengkeh.Daerah penelitian memiliki topografi yang bervariasi dengan 

ketinggian antara 700 – 1500 mdpl (BPS Kabupaten Boyolali Dalam Angka, 

2017). Hal tersebut pastinya akan menyebabkan kondisi iklim yang bervariatif 

pula. Lokasinya yang berada pada wilayah vulkan menjadikan tanaman di daerah 

penelitian tergolong subur dibandingkan dengan daerah di kecamatan – kecamatan 
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yang terletak di bagian utara lereng Gunung Merapi dan Merbabu yang letaknya 

relatif jauh antara lain meliputi wilayah Kecamatan Sambi, Ngemplak, Nogosari, 

Simo, Andong, Kemusu, Wonosegoro dan Juwangi. Hal tersebut juga dipengaruhi 

dari faktor ketinggian tempat yang kurang dari 200 mdpl (BPS Kabupaten 

Boyolali Dalam Angka, 2017) yang tidak sesuai dengan syarat tumbuh kembang 

tanaman cengkeh.Wilayah yang menjadi sentral tanaman cengkeh di wilayah 

Kabupaten Boyolali tersaji lengkap dalam Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Luasan dan Hasil Produksi Tanaman Cengkeh di Kabupaten Boyolali 

NO Kecamatan 

2013 2014 2015 2016 

Luas 

panen 

(Ha) 

Prod 

Bunga 

Kering 

(Kw) 

Luas 

panen 

(Ha) 

Prod 

Bunga 

Kering 

(Kw) 

Luas 

panen 

(Ha) 

Prod 

Bunga 

Kering 

(Kw) 

Luas 

panen 

(Ha) 

Prod 

Bunga 

Kering 

(Kw) 

1 Selo 0 0 0 0 0    

2 Ampel 160.00 - 160.00 576.00 650.30 912.00 620.66 832.00 

3 Cepogo 40.00 58.00 40.00 120.00 242.60 45.5 251.50 280.00 

4 Musuk 10.69 3.184,90 747.10 51.31 812.90 765.54 812.90 2.862,00 

5 Boyolali 4.81 0- 4.96 13.47 7.50 17.65 6.91 21.89 

6 Mojosongo 10.00 23.00 10.00 23.00 10.00 0.1 10.00 45.30 

7 Teras - - - - - - - - 

8 Sawit - - - - - - - - 

9 Banyudono - - - - - - - - 

10 Sambi - - - - - - - - 

11 Ngemplak - - - - - - - - 

12 Nogosari - - - - - - - - 

13 Simo - - - - - - - - 

14 Karanggede 3.00 9.00 3.00 9.00 4.00 - 2.04 1.76 

15 Klego 1.33 3.59 1.33 3.59 - - - - 

16 Andong - - - - - - - - 

17 Kemusu - - - - - - - - 

18 Wonosegoro - - - - - - - - 

19 Juwangi - - - - - - - - 

  JUMLAH 274,83 346,775 1.008,39 914,95 1.804,90 13.598,79 9.564,01 1.260,612 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali 

Berdasarkan Tabel 1.2. menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara 

luasan panen dengan produksi yang dihasilkan. Berdasarkan data yang bersumber 

dari Dinas Pertanian memunculkan permasalahan dari bertambahnya luasan panen 

tanaman Cengkeh, akan tetapi mengalami penurunan jumlah produksi dan juga di 

beberapa wilayah mengalami penurunan luas panen, sehingga berpengaruh pada 

jumlah panen. Salah satu wilayah yang mengalami penurunan yang signifikan 



5 
 

 

 

berada di Kecamatan Mojosongo, yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2013 luasan panen tanaman cengkeh sebesar 10 Ha, dengan hasil 

produksi bunga kering mencapai 23 Kw. Pada tahun 2015-2016 luasan panen 

tanaman cengkeh konstan, namun terjadi penurunan produksi bunga kering 

mengalami penurunan yang siginifikan yaitu sebesar 22.9 Kw. Pada tahun 2016 

luasan panen konstan dengan jumlah produksi bunga kering sebesar 45.30Kw, 

Fluktuasi jumlah panen yang tidak stabil juga banyak terjadi di wilayah 

Kecamatan lain . 

Penurunan produksi cengkeh di lereng Gunung Merapi dan Merbabu, yang 

menjadi sentral penanaman cengkeh di Kabupaten Boyolali pastinya akan 

mempengaruhi kestabilan harga di pasar. Hal tersebut dikarenakan wilayah 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumbangsih 

produksi cengkeh terbesar di wilayah Jawa Tengah.Dari data – data yang ada 

mendorong diadakannya penelitian untuk mengetahui masalah keterkaitan analisis 

agihan iklim dengan jumlah produksi Cengkeh di Kabupaten Boyolali Tahun 

2017. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana persebaran iklim menggunakan metode klasifikasi Köpeen di 

lereng timur Gunung Merapai dan Merbabu wilayah Kabupaten Boyolali? 

2. Bagaimana agihan tanaman cengkeh di lereng timur Gunung Merapai dan 

Merbabu wilayah Kabupaten Boyolali? 

3. Bagaimana pengaruh iklim terhadap produktivitas cengkeh di lereng timur 

Gunung Merapai dan Merbabu wilayah Kabupaten Boyolali? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan persebaran iklim dengan menggunakan metode klasifikasi 

Köpeen di lereng timur Gunung Merapi dan Merbabu wilayah Kabupaten 

Boyolali. 
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2. Menganalisis agihan tanaman cengkeh di lereng timur Gunung Merapai dan 

Merbabu wilayah Kabupaten Boyolali.  

3. Menganalisis pengaruh iklim terhadap produktivitas cengkeh di lereng 

timur Gunung Merapai dan Merbabu wilayah Kabupaten Boyolali. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai sumbangsih informasi pemerintah dan para petani guna menetukan 

lokasi yang sesuai untuk tumbuhan Cengkeh. 

2. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang klimatologi dan 

pertanian. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a) Agihan Presipitasi 

Agihan presipitasi adalah jatuhnya zat cair dari atmosfer menuju ke 

permukaan bumi.Contohnya jatuhnya air hujan, jatuhnya salju ke permukaan 

bumi, akibat kondensasi dari atmosfer dan terkena suhu yang rendah menjadikan 

uap menjadi padat dan menjadi air atau salju (Priyana 2008). Dan peristiwa ini 

bisa di sebabkan karena berapa faktor antara lain yaitu: 

1) Garis lintang 

Presipitasi (hujan) sering terjadi di garis lintang rendah di karenakan 

udara yang sangat panas sehingga terangkat naik ke atas. 

2) Ketinggian tempat  

Ketinggian ini juga mempengaruhi curah hujan di karenakan tenaga 

orografi 

3) Jarak dari sumber air 

Semakin jauh jarak air, curah hujan semakin kecil.Di karenakan ketika 

mengalami evaporasi uap sudah jatuh lebih dulu di dekat penguapan. 
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4) Hubungan dengan deretan gunung 

Pengaruh ini mengakibatkan tidak sempurnanya persebaran hujan, di 

karenakan awan tidak bisa melewati gunung, dan awan lebih dulu jatuh 

di lereng gunung. 

b) Iklim 

Iklim merupakan karakter cuaca pada suatu wilayah yang didasarkan atas 

data yang terkumpul selama kurun waktu yang lama, sekitar 30 tahun (Binyamin 

1994 dalam Priyana 2008). Berdasarkan wilayah cakupanya, iklim dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 kelas yaitu (Tjasyono, 1999):  

1. Iklim global adalah iklim yang mencakup seluruh data curah hujan dalam 

satu wilayah tertentu.  

2. Iklim mikro adalah curah hujan yang relatif, hanya mencakup luasanya 

beberapa kilometer persegi saja atau iklim yang terdapat di dalam daerah 

yang cukup kecil. Faktor yang mempengaruhi iklim mikro ini yaitu 

kerapatan vegetasi yang tumbuh diwilayah tersebut, jenis tanah, profil 

angin. Dapat mempengaruhi iklim di sekitarnya termasuk perbedaan 

wilayah tersebut masuk ke kawasan yang khas, iklim ini sangat komplek 

seperti perbedaan iklim wilayah satu dengan wilayah yang lainya di 

akibatkan faktor di atas tadi.  

3. Iklim meso adalah curah hujan yang hampir sama dengan iklim mikro 

tetapi jangkaunya lebih besar, luasanya yang mencakup iklim meso yaitu 

perbandingan antara wilayah satu dengan wilayah lain, contoh di sini 

antara iklim perkotaan dengan iklim perdesaan akan jelas berbeda, 

terutama wilayah industri. 

c) Klasifikasi Iklim Menurut Köppen 

Klasifikasi iklim menurut köppen berdasarkan suhu dan kelembaban udara 

(Tjasyono 1999).Köppen mengklasifikasikan iklim mendasarkan lambang atau 

symbol tipe iklim yang dengan baik merumuskan sifat atau corak masing – 
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masing tipe hanya dengan tanda yang terdiri dari kombinasi.Tipe Iklim di 

Indonesia: 

1. Af dan Am = terdapat di daerah Indonesia bagian barat, tengah, dan 

utara, seperti Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Utara. 

2. Aw = terdapat di Indonesia yang letaknya dekat dengan benua Australia 

seperti daerah – daerah di Nusa Tenggara, Kepulauan Aru, dan Irian 

Jaya pantai selatan. 

3. C = terdapat di hutan – hutan daerah pegunungan. 

4. D = terdapat di pegunungan salju Irian Jaya 

d) Karakteristik Tanaman Cengkih 

Keberhasilan kegiatan pertanian di Indonesia masih bergantung pada kondisi 

alam terutama untuk ketersediaan air dan iklim.Tumbuhan cengkeh adalah 

tumbuhan asli dari Indonesia yang berasal dari Maluku Utara, dan Kepulauan 

Maluku yang tersebar antara Tidore, Ternate, Mutir dan sekitar pulau. Ketika 

cengkeh melambung menjadi dominasi rempah – rempah di pasar dunia, belanda 

mulai memonopoli rempah ini pada tahun 1595 di pasaran Indonesia, oleh 

pedagang Belanda itulah penanaman cengkeh dibatasi di Ambon dan Uliasser. 

Pada tahun 1870 terjadi penyelundupan untuk memberantas monopoli Belanda, 

maka ditanamlah cengkeh di Bengkulu dan di Mauritius tahun 1798, dan Penang 

tahun 1800. Kemudian pada tahun 1808 diselundupkan tanaman cengkeh dari 

Mauritius ke Zanzibar (Hananto, Pramudita Eka, et. Al. 2012). 

Cengkeh berkembang dengan baiknya, maka lama – kelamaan timbul jenis 

baru yang bernama Zanzibar jenis ini berpadu antara jenis siputih dengan jenis 

Sikotok, cengkeh Zanzibar yang dulunya tersebar kebeberapa negara antara lain 

seluruh Eropa dibawa oleh pedagang Arab melalui Laut Tengah kini jenis 

Zanzibar ini kembali lagi ke negara asal yaitu Indonesia. Pada tahun 1937 

tanaman ini disebar luaskan di daerah Sulawesi, Sumatra dan jawa. 

 Cengkeh atau nama lainya syzygium aromaticum mempunyai syarat 

tumbuh kembang dan iklim yang baik, antaranya struktur tanah yang gembur 
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(remah) dan dalam. Remah berarti mengandung banyak butiran pasir, dan apabila 

tanah itu kering tidak retak, dan kalau basah bersifat permiabel, artinya tanah 

dapat meresapkan air. Dengan kata lain tanaman meghendaki tanah yang 

drainasenya baik. Tanah liat merah pun masih baik untuk tanaman cengkeh asal 

drainasenya juga baik.Tanah yang cukup mengandung pasir itu kalau kehujanan 

bisa meresap ke bawah, asal tidak terhalang oleh lapisan cadas. Tanaman cengkeh 

dapat hidup baik pada pH 4,5 – 7, artinya cocok pada tanah asam sampai netral. 

Sebisa mungkin menanam cengkeh pada tanah yang agak miring supaya mudah 

melepaskan air dan tidak menggenang, terutama yang miring ke timur supaya 

terkena matahari pagi sepenuhnya (AAK, 1981). Para petani diharapkan tau akan 

karatteristik dan syarat tumbuh kembang tanaman cengkeh, agar produksi 

melimpah dan mengurangi gagal panen yang di akibatkan faktor diatas. 

Iklim untuk tanaman cengkeh mempunyai temperartur harian maksimum 

270C dan minimum 240C, dan ketinggian tempat antara 200 – 1000 mdpl.Curah 

hujan berkisar 2000 – 3500 mm tiap tahunnya.Cengkeh mempunyai 3 jenis 

varietas, untuk jelasnya berikut jenis dan gambarnya tersaji pada Tabel 1.3. 
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Tabel 1.3 Jenis – jenis Cengkeh 

Cengkeh Siputih Cengkeh Sikotok Cengkeh Zanzibar 

 
Pohon tidak rindang, cabang 

– cabang yang dekat dengan 

permukaan tanah mati dari 

bawah hingga 2 m tingginya, 

maka batangnya kelihatan. 

Daun bagian pucuk atau 

daun muda berwarna kuning 

sampai hijau muda. 

Sedangkan tangkai daun dan 

ganggangnya yang muda 

berwarna kuning hijau, daun 

daun tua berwarna hijau, 

helaiannya besar hampir 

tidak mengkilat.Bunga 

berwarna kuning, berukuran 

besar, tetapi jumlah 

pertandan kurang dari 15 

bunga.  

(jenis ini terdapat di 

Maluku) 

 

Pohon sangat rindang, cabangnya 

tidak melandai, bahkan 

membentuk sudut, berdaun lebat, 

hingga ranting – rantingnya 

tertutup daun. Dan dari bawah 

tetap tumbuh cabang hingga 

batangnya sering tidak 

tampak.Daun muda atau daun 

pucuk berwarna agak kemerah – 

merahan, tangkai daun dan 

cabang yang masih muda 

berwarna hijau. Sedangkan daun 

yang tua berwarna hijau 

berukuran kecil dan sedikit 

mengkilat.Jumlah bunga 

pertandan melebihi 15 bunga 

berwarna kuning sedangkan pada 

pangkalnya kadang – kadang 

sedikit merah. 

(jenis ini tersebar di Sumatra 

Barat) 

 

Pohon sangat rindang, 

percabangan dimulai dari 

bawah dan melandai 

sehingga banyak daun 

terletak di atas tanah. Daun 

muda atau daun pucuk 

berwarna merah sampai 

warna merah muda, tangkai 

daun dan cabang – cabang 

yang masih muda juga 

berwarna merah. Sedangkan 

daunnya yang tua berwarna 

hijau tua menghitam daun 

bentuknya kecil 

mengkilat.Jumlah bunga 

pertandan lebih dari 15 

bunga, berwarna merah. 

(jenis ini tersebar di pulau 

Jawa) 

Sumber: AAK, 1981 

Berdasarkan Tabel 1.3. Jenis cengkeh yang mendominasi Di Boyolali adalah 

jenis Zanzibar, Di karenakan jenis ini yang mampu tumbuh di ketinggian lebih 

dari 900 – 1000 mdpl, dengan temperature harian 270C sampai suhu terendah 

240C. 

e) Pengaruh Iklim Terhadap Pertumbuhan dan Produksi 

Pengaruh iklim terhadap tanaman cengkeh sangat besar, terutama mengenai 

frekuensi jumlah curah hujan, banyaknya curah hujan dan terjadinya bulan – 

bulan basah yang selalu berkaitan dengan naik turunnya temperature.Hal ini 

sangan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, dan produksi tanaman. 
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Pengaruh terhadap tumbuhan tanaman pada waktu musim kemarau, saat 

kemarau panjang seperti pada tahun 1972 dan 1963 tidak kurang 75% tanaman 

cengkeh muda berumur 1 – 2 tahun tidak tertolong. tidak hanya tanaman muda , 

pohon tanaman tua yang sudah berproduksi jika ditempat kekeringan yang terlalu 

panjang tanpa adanya perawatan maka tidak lupa dari ancaman gagal panen 

(AAK, 1981). Maka dari itu perlunya pengetahuan terhada petani tentang 

penanaman yang baik seperti darinase yang baik, agar air hujan tidak menggenang 

di sekitar area tumbuhan cengkeh, menjauhkan dari busuknya akar cengkeh ini. 

Pengaruh terhadap tumbuhan pada musim hujan, jika hujan terjadi terus 

menerus dapat memicu kematian baik tanaman muda maupun tua, hal ini dipicu 

adanya pembusukan akar tanaman cengkeh. Pengaruh iklim terhadap produksi 

sudah mulai nampak pada pohon mulai bebunga dan akan terus terasa saat kuncup 

bunga membesar hingga menjelang pemetikan. Suhu berpengaruh pada 

menentukan beasar kecilnya dorongan persiapan pembungaan. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Telaah Rifqi Kamala (2015), judul penelitian “Analisis Agihan Iklim 

Klasifikasi Oldeman menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten 

Cilacap”. Tujuan penelitian yaitu: 

1. Mengetahui agihan iklim dan zona agroklimat klasifikasi Oldema di 

Kabupaten Cilacap. 

2. Mengetahui kesesuaian jenis irigasi dan agroklimat klasifikasi Oldeman 

di Kabupaten Cilacap. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder 

dan survei daerah penelitian. Analisis data menggunakan penghitungan data curah 

hujan, interpolasi, dan overlay. Penghitungan data curah hujan digunakan untuk 

mengetahui bulan basah dan bulan kering serta agihan tipe iklim klasifikasi 

Oldeman untuk setiap wilayah. Hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan 

yaitu: 
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1. Kabupaten Cilacap memiliki tujuh tipe iklim, diantaranya: A1, B1, B2, B3, 

C2, C3, dan D3.  

2. Kabupaten Cilacap memiliki 16 daerah yang mempunyai kesesuaian antara 

jenis irigasi dan zona agroklimat, seperti pada Kecamatan Cilacap Selatan, 

Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan 

Jeruklegi, Kecamatan Kesugihan bagian timur, sebagian kecil Kecamatan 

Adipala bagian utara. 

Ida Nurul Hidayati dan Suryanto (2015), judul penelitian “Pengaruh 

Perubahan Iklim Terhadap Produksi Pertanian dan Strategi Adaptasi Pada Lahan 

Rawan kekeringan”. Tujuan dari penelitian yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh perubahan iklim terhadap produksi pertanian. 

2. Strategi adaptasi yang dilakukan petani pada lahan rawan kekeringan di 

Kabupaten Semarang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey.Adapun metode 

pengambilan sampel yang di pilih iyalah simple random sampling.Sampel pada 

studi ini adalah 90 petani di Desa Jatirunggo, 27 diantaranya adalah petani di 

daerah rawan kekeringan dan 63 petani di daerah normal. Berdasarkan hasil 

analisis regresi log linear berganda menunjukkan bahwa variabel: luas lahan, 

modal, tenaga kerja, dan keanggotaan kelompok tani berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap produksi pertanian. Hasil dari penelitian yang sudah 

dilaksanakan yaitu: 

1. Persepsi petani terhadap perubahan iklim. Petani di Desa Jatirunggo telah 

mengetahui adanya perubahan pada kondisi iklim mikro di Desa 

Jatirunggo. Petani dapat mengubah pola tanam maupun menggeser waktu 

tanam disesuaikan dengan datangnya musim penghujan guna mengurangi 

risiko gagal panen. Haltersebut berdampak pada penurunan kualitas dan 

kuantitas hasil penen. Megurangi akan gagalnya produksi panen, dan 

meningkatkannya hasil pertanian. 
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2. Membentuk kelompok tani supaya info yang menyangkut tentang 

pertanian cepat tersebar ke petani, dan mudahnya menyelesaikan masalah 

tentang produksi atau hasil pertanian, mengenai iklim yang  mencangkup 

permasalahan. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu guna 

mencari pengaruh iklim ke produktivitas cengkeh.Penelitian ini berfokus pada 

pengaruh iklim terhadap produktivitas cengkeh dengan menggunakan klasifikasi 

iklim Koppen.Selain itu, regresi polinomial merupakan metode analisis yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara iklim dan produktivitas cengkeh. 
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Tabel 1.4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No Penelitian  Judul  Tujuan  Metode  Hasil  

1 Rifqi 

Kamala 

(2015) 

Analisis Agihan 

Iklim 

Klasifikasi 

Oldeman 

Menggunakan 

Sistem 

Infoemasi 

Geografis Di 

Kabupaten 

Cilacap 

1. Mengetahui agihan iklim 

dan zona agroklimat 

klasifikasi Oldeman di 

Kabupaten Cilacap. 

2. Mengetahui kesesuan jenis 

irigasi dan agroklimat 

klasifikasi Oldeman di 

Kabupaten Cilacap. 

 

Analisis 

Data 

Sekunder 

Dan Survei 

Daerah 

Penelitian 

1.    Kabupaten Cilacap memiliki tujuh tipe iklim, diantaranya: A1, B1, B2, 

B3, C2, C3, dan D3. 

2.     Kabupaten Cilacap memiliki 16 daerah yang mempunyai kesesuaian 

antara jenis irigasi dan zona agroklimat, seperti pada Kecamatan Cilacap 

Selatan, Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cilacap Tengah, 

Kecamatan Jeruklegi, Kecamatan Kesugihan bagian timur, sebagian 

kecil Kecamatan Adipala bagian utara. 

2 Ida Nurul 

Hidayati 

dan 

Suryanto 

(2015) 

Pengaruh 

Perubahan Iklim 

Terhadap 

Produksi 

Pertanian dan 

Strategi 

Adaptasi Pada 

Lahan Rawan 

kekeringan 

1. Mengetahui pengaruh 

perubahan iklim terhadap 

produksi pertanian. 

2. Strategi adaptasi yang 

dilakukan petani pada lahan 

rawan kekeringan di 

Kabupaten Semarang. 

 

Survei 1. Petani di Desa Jatirunggo telah mengetahui adanya perubahan pada 

kondisi iklim mikro di Desa Jatirunggo.  

2. Membentuk kelompok tani supaya info yang menyangkut tentang 

pertanian cepat tersebar ke petani, dan mudahnya menyelesaikan 

masalah tentang produksi atau hasil pertanian, mengenai iklim yang  

mencangkup permasalahan. 

3 Koko Adi 

Nurfitri 

(2018) 

analisis Agihan 

Iklim Terhadap 

Tanaman 

Cengkeh Di 

Bagian Lereng 

Timur Gunung 

Merapi Dan 

Merbabu Tahun 

2018 

1. Menentukan persebaran 

iklim dengan menggunakan 

metode klasifikasi Köpeen 

di lereng timur Gunung 

Merapi dan Merbabu wilaya 

Kabupaten Boyolali. 

2. Mengetahui agihan tanaman 

cengkeh di Kabupaten 

Boyolali. 

3. Mengetahui agihan tanaman 

Cengkeh terhadap iklim di 

lereng timur Gunung 

Merapai dan Merbabu. 

Metode 

Analisis 

Data 

Sekunder 

1. Daya hidup cengkeh berada pada suhu yang tidak terlalu dingin, 

ketinggian yang lebih rendah, dan curah hujan yang lebih rendah. 

2. Tiga kecamatan (Ampel, Cepogo, dan Boyolali) memiliki pengaruh suhu 

yang agak signifikan terhadap pertumbuhan tanaman cengkeh. 

Kecamatan Mojosongo dan Musuk memiliki hubungan yang tidak terlalu 

signifikan terhadap suhu, sehingga suhu tidak terlalu berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman cengkeh di wilayah tersebut. Curah 

hujan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cengkeh di 

Kecamatan Cepogo, Musuk, dan Boyolali. Secara umum, Kecamatan 

Mojosongo merupakan lokasi yang optimal untuk tumbuh tanaman 

cengkeh. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Cengkeh merupakan salah satu bahan pokok dalam campuran bumbu rokok 

kretek.Dari tahun ke tahun konsumsi rokok semakin meningkat, dikarenakan 

pertumbuhan masyarakat Indonesia semakin bertambah. Industri rokok pun 

mengalami permintaan yang tinggi akan cengkeh, Indonesia pun tidak bisa 

mengatasi permintaan cengkeh tersebut, sehingga mengharuskan import dari luar 

Negeri. Faktor yang melatarbelakangi kegiatan import cengkeh yaitu adanya 

permasalahan oleh hasil panen cengkeh yang tidak stabil, sehingga 

mengakibatkan naik turunnya harga cengkeh di pasaran.  

Salah satu peneyebab perbedaan hasil penen yang berbeda antara wilayah 

disebabkan oleh perbedaan iklim.Iklim erat kaitannya dengan curah hujan serta 

faktor yang mempengaruhi iklim seperti suhu udara, kelembaban udara, lama 

penyinaran matahari, kecepatan dan arah angin. Faktor – faktor tersebut akan 

mempengaruhi iklim menjadikan karakteristik wilayah. Salah satu unsur iklim 

yaitu suhu dipengaruhi oleh kondisi topografi suatu wilayah.Wilayah dengan 

topografi pegunungan cenderung memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan 

topografi daratan rendah yang cenderung memiliki suhu lebih tinggi.Dapat 

dikatakan bahwa topografi turut serta dalam mempengaruhi iklim suatu 

wilayah.Semakin bervariasinya topografi suatu wilayah maka, semakin bervariasi 

pula iklimnya. 

 Iklim juga mempengaruhi akan hasil panen dan pertumbuhan cengkeh, 

iklim yang cocok untuk tanaman cengkeh seperti temperature harian antara 24°C - 

27°C, ketinggian tempat dari 200 – 1000 mdpl, curah hujan 2000 – 3000 

mm/tahun. Berdasarkan syarat tumbuh kembang tanaman cengkeh, iklim 

memegang peran penting dalam tumbuh kembang tanaman cengkeh. 

Hal yang perlu dilakukan ialah mengidentifikasi klasifikasi iklim, kemudian 

dicocokan dengan syarat hidup dan berkembang tanaman. Besaran nilai curah 

hujan dan data suhu tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan lahan 

potensial yang sesuai dengan syarat hidup tanaman Cengkeh ini.  
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1.7 Batasan Operasional 

Curah hujan adalah di mana fenomena terjadinya turun hujan ke permukaan 

bumi yang tidak mengalami penguapan dan tersebar merata (Soewarno, 2015). 

Iklim adalah merupakan karakter cuaca pada suatu wilayah, apabila menempati 

topografi yang berbeda – beda akan membentuk iklim – iklim yang sifatnya khas 

bagi daerah penelitian, menurut Kopeen iklim selalu di pengaruhi oleh suhu dan 

curah hujan (Benyamin, 1994 dalam Priyana, 2008). 

Suhu adalah suatu intensitas panas atau dingin dalam ukuran derajat, yang di ukur 

menurut sekala tertentu dan menurut wilayah masing – masing, yang dihitung 

mengunakan alat thermometer (Soewarno, 2015). 

Ketinggian tempat adalah jarak antara wilayah dengan tinggi dari permukaan 

laut, biasanya di sebut Mdpl (Meter diatas permukaan laut) 

 

 

 


