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KENDALA DAN MASALAH LAHAN 
PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNAN 

• Masalah mendasar usahatani tanaman 
tahunan (perkebunan):
– Bahan tanaman unggul

– Masa tunggu menghasilkan yg panjang

– Investasi 

– Permasalahan lahan

• Lama waktu  tunggu antara masa investasi dgn masa 
produksi utk pengusahaan komoditi perkebunan 
menjadi titik tolak munculnya berbagai masalah dlm 
pengelolaan usaha perkebunan tanm. Tahunan).

• Investasi pemeliharaan tanam. ternyata banyak yg  
lebih besar dr investasi penanamannya, sehingga 
modal investasi hrs diperhitungkan utk jangka waktu 
yg cukup lama. 

• Oki,  maka ada bbrp hal penting yg hrs menjadi 
pertumbangan dlm pengembangan usaha tanm. 
tahunan/perkebunan, yaitu  :

• Kesesuaian lahan, yg mencangkup kecocokan iklim 
dan  kesuburan tanah. 

• Modal investasi, mencangkup ketersediaan lembaga  
perbankkan atau lembaga penyandang dana utk 
modal investasi jangka panjang.

• Infrastruktur utk kemudahan penyaluran sarana 
produksi dan keadaan sosial penduduk sekitar utk 
keamanan investasi.

• Peluang pemasaran dan ekspor
• Benih dan atau bibit dari jenis unggul berkualitas 

sehinga mampu sebagai Idiotype yg sesuai dgn iklim 
dan responsif terhadap teknologi budidaya yg 
diterapklan. 

Terkait lahan
• Banyak lahan kurang subur atau berada pd 

wilayah kering

• Lahan yg memiliki kesuburan baik telah 
digunakan utk tanaman lain. Padahal masih dpt 
dilakukan penanaman pd ruang di antaranya,

• Sewa lahan yg cukup lama (investasi tinggi)

FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP 
PERTUMBUHAN TANAMAN TAHUNAN

• Faktor dalam (internal factor)

• Faktor luar = lingkungan (external factor)

• Interaksi kedua faktor tersebut
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FAKTOR DALAM

• Faktor dalam (faktor genetik) adalah faktor 
tanaman itu sendiri, yaitu sifat yg terdpt dlm 
bahan tanam atau benih yg digunakan utk 
budidaya tanaman. 

• Bahan tanam/benih menurut UU RI No. 12 - 1992 
tentang Sistem Budidaya Tanaman adalah 
tanaman atau bagiannya yg digunakan utk 
memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan 
tanaman. 

• Benih tsb dpt berasal dari biji, batang/cabang, 
akar, daun, umbi dan sebagainya. 

BIJI

• Keunggulan
– Tanaman memiliki akar yg kuat (akar tunggang)
– Berumur panjang
– Diperoleh beragam variasi jika terjadi 

persilangan
• Kelemahan 

– Umur dalam (lama berbuah)
– Tanaman turunan tidak sama dgn induknya, 

kecuali yg bersifat homozigot (apokat, srikaya, 
duku, belimbing) dan biji apomiksis (jeruk)

– Sering dijumpai biji dlm kondisi dormansi

ORGAN VEGETATIF
• Keunggulan 

– Tanaman turunan sama/identik dgn induknya

– Cepat berbuah

– Kemungkinan diperoleh sifat yg lebih baik dr 
induknya (karena penyambungan)

• Kelemahan 
– Memiliki perakaran dangkal (adventif)
– Masa (umur) produksi singkat

– Untuk memperoleh tanaman membutuhkan waktu 
cukup lama dan banyak menghabiskan bahan 
tanaman

FAKTOR LUAR/LINGKUNGAN

• Faktor lingkungan ada 2 kelompok, yaitu : 

– kelompok abiotik (iklim, tanah) dan 

– kelompok biotik (makhluk hidup) yaitu 
• biotis (tanaman dan hewan) dan 

• anthrofis (manusia).

IKLIM

• Presipitasi
– Semua air yg jatuh dari atmosfir ke permukaan 

tanah (bumi) baik berupa hujan, salju, kabut dan 
embun

– Presipitasi yang didominansi oleh air hujan
setelah sampai di bumi akan menjadi Air 
Highroskopis; Air Grafitasi; Air Kapiler

– Tanaman tahunan bukan Curah Hujan yang tinggi
semata yang dibutuhkan namun yang terpenting
adalah distribusi Curah Hujan, drainase tanah
dan kapasitas tanah menahan air.

Suhu

• Kisaran suhu untuk pertumbuhan tanaman pada 
umumnya berkisar antara15o-40oC (59o-140oF). 
Suhu suatu tempat ditentukan oleh altitude
(ketinggian) dan latitude (garis lintang).

• Berdasarkan atas suhu tempat tumbuh tanaman 
dikenal vegetasi tropical, temperate, targa, 
tundra dan polar. 
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• Bbrp ilmuwan membagi vegetasi di dunia ini 
dalam 4 kelas berdasar suhu tempat, yaitu :
1). megatherms (suhu tinggi sepanjang tahun)
2). mesotherms (suhu tinggi dan rendah 
bergantian)
3). microtherms (suhu rendah)
4)  hekistotherms (suhu sangat rendah) 

• Setiap komunitas tanaman mengenal adanya titik 
kardinal. Untuk daerah tropis titik kardinal tsb 
adalah : Suhu Minimum (5-15°C); Optimum
(30°C); dan maksimu (>40 °C)

Kelembaban
• Kelembaban udara (RH) pd umumnya dinyatakan dlm 

kelembaban relatif yg mempengaruhi 
evapotranspirasi tanaman. 

• RH udara erat kaitannya dgn suhu, curah hujan, 
angin, dan cahaya matahari.

• Utk pertumbuhan tanamantahunan RH 
pempengaruhi buka-tutp stomata, infeksi jamur dan 
bakteri penyebab penyakit. 

• Tanaman kopi, vanili, coklat dan cengkeh sangat peka 
terhadap RH. Oki, sanitasi kebun sangat penting 
diperhatikan utk mengatur RH udara di sekitar tanm. 

Cahaya Matahari
• Yg paling penting adalah arah datangnya cahaya

• Arah datangnya sinar berkaitan erat dgn seberapa 
besarnya intensitas sinar , kualitas, dan lama 
penyinaran yg dpt diterima tanaman. 

• Hampir semua tanaman tahunan/perkebunan 
mengharapkan arah datangnya sinar langsung dan 
bukan sinar pantulan. 

• Oki, lahan yg terletak di daerah dgn kountur 
miring/lereng yg menghadap ke Timur lebih cocok 
untuk usaha perkebunan, dibandingkan dgn daerah 
dgn lereng yg membelakangi terbitnya matahari.

Naungan
• Merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi 

intensitas cahaya yang terlalu tinggi.

• Pemberian naungan dilakukan pada budidaya 
tanaman yang umumnya termasuk kelompok C3 
maupun dalam fase pembibitan

• Pada fase bibit, semua jenis tanaman tidak tahan 
intensitas cahaya penuh, butuh 30-40%, diatasi 
dengan naungan

• Pada tanaman kelompok C3, naungan tidak hanya 
diperlukan pada fase bibit saja, tetapi sepanjang 
siklus hidup tanaman

• Meskipun dengan semakin dewasa umur 
tanaman, intensitas naungan semakin dikurangi

• Naungan selain diperlukan untuk mengurangi 
intensitas cahaya yang sampai ke tanaman pokok, 
juga dimanfaatkan sebagai salah satu metode 
pengendalian gulma

Dampak pemberian naungan terhadap 
iklim mikro

• Mengurangi IC di sekitar sebesar 30-40%

• Mengurangi aliran udara disekitar tajuk

• Kelembaban udara disekitar tajuk lebih stabil (60-
70%)

• Mengurangi laju evapotranspirasi

• Terjadi keseimbangan antara ketersediaan air 
dengan tingkat transpirasi tanaman
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• Naungan dapat menghindari fluktuasi temperatur 
yang tinggi dan kadar air tanah

• Naungan dapat digunakan sebagai saranan 
konservasi tanah, karena meningkatkan jumlah 
pori penyedia air tanah (melalui pengaturan 
temperatur dan evaporasi)

• Besar kecilnya fotosintesis tergantung pada 
temperatur, suplai air, unsur-unsur hara, sifat 
morfologis tanaman. Puncak fotosintesis terkait 
dengan besarnya sinar dan temperatur

Angin
• Angin sangat penting bagi pertumbuhan tanm., 

terutama angin yg tdk terlalu kencang karena angin 
atau udara yg bergerak merupakan penyedia gas 
CO2 yg sangat dibutuhkan tanm. utk fotosintesis.

• Dalam budidaya tanm.tahunan/perkebunan (kopi, 
kelapa, cengkeh, teh, dll), pengaturan arah barisan 
tanm. harus memperhatikan arah angin. 

• Bila arah barisan tegak lurus dgn arah datangnya 
angin, akan terjadi turbulensi udara sehingga 
pucuk tanaman terombang-ambing dan akhirnya 
dpt merusak tanaman.

Pengaruh langsung :
• Kerusakan mekanis tanaman seperti daun sobek, 

jaringan tanaman memar, akar tanaman terangkat 
dan terempas.

• Tanaman rebah, krn tanah tidak kuat menyangga 
perakaran tanaman runkan hasil tanaman

• Di daerah berpasir (padang pasir) menyebabkan erosi 
tanah sehingga tanaman sulit tumbuh.

• Mempengaruhi tipe hujan dan kelengasan atmosfer 
di suatu daerah

Pengaruh tidak langsung :

• mempengaruhi kecepatan transpirasi

• angin kencang yang panas merusak pembungaan
• evaporasi sekresi stigma

• bunga gugur
• keseimbangan air dalam tanaman terganggu 

berakibat pada pembentukan buah sedikit.

Gas-gas dalam atmosfer
• Atmosfer yg mengelilingi bumi mengandung 

campuran gas-gas : karbon dioksida (0,03%), oksigen 
(20,95%), nitrogen (78,09%), argon (0,93%), dan bbrp 
macam gas (0,02%) dlm proporsi yg tetap. 

• Variasi lain dpt dijumpai krn industri mengeluarkan 
asap/uap seperti SO2, CO2, dan CO, seperti uap air 
dan partikel-partikel mineral.

• Oki, pd perkebunan anggur, durian, manggis, jeruk, 
apel dsb menerapkan metode utk merangsang 
pembukaan stomata daun agar mampu menyerap 
gas CO2  optimal. 

• Metode yang diterapkan adalah dengan membuat 
pergerakan angin halus di sekitar tanaman melalui :

– pemutaran musik klasik, 
– Sonix Boom, dan 

– interaksi kasih sayang dengan manusia melalui  
sentuhan dan kegiatan agrowisata.
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TANAH

• Perbedaan mendasar antara tanah dan iklim adalah : 
Faktor tanah pd batas-batas tertentu dpt atau lebih 
mudah dikendalikan oleh manusia melalui usaha-
usaha konservasi, pengelolaan dan pengolahan yg 
baik serta memberi input berupa bahan pembaik 
tanah seperti pemupukan. 

• Sedangkan faktor iklim sangat tergantung pd alam 
dan sangat sulit dikendalikan oleh manusia. 

• Hal ini berkaitan dgn  pengusahaan tanm. tahunan yg  
membutuhkan cakupan wilayah yg luas, sehingga 
pengaruh faktor iklim menjadi semakin kompleks. 

• Faktor-faktor tanah yang mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman adalah :       
– kelembaban tanah, 

– air tanah, 
– suhu tanah, 

– bahan mineral tanah, 

– komponen anorganik, 

– bahan organik tanaah, 
– organisme tanah, dan          

– reaksi tanah. 

FAKTOR BIOTIK

• Faktor biotik adalah faktor yang berpengaruh 
menguntungkan atau merugikan yang 
disebabkan oleh tanaman lain danhewan pada 
tanaman pertanian.

• Tanaman (kompetesi)

• Simbiosis 

• Hewan/binatang 

FAKTOR FISIOGRAFIK

• Lapisan geologi dan topografi sangat mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman. 

• Lapisan geologi (macam/jenis lapisan) tidak hanya 
mempengaruhi jenis batuan induk yg membentuk 
tanah, ttp juga mempengaruhi macam tanaman yg 
dpt dibudidayakan.

• Topografi (sifat atau keadaan alam permukaan 
tanah), yaitu meliputi :
– ketinggian tempat
– keterjalan kemiringan 
– kemiringan yg terkena cahaya dan angin
– arah rentetan pegunungan

• Ketinggian tempat biasanya berhubungan dengan :
– penurunan suhu
– peningkatan presipitasi
– peningkatan kecepatan angin

• Telah diketahui bahwa kenaikan tinggi tempat per 
1000 m akan menurunkan 6-70C kecuali pd lembah 
dan dataran rendah. 

• Peningkatan presipitasi dan kekuatan angin 
mempengaruhi keadaan alam, tanah dan vegetasi, 
sehingga bahan organik, kandungan nitrogen, dan 
keasaman tanah akan meningkat.

FAKTOR ANTROPIK

• Manusia telah berhasil melakukan perubahan 
tanaman di lingkungan/sekitarnya. 

• Perbaikan oleh pemulia tanaman telah meningkatkan 
hasil pertanian, introduksi tanaman dari luar negeri 
sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 

• Keberhasilan pertanian tidak hanya tergantung pd 
pengetahuan fisik, kimia, dan biologis tanah yg baik, 
ttp bahan tanah dan pengelolaannya. 

• Hal paling penting harus diperhatikan dlm budidaya 
tanaman tahunan adalah hubungan antara tanah dan 
tanaman yg akan dibudidayakan.
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• Pengelolaan tanah yg baik harus didasarkan pd 
petunjuk sbg berikut :
– memilih tanaman yg tepat pd tanah tertentu
– memelihara tanah sehingga sesuai untuk 

pertumbuhan tanaman
– meningkatkan kemampuan produktivitas tanah
– merekomendasikan metode pertanian yg 

menguntungkan secara ekonomi.

PEMBUKAAN DAN KONSERVASI LAHAN

• Pembukaan lahan
• Tanah hutan
• Tanah padang alang-alang
• Tanah rawa (gambut)
• Tanah kebun tua

• Konservasi lahan
• Pengendalian erosi
• Mempertahankan kesuburan tanah

Pembukaan lahan yg salah
Pembukaan lahan asal 

kebun-kebun tua

Pengendalian Erosi

• Usaha mekanis
– Pembuatan teras pd tanah miring

– Pembuatan lubang penampungan (rorak)

– Pembuatan saluran pembuangan
– Pengolahan lahan yg tepat (sesuai garis kontur)

• Usaha agronomis
– Penanaman tanm. penutup tanah (cover crops)
– Penanaman tanm. penguat teras

– Penanaman dlm lajur (strip cropping)

– Pergiliran tanaman

– Pemupukan dan pemulsaan

Mempertahankan Kesuburan Tanah

• Tanaman membutuhkan 14 unsur hara yg umumnya 
tersedia dlm tanah dan unsur-unsur tsb diperlukan 
dlm jlh yg berbeda, dan setiap spesies yg berbeda jlh 
unsur hara yg diperlukan juga berbeda. 

• Dari 14 unsur yg dibutuhkan tanaman, unsur-unsur N, 
P, dan K merupakan unsur yg banyak diserap dan 
diangkut saat panen. 

• Oki, tanah umumnya kekurangan unsur-unsur tsb. 
• Utk memenuhi kebutuhan tanaman, perlu penambah-

an unsur melalui pemupukan agar kesuburan tanah 
tetap terjaga dan diperoleh hasil tanaman yg tinggi. 

Nitrogen bermanfaat dalam:

• mempertinggi pertumbuhan vegetatif terutama daun
• mempertinggi kandungan protein
• mempertinggi kemampuan tanaman untuk 

menyerap unsur hara lain seperti K, P, dll
• merangsang pertunasan
• menambah tinggi tanaman
• memperbaiki pengisian biji pada tanaman biji-bijian
• mengaktifkan mikroba tanah sehingga proses 

dekomposisi bahan organik berjalan lancar
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Phosphor bermanfaat dalam:

• pembentukan sel-sel, lemak, dan albumin dipercepat
• memperbaiki pembungaan, pembuahan, dan 

pembentukan benih
• mempercepat pemasakan buah
• memperbaiki perkembangan perakaran, khususnya 

akar-akar lateral dan akar sekunder
• mengurangi kerontokan buah dan memperkuat 

jerami
• menambah ketahanan terhadap penyakit
• memperbaiki kualitas produk panenan

Kalium bermanfaat dalam:

• mendorong produksi karbohidrat
• memperlancar translokasi karbohidrat
• mengurangi kepekaan tanaman terhadap kekeringan, 

membantu pengisapan air oleh akar tanaman dan 
mencegah transpirasi 

• mengurangi kerusakan oleh berbagai patogen 
• menguatkan tanaman sehingga tidak mudah rebah
• memperbaiki sifat kualitatif (rasa, warna, bau, tahan 

lama)

Kalsium (Ca)
• pembentuk Ca pektinat dalam lamella tengah 

dinding sel
• mengatur permeabilitas sel

Magnesium (Mg)
• pembentuk kloroplas
• sebagai cofactor aktivitas enzim pada proses 

fosfolirasi dan sintesis protein serta penyusun 
phytin dan pektin

Ferum (Fe)
• bagian dari leghaemoglobin 
• sebagai redoks
• berguna dalam proses sintesis klorofil
• berperan dalam proses metabolisme protein

Sulfur (S)
• berperan dlm pembentukan protein/as. amino 

(systein, methionin, dan cystin), penyusun enzim
• pembentuk senyawa sekunder (minyak eteris, 

vitamin B1, penisillin, dan senyawa anorganik Ca SO4)

• Unsur Mn, Zn, Co, Cl berperan sbg pengaktif enzim 
atau sbg bagian dari enzim.
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