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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Optimasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan 

sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usahatani tanaman pangan, 

hortikultura, dan perkebunan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya 

dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usahatani yang lebih produktif.  

Kegiatan optimasi lahan diarahkan untuk menunjang terwujudnya ketahanan 

pangan dan antisipasi kerawanan pangan (Ditjen PSP, 2015). Artinya optimasi 

lahan perkebunan jarak pagar adalah usaha meningkatkan produktifitas dan indeks 

pertanaman (IP) lahan perkebunan jarak pagar. Indeks Pertanaman (IP) adalah 

frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan 

pangan dalam kurun waktu 1 tahun. Produktifitas hasil adalah satuan hasil produksi 

sebagai output dalam satu hektar yang dioptimasi per-satuan input. Optimasi lahan 

perkebunan jarak pagar diantaranya diversifikasi usahatani tanaman  pangan  

berbasis  pemanfaatan  lahan  sela  di perkebunan jarak pagar. Kegiatan yang 

dilakukan baik berupa tumpang sari maupun pergiliran tanaman antar musim. 

Kegiatan tetap memberikan keuntungan signifikan, karena komoditas yang 

diusahakan memiliki nilai tinggi, apabila pemasaran hasilnya dapat melalui rantai 

yang pendek. Komoditas yang dihasilkan dapat dipasarkan langsung ke konsumen 

di pasar, atau melalui pedagang pengumpul. Pemasaran langsung ke konsumen 

dimungkinkan, karena jumlah penduduk yang besar dan daya beli relatif tinggi.    
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Famili jahe-jahean (Zingiberance) merupakan salah satu kelompok tumbuhan 

yang telah banyak dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Kegunaanya tidak hanya 

sebagai tanaman obat, tetapi dijadikan sumber penghasil minyak esensial, tanaman 

industri dan bahan bumbu. Tiga jenis diantaranya sudah umum diperdagangkan dan 

dibudidayakan yakni jahe, kunyit, dan kencur. Semenjak masyarakat mulai sadar 

tentang manfaat tanaman obat untuk menjaga dan memelihara kesehatan, industri 

obat tradisional di dalam maupun luar negeri juga semakin meningkat.  

Jahe (Zingiber officinale Rosc.) merupakan salah satu tanaman obat yang 

sangat bermanfaat. Kandungan zat-zat yang terdapat pada jahe antara lain minyak 

atsiri dan pati. Kandungan minyak atsiri yang berisi zingeton atau gingerol, 

zingibetol, zingiberin, borneol, kamfen, sineol, dan falandren, Sedangkan 

kandungan pati sekitar 20% sampai 60% berisi asam-asam organik, oleoserin dan 

gingerin. Tanaman jahe banyak dibudidayakan di bawah naungan pohon karena 

memiliki toleransi yang baik terhadap naungan. Jahe dapat menjalankan siklus 

hidupnya secara normal meskipun tanpa mendapat intensitas cahaya penuh. 

Lahan kering ternaungi yang potensial untuk pengembangan jahe banyak 

tersedia di Indonesia. Pemanfaatan lahan-lahan tersebut akan sangat mendukung 

peningkatan produksi jahe nasional. Budidaya jahe pada lahan ternaungi tersebut 

cenderung tidak mendapatkan irigasi secara teratur sehingga kondisi iklim mikro di 

sekitar tanaman cenderung kering. Oleh karena itu perlu dilakukan studi untuk 

mengetahui kondisi kekeringan yang masih dapat ditoleransi oleh tanaman jahe 

sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan optimum. Beberapa penelitian 

terkait cekaman kekeringan menunjukkan bahwa cekaman kekeringan dapat 

menyebabkan kurangnya pertambahan biomassa daun dan menurunkan kadar 
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klorofil jahe (Nio, 2011), tidak merubah mutu daun ungu (Darwati et al., 2002) dan 

menurunkan kadar klorofil, kerapatan stomata, ukuran stomata dan mengurangi 

aktivitas akar jahe (Kun et al., 2003).  

Kondisi geografis Indonesia yang beragam, berpengaruh terhadap tingkat 

adaptasi suatu tanaman. Baik itu pada kondisi tanah, kondisi air serta kondisi iklim 

yang ada pada daerah tersebut. Berdasarkan data dan sistem informasi pertanian 

tahun 2013 produksi jahe sebanyak 21,78% berasal dari Provinsi Jawa Tengah 

kemudian Jawa Barat (20,82%), Jawa Timur (15,37%), Kalimantan Selatan 

(5,55%), Sumatera Utara (5,32%), Lampung (4,92%), Bengkulu (3,34%) dan 

sisanya sebesar 22,90% merupakan kontribusi dari provinsi lainnya. Jika dilihat 

dari daerah penghasil jahe di Indonesia, dapat ketahui bahwa daerah-daerah tersebut 

memiliki berbagai iklim dan kondisi tanah yang berbeda-beda. Beragam iklim dan 

kondisi tanah yang berbeda ini membuat jahe mempunyai karakteristik yang 

berbeda-beda (Wijayanto, dkk. 2012).   

Data yang berhasil didapatkan berdasarkan Pusat data dan sistem informasi 

pertanian Selama periode tahun 2014-2019 jahe Indonesia diperkirakan masih 

berada pada posisi surplus. Pada tahun 2014 surplus jahe diperkirakan sebesar 15,69 

ribu ton dan terus akan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 

diperkirakan surplus 19,96 ribu ton. Surplus ini dapat digunakan untuk kebutuhan 

industri jamu, makanan, minuman, rempah zat yang diolah, rumah tangga dan 

lainnya (Sistem Informasi Pertanian, 2017). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah belum adanya 

informasi tentang bagaimana tingkat pertumbuhan awal tanaman jahe gajah yang 

berasal dari beberapa daerah di Indonesia terhadap naungan tanaman jarak pagar. 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertumbuhan dan perkembangan 

rimpang beberapa genotip jahe yang dibudidayakan sebagai tanaman sela pada 

jarak pagar. 

1.4 Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pertumbuhan 

dan perkembangan awal rimpang jahe dari beberapa genotipe yang ditanam di sela 

tanaman jarak pagar. 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi informasi tentang 

pertumbuhan dan perkembangan rimpang beberapa genotipe jahe yang 

dibudidayakan di antara tanaman jarak pagar. 

1. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan beberapa genotipe rimpang jahe

gajah.

2. Mengetahui potensi lahan diantara jarak pagar untuk produksi tanaman jahe.


