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SARI 

Wati, Putri Risma. 2019. Analisis Faktor-Faktor Geografi dan Pola Persebaran 

Budidaya Nanas Madu di Kabupaten Pemalang Sebagai Indikasi Geografis. Jurusan 

Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. 

Eva Banowati M.Si 

Kata Kunci: Faktor Geografi, Pola Persebaran, Budidaya  

Tempat merupakan salah satu konsep geografi yang terbentuk dari kondisi fisik dan 

sosial tertentu. Budidaya nanas di Kabupaten Pemalang memiliki keunikan pada kondisi 

geografis yang jarang ditemui di tempat lain. Penelitian berada di Kecamatan Belik dan 

Watukumpul dikarenakan adanya perbedaan pada hasil produk pertanian nanas. 

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui faktor-faktor geografi yang mempengaruhi 

budidaya nanas madu di Kabupaten Pemalang, mengetahui dan memetakan pola 

persebaran budidaya nanas madu di Kabupaten Pemalang, dan mengetahui budidaya 

nanas di Kabupaten Pemalang.  

  Populasi dalam penelitian ini yaitu populasi penduduk dan area, populasi penduduk 

yaitu seluruh petani yang terlibat budidaya nanas madu sejumlah 2581 pada Kecamatan 

Belik dan 31 pada Kecamatan Watukumpul, sehingga diperoleh sampel penduduk petani 

96 pada Kecamatan Belik dan 24 Kecamatan Watukumpul. Sampael ditentukan dengan 

rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Sampel area diambil dari produksi nanas 

tertinggi dan terendah yaitu pada Kecamatan Belik dan Watukumpul. Analisis data yang 

digunakan analisis deskripsi kualitatif dan analisis tetangga terdekat. 

 Hasil penelitian menunjukan budidaya nanas di Kabupaten Pemalang berada dalam 

keadaan iklim A sangat basah, dengan curah hujan rata-rata 4500-6000 mm/tahun di 

Kecamatan Belik dan 5000-5500 mm/tahun di Kecamatan Watukumpul. Daerah budidaya 

nanas madu berada pada topografi yang cukup tinggi yaitu 300-1200 mdpl dengan 

keadaan topografi dari datar, bergelombang sampai dengan berbukit, terletak pada 

kemiringan 0-25% landai hingga agak curam. Nanas di Kabupaten Pemalang ditanam 

pada tanah yang bertekstur lempung berpasir, klei berpasir, dan klei dengan struktur 

gembur dan gumpal memiliki kandungan organik rendah sampai dengan tinggi.  

Pengetahuan petani di Kecamatan Belik mengenai proses budidaya lebih tinggi karena 

faktor pengalaman bertani yang lebih lama dan adanya peran pemerintah yang 

memberikan penyuluhan terkait usaha tani sehingga memberikan pengetahuan bagi para 

petani dalam melakuakn proses budidaya yang baik. Pola persebaran budidaya nanas 

diketahui nilai T 0,38 dan 0,26 yang artinya masuk kriteria mengelompok, budidaya 

nanas madu mengelompok di Kecamatan Belik daerah tersebut merupakan daerah yang 

berada dikondisi lempung berpasir dengan kandungan organik yang cukup tinggi dan 

sudah sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Sehingga mengakibatkan sebagian besar 

budidaya nanas terpusat pada area tersebut. Kondisi geografis yang mendukung 

pertumbuhan tanaman  menjadikan daerah Kecamatan Belik sebagai wilayah Indikasi 

Geografis. 

 Saran untuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan dan kepelatihan 

mengenai budidaya nanas khususnya di Kecamatan Watukumpul, agar penduduk lebih 

mengenal dan mengetahui pertanian nanas madu.  
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ABSTRACT 

Place is one of the geographic concepts taht are formed from certain physical 

and social conditions. Pineapple cultivation  in Pemalang District is unique in 

geogrphical conditions taht are rarely found elsewhere. The research was in Belik and 

Watukumpul districts due to differences in the yeld of pineapple farming products. This 

study aims to: find out the geographic factors that  influence honey pineapple cultivation 

in Pemalang district, know and  map the distribution  patterns of  honey pineapple 

cultivation in in Pemalang distrct, and find out pineapple cultivation in Pemalang 

district. 

 The population in this study were population  and area, the population of all 

farmers involved in the cultivatiion of honey pneaplle amounting to 2581 in the district of 

Beliik and 31 in the district of Wwatukumpul, so that the sample of 96 farmers in the 

district of  Belik and 24 district of Watukumpul was obtained. Sampel is determined by 

the slovin formula with an eror rate of 10%. The area sampel is were taken from  the  

highest and lowest pineapple production, namely in the district of  Belik and 

Watukumpul. Analysis of the used  is Smith Ferguson to analysis climatic conditions, 

processing DEM data for topographic analysis, description of presentations to analyze 

farmer’s know ledge, analysis of the nearest neighbors to find out patterns of

agricultural distribution, analysis of qualitative descriptions for analysis of honey 

pineapple cultivation process in Pemalang district. 

 The results showed that pineapple cultivation in Pemalang regency is in a very 

wet climate A condition, whit an average rainfal of 4500-6000 mm/year in Belik district 

and 5000-5500 mm/year in Watukumpul district. Honey pineapple cultivation area is in a 

high enough topography, which is 300-1200 with topography from flat, wavy to hilly, 

located on a slope of 0-25% to slightly steep slopes. Pineapple in Pemalang regency is 

planted in soil with sandy clay, and klei with loose and lumpy structures having a low to 

high organic content.  The area wiith sandy clay is located in Belk Subdistrict, this area 

has better land carakteristics tahat the clay is located in Belik subdristrict, this area has 

better land characterisctics than the clay textured area in Watukumpul district. 

Knowledge of farmer in Belik District regarding the cultivation process is higher due to 

factors of longer farming experience and the rele of the goverment that provides 

counseling process. The distribution pattern of pineapple cultivation is known as T value 

of 0,38 and 0,26 which means it is categorized as grouping, honey pineaplle cultivation 

grouped in Belik subdistrict. So that most pineaplle cultivation is concentrated in the 

area. Geographical condiotions that support plant growth make Belik district an area of 

Geographical Indicaton. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati 

terbesar di dunia, hal ini dilihat dari 10% tumbuhan didunia berada diwilayah 

Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa 

pulau, setiap pulau di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang 

berbeda-beda, menurut Syukur dan Hernani (2013) 40 ribu jenis flora yang 

tumbuh didunia, 30 ribu diantaranya tumbuh di Indonesia. Keanekaragaman 

hayati tidak terlepas dari dukungan kondisi suatu wilayah, karena suatu 

wilayah terbentuk dari kondisi fisik dan sosial tertentu yang saling berinteraksi, 

sehingga terbangun suatu kondisi geografis yang unik.  

 Kabupaten Pemalang merupakan salah satu wilayah yang memiliki 

kondisi geografis yang unik, dilihat dari kondisi geomorfologinya, secara 

umum Kabupaten ini terbagi dalam tiga zona morfologi yaitu kawasan 

pegunungan, kawasan dataran, dan kawasan pantai, dan berada pada ketinggian 

mulai dari 0 sampai dengan 1500 mdpl (BPS, 2017). Kondisi geografis yang 

beranekaragam ini menjadikan daerah tersebut memiliki berbagai macam 

produk pertanian. Salah satu produk pertanian yang unggul yaitu pertanian 

nanas jenis Queen. Di Jawa Tengah Kabupaten Pemalang memiliki tingkat 

produksi nanas tertinggi (BPS, 2016). Selain unggul di tingkat produksi, nanas 

yang dihasilkan juga memiliki keunggulan di kualitas rasa yang manis dari 
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nanas pada umumnya (Laporan akhir Bappeda). Sehingga disebut dengan 

sebutan nanas madu. Adanya kekhasan produk tersebut menjadikan daerah ini 

sebagai daerah indikasi geografis.  

 Menurut Peraturan Pemerintah no 551 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, indikasi 

geografis adalah suatu tanda yang menujukan daerah asal suatu barang, yang 

karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia, atau 

kombinasi dari kedua faktor tersebut, yang memberikan ciri dan kualitas pada 

barang yang dihasilkan. Tanda yang dimaksud dalam pengertian tersebut 

berupa nama tempat atau tanda lainya. 

 Budidaya nanas tidak tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten 

Pemalang, hal ini disebabkan karena adanya faktor lingkungan yang tidak 

mendukung  baik faktor fisik maupun faktor non fisik. Persebaran lahan nanas 

hanya terdapat pada wilayah yang memiliki karakteristik tertentu, 

dibudidayakan pada wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 500 mdpl 

(BPS, 2017).  

 Terdapat empat daerah di Kabupaten Pemalang yang membudidayakan 

nanas madu (Queen) yaitu Kecamatan Moga, Pulosari, Belik dan Watukumpul. 

Dari ke empat daerah tersebut masing-masing daerah memiliki tingkat 

produksi yang berbeda-beda (Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, 2018). 

Dikutip dari penelitian Ismangil dari Universitas Jendral Soedirman bahwa 

lahan di Kecamatan Moga, Pulosari, Belik, dan Watukumpul masing-masing 

memiliki faktor pembatas yang berat, yaitu pada tingkat curah hujan yang 

belum sesuai dengan syarat tumbuh tanaman nanas dan kondisi tanah pada 
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lahan budidaya nanas yang berbeda-beda. Curah hujan di empat lokasi 

budidaya nanas tersebut rata-rata di atas 3000 mm pertahunya. Untuk 

kesesuaian lahan nanas yaitu pada daerah-daerah dengan curah hujan tahunan 

antara 600-2540 mm/tahun (Lisdiana, dan Soemedi dalam Arrayana, 2007). 

 Menurut Kepala BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Belik 

merupakan daerah yang unggul dibidang produksi, sehingga menjadi sentra 

utama di Kabupaten Pemalang, selain unggul dibidang produksi nanas yang 

dihasilkan di Kecamatan Belik juga unggul dikualitas rasa. Faktor iklim 

merupakan pemicu utama yang mengakibatkan nanas unggul di kualitas dan 

kuantitasnya.  

  Berdasarkan uraian diatas yang melatar belakangi untuk melakukan 

penelitian ini yaitu kualitas dan kuantitas nanas di Kecamatan Belik yang lebih 

unggul sehingga dikatakan sebagai Indiakasi Geografis.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latarbelakang tersebut maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1.  Bagaimana faktor geografi yang mempengaruhi tanaman nanas madu di    

  Kabupaten Pemalang? 

2.   Bagaimana pola persebaran lahan nanas di Kabupaten Pemalang? 

3. Bagaimana budidaya nanas madu di Kabupaten Pemalang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah 

yang telah di paparkan sebelumnya sebagai berikut:   

1. Untuk mengetahui faktor geografi yang mempengaruhi tanaman nanas 

madu di Kabupaten Pemalang sebagai Indikasi Geografis 

2. Untuk mengetahui pola persebaran lahan budidaya nanas di Kabupaten 

Pemalang. 

3. Untuk mengetahui budidaya nanas madu di Kabupaten Pemalang 

1.4 Manfaat Penelitian   

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan keilmuan melalui penerapan bidang ilmu geografi 

khususnya pada pada mata kuliah geografi pertanian. 

2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan informasi dan masukan bagi para petani nanas maupun pemerintah 

setempat terkait proses budidaya nanas madu.  

1.5 Batasan Istilah 

1. Faktor Geografi 

Faktor berarti segala sesuatu yang ikut menyebabkan dan mempengaruhi, 

sedangkan geografi menurut Yuku (2010) merupakan ilmu yang berbicara 

mengenai geosfer meliputi atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan 

antroposfer. Faktor Geografi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

faktor fisik dan faktor non fisik yang mempengaruhi tanaman nanas madu. 
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Faktor fisik meliputi keadaan iklim, topografi  (ketinggian tempat dan 

kemiringan lereng), dan sifat fisik tanah (tekstur tanah, kandungan organik 

tanah, pH tanah, struktur tanah). Sedangkan non fisik meliputi karakteristik 

petani dan pengetahuan petani dalam melakukan proses budidaya.  

2. Pola Persebaran 

Pola adalah gejala-gejala alam  yang tersebar tidak merata pada  

permukaan bumi membentuk aneka ragam pola yang digambarkan pada 

peta dalam berbagai ragam  skala (Paine, 1993). Persebaran merupakan 

gejala dan fakta geografi tersebar tidak merata di permukaan bumi, baik 

yang berkaitan dengan gejala alam maupun gejala manusia. Dengan 

melakukan pengkajian dan menggambarkanya pada peta, dapat digunakan 

hubungan gejala satu dengan yang lain (Sumaatmadja, 19981:43-44). Pola 

persebaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan 

lahan nanas yang cenderung mengelompok atau menyebar di suatu wilayah 

tersebut dengan mengaitkan faktor geografi yang mendukung terbentuknya 

suatu pola persebaran tersebut.  

3. Budidaya  

Budidaya merupakan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menjaga, 

memelihara dan mengembangkan segala sesuatu (Atna, 2009). Budidaya 

dalam penelitian ini berkaitan dengan teknik budidaya tanaman nanas madu 

yaitu mulai proses pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, 

panen dan pasca panen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teoritis 

 2.1.1 Pendekatan Geografi 

   Pendekatan geografi yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini 

menggunakan pendekatan keruangan. Pendekatan Keruangan adalah studi 

tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek-

aspek keruanganya. Aspek ruang bumi meliputi faktor lokasi, kondisi alam, 

kondisi sosial budaya masyarakatnya. Faktor yang harus diperhatikan yakni 

faktor letak, distribusi atau sebaran, interelasi dan interaksinya (Alfandi, 

2001:70).  

 Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan 

yang artinya penelitian menelaah kondisi alam, kondisi non fisik atau sosial, 

dan distribusi atau persebaran. Distribusi keruangan bertujuan untuk 

mengetahui faktor alam dan faktor manusia yang menjadikan nanas madu di 

Kabupaten Pemalang dijadikan sebagai indikasi geografis, serta untuk 

mengetahui kecenderungan distribusi tanaman nanas yang terdapat di 

Kabupaten Pemalang dari mengelompok sampai menyebar, terkonsentrasi atau 

terdistribusi merata keseluruh wilayah. Teknik pengamatan ruang dari kegiatan 

di dalam suatu wilayah sangat bergantung pada tipe objek, yaitu objek garis 

(jalan, sungai), titik dan area atau wilayah. Pengamatan objek titik dan area 

lebih banyak dilakukan dalam pengembangan wilayah (Muta’ali, 2015).
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2.1.2  Prinsip Geografi 

 Terdapat 6 prinsip geografi menurut Alfin (2001) yaitu, deskripsi dan 

klasifikasi, lokasi dan penyebaran, interelasi dan sistem jaringan, keruangan, 

ukuran dan skala, struktur pola, fungsi dan proses. Prinsip merupakan dasar 

untuk mengkaji dan mengungkapkan fenomena, variabel, faktor-faktor dan 

masalah-masalah geografi. Prinsip geografi merupakan salah satu pedoman 

untuk menganalisis berbagai fenomena dan fakta geografi. Prinsip geografi 

diantaranya yaitu (1) Prinsip persebaran merupakan berbagai fenomena dan 

fakta geografi, baik yang berhubungan dengan alam maupun dengan manusia, 

namun persebaran tersebut antara wilayah satu dengan yang lain tidak merata. 

(2) Prinsip interelasi merupakan hubungan antara fenomena satu dengan yang 

lain, fakta satu dengan fenomena dipermukaan bumi yang dilihat dari 

persebaran gejela dan fakta. (3) Prinsip deskripsi merupakan sesuatu yang 

menggambarkan atau memaparkan yang lebih lengkap tentang fenomena 

masalah yang dikaji. (4) Prinsip kronologis merupakan prinsip yang 

memadukan antara prinsip persebaran, interelasi dan prinsip deskripsi 

(Sugiyanto, dkk. 2011).  

Prinsip geografi dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana deskripsi 

lokasi pada daerah penelitian tentang fenomena-fenomena alam ataupun 

kondisi sosial yang menjadikan daerah lokasi budidaya yang dijadikan sebagai 

indikasi geografis serta bagaimana deskripsi mengenai budidaya nanas di 

Kabupaten Pemalang. Serta interelasi antara kondisi fisik dan kondisi sosial 

untuk menggambarkan pola dari persebaran tanaman nanas. 
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2.1.3 Faktor Geografi  

Faktor geografi merupakan fenomena alam baik fisik atau sosial yang 

menyebabkan atau mempengaruhi keadaan alam atau keadaan dibumi yang 

memberikan perubahan kondisi dipermukaan bumi baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup 

hewan, tumbuhan atau manusia. Fenomena alam seperti iklim, topografi, tanah, 

dan lain sebagainya.   

     1. Faktor Geografi yang Mempengaruhi Tanaman Nanas 

   Faktor berarti segala sesuatu yang ikut menyebabkan dan mempengaruhi 

(Yuku, 2008) sehingga secara geografis berikut merupakan beberapa faktor 

yang secara lansug maupun tidak langsung, mempengaruhi tanaman nanas 

menurut Ardiansyah (2010:15-18) yaitu sebagai berikut: 

a. Keadaan Iklim 

Jika menginginkan tanaman nanas dapat tumbuh dengan baik, maka 

persyaratan yang harus dipenuhi ialah keadaan iklim. Diantaranya yaitu 

Curah hujan, ketinggian tempat, kelembaban, suhu dan intensitas sinar 

matahari. 

1. Curah Huujan 

Nanas dapat tumbuh pada daerah dengan curah hujan 1000-3000 mm/tahun 

dan lebih baik lagi, jika tanaman nanas tumbuh didaerah dengan curah hujan 

sekitar 1000-1500 mm/tahun. Bahkan di daerah kering nanas masih dapat 

umbuh. Karena struktur dan bentuk daun dapat menampung dan 

menyalurkan embun serta air hujan ke pangkal daun. Nanas juga memiliki 
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trikoma dan lapisan hipodermis yang dapat mengurangi kehilangan air 

melalui stomata. Sebaiknya nanas tidak boleh di budidayakan di daerah 

yang kering dengan air tanahnya lebih dari 150 cm di bawah permukaan 

tanah. 

2. Kelembaban 

Bila didaerah dengan curah hujan tinggi, maka memiliki kelembaban udara 

yang tinggi, dan kelembaban tanah. Kelembaban tanah yang berlebihan 

pada awal pembangunan dapat menghambat pertumbuhan buah dan 

dampaknya menghasilkan daun yang berlebihan, begitu pula kelembaban 

yang berlebihan pada saat pembungaan juga akan menurunkan mutu, tetatp 

menghasilkan buah berlumpur besar. 

3. Suhu 

Suhu optimum untuk pertumbuhan nanas berkisar antara 29
0
 – 32

0 
C, 

sedangkan untuk pematangan buahnya diperlukan suhu 25
0 

C. Bila tanaman 

nanas yang tumbuh pada suhu yang lebih rendah, maka memiliki daun 

llebih kecil, berwarna hijau pucat, dan laju pertumbuhanya menjadi 

terlambat. 

Berikut adalah salah satu cara menentukan kondisi Iklim merurut  Hartono 

(2007): 

1. Iklim Schmidt-Ferguson 

Cara perhitungan iklim menurut Schidt-Ferguson berdasarkan perhitungan 

jumlah bulan-bulan kering dan bulanbulan basah setiap tahun kemudian di 
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rata-ratakan. Untuk menentukn bulan basah dan bulan kering dengan 

menggunakan metode Mohr. Menurut Morh suatu bulan dikatakan kering: 

a. kering, yaitu bulan-bulan yang curah hujannya kurang dari    

    60 mm,  

b. bulan basah yaitu bulan-bulan yang curah hujannya lebih dari 100  

mm  

c. Bulan lembab, yaitu bulan-bulan yang curah hujanya antara 600-   

   100 mm 

Penentuan iklimSchimdt-Ferguson dapat ditentukan dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

   Q =         Rata-rata Bulan Kering          x 100% 

                 Rata-rata bulan basah 

Makin besar nilai Q berarti iklimnya semakin kering dan semakin kecil nilai 

Q, iklim semakin basah.  

Tabel 1. 1 Tipe Iklim Menurut Shimdt-Ferguson 
N0 Rentang   Tipe Keterangan 

1 0% < Q < 14.3% A Sangat Basah 

2 14,3 % < Q < 33. % B Basah 

3 33.3% < Q < 60 % C Agak basah 

4 60% < Q < 100% D Sedang 

5 100 < Q < 167% E Agak kering 

6 167 < Q < 300 F Kering 

7 300 < Q < 700 % G Sangat Kering 

8 < 700 H Tipe H Ekstrim Kering 

(Hartono, 2007:102-103) 

B.  Keadaan Tanah 

Tanaman nanas menghendaki tanah dengan aerasi dan drainase 

yang baik, serta mengandung humus. Karena nanas memiliki perakaran 
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yang sedikit dangkal dan peka terhadap penggenangan. Tanah harus ringan 

hingga sedang dengan tekstur setengan berat atau liat. Serajat keasaman 

yang sesuai untuk tanaman ini berkisar antara 4,5-5,5. Nanas cukup toleran 

dengan pH rendah (tanah masam) sehingga pada kondisi tersebut masih 

mampu tumbuh subur dan hasil buahnya cukup baik. Kesuburan tanah tidak 

menjadi kendala bagi pertumbuhan buah nanas asalkan kebutuhan zat 

haranya (air, udara) terpenuhi. Ardiansyah, (2010) berpendapat bahwa 

keadaan atau media tanam yang baik untuk tanaman nanas adalah sebagai 

berikut: 

1. Pertanian nanas cocok ditanam pada tanah yang mengandung pasir, 

subur, gembur, banyak mengandung bahan organik dan memiliki 

kandungan kapur yang rendah. 

2. Derajat keasaman yang cocok adalah dengan pH 4,5 – 5,5 tanah yang 

mengandung kapur (pH lebih dari 6,5) dapat menyebabkan tanaman 

menjadi kerdil dan klorosis. Sedangkan tanah yang asam (pH 4,5 atau 

lebih rendah) dapatmengakibatkan unsur Fosfor, Kalsium, Belerang, 

Kalium, Magnesium, dan Molibdinum dengan cepat. 

3. Air sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman nanas untuk 

penyerapan unsur-unsur hara dapat larut didalamnya. Akan tetapi 

kandungan air dalam tanah jangan terlalu banyak, agar tidak tergenanag. 

Hal yang harus diperhatikan adalah aerasi dan drainase harus berfungsi 

dengan baik, sebab tanaman yang terendam akan sangat mudah terkena 

busuk akar. 
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Seperti halnya yag dikemukakan Banowati (2013) tanah merupakan tempat 

hidup makhluk hidup.  Sehingga tanah menentukan pertumbuhan tanaman, 

tanah memiliki nilai tersendiri yang dipengaruhi oleh kesuburan tanah, 

fasilitas perairan, letak lahan terhadap jalan, sarana perhubungan, dan 

rencana pemerintahan. Tanah yang baik merupakan tanah yang memiliki 

tingkat kesuburan yang tinggi sehingga menghasilkan poduk-produk 

pertanian yang berkualitas. Kesuburan lahan pertanian biasanya berkaitan 

dengan tekstur dan struktur tanah yang pada akhirnya menentukan macam 

tanah misalnya tanah liat, grumusol, aluvial dan sebagainya (Banowati dan 

Sriyanto, 2013). 

  Berikut merupakan kriteria Kandungan Bahan Organik dalam Tanah  

 Tabel 1.2 Kriteria Kandungan Bahan Organik Tanah 

No Kandungan Bahan Organik (%) Kriteria 

1 < 0,5 Rendah 

2 0,5-1 Sedang-Rendah 

3 1-2 Sedang 

4 2-4 Tinggi 

5 4-8 Sangat Tinggi 

6 8-15 Berlebihan 

7 >15 Gambut 

  Sumber: Sutanto, 2005 

C. Topografi 

Topografi merupakan keadaan tinggi rendahnya lahan atau permukaan bumi 

beserta kemiringanya. Nanas tumbuh pada daerah-daerah yang rendah dengan 

ketinggian 100-200 mdpl. Di daerah dataran tinggi tanaman nanas masih dapat 

tumbuh sampai ketinggian 1200 mdpl. Adapun ketinggian tempat yang paling 

sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman nanas adalah 100-800 
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mdpl (Hadiati dan Indriyani, 2008). Kemiringan tanah tidak banyak 

berpengaruh dalam penanaman nanas. Nanas sangat suka bila ditanam 

ditemapat agak miring. Karena begitu ada air yang melimpah, maka air 

tersebut cepat mengalir sehingga tanah menjadi cepat kering. Untuk 

mengetahui ketinggian dan kemiringan suatu tempat bisa menggunakan 

pengolahan data DEM (Digital Elevation Model). DEM merupakan salah satu 

model untuk menggambarkan bentuk topografi permukaan bumi, sehingga 

dapat divisualisasi tampilan 3D (Indarto, 2009). 

b. Faktor Sosial 

1. Pengetahuan Petani dalam Proses Budidaya.  

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang individu yang 

di dapat melalui pengalaman individu (Yufid, 2010). Pengetahuan petani dalam 

melakukan proses budidaya akan mempengaruhi tanaman nanas. Mar’at (1984)

mengungkapkan bahwasanya pengetahuan mempunyai peranan dalam 

memunculkan sikap maupun terhadap objek tertentu, faktor-faktor pengalaman, 

proses belajar, cakrawala dan pengetahuan seseorang memiliki pengaruh pada 

persepsinya terhadap suatu objek ataupun suatu kajian, ide atau instansi tertentu.  

2.1.4. Budidaya Nanas 

 Budidaya adalah teknik terencana dalam melakukan pemeliharaan pada 

tanaman agar dapat tumbuh dengan baik dan optimal, kegiatan berupa cara 

penanaman, pemeliharan tanaman, pengolahan dan lainya. Menurut Atna (2009) 

Budidaya merupakan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menjaga, 

memelihara dan mengembangkan segala sesuatu . Berikut teknik budidaya nanas 
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menurut Hadiati dan Indriyani  (2008): 

1. Pembibitan 

  Bibit merupakan faktor penting dalam budidaya tanaman nanas, Bibit yang 

baik berasal dari tanaman induk berkualitas. Nanas dapat diperbanyak secara 

konvensional maupun secara in-vitro. Perbanyakan konvensional dilakukan 

dengan cara vegetatif . Biji dapat berbentuk apabila terjadi penyerbukan di antara 

varietas yang berbeda. Perbanayakan nanas secara vegetatif dapat dilakukan 

melalui tunas anakan, tunas batang, tunas dasar buah (slip), tunas mahkota, 

mahkota atau stek batang. Sebelum ditanam, bibit diseleksi terlebih dahulu. Bibit 

yang terserang penyakit atau tidak sehat harus dibuang. Bibit diklasifikasikan 

berdasarkan ukuran dan asal bibit. Ukuran bibit yang berbeda akan mempengaruhi 

saat induksi pembungaan, panen, dan ukuran buah.  

2. Persiapan dan Penanaman 

  Lahan yang akan ditanami dibersihkan dari batu-batu yang besar, alang-

alang, atau tunggul batang dan sebaiknya agar tidak sistem perakaran tanaman 

atau menghambat penyerapan unsur hara. Bersihkan lahan dari kotoran-kotoran, 

daun dan ranting bekas pangkasan yang dapat menjadi sumber penularan hama 

dan penyakit. Pola tanam yang digunakan adalah satu baris, dua baris atau tiga 

baris tanaman perb bedengan. Ukuran bedengan dibuat dengan lebar 1,2 m dan 

panjang sesuai kondisi lahan, dan jarak antar bedengan 50-60 cm. Jarak tanam 

pada pola tanam satu baris adalah jarak dalam baris 35 -50 cm dan jarak antar 

baris 80-100 cm, sedangkan bila menggunakan pola tanam dua baris maka jarak 

dalam baris 35-60 cm dan jarak antar baris terdekat sama dengan jarak dalam 
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baris.  

  Penanaman nanas dilakukan secara manual dengan menggunakan alat 

bantu sederhara yaitu cangkul Bibit ditanam pada lubang tanam yang telah 

disediakan sedalam 5-10 cm tergantung ukuran kelas bibit dan satu bibit satu 

lubang. Sebelum ditanam daun-daun tua pada bibit dihilangkan agar akar yang 

ada pada buku cepat tumbuh. Agar tanaman nanas tidak mudah roboh dan 

perakaranya dapat mencapai air tanah, maka tanah disekitar pangkal batang perlu 

ditekan/dipadatkan, kemudian dilakukan penyinaran sampai tanah lembab dan 

basah. Penyulaman dilakukan paling lambat satu ulam setelah tanam.  

3. Pemeliharaan  

1. Pemupukan  

Dosis pemupukan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan 

kesuburan lahan. Secara umum terdapat dua macam pemupukan yaitu pupuk 

dasar dan pupuk susulan 

a. Pupuk Dasar 

Pupuk dasar berupa pupuk kandang dengan dosis 10-15 ton/ha diberikan 

dengan dilarik atau dibenamkan ke dalam tanah pada saat tanam. 

b. Pupuk susulan  

Pupuk susulan diberikan sebanyak dua kali. Pemupukan pertama diberikan 3 

bulan setelah tanam dengan perkiraan dosis Urea 300 kg/ha, TSP 100 Kg/ha 

dan KCI 150 Kg/ha. Pemupukan kedua diberikan 10-14 bulan kemudian 

(menjelang forcing / pemacuan pembungaan), dengan perkiraan dosis Urea 150 

kg/ha, TSP 0-50 kg/ha, KCI 100-200 kg/ha. Pemberian pupuk dilakukan 
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dengan cara dilarik sedalam kurang lebih 5-10 cm di sekeliling tanaman, 

kemudian ditutup kembali dengan tanah.  

2. Pengairan 

Tanaman nanas termasuk tanaman yang tahan kekeringan. Pengairan dilakukan 

apabila curah hujan tidak mencukupi kebuuhan tanaman. Pengairan dilakukan 

sampai tanaman berumur 1-2 bulan dan pada umur selanjutnya tanaman sudah 

menutupi permukaan tanah.  

3.    Penggemburan tanah dan Penyiangan 

Penggemburan tanah di sekitar pertanaman dapat dilakukan beberapa kali 

selama pertumbuhan tanaman nanas. Penggemburan dapat dilakukan 

bersamaan dengan penyiangan dan di upayakan agar tidak merusak akar 

tanaman.  

4. Penjarangan anakan 

Penjarangan anakan sebaiknya dilakukan seccara teratur, agar dapat dihasilkan 

buah yang berukuran besar dan mutunya bagus. Penjarangan tunas anakan 

dilakukan dengan mengatur jumlah anakan maksimal anakan dalam setiap 

rumpun.  

5. Perangsangan pembungaan 

Agar tanaman nanas dapat berbuah serentak dan dipanen sesuai  keinginan 

maka dilakukan perangsangan pembungaan. Pembungaan nanas menggunakan 

etylene, Ca carbida atau menggunakan Ethrel pada tanaman berumur 10 bulan 

atau daun minimum 20-30 helai. Perangsangan pembungaan dilakukan pada 

pagi atau sore hari.  
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6. Panen dan Pasca Panen 

Saat panen nanas berbeda-beda, tergantung pada varietas dan macam bibit 

yang digunakan. Panen biasanya dilakukan 5 bulan setelah pemacuan 

pembungaan. Pertanaman yang berasal dari anakan dapat dipanen 15-18 bulan 

setelah tanam. Bibit yang berasal dari tunas batang dipanen 18 bulan setelah 

tanam dan bibit yang berasal dari mahkota dipanen 24 bulan setelah tanam. 

Penentuaan saat panen yang tepat dengan ciri ciri mahkota lebih terbuka, 

tangkai buah menjadi keriput, mata lebih datar, dan bentuknya lebih bulat, 

warna kulit pada dasar buah mulai menguning, dan aroma buah mulai muncul. 

Panen nenas umumnya dilakukan dengan memotong tangkai buah dan 

disiapkan sepanjang 6 cm atau lebih untuk mencegah pembususkan lewat 

pangkal buah. Setelah melakukan panen buah langkah selanjutnya adalah 

memberikan penanganan pada buah, Penanganan pasca panen merupakan suatu 

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, dimulai 

dari pengumpulan hasil panen hingga pada tahapan siap dipasarkan. Ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kegiatan penanganan 

pascapanen berlangsung, yakni pengumpulan buah sortasi dan pengkelasan, 

pemeraman, dan pengemasan dan pengangkutan. Kegiatan penanganan setelah 

panen pada buah meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Sortasi atau Pengkelasan 

Sebelum dilakukan sortasi hendaknya nanas harus disisir terlebih dahulu 

dengan pisau. Selanjutnya potong tangkai buah dengan pisau yang tajam 

agar ukuran panjang tangkai seragam. Kemudian buah dibersihkan dari 
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debu dengan cara dicuci dengan air bersih setelah itu disemprot dengan 

fungsida untuk mencegah timbulnya penyakit selama dalam penyimpanan 

baru kemudian diakukan sortasi pengkelasan.  

2. Pameraman 

Pameraman bertujuan untuk mempercepat proses pematangan buah secara 

serampak, jika pameraman tidak dilakukan nanas akan matang dalam waktu 

yang agak lama. Pameraman buah dilakukan dengan cara buah nanas 

dibungkus dengan daun kemudian dimasukan ke dalam peti atau tanah.  

3. Pengemasan dan Pengangkutan 

Tujuan pengemasan adalah untuk melindungi buah nanas dari kerusakan 

mekanik yang mungkin terjadi dalam pengangkutan dari kebun ke gudang 

atau hingga tiba ke tempat pemasaran. Bahan untuk petikemas dapat 

menggunakan bahan bahan yang kuat dan aman seperti kayu papan, plastik, 

kardus, koran dan lain sebagainya. Cara penyusunana buah didalam peti 

kemas harus diatur dengan baik dan rapi agar tidak terjadi kekosongan 

ruang. Ruang-ruang yang kosong dapat menyebabkan buah dapat bergerak 

dan terjadi gesekan antar buah sehingga mengkibatkan buah terluka atau 

cacat. Kemudian setelah nanas dikemas selanjutnya adalah proses 

pengangkutan, ketika proses pengangkutan buah, nanas harus terlindung 

dari sinar matahari. 

2.1.5 Karakteristik Nanas 

Nanas madu memiliki kadar air yang tidak terlalu banyak dengan tingkat 

kemanisan yang tinggi jika dibandingkan dengan nanas lainya, nanas madu 
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berukuran lebih kecil dibanding dengan nanas pada umumnya (Triyanto, 

2015). Batang tanaman nanas berukuran panjang 20-25 cm atau lebih, tebal 

dengan diameter 2,0-3,5 cm, beruas-ruas (buku-buku) pendek. Batang 

sebagai tempat melekat akar, daun bunga, tunas dan buah, sehingga secara 

visual batang tersebut tidak nampak karena di sekelilingnya tertutup oleh 

daun. Tangkai bunga atau buah merupakan perpanjangan batang. Daun 

nanas panjang, tidak berduri rasanya manis asam, diameter buah 11-16 cm 

dengan bobot 500-600 gram (Triyanto, 2015).  

Berikut adalah analisis nanas madu dari Buletin Teknopora 

Hortikultura dan komposisinya per 100 gram.  

Tabel 1. 3 Analisis Komposis Nanas Madu 100 gram 

Pengukuran Nilai 

Kadar Air 85,3 g 

Total Asam 16,6 mg 

Total Gula 8, 29 g 

  Sumber : USDA National Nutrient (2008) 

2.1.6  Indikasi Geografis 

Indikasi Geografis adalah sesuatu yang menadakan terdapatnya keunikan 

atau cirikhas pada suatu daerah, yang keunikan atau cirikhas ini tidak terdapat 

pada daerah lain, dimana cirikhas ini disebabkan karena ada faktor-faktor yang 

mempengaruhiya. Sehingga kecirikhasan tersebut dikatakan sebagai Indikasi 

Geografis.  Menurut PP Nomor 51 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan 

bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal 

suatu barang, karena lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor 

manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, yang memberikan ciri dan 
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kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa 

nama tempat ataupun tanda tertentu lainya yang menunjukan tempat dihasilkan 

barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis.  

PP yang sama  (pasal 6 ayat 3 point c dan d) menerangkan tentang syarat 

indikasi geografis yaitu memiliki karakteristik dan kualitas yang membedakan 

dari barang lain yang sejenis yang dihasilkan ditempat lain, juga penjelasan 

mengenai kondisi geografis yang menghasilkan barang tersebut. Jadi barang 

yang dihasilkan dari suatu tempat dengan kondisi fisik dan sosial tertentu yang 

memiliki tanda berupa nama atau karakteristik yang khas dan karakteristik atau 

nama tersebut tidak dimiliki oleh barang sejenisnya.  

Berdasarkan Pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Indikasi 

Geografis merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh suatu tempat baik 

berupa hasil pertanian, atau hasil lainya yang merupakan hasil dari kondisi fisik 

atau sosial atau kombinasi dari keduanya yang memiliki karakteristik atau 

kekhasan tersendiri yang tidak terdapat di tempat lain. 

Indikasi geografis pada penelitian ini adalah karakteristik atau kekhasan 

nanas madu di Kabupaten Pemalang, yang dilihat dari keungggulan kualitas 

rasa nanas atau karakteristik yang unggul dari nanas dengan membandingkan 

kualitas nanas daerah satu dengan kualitas nanas daerah yang lain sehingga di 

katakan sebagai derah yang memiliki indikasi geografis. Selain dari segi 

kualitas keindikasian produk nanas juga dapat dilihat dari branding nama nanas 

di mana branding tersebut menunjukan suatu daerah yang menghasilkan 

produk tersebut. 
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2.1.7 Pola Persebaran Lahan Nanas  

Pola persebaran lahan nanas sangat perlu diketahui untuk dapat 

memetakan dan menganalisis keberadaan lahan nanas yang cenderung 

mengelompok ataupun menyebar dengan mengaitkan kondisi fisik pada 

keberadaan lahan nanas. 

Pola adalah gejala-gejala alam  yang tersebar tidak merata pada 

permukaan bumi membentuk aneka ragam pola yang digambarkan pada peta 

dalam berbagai ragam skala (Paine, 1993). Persebaran merupakan gejala dan 

fakta geografi tersebar tidak merata di permukaan bumi, baik yang berkaitan 

dengan gejala alam maupun gejala manusia. Dengan melakukan pengkajian 

dan menggambarkanya pada peta, dapat digunakan hubungan gejala satu 

dengan yang lain (Sumaatmadja, 19981:43-44). 

Gabungan dari berbagai macam pola disuatu tempat atau wilayah 

akan menentukan ciri tertentu dan memberikan corak khas dari berbagai area 

pola yang dimaksud dalam penelitian ini yakni pola persebaran lahan nanas. 

Klasifikasi Pola Persebaran Sebagai Berikut: 

          T = 0            T = 1,0           T = 2,15 

a.mengelompok       b. random                      c. seragam 
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Metode dalam perhitungan pola persebaran dengan metode analisis 

tetangga terdekat yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Dimana: 

 T = Indeks penyebaran tetangga terdekat 

ju = Jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangga 

yang terdekat 

jh = Jarak rata-rata yang diperoleh andaikan semi titik memiliki pola 

random (acak), yakni dihitung dengan rumus. 

jh  = 
 

 √ 
 

p = Kepadatan titik dalam tiap kilometer persegi, yaitu jumlah titik   

(N) dibagi dengan luas wilayah dalam kilometer persegi. 

   Tabel 1. 4 Parameter Analisis Tetangga Terdekat 

Parameter Jenis Pola 

T = 0,00-0,70 Pola mengelompok 

T = 0,71-1,40 Pola random atau menyebar 

T = 1,41-2,13 Pola seragam 

    Sumber: Bintarto dan Surastopo, 1979:75 

T = 
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 Dari parameter tersebut maka apabila parameter menunjukan angka 0,00-0,70 

menunjukan pola lahan nanas yang ada disuatu wilayah penelitian berjenis atau 

mengelompok yang artinya lahan nanas di wilayah tersebut tidak merata 

persebaranya sehingga beberapa daerah tidak memiliki lahan nanas yang 

disebabkan karena faktor fisik atau fakto non fisik kurang mendukung untuk 

pertumbuhan lahan nanas. Parameter yang menunjukan 0,71 sampai 1,40 maka 

memiliki pola menyebar sehingga lahan nanas memiliki pola yang baik karena 

lahan nanas tersebar rata di berbagai wilayah dan memiliki kondisi fisik da 

sosial yang mendukung untuk pertumbuhan tanaman nanas. Parameter dengan 

angka 1,41-2,13 menunjukan lahan nanas berpola seragam sehingga diwilayah 

ini hampir persebaranya sama dan dapat menjangkau beberapa daerah di 

wilayah penelitian. 
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2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Berikut adalah kajian hasil penelitian yang relevan yang peneliti gunakan 

sebagai bahan refrerensi penelitian. 

Tabel 1.5 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

No Nama  dan 

Judul 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Ellyanti, 

2013. 

Analisis 

Indikasi 

Geografis 

Kopi 

Arabika 

Gayo dari 

Rencana 

Tata Ruang 

Wilayah. 

Menganalisis 

kesesuaian lahan 

wilayah IG kopi 

Arabika Gayo 

dengan ketinggian 

tempat, 

menganalisis 

kawasan yang telah 

yang telah 

ditetapkan sebagai 

budidaya.  

Metode yang 

digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah 

menggunakan 

metode 

deskripsi untuk 

melakukan 

analisis terhadap 

berbagai data 

dan informasi 

yang sudah di 

dapatkan dari 

survai lapangan 

dengan bantuan 

alat global 

positioning 

system (GPS) 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah kawasan 

geografis kopi gayo 

telah di sesuaikan 

dengan ketinggian 

tempat yang ideal 

yaitu berada 

didataran tinggi 

gayo (900-1700 

mdpl) sebesar 

6,303 % ternyata 

berada pada 

kawasan non 

budidaya yang 

telah ditetapkan di 

dalam RTRW 

Kabupaten Bener 

Meriah, Aceh 

Tengah, dan Gayo 

Lues adalah seluas 

151.151,60 ha. 

Penyimpanan IG 
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kopi gayo yang 

telah disesuaikan 

dengan ketinggian 

tempat untuk kopi 

gayo masing-

masing adalah 

kabupaten bener 

meriah 3.414,30 

ha, Aceh tengah 

4.116,70 ha, dan 

Gayo lues 2.174 

ha, presentasi 

penyimpangan IG 

Gayo berdasarkan 

RTRW di tiga 

kabupaten daratan 

tinggi Gayo adalah 

sebesar 9.705 ha, 

(6,30%)  dari luas 

IG Gayo. 

2. Revi 

mainaki, 

2014 

Kesesuain 

Lahan 

Tanaman 

Selada Air 

Sebagai 

Salah Satu 

Indikasi 

Geografis 

Menganalisis 

faktor geografi dan 

mengetahui 

keunggulan nanas 

madu di 

Kecamatan 

parompong. 

Metode yang 

digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah 

metode 

deskriptif untuk 

mengumpulkan 

dan 

menganalisis 

data melalui 

observasi, 

Hasil penelitian 

penunjukan bahwa 

Selada di 

Kecamatan 

parompong tumbuh 

pada iklim sejuk, 

dengan pergeseran 

suhu pada 280
0
C. 

Seluruh lokasi 

penanaman berada 

pada zona curah 
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Kecamatan 

Parompong 

Kabupaten 

Bandung 

Barat 

wawancara, 

studi,pustaka, 

dan 

dokumentasi. 

hujan 1500-2500 

mm/tahun seluruh 

penanaman berada 

tumbuh pada iklim 

C atau agak basah. 

Lokasi tumbuh 

berada pada 

bentukan vulkanik 

basa, berbukit, 

bergelombang, 

miring 

bergelombang 

dengan kemiringan 

0%-8%  bentukan 

dan kemiringan 

lereng dimodifikasi 

dengan therasering 

dan sengkeden. 

selada air tumbuh 

pada aliran sungai 

cimahi dan 

ciberium sumber 

air tersebut 

memiliki air 

tersebut memiliki 

kisaran pH air 6 

sampai 8. kondisi 

geologi lokasi 

tumbuh merupakan 

formasi batu 

lempung, formasi 
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tuff pasir dan 

batuaping/lapili. 

jenis tanah lokasi 

penaman adalah 

andosol dan latosol 

yag dapat menahan 

air.  Selada air di 

tanam pada petak 

petak berukuran 10 

sampai 15 meter. 

3. Dwi Tyas 

Prambudi, 

2014. 

Karakteristi

k lahan dan 

produksi 

kelapa sawit 

Tujuan penelitian 

ini mengevaluasi 

keeratan hubungan 

anatara beberapa 

karakteristik fisik 

lahan dan produksi 

kelapa sawit pada 

lahan perkebunan 

kelapa sawit yang 

telah 

menghasilkan.  

Metode yang 

digunakan 

dalam penelitian 

ini yaitu metode 

survei dengan 

komponen 

kegiatan yaitu 

pengukuran 

lereng pada 

pengamatan, 

evaluasi 

karakteristik 

lahan, 

pengukuran 

berat tanda buah 

segar kelapa 

sawit 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

karakteristik lahan 

seperti lereng kadar 

air dan tekstur 

tanah merupakan 

faktor penting 

dalam budidaya 

tanamn kelapa 

sawit, tekstur tanah 

mempengaruhi laju 

pergerakan air pada  

tanah yang berada 

dalam kondisi tak 

jenuh sehingga 

bertanggung jawab 

terhadap distribusi 

air dalam tanah. 

Pergerakan air 

didalam tanah 

memiliki 
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keragaman.karakter

istik struktur tanah 

seperti kepadatan 

dan stabilitas 

agregat 

berhubungan tidak 

erat tidak erat 

dengan kemiringan 

di atas 15% 

sebaiknya tidak di 

gunakan untuk 

penamana kelapa 

sawit tanpa adanya 

tindakan 

konservasi.  

4. Visca Riana 

Sari, 2014 

Variasi 

Tanaman 

Kepel yang 

Tumbuh 

Pada 

Ketinggian 

Yang 

Berbeda 

Untuk mengetahui 

morfologi tanaman 

kepel pada 

ketinggian tempat 

berbeda (dataran 

tinggi dan dataran 

rendah) 

Metode analisis 

dalam penelitian 

ini adalah 

menggunakan 

teknik analis 

data uji 

kolomogrov dan 

dilanjutkan 

dengan uji 

independent 

sampel test 

Hasil dalam 

penilitian ini adalah 

Nilai Signifikasi 

bernilai p<0,05 

berarti Ho ditolak. 

Yang artinya ada 

pengaruh 

ketinggian tempat 

terhadap variasi 

morfologi. 

ketinggian tempat 

terhadap tumbuh 

tanaman kepel 

berpengaruh 

terhadap morfologi 

diameterbatang, 
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diameter biji, dan 

panjang biji, scara 

sighnifikan tetapi 

tidak berpengaruh 

terhadap variasi 

morfologi panjang 

daun, lebar daun, 

tinggi batang, 

panjang mahkota, 

lebar mahkota, 

panjang putik dan 

panjang benang 

sari pada tanaman 

kepel 

5. Sucianti, 

dkk. 2009. 

Analisis 

Peubah 

Iklim dan 

Tanah 

Sebagai 

Penentu 

Mutu 

Internal 

Jeruk 

Keprok 

Tawangman

gu 

Memperoleh 

informasi peubah 

tanah dan iklim 

jeruk kepro 

Tawangmangu, 

mendapatkan 

karakteristik mutu 

jeruk keprok 

Tawangmangu 

secara spasial dan 

Temporal 

Penelitian 

dilaksanakan 

dalam bentuk 

desk study, 

kegiatan 

lapangan, dan 

analisis 

laboratorium. 

Desk study 

dilakukakan 

dalam analisis 

potensi 

sumberdaya 

iklim secara 

spesial dan 

temporal serta 

Jeruk keprok 

tawangmangu yang 

ditanam pada tipe 

iklim B dengan 

sembilan bulan 

basah dan dua 

bulan kering. serta 

curah hujan 

tahunan rata-rata 

3.1655 mm tahun. 

pada ketinggian 

lebih dari 1000 

mdpl. mempunyai 

rasa yang lebih 

enak dan lebih 

manis karena 
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menganalisis 

karakteristik 

penciri mutu 

tanaman 

berdasarkan 

sifat biofisik 

lingkunganya. 

Peneliti 

lapangan multi 

lokasi untuk 

membedakan 

pengaruh tanah 

dan iklim. 

Analisis 

laboratorium 

digunkan untuk 

mengidentifikasi 

mengkarakterisa

si sifat penciri 

mutu komoditas 

secara nyata 

mempunyai kadar 

juice  dan kadar air 

yang lebih tinggi 

dan angka asam 

yang lebih rendah 

bila dibandingkan 

dengan iklim C 

dengan delapan 

bulan basah dan 

tiga bulan kering 

dan curah hujan 

tahunan rata-rata 

2.715 mm tshun 

pada ketinggian 

lebih dari 1000 

mdpl total padatan 

terlarut dipengaruhi 

oleh sebagian unsur 

makro seperti N, 

P,K seperti unsur 

mineral pasir opak, 

gelas vulkanis dan 

Labrorit. 

6. Niken, 

Puspitasari 

dkk. 2013. 

Sebaran 

Tingkat 

Kesuburan 

Tanah Pada 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

kesuburan tanah 

pada dataran tinggi 

Ijen. 

Penelitian 

dilakukan 

dengan cara 

survei lapangan 

di lokasi 

penelitian, 

pengambilan 

Tanah di 

perkebunan rakyat 

kopi arabika 

dikawasan 

pegunungan Ijen 

Raung memiliki 

C/N cenderung 
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Perkebunan

a Rakyat 

Kopi 

Arabika di 

Dataran 

Tinggi Ijen- 

Raung 

Menurut 

Keringgian 

Tempat dan 

Tanaman 

Penaung. 

sampel tanah 

berdasarkan 

sebaran lahan 

kopi arobika, 

lokasi 

pengambilan 

tanah di 

identifikasi 

menggunakan 

GPS.  

tinggi, P tersedia 

cenderung rendah, 

Semain tinggi 

tempat dari 

permukaan laut 

maka C organik, 

pH cenderung 

semakin tinggi 

namun dengan 

semakin tinggi 

suatu tempat maka 

P tersedia, 

ketersediaan basa, 

serta kationkation 

Ca, Mg semakin 

menurun.  
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2.3 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan sebagai 

berikut: 

    

Nanas Madu 

          (Nenas Queen) 

Faktor Geografi 

Faktor Fisik  

1. Iklim 

 Kondisi iklim 

bedasarkan curah 

hujan  

2. Topografi 

 Ketinggian Tempat 

 Kemiringan Lereng 

3. Sifat Fisik Tanah 

 tekstur tanah 

 Kandungan 

organik dan pH 

tanah 

 Kandungan kapur 

Nanas Sebagai Indikasi   

Geografis 

Budidaya 

Pembibitan 

Persiapan Lahan 

Penanaman 

Pemeliharaan 

Faktor non fisik 

1. Pengetahuan 

Petani dalam 

melakukan 

Proses 

Budidaya 

  Panen dan Pasca panen 

Pola Persebaran Lahan 

Nanas 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

1. Budidaya nanas di Kabupaten Pemalang berada pada kondisi iklim tipe 

A yaitu sangat basah dengan ketinggian 350-1200 mdpl. Kondisi 

geografis di Kecamatan Belik dipenagruhi oleh tanah yang bertekstur 

lempung berpasir dengan kandungan organik yang tinggi dan berstruktur 

gembur. Sedangkan Kecamatan Watukumpul dipengaruhi oleh kondisi 

geografis tanah yang bertekstur liat dengan kandungan organik rendah 

dan berstruktur gumpal.  

2. Pengetahuan petani dalam proses budidaya nanas di Kecamatan Belik 

lebih tinggi dibanding dengan Kecamatan Watukumpul, pengetahuan 

tersebt dipengaruhi oleh pengalaman petani di Kecamatan Belik yang 

lebih lama dan sebagian dari petani mengikuti pelatihan 

3. Pola persebaran Budidaya Nanas di Kabupaten Pemalang berpola 

mengelompok dengan nilai T 0,38 di Kecamatan Belik dan 0,26 di 

Kecamatan Watukumpul. Nanas di Kabupaten Pemalang sebagian besar 

mengelompok di Kecamatan Belik hal ini disebabkan karena faktor 

geografi yang sudah sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. 
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4. Budidaya Nanas di Kabupaten Pemalang dimulai dari proses pemilihan 

bibit yang sudah baik, pengolahan lahan, penananaman, pemeliharaan, 

panen dan penanganan pasca panen.  

5.2 Saran  

1. Kepada pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan arahan dan 

kepelatihan mengenai budidaya nanas khusunya di Kecamatan 

Watukumpul, agar penduduk lebih mengenal dan mengetahui pterkait 

budidaya nanas.  

2. Untuk penduduk yang terlibat diharap agar lebih berkarya lagi untuk 

mengeolah tanaman nanas menjadi berbagai macam produk yang lebih 

memiliki nilai jual tersendiri dari masyarakat. 

3. Kepada penduduk Kecamatan Belik dan Watukumpul diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat, sehingga 

penduduk yang tinggal di sekitar kondisi alam yang sama dapat ikut 

membudidayakan pertanian nanas. 
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