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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Alih guna lahan hutan menjadi lahan  pertanian disadari menimbulkan banyak 

masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, 

banjir, kekeringan, bahkan perubahan lingkungan global. Masalah ini bertambah 

berat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan yang dialih 

fungsikan menjadi lahan usaha lain. Sistem agroforestri adalah salah satu sistem 

pengelolaan lahan yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah yang timbul 

akibat adanya alih guna lahan dan juga untuk mengatasi masalah pangan dan  

perekonomian masyarakat. 

Agroforestri merupakan manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan 

lestari. Tujuan dari agroforestri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

terutama di sekitar hutan yaitu dengan memprioritaskan partisipasi aktif masyarakat 

dan berlanjut dengan pemeliharaannya. Agroforestri juga mempunyai peran 

terhadap lingkungan seperti, mengurangi aliran permukaan, pencucian hara dan 

erosi tanah, memperbaiki iklim mikro, mengurangi suhu permukaan tanah, 

mengurangi evapotranspirasi karena kombinasi mulsa dari tanaman semusim, serta 

meningkatkan hara tanah melalui penambahan hasil proses dekomposisi bahan 

organik.  

Walaupun tanaman kelihatannya dapat tumbuh bersama di suatu wilayah, 

akan tetapi setiap jenis tanaman memiliki karakter yang membutuhkan persyaratan 

tumbuh yang juga berbeda-beda. Seperti halnya di Kecamatan Pujon, Kabupaten 

Malang, dimana setiap desanya pasti memiliki kelerengan, kondisi lahan dan jenis 
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tanah yang berbeda-beda. Dengan demikian, agar produksi dapat optimal, maka 

harus diperhatikan antara kesesuaian lahan untuk suatu jenis tanaman dalam sistem 

agroforestri dan juga syarat tumbuh dari jenis tanamannya. 

Evaluasi kesesuaian lahan merupakan salah satu upaya untuk mengetahui 

apakah jenis tanaman yang ingin dikembangkan sesuai dengan karakteristik lahan 

yang dimiliki. Adapun karakteristik lahan meliputi semua faktor lahan yang dapat 

diukur atau ditaksirkan, karakteristiki lahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor 

utama, yaitu topografi, tanah dan iklim. Hal ini juga nantinya dapat berpengaruh 

terhadap hasil atau produksi tanaman.  

Penggunaan lahan yang optimal memerlukan keterkaitan antara penggunaan 

dengan karakteristik dan kualitas lahan. Ini disebabkan adanya keterbatasan dalam 

penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik dan kualitas lahannya, apabila 

dihubungkan dengan pemanfaatan lahan secara lestari dan berkesinambung. Hasil 

analisis ini akan memberikan informasi penggunaan lahan, yang nantinya mungkin 

diperlukan dan akhirnya nilai harapan produksi yang diinginkan akan diperoleh. 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana karakteristik lahan pada sistem agroforestri yang ada di 

Kecamatan Pujon 

2) Bagaimana kelas kesesuaian lahan aktual dan potensial pada jenis tanaman 

yang berbeda pada sistem agroforestri 

3) Bagaimana langkah-langkah dalam memperbaiki langkah yang memiliki 

faktor pembatas 
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1.3 Tujuan 

1) Untuk mengidentifikasi karakteristik lahan pada sistem agroforestri di 

Kecamatan Pujon 

2) Untuk menentukan kelas kesesuaian lahan aktual dan potensial tanaman 

pokok dan juga tanaman sela yang berbeda, pada sistem agroforestri di 

Kecamatan Pujon 

3) Untuk menentukan langkah-langkah perbaikan pada lahan yang memiliki 

faktor pembatas. 

1.4 Manfaat 

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan penelitian di bidang agroforestri. Selain itu diharapkan pula  

memberikan manfaat terhadap proses budidaya tanaman tanah pada tingkat lahan 

yang sesuai di Kecamatan Pujon sehingga mampu memaksimalkan pendapatan 

yang akan didapatkan nantinya. 

 


