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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Agroforestry  

Agroforestry merupakan pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari dengan 

cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan 

lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial ekonomi 

dan budaya masyarakat yang berperan serta. Setiana meyatakan bahwa” Dengan 

peran serta masyarakat desa sekitar hutan diharapkan dapat berperan aktif dalam 

usaha penyelamatan dan kelestarian lahan di hutan” (Setiana, 2012) 

Masyarakat menanam lahan dengan berbagai jenis tanaman dengan 

menggunakan sistem agroforestri. Jenis tanaman kehutanan yang diusahakan 

misalnya: jati, mahoni, sengon, suren, gaharu, lamtoro dan lain-lain. Di bawah 

tegakan tanaman hutan ini ditanami dengan aneka macam tanaman perkebunan 

seperti: kelapa, kakau, melinjo, nangka, sukun, durian, pisang, salak, mangga, 

rambutan dan lain-lain. Disamping itu di bawah tegakan pohon-pohonan tersebut 

masih bisa diusahakan tanaman semusim berupa polowijo, empon-empon dan 

hortikultura (Markantia, 2010). Agroforestri adalah istilah kolektif untuk sistem-

sistem dan teknologi-teknologi penggunaan lahan, yang secara terencana 

dilaksanakan pada satu unit lahan dengan mengkombinasikan tumbuhan berkayu 

(pohon, perdu, palem, bambu dll.) dengan tanaman pertanian dan/atau hewan (ternak) 

dan/atau ikan, yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau bergiliran sehingga 
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terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar berbagai komponen yang ada (Priyo 

dan Nurainun, 2010) 

2.2  Kehidupan Sosial Ekonomi 

2.2.1 Pengertian Kehidupan 

Kehidupan yang dimaksud adalah aspek social ekonomi yang meliputi 

keadaan sosial ekonomi masyarakat yang diteliti dan sikap perilaku dari masyarakat 

terhadap kegiatan progam agroforestry. menurut Malo (1987) berpendapat bahwa 

yang dimaksud social ekonomi adalah “Suatu kedudukan yang diatur secara sosial 

dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu di dalam struktur masyarakat. 

Pemberian posisi ini disertai pula dengan seperangkat hal dan kewajiban yang harus 

dimainkan oleh si pembawa status”. 

Kehidupan ekonomi menurut Admosudurdji (1983) dalam bukunya 

“Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi sosiologi” menyatakan bahwa kehidupan 

ekonomi di daerah jawa dibedakan menjadi dua macam keadaan yakni ikatan desa 

dan ikatan faedal. Ikatan desa yakni dunia kehidupan ekonomi yang sederhana dari 

penduduk tani yang menghasilkan barang-barang untuk pemuas langsung kehidupan 

sendiri-sendiri dimana kebutuhan dan berproduksi mereka ditentukan oleh tradisi, 

seperti halnya kehidupan desa yang turun-temurun, sedangkan ikatan faedal yakni 

kehidupan ekonomi teratur yang terdiri dari hubungan kekuasaan dan ketaatan yang 

timbul dari kekuasaan raja serta pejabat-pejabat yang berada lebih tingi dari 

lingkungan desa.  
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2.2.2  Indikator Sosial Ekonomi 

Indikator sosial ekonomi yang dikemukakan oleh Astrid (1997) bahwa 

“tingkat sosial ekonomi terdiri dari empat indikator yakni : bentuk rumah, ukuran 

serta kondisi perawatannya, wilayah tempat tinggal, pekerjaan atau profesi yang 

dipilih dari sumber pendapatan”. Di desa Pujon Kidul masyarakat hampir 85% adalah 

bermata pencaharian sebagai petani, dan untuk 15% masyarakat adalah bekerja 

sebagai peternak sapi perah. Setiap harinya mereka berada di ladang mulai pagi – 

siang, sedangkan sore hari mereka berada dirumah untuk memerah sapi ternak 

mereka untuk dikumpulkan susunya dan kemudian dijual ke TPS (Tempat 

Pengumpulan Susu). Kondisi rumah yang masih bersuasa pedesaan membuat desa 

Pujon Kidul masih memanfaatkan keadaan tersebut sebagai menarik wisatawan yang 

ingin berlibur.  

Pendapatan yang tinggi dari hasil pertaniannya maupun beternaknya membuat 

masyarakat desa Pujon Kidul dapat memenuhi segala kebutuhan ekonominya, tidak 

jarang dari mereka yang memiliki kendaraan lebih dari satu. Mereka mengaku adanya 

lahan garapan dari perhutani BKPH Pujon Kidul membuat perekonomian mereka 

menjadi baik dan mereka banyak pemasukan dari hasil bertani disamping 

beternak.(Hartoyo. 2010) 

2.3  Lingkungan 

Parameter lingkungan diketahui dengan melakukan pengukuran mikro 

meliputi intensitas cahaya, suhu dan kelembapan. Pengaruh suhu terhadap tanah 

adalah mendorong peecahan zat – zat/bahan organis dan meningkatkan pelarutan 
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mineral dan zat-zat yang mengandung nitrogen. Pada tanaman, suhu yang tinggi 

dapat mepercepat hilangnya air dan cenderung mengeringkannya. Kartasapoetra 

(2004) menjelaskan bahwa pengaruh kelembapan terhadap tanah dapat melambatkan 

pengeringan, mendorong pecahan bahan-bahan organis, mendorong pertumbuhan 

mikroorganisme dan mendorong pelarutan – pelarutan. Pengaruh kelembapan pada 

tanaman selain mendorong pertumbuhan juga membatasi hilangnya air bagi 

pertumbuhan, namun memungkinkan mudahnya timbul penyakit. Adanya pengaruh 

sinar matahari adalah menaikkan suhu permukaan tanah dan mendorong terjadinya 

penguapan. Bagi tanaman, sinar matahari dapat mengatur fotosintesis dan mendorong 

terjadinya penguapan oleh karena suhu meningkat. 

2.4 Agroforestri Sebagai Sistem Penggunaan Lahan 

  Berbicara mengenai agroforestri, berarti berbicara mengenai sistem. Sistem 

terdiri dari beberapa komponen dalam susunan tertentu (struktur), yang satu sama lain 

saling berpengaruh atau melaksanakan fungsinya. Satu sistem membentuk satu 

kesatuan yang berbeda dengan lingkungannya dan di antara keduanya ada hubungan 

timbal balik. Di samping itu, satu sistem memiliki sifat-sifat tertentu yang juga dapat 

berubah antara lain dalam kaitan dengan struktur dan fungsinya. Agroforestri terdiri 

dari komponen-komponen kehutanan, pertanian dan/atau peternakan, tetapi 

agroforestri sebagai suatu sistem mencakup komponen-komponen penyusun yang 

jauh lebih rumit. Hal yang harus dicatat, agroforestri merupakan suatu sistem buatan 

(man-made) dan merupakan aplikasi praktis dari interaksi manusia dengan sumber 

daya alam di sekitarnya (Achmad, 2012) 
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  Yamani mengatakan bahwa “Agroforestri pada prinsipnya dikembangkan 

untuk memecahkan permasalahan pemanfaatan lahan dan pengembangan pedesaan, 

serta memanfaatkan potensi-potensi dan peluang-peluang yang ada untuk 

kesejahteraan manusia dengan dukungan kelestarian sumber daya beserta 

lingkungannya”. Oleh karena itu, manusia selalu merupakan komponen yang 

terpenting dari suatu sistem agroforestri. Dalam melakukan pengelolaan lahan, 

manusia melakukan interaksi dengan komponen-komponen agroforestri lainnya 

(Yamani, 2010) 

2.5   Manfaat Agroforestri dalam Pengelolaan Tanah 

Sektor kehutanan kini diperhadapkan dengan tantangan yang cukup berat 

terutama dengan meningkatnya permintaan akan barang dan jasa hutan seperti 

konservasi lahan,  alih fungsi lahan hutan, kebutuhan akan air bersih dan terjadinya  

penyusutan lahan.  Kondisi ini terjadi sebagai implikasi dari peningkatan penduduk 

yang terus bertambah yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan. Solusi yang 

dapat menyeimbangkan kehutanan dengan sektor lain secara berkelanjutan sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat, melalui sistem  agroforestri (Pattimahu, Jolanda dan 

Wattimena, 2011). 

Pertanian berkelanjutan dan pembangunan pedesaan didefinisikan sebagai 

pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, dan orientasi teknologi dan perubahan 

institusi dalam suatu cara untuk meyakinkan hasil yang dicapai dan kepuasan yang 

berkelanjutan kebutuhan manusia untuk sekarang dan generasi masa datang. 
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Pembangunan yang berkelanjutan memelihara sumber daya lahan, air dan tanaman 

dan genetik hewan yang secara lingkungan tidak terdegradasi, secara teknologi yang 

tepat, secara ekonomi dapat berjalan dan secara sosisal dapat diterima. Secara 

sederhana penggunaan lahan yang berkelanjutan merupakan sesuatu yang 

mempertemukan kebutuhan untuk produksi pengguna lahan sekarang, tetapi 

memelihara sumberdaya pokok untuk generasi mendatang yang mana tergantung 

produksi. Sustainable adalah Produksi yang melimpah dan konservasi alam yang 

lestari dan berkelanjutan (Yamani, 2010) 

Pengaruh interaksi pohon dan tanamam dalam pengelolaan tanah 

menunjukkan respon positif terhadap peningkatan produktivitas, memperbaikai 

kesuburan tanah, siklus hara, konservasi tanah baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Sebelum mempertimbangkan methoda untuk mengkuantifikasi pengaruh 

interaksi pohon-tanaman, akan lebih berguna menggunakan daftar keuntungan secara 

biofisik dan konsekwensinya yang biasanya terlibat dalam sistem agroforestry untuk 

menunjukkan bukti yang didasarkan pada penelitian langsung maupun tidak langsung 

(Hairiah, Didik dan Meine, 2010) 

2.6  Peranan Agroforestri terhadap Sifat Fisik Tanah 

Lapisan tanah atas adalah bagian yang paling cepat dan mudah terpengaruh 

oleh berbagai perubahan dan perlakuan. Kegiatan selama berlangsungnya proses alih-

guna lahan segera mempengaruhi kondisi permukaan tanah. Penebangan hutan atau 

pepohonan mengakibatkan permukaan tanah menjadi terbuka, sehingga terkena sinar 

matahari dan pukulan air hujan secara langsung. Berbagai macam gangguan langsung 
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juga menimpa permukaan tanah, seperti menahan beban akibat menjadi tumpuan lalu 

lintas kendaraan,binatang dan manusia dalam berbagai kegiatan seperti menebang 

dan mengangkut pohon, mengolah tanah, menanam dan seterusnya (Tolaka, Wardah 

dan Rahmawati, 2013). Peran agroforestri dalam mengatasi kekritisan lahan antara 

lain; meningkatkan peresapan airtanah, mengurangi aliran permukaan, mencegah 

banjir di hilir, mengurangi laju evapotranspirasi, meningkatkan unsur hara dan 

memperbaiki struktur tanah, menjaga baseflow di musim kemarau, perlindungan 

terhadap ekologi daerah hulu, mengurangi suhu permukaan tanah (Maria , Lestiana 

dan Mulyono, 2015). 

Dijelaskan oleh (Tolaka, Wardah dan Rahmawati, 2013), sistem agroforestri 

mampumempertahankan sifat-sifat fisik tanah melalui: 

1) Menghasilkan seresah sehingga bisa menambahkan bahan organik tanah 

2) Meningkatkan kegiatan biologi tanah dan perakaran 

3) Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dalam lapisan 

perakaran 

Sifat-sifat fisik tanah (lapisan atas) yang paling penting dan dibutuhkan 

untuk menunjang pertumbuhan berbagai jenis tanaman dan pepohonan adalah 

struktur dan porositas tanah, kemampuan menahan air dan laju infiltrasi. Lapisan 

atas tanah merupakan tempat yang mewadahi berbagai proses dankegiatan kimia, 

fisik dan biologi yakni organisme makro dan mikro termasukperakaran tanaman 

dan pepohonan. Diperlukan air dan udara pada saat yang tepat dan dalam jumlah 
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yang memadai. Oleh karena itu, tanah harus memiliki sifat fisik yang bisa 

mendukung terjadinya sirkulasi udara dan air yang baik  

Sistem agroforestri dapat mempertahankan sifat-sifat fisik lapisan tanah 

atasyang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman, melalui: 

1) Adanya tajuk tanaman dan pepohonan yang relatif rapat sepanjang tahun 

menyebabkan sebagian besar air hujan yang jatuh tidak langsung 

kepermukaan tanah sehingga tanah terlindung dari pukulan air yang bisa 

memecahkan dan menghancurkan agregat menjadi partikel-partikel yang 

mudah hanyut oleh aliran air. 

2)  Sistem agroforestri dapat mempertahankan kandungan bahan organik tanah 

di lapisan atas melalui pelapukan seresah yang jatuh ke permukaan tanah 

sepanjang tahun. Pemangkasan tajuk pepohonan secara berkala yangdi 

tambahkan ke permukaan tanah juga mempertahankan atau menambah 

kandungan bahan organik tanah. Kondisi demikian dapat memperbaiki 

struktur dan porositas tanah serta lebih lanjut dapat meningkatkan laju 

infiltrasi dan kapasitas menahan air  

3) Sistem agroforestri pada umumnya memiliki kanopi yang menutupi sebagian 

atau seluruh permukaan tanah dan sebagian akan melapuk secara bertahap. 

Adanya seresah yang menutupi permukaan tanah dan penutupan tajuk 

pepohonan menyebabkan kondisi di permukaan tanah dan lapisan tanah 

lebih lembab, temperatur dan intensitas cahaya lebih rendah. Kondisi iklim 

mikro yang sedemikian ini sangat sesuai untuk perkembangbiakan dan 

kegiatan organisme. Kegiatan dan perkembangan organisme ini semakin 



24 

 

cepat karena tersedianya bahan organik sebagai sumber energi. Kegiatan 

organisme makro dan mikro berpengaruh terhadap beberapa sifat fisik tanah 

seperti terbentuknya pori makro (biopores) dan pemantapan agregat. 

Peningkatan jumlah pori makro dan kemantapan agregat pada gilirannya 

akan meningkatkan kapasitas infiltrasi dan sifat aerasi tanah (Widianto, 

Hairiah, Didik dan Mustofa, 2003) 

2.7  Peranan Tegakan Pinus terhadap Tanah 

Nahdi dan Darsikin menyakan bahwa “Keanekaragaman vegetasi merupakan 

kumpulan berbagai komunitas yang kompleks dan dinamis, masing- masing tersusun 

atas spesies tumbuhan secara kolektif”. Vegetasi dapat berupa pohon, anak pohon dan 

tumbuhan bawah yaitu semua spesies yang berada di bawah naungan vegetasi lain. 

Lapisan ini akan membentuk suatu lapisan tajuk tingkat kedua dibawah lapisan tajuk 

pokok. Keberadaan tumbuhan bawah bermanfaat terutama untuk kepentingan 

perlindungan tanah yaitu melalui perbaikan humus (Nahdi dan Darsikin, 2013) 

Pinus merupakan salah satu jenis tanaman pohon pionir, dapat tumbuh pada 

tanah yang mempunyai tangkat kesuburan yang sangat bervariasi dan mudah 

beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda, sehingga cocok digunakan 

sebagai tanaman pokok kehutanan yang dikombinasikan dengan tanaman pertanian. 

Pinus dapat tumbuh baik pada ketinggian 200 - 2.000 mdpl., dengan suhu maksimum 

tahunan 18 - 21°C dan curah hujan rata - rata 1.000 - 2.000 mm/ th.  Selain itu daun 

pinus yang berjatuhan akan menjadi seresah yang terkomposisi akan membentuk 

agregat – agregat tanah, sehingga akan meningkatkan kesuburan tanah  (Haryono dan 

Daryono, 2013) 


