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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Pengelolaan lahan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas lahan 

yang kurang menguntungkan atau marginal, dengan adanya pengelolaan itu 

diharapkan dapat meningkan pendapatan masyarakat dalam hal ketahanan pangan. 

Pada lahan-lahan kritis sangat dibutuhkan suatu metode yang tepatuntuk 

meningkakan kualitas tanah dalam hal ini adalah produksi tanaman, produksi 

suatu tanaman menunjukan nilai kesuburan suatu lahan. Menurut Hani bahwa 

sistem agroforestry pada lahan kritis sangat berpengaruh pada kesuburan tanah, 

hal ini ditunjukkan oleh hasil produksi tanaman sengon dengan pola agroforestry 

menunjukkan pertumbuhan paling bagus dari pada sengon dengan sistem 

monokultur dan konvensional (Hani, 2013). 

Menurut Anwar, Melati, dan Salatalohy, menyatakan bahwa“sistem 

agroforestry merupakan salah satu alternatif dalam mengupayakan tetap 

terjaganya kesuburan dan fungsi lahan dalam perekonomian 

masyarakat.Agroforestry adalah pengoptimalan lahan hutan yang dikombinasikan 

dengan tanaman pertanian dalam satu lahan yang sama. Selain sebagai bentuk 

pengembangan kawasan hutan, Agroforestry merupakan pola yang dapat 

dikembangkan diluar kawasan hutan”(Anwar, Melati, dan Salatalohy, 2013).  

Salah satu pola tanam yang sering digunakan pada sistem agroforestry 

adalah adalah alley cropping atau lebih dikenal dengan istilah pola tanam 

tumpangsari berlorong mempunyai ciri produktivitas tinggi dan dapat diterapkan 
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pada kondisi lingkungan yang luas. Menurut Anwar, Melati, dan Salatalohy, 

(2013), pada modifikasi Alley cropping merupakan pola penggunaan lahan dengan 

mengkombinasikan tanaman pertanian dan kehutanan yang ditanam pada satu 

lahan untuk diambil keuntungannya (saling menguntungkan). Pola Alley 

croppingharus disesuaikan dengan kondisi lingkungan contohnya ditanam 

diantara tanaman pohon.  

Desa Pendem Kota Batu merupakan kota dengan kontur tanah yang 

berbukit-bukit, sebagian besar masyarakat hidup dengan memanfaatkan lahan 

untuk menunjang pendapatan masyarakat . Dengan konversi lahan yang semakin 

lama semakin besar menjadikan lahan untuk produksi pertanian semakin sempit. 

Untuk mendukung terwujudnya pertanian (sustainable) sangatlah dibutuhkan 

suatu sistem yang tepat serta terpadu. Peralihan penggunaan lahan produksi 

pertanian yang subur menjadi gedung-gedung beton, menjadi suatu masalah serius 

yang perlu dipecahkan (Anonymous, 2017). Dengan adanya lahan-lahan kritis 

yang kurang diperhatikan menjadikan suatu pemikiran bahwa hal itu dapat 

dimanfaatkan untuk diambil produksinya. Penggunaan lahan-lahan kritis ini perlu 

diteliti dalam hal produksinya, produksi suatu tanaman menunjukkan kesuburan 

suatu lahan tersebut dengan demikian perlu untuk dikaji lebih lanjut. 

Sengon dengan pola agroforestry menunjukkan pertumbuhan yang lebih 

bagus dari pada sengon yang ditanam dengan sistem monokultur, sedangkan 

tanaman sengon+cabai menunjukkan pendapatan masyarakat paling tinggi dari 

pada yang lainya (Hani, 2013). Dengan demikian perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui lebih lanjut dari pertumbuhan dan produktivitas tanaman jenis 
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Solanaceae yang dipadukan dengan sengon (Paraserianthes falcataria L. 

Nielsen). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas diperoleh rumusan masalah : Bagaimana 

lahan marginal di desa Pendem mampu berproduksi pada tanaman solanaceae dan 

sengon dengan sistem alley cropping. 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pertumbuhan tanaman sengon yang ditanam sebagai tanaman lorong. 

2. Produktifitas tanaman jenis solanaceae yang ditanam di antara tanaman 

lorong. 

1.4. Manfaat  

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat akademisi sebagai informasi 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut, serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar 

wilayah desa Pendem kota Batu sebagai informasi untuk budidaya tanaman 

Solanaceae dengan model Alley Cropping. 

1.5. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka hipotesis penelitian  

diduga kombinasi perlakuan jarak tanam dan jenis solanaceae berpengaruh 

terhadap pertumbuhan serta produktifitas tanaman solanaceae dan sengon. 

 


