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Materi 04 
Pertimbangan dalam Pemilihan Komoditas 



Dasar Pertimbangan 

• Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh 
kondisi iklim (faktor iklim) 

• Sebagian besar unsur hara yang dibutuhkan tanaman 
bersumber dari tanah (faktor tanah) 

• Masing-masing tanaman mempunyai rentang 
adaptasi/toleransi yang spesifik terhadap dinamika iklim, 
kondisi tanah, dan ketersediaan/kelimpahan air (faktor 
tanaman) 

• Ukuran tanaman menentukan luas ruang tumbuhnya (faktor 
ruang) 

• Tujuan petani dalam membudidayakan tanaman akan 
mempengaruhi jenis tanaman yang dipilihnya (faktor petani) 



Faktor Iklim 

• Indonesia berada di daerah tropis dengan panjang hari 
(fotoperiodisitas) yang relatif konstan sepanjang tahun.  

• Suhu udara pada lokasi yang sama juga relatif konstan 
sepanjang tahun, tetapi terdapat perbedaan suhu udara yang 
dipengaruhi oleh tinggi tempat (altitude).   

• Unsur iklim yang paling mempengaruhi tanaman adalah 
intensitas dan distribusi hujan dalam setahun. 

• Intensitas cahaya matahari dipengaruhi oleh kondisi awan. 

• Kelembaban udara berkaitan dengan curah hujan. 



Pengelompokan Tanaman 
Berdasarkan Faktor Iklim 

• Suhu udara:  
– tanaman dataran rendah (suhu udara tinggi) 

– Tanaman dataran tinggi (suhu udara rendah) 

 

• Distribusi hujan:  
– tanaman musim hujan (curah hujan tinggi) 

– Tanaman musim kemarau (curah hujan rendah) 

 

Pop quiz: padi ditanam di rawa lebak pada musim apa? 



TN Bromo-Tengger-Semeru 



Faktor Tanah 

• Lahan subur (ketersediaan unsur haranya tinggi) umum 
dikelola untuk produksi tanaman yang siklus panennya 
singkat, proses budidayanya intensif, nilai ekonominya relatif 
tinggi, atau bernilai strategis nasional. 

• Lahan sub-optimal (perlu upaya ekstra agar optimum untuk 
budidaya tanaman) umum dikelolan untuk produksi tanaman 
yang toleran atau punya rentang adaptasi yang lebar, seperti 
tanaman sawit, karet, singkong. 

 
Catatan: walaupun secara teknis-agronomis kesuburan tanah dapat 
ditingkatkan, namun setiap upaya tersebut akan secara langsung menambah 
ongkos produksi tanaman. 



Faktor Tanaman 

• Syarat tumbuh tanaman sangat mungkin berbeda (atau 
sebaliknya sama) antara tanaman yang satu dengan lainnya.  
Ada tanaman yang hidup di dalam air (hidrofit), lebih cocok 
pada lahan basah (higrofit), atau mampu beradaptasi pada 
lahan yang sangat kering (xerofit).  Ada tanaman yang butuh 
cahaya matahari langsung, sebaliknya ada pula yang lebih 
cocok di bawah naungan, dan seterusnya. 

• Melalui proses pemuliaan tanaman konvensional atau 
modifikasi genetik melalui aplikasi bioteknologi, pada 
dasarnya mungkin untuk memperbaiki kemampuan adaptasi 
tanaman terhadap kondisi agroklimat tertentu. 



Savanna Sumba Timur 



Faktor Ruang 

• Ukuran tanaman menentukan luas ruang tumbuhnya.  Dengan 
demikian, untuk lahan yang sempit perlu dipilih tanaman yang 
tidak berukuran besar, cepat panen, dan mempunyai nilai 
ekonomi relatif tinggi; sehingga pengelolaan bisa lebih 
intensif, efisien, dan memberikan penghasilan petani cukup 
memadai dari pengelolaan lahan sempit tersebut. 

• Teknik budidaya vertikultur cocok untuk kondisi lahan yang 
sempit. 

• Mekanisasi pertanian lebih efektif dan efisien untuk lahan 
yang luas dengan topografi yang relatif datar, terutama 
dengan pola tanam monokultur. 



Faktor Petani 

• Tujuan petani dalam membudidayakan tanaman akan 
mempengaruhi jenis tanaman dan pola tanam yang dipilihnya.  
Petani subsisten (melakukan budidaya untuk pemenuhan 
kebutuhan sendiri) cenderung menanam banyak jenis 
tanaman (kadang dikombinasikan pula dengan ternak dan 
ikan) pada sebidang lahan yang sama (multiple cropping). 

• Budidaya tanaman untuk tujuan komersial cenderung fokus 
pada jenis tanaman tertentu yang mempunyai nilai ekonomi 
tinggi dengan peluang pasarnya jelas dan relatif pasti. 
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