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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Iklim

Iklim (climate) adalah sintesis atau kesimpulan dari perubahan nilai unsur-

unsur cuaca (hari demi hari dan bulan demi bulan) dalam jangka panjang di suatu

tempat atau pada suatu wilayah. Sintesis tersebut dapat diartikan pula sebagai nilai

statistik yang meliputi: rata-rata, maksimum, minimum, frekuensi kejadian. Iklim

sering dikatakan sebagai nilai  statistik cuaca jangka panjang di suatu tempat atau

suatu wilayah. Iklim dapat pula diartikan sebagai sifat cuaca di suatu tempat atau

wilayah. Data iklim terdiri dari data diskontinu (radiasi, lama penyinaran

matahari, presipitasi dan penguapan) dan data kontinu (suhu, kelembaban, tekanan

udara, kecepatan angin) (Atmaja, 2009). Menurut Kartasapoetra (2012) iklim

adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama yang

sifatnya tetap. Gibbs (1987) dalam Rosalina (2012) menyatakan iklim sebagai

peluang statistik berbagai keadaan atmosfer, antara lain suhu, tekanan, angin

kelembaban, yang terjadi disuatu daerah selama kurun waktu yang panjang.

Gunarsih (2006) dalam Rosalina (2012) menyatakan unsur-unsur iklim

terdiri dari radiasi matahari, temperatur, kelembaban,  hujan,  dan angin

1. Radiasi matahari

Radiasi matahari adalah  peristiwa yang terjadi pada atmosfer yang

dianggap penting bagi sumber kehidupan. Energi matahari merupakan penyebab

utama dari perubahan dan pergerakan dalam atmosfer sehingga dapat dianggap

7
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sebagai pengendali iklim dan cuaca. Matahari memancarkan sinar yang pada

umumnya mempunyai gelombang pendek, sedangkan dari bumi dipancarkan

gelombang panjang (Gunarsih dalam Rosalina, 2012). Menurut AAK (1983)

menyatakan dari pengukuran sinar matahari yang terpenting adalah panas atau

teriknya penyinaran dan panjang atau lamanya penyinaran. Panasnya penyinaran

dan lamanya penyinaran dapat diukur dengan menggunakan alat Heliograf. Akibat

orbit bumi yang mengelilingi matahari, maka setiap perubahan jarak dari bumi ke

matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Intensitas

radius matahari (IRM) suhu merupakan absorpsi energi matahari dalam satuan per

cm2/menit. IRM ini merupakan fungsi dari sudut sinar matahari yang mencapai

bagian yang lengkung dari permukaan bumi, artinya sinar matahari yang miring

kurang memberikan energi karena menempuh lapisan atmosfer yang tebal bila

dibandingkan dengan sinar yang tegak lurus. IRM yang besar mempunyai

pengaruh yang besar pula pada proses fotosintesis. Besarnya energi cahaya yang

bisa diserap oleh setiap tanaman ditentukan oleh faktor luas daun yang dimiliki

oleh tanaman tersebut, kelebatan pertumbuhan daun, jarak tanam, ada tidaknya

awan diangkasa, dan panjang hari yang menentukan lamanya penyinaran

(Sriartha, 2004).

Lamanya penyinaran matahari ditentukan oleh posisi bumi mengelilingi

matahari seakan-akan bergerak dari 23½ lintang utara dan 23½ lintang selatan.

Adanya perubahan letak kedudukan matahari berdampak di belahan bumi selatan

akan menerima hari siang lebih panjang sedangkan di bumi bagian utara, terutama

di kutub, akan menerima malam lebih panjang yaitu selama enam bulan.
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Berdasarkan pengaruh lamanya penyinaran pada tanaman terutama pada

proses pembungaan maka tanaman dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok

(Gunarsih dalam Rosalina, 2012)  yaitu:

a) Long day plant, yaitu tumbuhan yang menghasilkan bunga apabila penyinaran

lebih dari 14 jam.

b) Short day plant, yaitu tumbuhan yang menghasilkan bunga apabila penyinaran

kurang dari 12 jam, misalnya Stroberi.

c) Neutral day plant, yaitu tanaman yang menghasilkan bunga tanpa dipengaruhi

lamanya penyinaran, misalnya Mentimun

2. Temperatur atau suhu udara

Suhu adalah derajat panas atau dingin yang diukur berdasarkan skala

tertentu dengan menggunakan termometer. Menurut Atmaja (2009) suhu

dipermukaan bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a) Jumlah radiasi matahari yang diterima per tahun , per musim, dan per hari

b) Pengaruh daratan atau lautan

c) Pengaruh ketinggian tempat

d) Pengaruh angin secara tidak langsung

e) Pengaruh panas laten

f) Penutup tanah

g) Tipe tanah

h) Pengaruh sudut datang sinar matahari

Proses yang terjadi dalam tubuh tanaman seperti proses perkembangan

(batang, daun, bunga, dan buah), proses fotosintesis dan proses pernafasan
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berlangsung pada suhu tertentu. Setiap tanaman mempunyai kisaran suhu

optimum yang berbeda-beda. Kebutuhan suhu ini bersifat genetis sehingga ada

tanaman yang cocok untuk pegunungan atau dataran tinggi dengan suhu rendah

dan ada yang cocok di dataran rendah atau suhu tinggi. Perubahan suhu tentunya

mengakibatkan perbedaan jenis tumbuhan pada wilayah-wilayah tertentu sesuai

dengan ketinggian tempatnya.

3. Kelembaban

Kelembaban adalah banyaknya uap air yang ada di udara. Keadaan

kelembaban di permukaan bumi berbeda-beda. Pada umumnya, kelembaban yang

tinggi ada di khatulistiwa sedangkan yang terendah ada pada lintang 400.

Besarnya kelembaban suatu daerah merupakan faktor yang dapat menstimulasi

curah hujan (Atmaja, 2009).

Pengaruh kelembaban terhadap tanaman tampak pada perubahan stomata

yang menjadi terbuka atau tertutup. Daerah yang mempunyai kelembaban tinggi

menyebabkan stomata akan tertutup sehingga CO2 yang menjadi bahan pokok

fotosintesis tidak dapat masuk ke dalam daun. Akibatnya adalah mengurangi

terjadinya penguapan. Sebaliknya, pada daerah atau tempat dengan kelembaban

rendah, maka penguapan yang terjadi lebih banyak (Sriartha, 2004). Selain itu,

Kramer and Kozlowski (dalam Libria, 2004) menyatakan bahwa kelembaban

udara yang terlalu rendah dan terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhan dan

pembungaan tanaman. Kelembaban udara dapat mempengaruhi pertumbuhan

tanaman karena dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Laju fotosintesis akan

meningkat dengan meningkatnya kelembaban udara sekitar tanaman.
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4. Angin

Angin merupakan gerakan atau perpindahan massa udara dari satu tempat

ke tempat lain secara horizontal. Massa udara adalah udara dalam ukuran yang

sangat besar yang mempunyai sifat fisik yang seragam dalam arah yang

horizontal. Sifat massa udara ditentukan oleh daerah di mana massa udara terjadi,

jalan yang dilalui oleh massa udara, dan umur dari massa udara itu. Gerakan angin

berasal dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah.

Terdapat banyak jenis-jenis angin seperti angin darat, angin laut, angin gunung,

angin lembah dan angin lokal (Fohn) yang sifatnya kering. Angin lokal ini

biasanya tidak begitu baik bagi tanaman karena sifatnya yang kering  sehingga

menyebabkan besarnya evaporasi dan trasnpirasi yang akan dilakukan oleh

tanaman. Kadang-kadang hal ini akan menyebabkan tanaman menjadi layu karena

tanaman tersebut tidak dapat mengimbangi jumlah air yang hilang dengan

pengambilan air dari dalam tanah (Atmaja, 2009).

5. Curah hujan

Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan, berbeda dengan

presipitasi non-cair seperti salju, batu es dan slit. Hujan memerlukan keberadaan

lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan

di atas permukaan bumi. Hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer

menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua

proses yang mungkin terjadi bersamaan dapat mendorong udara semakin jenuh

menjelang hujan, yaitu pendinginan udara atau penambahan uap air ke udara

(Atmaja, 2009).
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Presipitasi, khususnya hujan, memiliki dampak dramatis terhadap

pertanian. Semua tumbuhan memerlukan air untuk hidup, sehingga hujan  sangat

penting bagi pertanian. Pola hujan biasanya bersifat vital untuk kesehatan

tumbuhan. Terlalu banyak atau terlalu sedikit hujan dapat membahayakan bahkan

merusak panen. Kekeringan dapat mematikan panen dan menambah erosi,

sementara terlalu basah dapat mendorong pertumbuhan jamur berbahaya.

Tumbuhan memerlukan beragam jumlah air hujan untuk hidup. Misalnya, kaktus

tertentu memerlukan sedikit air, sementara tanaman tropis memerlukan ratusan

inci hujan per tahun untuk hidup.

2.2 Teori Perilaku Petani

Perilaku seseorang merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta

interaksi seseorang dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan,

sikap dan tindakan yang merupakan respon atau reaksi seseorang individu

terhadap rangsangan yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya (Sarwono,

1993). Lewin (1951) dalam Azwar (2008) menyatakan, bahwa perilaku adalah

fungsi karakteristik individu dan lingkungan. Pembentukan perilaku petani

dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan.

1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan secara luas mencakup segala sesuatu yang

diketahui. Hal ini sejalan dengan pernyataan Jujun (1999) yang menyatakan

pengetahuan adalah segenap apa yang diketahui tentang suatu objek tertentu.

Pandangan lainnya, dikemukakan oleh Notoatmodjo (2003) dan Soekanto (2003)
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menyatakan pengetahuan merupakan hasil tahu setelah melakukan penginderaan

terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi antara lain melalui panca indra

manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba.

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Pandangan bahwa pengetahuan merupakan hasil penggunaan panca indra dan

akan menimbulkan kesan dalam pikiran manusia.

Piaget (tt) dalam Damanik (2013) menyatakan pengetahuan adalah

interaksi yang terus menerus antara individu dan lingkungan. Dengan demikian

pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu “barang”. Bloom dkk seperti

dikutip Sudijono (1999) mengemukakan bahwa pengetahuan yang dicakup dalam

domain kognitif mempunyai enam tingkatan, yaitu: 1) tahu (know) merupakan

tingkat pengetahuan paling rendah yakni mengingat suatu materi yang telah

dipelajari sebelumnya: 2) memahami (comprehention) adalah suatu kemampuan

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat

menginterprestasikan materi dengan benar; 3) aplikasi (application) adalah

kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau

kondisi riil (sebenarnya); 4) analisis (analysis) adalah suatu kemampuan untuk

menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih

di dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitan satu sama lain, 5)

sintesis (synthesis) adalah suatu kemampuan untuk melakukan justifikasi atau

penilaian terhadap suatu materi atau objek; dan 6) evaluasi (evaluation) adalah

kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek.
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Jujun (1999) mengemukakan bahwa pengetahuan yang diperoleh bisa

melalui akal pikiran disebut ilmu pengetahuan. Manusia mampu mengembangkan

pengetahuan disebabkan oleh dua hal utama, yakni: 1) manusia mempunyai

bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang

melatarbelakangi informasi tersebut dan 2) manusia mampu berpikir menurut

suatu alur kerangka berpikir.

Pengetahuan adaptasi perubahan iklim sangat tergantung pada kapasitas

beradaptasi dari suatu wilayah. Menurut  Adger dkk (2007) dalam Kurniawati

(2012) menyatakan kapasitas adaptasi  merupakan  kemampuan sistem atau

komunitas untuk mengatasi dampak dan resiko perubahan iklim, termasuk

kemampuan untuk menentukan perilaku terhadap penggunaan sumber daya dan

teknologi. Kapasitas dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim pada setiap

komunitas (masyarakat) adalah berbeda. Banyak  individu  dan  kelompok

diantara masyarakat yang memiliki kapasitas rendah untuk beradaptasi terhadap

perubahan iklim.

Peningkatan kapasitas adaptasi merupakan praktik cara mengatasi

perubahan dan ketidakpastian dalam perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim

dan iklim ekstrem. Peningkatan kapasitas adaptasi diperlukan untuk mengurangi

kerentanan, terutama untuk daerah, bangsa dan kelompok sosial ekonomi yang

paling rentan. Hal ini diperkuat pernyataan Smith dkk (2003) dalam Kurniawati

(2012) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas adaptasi dapat

mengurangi kerentanan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
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2. Sikap

Sikap merupakan produk dari proses sosialisasi di mana seseorang

bereaksi sesuai dengan rangsang yang diterimanya. Jika sikap mengarah pada

objek tertentu, berarti bahwa penyesuaian diri terhadap objek tersebut

dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kesediaan untuk beraksi dari orang

tersebut terhadap objek (Mar’at, 1984). Widayatun (1999) dalam Setiana (2005)

mengatakan bahwa sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak atau

berperilaku tertentu. Sikap juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan mental

dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberi pengaruh

dinamika atau terarah terhadap respons individu pada semua obyek dan situasi

yang berkaitan dengannya.

Azwar (2008) menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek

selalu berperan sebagai perantara antara responnya dan objek yang bersangkutan.

Respons dalam hal ini diklasifikasikan dalam tiga macam, yaitu respon kognisi

(respons perseptual dan pernyataan mengenai apa yang diyakini), afeksi (respons

berkenaan dengan emosi/perasaan), dan konasi (respons berupa kecenderungan

untuk bertindak). Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan

mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau

tidak memihak (unfavorable). Sikap merupakan semacam kesiapan untuk

bereaksi terhadap sesuatu objek dengan cara-cara tertentu, atau kecenderungan

potensial untuk bereaksi jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang

menghendaki adanya respons.
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3. Keterampilan

Keterampilan adalah usaha untuk memperoleh kompetensi cekat, cepat

dan tepat dalam menghadapi permasalahan yang datang. Keterampilan petani

ialah sebagai proses komunikasi pengetahuan untuk mengubah perilaku petani

menjadi cekat, cepat dan tepat melalui pengembangan kerajinan dan teknologi

rekayasa dan teknologi pengolahan. Perilaku terampil ini dibutuhkan dalam

pengembangan pertanian dalam hal budidaya dan pengolahan tanaman hingga

pemasaran untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Melihat uraian

tersebut, secara substansi bidang keterampilan mengandung kinerja kerajinan dan

teknologis. Istilah kerajinan berangkat dari kecakapan melaksanakan, mengolah

dan menciptakan dengan dasar kinerja psychomotoric-skill (Mointi, 2011).

Berdasarkan paparan tersebut, petani diharapkan memiliki pengetahuan

sehingga mampu bersikap dan memiliki kemampuan dalam menghadapi

perubahan iklim. Tiga upaya pendidikan menyangkut penguasaan, pendidikan,

dan peneladanan serta tiga pilar pendidikan sangat tepat diimplementasikan agar

petani memiliki pengetahuan, memberi respon melalui sikap dan kemampuan

bertindak di dalam menghadapi perubahan iklim nantinya.

2.3 Tanaman Stroberi

2.3.1 Sejarah Tanaman Stroberi

Salah satu produk pertanian yang prospektif untuk dikembangkan di

Indonesia adalah stroberi. Stroberi merupakan tanaman buah berupa herba

yang ditemukan pertama kali di Chili, Amerika. Salah satu spesies tanaman
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stroberi yaitu Fragaria chiloensis L menyebar ke berbagai negara Amerika,

Eropa dan Asia. Fragaria vesca L lebih menyebar luas dibandingkan spesies

lainnya. Jenis stroberi ini pula yang pertama kali masuk ke Indonesia (Cahyono,

2011).

Tanaman stroberi telah dikenal sejak zaman Romawi. Stroberi yang

dibudidayakan sekarang disebut sebagai stroberi modern (komersial) dengan

nama ilmiah Fragaria xananassa var duchenes. Stroberi  ini adalah hasil

persilangan antara Fragaria virginiana L. var duschenes dari Amerika Utara

dengan Fragaria chiloensis L. var duschenes dari Chili, Amerika Selatan.

Persilangan kedua jenis stroberi tersebut dilakukan pada tahun 1750.

Persilangan persilangan lebih lanjut menghasilkan jenis stroberi dengan buah

berukuran besar, harum, dan manis.

2.3.2 Klasifikasi Tanaman Stroberi

Cahyono (2011) mengungkapkan tanaman stoberi dalam taksonomi

tumbuhan diklasifikasi sebagai berikut.

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Famili : Rosaceae

Genus : Fragaria
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Gambar 2.1
Tanaman Stroberi

(Sumber: Ainda, 2013)

2.3.3 Morfologi Tanaman Stroberi

Kurnia (2005) memaparkan secara umum, morfologi tanaman stroberi

terdiri atas bagian batang, daun, akar, bunga, buah, dan stolon.

1. Batang

Batang tanaman stroberi beruas-ruas pendek dan berbuku-buku, banyak

mengandung air, serta tertutupi pelepah daun, sehingga seolah-olah tampak

seperti rumpun tanpa batang. Buku-buku batang yang tertutup oleh sisi daun

mempunyai kuncup (gemma). Ruas (internode) sangat  pendek sehingga jarak

daun satu dengan daun lainnya sangat rapat.

Gambar 2.2
Batang Stroberi

(Sumber: stroberibali.blogspot.com, 2013)
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2. Daun

Daun tanaman stroberi tersusun pada tangkai yang berukuran agak

panjang. Tangkai daun berbentuk bulat serta seluruh permukaannya ditumbuhi

oleh bulu-bulu halus. Helai daun bersusun tiga (trifoliate). Bagian tepi daun

bergerigi, berwarna hijau, dan berstruktur tipis. Permukaan atas daun berbulu

halus berwarna hijau atau hijau tua. Permukaan bawah berwarna hijau keabu-

abuan dan memiliki 300-400 stomata/mm2. Hal ini menunjukkan bahwa

tanaman ini sangat mudah kekurangan air karena tingginya laju transpirasi pada

saat udara panas. Pada masa pertumbuhan vegetatif, dengan suhu rata-rata 22 °C

akan terbentuk daun-daun baru setiap 8-12 hari. Daun-daun ini akan tumbuh di

meristem apikal. Daun dapat bertahan hidup selama 1-3 bulan, kemudian daun

akan kering dan mati.

Gambar 2.3
Daun Stroberi

(Sumber: Hafid, 2012)
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3. Akar

Struktur akar tanaman stroberi terdiri atas pangkal akar (collum), batang

akar (corpus), ujung akar (apeks), bulu akar (pilus radicalis), dan tudung akar

(calyptras). Tanaman stroberi berakar tunggang (radix primaria). Panjang

akarnya mencapai 100 cm, namun akar tersebut hanya menembus lapisan tanah

atas sedalam 15-45 cm, tergantung jenis dan kesuburan tanahnya. Tanaman

stroberi dewasa biasanya memiliki 20-35 akar primer, meskipun pada beberapa

jenis tanaman stroberi lainnya memiliki akar lebih dari itu. Akar primer ini

umumnya berfungsi sekitar satu tahun dan selanjutnya akan muncul akar-akar

baru yang tumbuh  dari ruas paling dekat dengan akar primer.

Gambar 2.4
Akar Stroberi

(Sumber: Hanif, 2014)
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4. Bunga

Gambar 2.5
Bunga Stroberi

(Sumber: Hafid, 2012)

Bunga tanaman stroberi berbentuk tandan pada beberapa tangkai bunga.

Biasanya bunga mekar tidak bersamaan, bunga yang terbuka awal biasanya

lebih besar ukurannya. Bunga berwarna putih, berdiameter 2,5-3,5 cm,

terdiri dari 5–10 kelopak bunga berwarna hijau, 5 mahkota bunga, sejumlah

tangkai  putik dan 2–3 lusin benang sari. Benang sari tumbuh pada 3

lingkaran kedudukan. Benang sari berisi tepung sari yang berwarna

kuning emas. Bunga tanaman stroberi terletak di malai (inflouresen) di ujung

tanaman. Malai terdiri atas tangkai utama dan tangkai cabang. Bunga terletak di

ujung tangkai utama malai disebut bunga primer. Perkembangan bunga primer

sangat dominan dan biasanya bunga besar berasal dari bunga primer, sedangkan

bunga di tangkai cabang disebut dengan bunga sekunder dan letaknya berada di

bawah bunga primer. Bunga tersier dan bunga-bunga lainnya terletak di

percabangan-percabangan malai lainnya.
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5. Buah

Gambar 2.6
Buah Stroberi

(Sumber: Cipzie, 2012)

Buah stroberi berwarna merah. Buah yang biasanya dikenal adalah

buah semu, yang sebenarnya merupakan receptacle yang membesar. Buah sejati

yang berasal dari ovul yang diserbuki berkembang menjadi buah kering dengan

biji keras. Struktur buah keras ini disebut achene yang bentuknya ditentukan

oleh keefektifan penyerbukan. Menurut penggolongan dari USDA ada delapan

bentuk buah stroberi yang didasarkan oleh sifat genetik. Delapan bentuk tersebut

adalah: oblate, globose, globose conic, conic, long conic, necked, long

wedge, dan short wedge. Oblate dan globose memiliki bagian ujung yang bulat,

conic memiliki ujung runcing, sedangkan wedge memiliki ujung mendatar.

6. Stolon

Kuncup ketiak pada tanaman stroberi dapat tumbuh menjadi anakan atau

stolon. Stolon biasanya tumbuh memanjang dan menghasilkan beberapa calon

tanaman baru. Stolon adalah cabang kecil yang tumbuh mendatar atau menjalar
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di atas permukaan tanah. Stolon dapat menumbuhkan anakan-anakan tanaman

stroberi. Anakan yang terbentuk  dari stolon adalah anakan  vegetatif yang

memiliki sifat dan karakter yang sama dengan induknya.

Gambar 2.7
Stolon pada Stroberi

(Sumber: indonesiamengajar.org, 2012)

2.3.4 Lingkungan Tumbuh

Menurut Cahyono (2011), kondisi lingkungan untuk pertumbuhan tanaman

stroberi adalah:

1. Suhu

Tanaman stroberi menyukai suhu udara yang relatif dingin. Tanaman dari

daerah beriklim subtropis ini akan tumbuh baik di daerah yang memiliki suhu

sekitar 22-28°C. Suhu yang cukup dingin di malam hari dibutuhkan untuk

memicu proses inisiasi bunga.

2. Kelembaban

Kelembaban udara yang baik untuk pertumbuhan tanaman stroberi adalah

antara 80-90 %.

3. Sinar Matahari

Tanaman stroberi adalah tanaman yang menyukai sinar matahari penuh.
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Tanaman stroberi membutuhkan cukup cahaya matahari untuk proses

fotosintensis dan pematangan buah. Lama penyinaran cahaya matahari yang

dibutuhkan yaitu sekitar 8–10 jam setiap harinya.

4. Ketinggian Tempat

Tanaman stroberi adalah tanaman subtropis yang dapat beradaptasi dengan

baik di dataran tinggi tropis. Ketinggian tempat yang memenuhi syarat iklim

adalah 600-1500 meter dpl.

5. Curah Hujan

Tanaman stroberi dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan curah

hujan 600-700 mm/tahun. Kondisi ini sangat ideal karena tanaman stroberi lebih

peka terhadap kelembaban tinggi. Tanaman stroberi memang membutuhkan

banyak air pada masa pertumbuhan, namun lahan yang selalu basah juga kurang

baik karena akan mengundang kehadiran fungi.

6. Media Tumbuh

Tempat yang cocok untuk bertanam stroberi adalah lahan berpasir yang

mengandung tanah liat, subur dan gembur, mengandung banyak bahan organik,

serta tata air dan udara yang baik. Derajat keasaman (pH) tanah yang ideal

untuk budidaya stroberi adalah sekitar 6,5-7,0.

2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Sejauh ini penelitian-penelitian tentang hubungan tingkat pengetahuan

petani tentang perubahan iklim terhadap adaptasi budidaya stroberi belum ada

yang secara khusus meneliti. Penelitian Nurdin (tt) mengemukakan perubahan dan
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anomali telah berdampak besar terhadap ketahanan pangan nasional. Sektor

pertanian selain penyumbang efek GRK, tetapi juga sektor yang paling

terpangaruh oleh perubahan dan anomali iklim. Ketersediaan pangan saat ini telah

melebihi standar kecukupan energi dan protein nasional, tetapi angka

kecukupannya belum seideal pemenuhan kecukupan konsumsi di tingkat rumah

tangga atau individu. Selain itu, produksi pangan terus mengalami pelandaian dan

stagnasi bahkan peluang untuk terjadi penurunan produksi juga cukup tinggi. Oleh

karena itu diperlukan strategi penanganan dalam jangka pendek, menengah, dan

jangka panjang. Selain itu, antisipasi perubahan iklim perlu juga arahan dari

berbagai aspek, antara lain adaptasi perubahan iklim, diversifikasi produksi

pangan, pembinaan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, penguatan ekonomi

dan kelembagaan petani, serta kebijakan yang berpihak pada pertanian. Penelitian

Irawan (2011) telah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

petani dalam proyek hutan rakyat untuk mitigasi perubahan iklim dengan

menggunakan data survei terhadap petani hutan rakyat di kabupaten Wonosobo.

Analisis yang digunakan bersifat ex ante dan keputusan berpartisipasi petani

didasarkan pada kerangka random utility maximization. Hasil analisis deskriptif

menunjukkan bahwa terdapat 97 orang petani atau 82,91 persen responden yang

menyatakan bersedia berpartisipasi dan sisanya menyatakan tidak bersedia

berpartisipasi dalam proyek hutan rakyat untuk mitigasi perubahan iklim.

Hairiah dkk (2008) menyatakan perubahan iklim global akan berdampak

merugikan terhadap beberapa sektor pertanian, baik ditinjau dari sektor ekonomi,

sosial dan lingkungan (ekologi) dan kesehatan, sehingga kompleksitas masalah di
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lapangan semakin meningkat. Agroforestri berpeluang besar untuk mitigasi GRK

dan membantu masyarakat dalam beradaptasi pada kondisi baru yang timbul

sebagai dampak dari adanya pemanasan global. Dalam kaitannya dengan upaya

pengembangan strategi adaptasi dalam sektor pertanian, peneliti dan pengambil

kebijakan harus mempertimbangkan adanya interaksi dari berbagai hambatan

yang cukup kompleks. Sumaryanto (2012) menjelaskan dampak negatif

perubahan iklim mencakup aspek biofisik maupun sosial ekonomi dan merupakan

salah satu ancaman paling serius terhadap keberlanjutan ketahanan pangan.

Kapasitas adaptasi petani produsen pangan harus ditingkatkan. Tinjauan ini

ditujukkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai simpul-simpul kritis dalam

perumusan strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kapasitas

adaptasi petani tanaman pangan terhadap perubahan iklim. Kunci sukses adaptasi

adalah partisipasi petani maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu

strategi peningkatan kapasitas adaptasi petani membutuhkan sinergi antara

kapasitas adaptasi yang secara mandiri telah berkembang pada komunitas petani

(autonomus adaptation) dengan adaptasi terencana (planned adaptation) yang

dikembangkan pemerintah.

Hasil penelitian Rahaju dan Muhandoyo (2014) menyatakan  unsur-unsur

iklim yang meliputi suhu, curah hujan dan kelembaban secara serempak berperan

signifikan terhadap produktivitas tanaman apel, namun secara terpisah hanya

unsur curah hujan yang berperan signifikan terhadap produktivitas apel. Sebagian

besar petani melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim yaitu sebesar 85,29%.

Adaptasi yang dilakukan petani antara lain adalah penyiraman tanaman,
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melakukan penanaman sistem tumpangsari, pengurangan cabang pohon apel dan

penyemprotan pestisida lebih intensif untuk mengatasi timbulnya penyakit akibat

curah hujan dan kelembaban tinggi. Mayasari dan Suroso (tt) menyatakan

perubahan iklim memberikan dampak terhadap kehidupan manusia dan

lingkungan, tidak terkecuali sektor pertanian. Perubahan iklim ini memberikan

dampak terhadap petani apel di Kota Batu yaitu tanaman apel menjadi sulit untuk

mengalami pembuahan, masalah hama dan kelebihan atau kekurangan air.

Dampak tersebut kemudian menyebabkan produktivitas apel dan keuntungan

usahatani menurun sehingga kesejahteraan petani apel juga menurun. Opsi

adaptasi bagi petani apel menurut dampak yang dirasakan: masalah hama dan

penyakit yaitu memantau pohon yang terserang penyakit dan segera

memberantasnya, penggunaan bahan, dan penanaman bibit unggul; sulitnya

terjadi pembuahan yaitu membuat pohon penegak dan memantau curah hujan;

kelebihan atau kekurangan yaitu, pemilihan tipe tanah dan lahan yang cocok,

pemilihan batang bawah yang kuat, pengaturan pemberian pupuk dan pembuatan

tanaman yang di bawah pohon apel.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian tersebut, penelitian tentang

hubungan tingkat pengetahuan petani tentang perubahan iklim dengan adaptasi

budidaya stroberi belum ada yang secara khusus meneliti. Maka dari itu,

penelitian ini tergolong baru.


