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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Daerah penelitian adalah di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan intepretasi peta Topografi Lembar Boyolali no. 49/XLI-B dan 

Lembar Klaten no. 49/XLI-A skala 1 : 50.000, daerah penelitian terletak antara 

110° 37’ BT, serta 7° 36’ LS dan 7° 40’ LS. Secara administrasi daerah penelitian 

berbatasan dengan:  

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sambi dan 

Kecamatan Ngemplak  

- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sawit  

- Sebelah timur : Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo  

- Sebelah barat : Berbatasan dengan Kecamatan Teras.   

Luas daerah penelitian adalah 2.535,65 ha. (Monografi Kecamatan 

Banyudono Kabupaten Boyolali tahun 2007).  

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar 

penduduknya bekerja di bidang pertanian sebagai mata pencaharian utama. 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan upaya pemenuhan kebutuhan 

pokok seperti sandang papan dan perumahan selalu bertambah.  

Untuk meningkatkan kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan 

untuk keperluan produksi pertanian maupun untuk kepentingan lainnya 

memerlukan analisa yang seksama dalam mengambil keputusan pemanfaatan 

yang menguntungkan dari sumber alam yang terbatas. Analisa adalah 

penyelidikan atau keinginan untuk mengetahui penyebab suatu peristiwa dan 

bagaimana permasalahan tersebut bisa terjadi.  
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Dalam teknologi pertanian membuka jalan bagi mayoritas penduduk 

Indonesia yang hidup sebagai petani sebagai mata pencaharian baik mata 

pencaharian pokok maupun sampingan. Untuk menambah penghasilan petani 

mengusahakan secara intensif terhadap lahan khususnya tegalan dan sawah.  

Produktivitas lahan adalah potensi atau kemampuan lahan untuk 

memproduksi. Potensi lahan adalah kemampuan yang dapat dikembangkan 

dengan menerapkan sistem pengelolaan unggul tanpa menimbulkan kerusakan 

(Sitanala Arsyad, 1989). Produktivitas dapat diukur melalui pengumpulan data 

hasil tanaman yang umum dibudidayakan atau melalui perhitungan keuntungan 

hasil usaha kegiatan tani pada sebidang lahan tertentu (Santun Sitorus, 1985). 

Agar tercapai tujuan tersebut, yaitu peningkatan produksi pertanian dan hasil yang 

tinggi serta lestari maka tanaman yang akan diusahakan harus sesuai potensi lahan 

yang tercermin dari tingkatan kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan 

tertentu atau dalam hal ini sering disebut sebagai tingkat kesesuaian lahan.  

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu 

penggunaan tertentu (Santun Sitorus, 1985). Oleh karena itu dalam perencanaan 

penggunaan lahan sangat penting karena sebagai salah satu syarat untuk 

keberhasilan suatu usaha pertanian.  

Kecamatan Banyudono pada tahun 2006 mempunyai luas 2.535,65 ha, 

luas lahan yang digunakan untuk lahan pertanian 1.435,65 ha dan luas lahan yang 

digunakan untuk non pertanian 1.100,00 ha yang mempunyai relief datar hingga 

berombak dengan kemiringan lereng 0-8%, mempunyai jenis tanah regosol kelabu 

dan mediteran coklat. Penggunaan lahan di kecamatan Banyudono adalah untuk 

sawah, permukiman, tegalan dan penggunaan lainnya. Secara umum tanah-tanah 

pertanian yang ada di kecamatan Banyudono kemungkinan subur karena terletak 

di daerah dataran aluvial kaki volkan.  

Secara umum lahan yang mempunyai kesuburan tinggi akan mempunyai 

produktivitas yang tinggi pula sehingga produksi atau panen yang dihasilkan 

terkadang mempunyai produksi rendah, hal ini menunjukkan ada faktor lain selain 
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kesuburan terhadap lahan tersebut. Kalau kondisi ini dibiarkan terus menerus 

tanpa berusaha mencari faktor-faktor yang menyebabkan maka produksi padi akan 

semakin menurun ditahun-tahun mendatang. Berdasarkan latar belakang tersebut 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “KESESUAIAN 

LAHAN PADI SAWAH DI KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN 

BOYOLALI”.  

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman padi di daerah 

penelitian? 

2. Mengetahui penyebaran tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman padi di 

daerah penelitian?  

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan:  

1. Mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman padi di daerah 

penelitian.  

2. Mengetahui penyebaran tingkat kesesuaian lahan untuklanaman padi di 

daerah penelitian. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna untuk: 

1. Merupakan salah satu syarat menempuh kelulusan sarjana program strata 

satu (Sl) Fakultas Geografi. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada instansi 

terkait dan pemerintah daerah setempat agar dijadikan pertimbangan 

dalam menyusun program pertanian. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian sebelumnya 

FAO (1975) dalam bukunya yang berjudul: "Reconnaissance Land 

Resource Surveys", mengatakan satuan lahan adalah suafu wilayah yang 

digambarkan pada peta atas dasar sifat /karakteristik lahan tertentu (FAO, 1975). 

Sifat atau karakteristik lahan tersebut terdiri dari aspek morfologi, proses dan 

material atau yang sering disebut bentuklahan (land form), kemiringan lereng 

(slope), tanah (soil) dan aspek penggunaan lahan ). Satuan pemetaanyang 

digunakan dalam penelitian ini adalah satuan lahan, sebagai satuan analisis 

sekaligus sebagai dasar pengambilan sampel. Satuan medan digunakan untuk 

membatasi lingkup kajian atau analisis yang dilakukan dalam sebuah penelitian, 

agar tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan.  

Santun Sitorus (1985) dalam bukunya yang berjudul: “Evaluasi 

Sumberdaya Lahano”, mengatakan: Kesesuaian lahan adalah penggambaran 

tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggun:um tertentu. Kerangka dasamya 

adalah membandingkan persyaratan yang diperlukan untuk penggunaan lahan 

tertentu dengan sifat sumber daya yang ada di lahan tersebut. Dasar pemikiran 

utama adalah adanya kenyataan bahwa berbagai penggunaan lahan membutuhkan 

persyaratan yang berbeda. 

FAO (1975 dalam Santun Sitirus, 1985) mengatakan suatu wilayah dapat 

berbeda kelas kesesuaianya tergantung dari penggunaan yang dikembangkan. 

Untuk kepentingan klasifikasi kesesuaian lahan mengembangkan sistim 

klasifikasi yang membagi lahan menjadi empat katagori, yaitu: 

1. Orde kesesuaian lahan (order): menunjukkan jenis atau macam 

kesesuaian atau keadaan secara umum. 
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2. Kelas kesesuaian lahan (class): menunjukkkan tingkat kesesuaian dalam 

ordo. 

3. Sub kelas kesesuaian lahan (sub class): menunjukkan jenis pembatas atau 

macam perbaikan yang diperlukan dalam kelas. 

4. Satuan kesesuaian lahan (unit): menunjukkan kesesuaian lahan pada 

tingkat ordo menunjukkan apakah lahan sesuai atau tidak untuk 

penggunaan tertentu. 

Ordo kesesuaian lahan dapat dibagi menjadi: 

1. Ordo S: Sesuai (suitoble),lahan yang termasuk ini adalah lahan yang 

dapat digunakan untuk suatu penggunaan lahan tertentu, secara lestari 

tanpa adanya resiko kerusakan terhadap sumber daya lahan. 

2. Ordo N: tidak sesuai (not suitable), lahan yang termasuk ini mempunyai 

pembatas sedemikian rupa sehingga mencegah suatu penggunan secara 

lestari. 

Kesesuaian lahan pada tingkat kelas merupakan pembagian lebih lanjut 

dari ordo dan menggambarkan tingkat-tingkat kesesuaian lahan dari orde kelas 

dan dalam simbolnya diberi nomor urut yang ditulis dibelakang simbol ordo. 

Adapun kesesuaian pada tingkat kelas tersebut dapat dibagi sebagai 

berikut: 

1. Kelas 51: sangat sesuai (highly suitable), lahan yang tidak mempunyai 

pembatas yang berat untuk suatu penggunaan secara lestari atau hanya 

mempunyai pembatas tidak berarti dan tidak berpengaruh secara nyata 

terhadap produksi.  

2. Kelas 52: cukup besar (moderatly suitable),lahm mempunyai pembatas. 

Pembatas agak berat untuk suatu penggunaan yang lestari. Pembatas ini 

akan menurunkan produktivitasnya /keuntungan, dan perlu menaikkan 

masukan yang diperlukan. 
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3. Kelas Sg: sesuai marginal (marginal suitable), lahan yang mempunyai 

pembatasan-pembatasan sangat besar untuk suatu penggunaan yang 

lestari. 

4. Kelas N1 ; tidak sesuai pada saat ini (currently not suitable) lahan yang 

mempunyai pembatas yang sangat berat, tetapi masih memungkinkan 

untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengetahuan 

sekarang ini dengan biaya yang rasional. 

5. Kelas N2 : tidak sesuai permanen (permanent not suitable) lahan 

mempunyai pembatas yang sangat berat sehingga tidak mungkin untuk 

digunakan suatu penggunaan yang lestari. 

Kesesuaian lahan pada tingkat sub kelas kesesuaian lahan mencerminkan 

jenis pembatasan atau macam perbaikan yang diperlukan dalam suatu kelas. Jenis 

pembatas ini ditunjukkan dengan simbol huruf kecil yang diletakkan setelah 

simbol kelas. Kesesuaian lahan pada tingkat safiian (unit) kesesuaian lahan 

merupakan pembagian lebih lanjut dari sub kelas. Semua satuan yang berada 

dalam satu sub kelas mempunyai jenis pembatas yang sama pada tingkat sub 

kelas. 

Departemen Pertanian (1983) mengatakan bahwa usaha untuk 

meningkatkan daya dukung lahan menjadi tugas dan tanggung jawab setiap 

manusia. Lahan dengan segala manfaat dan potensinya dapat menjadi lahan kritis 

dan tidak dapat bermanfaat lagi tanpa adanya usaha-usaha manusia agar manfaat 

lahan dapat terus-menerus berkelangsungan. Beberapa cara yang dapat dilakukan 

manusia untuk meningkatkan daya dukung lahan antara lain dengan cara 

mengatur pergiliran tanaman, menanam tanaman penutup tanah, dan tidak 

menebang tanaman di lereng-lereng, dengan cara menanam tanaman yang intensif 

yaitu dengan pengelolaan tanah, pemupukan dan pemberantasan hama penyakit. 

Selain itu teknis tanam yang baik akan dapat memelihara lahan dari kerusakan. 

Teknis tanam yang baik, seksama dan sempurna dapat mendatangkan hasil yang 

memuaskan. 
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Ovington 1966 (dalam Dwi Nur Rachmawati, 2003) mengidentifikasi 

bahwa tiap-tiap jenis tanaman mempunyai perbedaan kandungan hara untuk 

masing-masing bagian tanaman. Demikian pula dalam memproduksi bahan 

organik dan merombak sisa-sisa bahan organik tersebut. Bahkan dalam spesies 

pohon itu sendiri terdapat perbedaan yang besar dalam susunan ion-ion dan 

komposisi kimia dari sisa-sisa tanaman, sehingga perbedaan tersebut akan 

menimbulkan perbedaan perkembangan tanah pula. 

Semua makluk hidup baik yang masih hidup maupun yang sudah mati 

mempunyai pengeruh terhadap pembentukan tanah. Peranan vegetasi dalam 

pembentukan tanah ditentukan oleh sistem perakaran, kemampuan menghasilkan 

bahan organik dan tajuk daunnya. Di alam ini vegetasi merupakan sumber primer 

bahan organik. Bahan organik yang dihasilkan oleh vegetasi berasal dari sisa-sisa 

tanaman yang telah mati, antara lain daun, ranting, akar dan batang dari tanaman 

keras (plans) maupun tanaman muda (crops) (Santun Sitorus : 1985). 

Sifat tanah yang berpengaruh terhadap tingkat kesuburan fisik tanah 

adalah tekstur, struktur, konsisitensi, kedalaman efektif, tata air dan udara tanah 

yang dipengaruhi oleh permeabilitas dan porositas. Adapun tingkat kesuburan 

kimia tanah menurut Pusat Penelitian Tanah Bogor (1983 dalam Dwi Nur 

Rachmawati, 2003) ditentukan oleh Kapasitas Tukar Kation (KTK), Kejenuhan 

Basa (KB), kandungan bahan organik, ketersediaan unsur phospor (P2O5) dan 

kalium (KrO). 

Sunardi (1935) dalam bukunya yang berjudul: “Dasar-Dasar Pemikiran 

Klasifikasi Bentuk Lahan” memberikan penjelasan bahwa lahan sebagai salah satu 

sumberdaya yang relatif tetap dan terbatas dapat mengalami kerusakan atau 

penurunan produktivitas bila digunakan tidak sesuai dengan kemampuan 

lahannya. Untuk itu diperlukan cara pengelolaan lahan yang tetap, agar dapat 

dicapai tingkat produktivitas yang optimal dengan sedikit atau tanpa 

menimbulkan kerusakan. 
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Dwi Nur Rachmawati (2003), dalam penelitiannya yang berjudul: 

“Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Padi Sawah di Kecamatan Jumantono 

Kabupaten Karanganyar”, bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan 

untuk tanaman padi sawah dan mengetahui faktor-faktor pembatas yang ada untuk 

tanaman padi sawah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yaitu 

pengamatan langsung di lapangan, kemudian mengadakan pengujian dan 

pengukuran parameter serta analisis laboratorium. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas kesesuaian dapat dibedakan 

menjadi 3, yaitu kelas kesesuaian lahan cukup sesuai (S2) kelas kesesuaian lahan 

hampir sesuai (S3), dan kelas kesesuaian lahan tidak sesuai saat ini (N1). Tingkat 

produktivitas tanaman padi sawah di daerah penelitian mempunyai tingkat 

kesesuaian 53 (hampir sesuai). 

Endah Tri Astuti (2003) dalam penelitiannya yang berjudul: “Evaluasi 

Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Padi di Kecamatan Karanggede Kabupaten 

Boyolali”, bertujuan: mengetahui kelas kesesuaian lahan untuk tanaman padi dan 

distribusinya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan analisis 

laboratorium. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan stratified 

sampling dengan strata satuan lahan. Metode analisa data dengan menggunakan 

metode matching atau perbandingan yaitu membandingkan karakteristik fisik 

lahan yang ada di daerah penelitian dengan karakteristik syarat tumbuh tanaman 

padi sawah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas kesesuaian lahan cukup 

sesuai (S2) seluas 1.375 ha (33 %). Kelas kesesuaian lahan hampir sesuai   S3 

seluas 1.275 ha (31 %) dan kelas kesesuaian lahan tidak sesuai pada saat ini (N1) 

dengan luas 400 ha (9,58 %). 
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Berdasarkan ketiga peneliti tersebut penulis mengacu pada ketiganya 

dalam hal metode. Adapun untuk lebih jelasnya perbandingan penelitian tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Penulis Dwi N.R (2003) Endah T.A (2003) Shobur Rifa’i (2009) 

Judul 

 

Kesesuaian Lahan 
Untuk Tanaman Padi 
Sawah di Kecamatan 
Jumantono Kabupaten 
Karanganyar 

Evaluasi Kesesuaian 
Lahan Untuk 
Tanaman Padi di 
Kecamatan 
Karanggede 
Kabupaten Boyolali 

Kesesuaian Lahan Padi 
Sawah di  Kecamatan 
Banyudono Kabupaten 
Boyolali 

Tujuan mengetahui tingkat 
kesesuaian lahan untuk 
tanaman padi sawah 
dan mengetahui faktor-
faktor pembatas yang 
ada untuk tanaman padi 
sawah. 

 

mengetahui kelas 
kesesuaian lahan 
untuk tanaman padi 
dan distribusinya. 

 

- Mengetahui kesesuaian 
lahan untuk tanaman 
padi di daerah 
penelitian. 

- Mengetahui 
penyebaran tingkat 
kesesuaian lahan untuk 
tanaman padi di daerah 
penelitian. 

Metode Survei dan analisa 
laboratorium 

Survei dan analisa 
laboratorium 

Survei dan analisa 
laboratorium 

Hasil kesesuaian dapat 
dibedakan menjadi 3, 
yaitu kelas kesesuaian 
lahan cukup sesuai (S2) 
kelas kesesuaian lahan 
hampir sesuai (S3), dan 
kelas kesesuaian lahan 
tidak sesuai saat ini 
(N1).Tingkat 
produktivitas tanaman 
padi sawah di daerah 
penelitian mempunyai 
tingkat kesesuaian 53 
(hampir sesuai) 

kelas kesesuaian 
lahan cukup sesuai 
(S2) seluas 1.375 ha 
(33 %). Kelas 
kesesuaian lahan 
hampir sesuai 53 
seluas 1.275 ha (31 
%) dan kelas 
kesesuaian lahan 
tidak sesuai pada 
saat ini (N1) dengan 
luas 400 ha (9,58 
%). 

 

Daerah penelitian 
mempunyai dua kelas 
kesesuaian lahan untuk 
tanaman padi sawah yaitu 
kelas 52 (cukup sesuai) 
dan 53 ( hampir sesuai). 
Kelas kesesuaian lahan S2 
(cukup sesuai) ini tersebar 
di satuan lahan FlIMcTg 
dan FlIMcSw. Kelas 

kesesuaian lahan 53  
hampir sesuai) ini tersebar 
di satuan lahan F2IIReSw 
dan F2IIReTg. 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Perbedaan satu lahan dengan lahan lainnya untuk dapat menumbuhkan 

tanaman disebabkan oleh perbedaan karakteristik dari lahan tersebut. Karena 

lahan adalah lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan 

vegetasi dimana faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap penggunaan lahan, 

termasuk didalamnya kegiatan manusia di masa yang lalu maupun masa yang 

akan mendatang. Tanah merupakan media tumbuh tanaman yang berada di dalam 

suatu lahan, tanah terbentuk dari akumulasi tubuh alam karena adanya material 

batuan sebagai bahan induk tanah yang dipengaruhi oleh iklim, topografi, 

vegetasi, makhluk hidup dan dalam waktu yang lama. 

Studi kesesuaian lahan ini bertujuan untuk menentukan tingkat 

kesesuaian lahan daerah penelitian pada kategori sub kelas untuk tanaman padi. 

Untuk menentukan kelas dan sub kelas kesesuaian lahan bagi tanaman padi 

diperlukan data persyaratan tumbuh yang meliputi: drainase lahan, pH tanah, 

kemiringan lereng, kedalaman efektif tanah, batuan permukaan, tekstur tanah, 

kejenuhan basa, bahan organik, P2O5, K2O, KTK tanah, dan salinitas. 

Untuk memperoleh data sifat-sifat tanah dan faklor lingkungan fisik 

sekeliling terlebih dahulu dilakukan pembagian daerah survei ke dalam satuan 

pemetaan. Satuan pemetaan yang digunakan adalah satuan lahan yang dibuat 

dengan cara tumpang susun (overlay) dari peta bentuklahan skala 1: 50.000, peta 

tanah skala 1: 50.000, peta lereng skala 1 : 50.000, dan peta penggunaan lahan 

skala 1:50.000. Peta bentuklahan diperoleh berdasarkan hasil interpretasi peta 

geologi skala 1: 100.000 yang diperbesar hingga skala I : 50.000 dan peta 

topografi skala 1: 50.000 dan selanjutnya diadakan cek lapangan. 

Pengambilan sampel data karakteristik lahan dan kualitas lahan 

dilakukan pada setiap satuan lahan dengan metode stratified sampling. Data yang 

diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel tingkat kesesuaian lahan, sehingga 

diperoleh tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman padi pada setiap satuan lahan di 
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daerah penelitian. Adapun secara singkat uraian tersebut dapat dilihat pada 

diagram alir gambar 1.1. 
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1.7. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode survei, yang meliputi 

pengamatan, pengukuran dan pencatatan secara sistematik gejala-gejala yang 

diteliti dan analisa laboratorium. Metode pengambilan sampel menggunakan 

stratified sampling dengan strata satuan lahan. Sampel yang diambil hanya pada 

penggunaan lahan sawah dan tegalan karena dua tempat tersebut digunakan untuk 

tanaman padi, sedangkan untuk permukiman dan kebun campuran tidak diambil 

sampelnya karena tidak mungkin dua tempat tersebut ditanami padi. 

1.7.1. Data penelitian. 

Dalam penelitian ini data dibagi menjadi dua: 

a. Data primer yang diperlukan meliputi: kedalaman efektif tanah, 

drainase, struktur tanah, kemiringan lereng, dan data hasil analisis 

laboratorium adalah : tekstur tanah, kejenuhan basa, P2Os dan 

K2O,bahan organik dan salinitas. 

b. Data sekunder 

Data sekunder meliputi data produktifitas tanamano curah hujan, 

peta topografi, peta geologi, peta tanah, peta administrasi, dan peta 

penggunaan lahan. 

1.7.2. Teknik penelitian 

Teknik penelitian adalah tindakan operasional penelitian yang dilakukan 

sehingga tercapai tujuan penelitian. Adapun teknik yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan penelitian meliputi: 

1. Tahap persiapan 

a. Studi kepustakaan yang berkaitan dengan subyek dan obyek 

penelitian 
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b. Interpretasi peta-peta yang terdiri dari: 

- Peta topografi skala 1 : 50.000 untuk menentukan letak, 

luas, dan batas, morfologi serta proses geomorfologi daerah 

penelitian. 

- Peta geologi skala 1 : 100.000 untuk mengetahui jenis 

batuan dan struktur batuan daerah penelitian. 

- Peta penggunailn lahan skala 1 : 50.000 untuk mengetahui 

bentuk penggunaan lahan daerah penelitian. 

- Peta jenis tanah skala 1 : 50.000 untuk mengetahui 

persebaran dan jenis tanah daerah penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan yang dilakukan adalah persiapan data yang 

mencakup pengumpulan parameter di lapangan dan analisis sampel 

tanah di laboratorium. 

a. Pengumpulan data di lapangan meliputi: pengukuran parameter 

kedalaman efektif tanah, batuan besar dan kecil, drainase, 

kemiringan lerang, pH tanah, banjir dan relief mikro. 

b. Analisis di laboratorium meliputi: tekstur tanah, kejenuhan basa, 

bahan organik, P2Os, K2O dan salinitas. 

3. Tahap klasifikasi data 

Dalam tahap ini dilakukan pengorganisasian data dalam bentuk tabel 

yang pengelompokan datanya berdasarkan parameter yang 

digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian lahan. Adapun 

kelompok data tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Kedalaman efektif tanah. 

Kedalaman efektif tanah adalah batas lapisan tanah dimana akar 

tanah dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Kedalaman 

efektif tanah pada dasarnya merupakan penilaian terhadap dalam 

dangkalnya tanah yang dapat digunakan sebagai media 

tumbuhnya akar secara normal. Dengan demikian kedalaman 

efektif tanah menentukan keleluasan akar tanah untuk menyerap 

unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Semakin dalam 

kedalaman efektif tanah berarti derajad keleluasan akar tanaman 

untuk menyerap unsur hara semakin besar. Dengan demikian 

kedalaman efektif tanah berpengaruh terhadap jenis tanaman 

yang tumbuh didalamnya. Adapun klasifikasi kedalaman tanah 

efektif dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Klasifikasi Kedalaman Efektif Tanah 

Kelas Kedalaman Efektif (cm) 

Sangat Dangkal 

Dangkal 

Sedang 

Dalam 

10 - <25 

25-<50 

50 -< 75 

>75 

     Sumber: Supraptoharjo ( 1 98 I ) dengan Modifikasi 

b. Permeabilitas tanah 

Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat 

meloloskan air baik secara vertikal maupun horizontal. 

Permeabilitas tanah ditentukan dengan menghitung banyaknya 

perembesan air (dalam cm) dalam waktu satu jam pada jumlah 
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tanah tertentu dalam keadaan jenuh. Adapun kelas permeabilitas 

lahan dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3. Kelas Permeabilitas Tanah 

Kelas Permeabilitas (cm/ jam) 

Agak cepat 

Sedang 

Agak lambat 

Lambat/sangat lambat 

6,5 - 12,5 

2,0 - 6,5 

0,5 - 2,0 

< 0,5 

  Sumber: Modifikasi Supraptoharjo ( 1 982) 

c. Tekstur tanah. 

Tekstur tanah adalah perbandingan relatif antara berbagai 

golongan partikel tanah dalam masa tanah terutama lempung, 

debu, dan pasir.  

Penentuan tekstur tanah ditentukan sebagai berikut nama kelas 
tekstur diambil dari fraksi yang paling banyak yang terdapat 
pada masa tanah itu. Pengambilan contoh tanah pada kedalaman 
tanah atas (0-30 cm) dan lapisan bawah (30-60 cm). Adapun 
klas tekstur tanah dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4. Tekstur Tanah 

Kelas Tekstur 

Halus 

Sedang 

Kasar 

Lempung, lempung berpasir,lempung berdebu. 

Geluh berlempung, debu, geluh berdebu, geluh. 

Geluh berpasir, pasir bergeluh, pasir 

     Sumber : Norman Hudson, (1973) 
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d. Batu dan krikil 

Keberadaan batu dan krikil di permukaan tanah maupun di 

dalam tanah mengganggu perakaran tanaman serta mengurangi 

kemampuan tanah. Untuk menentukan batu dan krikil dilakukan 

pengamatan secara langsung baik yang ada dipermukaaan atau 

yang ada dalam profil tanah. Adapun klasifikasi batu dan krikil 

dapat dilihat pada Tabel 1.9. 

e. Kesuburan tanah 

Sifat kimia tanah dalam penelitian ini terdiri dari kejenuhan basa 

P2Os, K2O dan bahan organik. Adapun untuk penentuan 

kesuburan tanah dilakukan dengan cara seperti pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.5. Kriteria Kesuburan Kimia Tanah 

KB BO P2O5 (ppm) K2O (Me/100 gram) Kelas  

< 35 

36 – 50 

> 51  

< 3, 45 

3,46 – 5,17 

> 5,18 

< 15  

16 – 25  

> 26 

< 20  

21 – 40  

> 40 

Rendah  

Sedang 

Tinggi  

Sumber: Pusat Penelitian Tanali Bogor (1983 dalam 

Endah,2003) 

Untuk penentuan tingkat kesuburan tanah dengan menggunakan 

pedoman pada Tabel 1.6 sebagai berikut:  
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Tabel 1.6. Kombinasi Kesuburan Kimia Tanah  

No KB Tanah K2O, P2O5, BO Kesuburan tanah 
1 T 2 T tanpa R T 
2 T 2T dengan R S 
3 T 2T tanpa R T 
4 T 2T dengan R S 
5 T TSR S 
6 T 2R dengan T S 
7 T 2R dengan S R 
8 S 2T tanpa R T 
9 S 2T dengan R S 
10 S 2S SR 
11 S Kombinasi lain S 
12 R 2T tanpa R R 
13 R 2T dengan R R 
14 R Kombinasi lain R 
15 T 2T tanpa R S 
16 T 2S tanpa R S 
17 T Kombinasi lain R 
18 S 2T tanpa R S 
19 S Kombinasi lain R 
20 S Kombinasi lain R 
21 R 3T S 
22 R Kombinasi lain R 
23 T 2T tanpa R S 
24 T 2T dengan R R 
25 T 2S tanpa R S 
26 T Kombinasi lain R 
27 S 2T tanpa R S 
28 S Kombinasi lain R 
29 R Semua R 
30 TSR Semua SR 

Sumber : Pusat Penelitian Tanah (1983 dalam Endah Tri Astuti, 

2003).  



18 

 

Keterangan:  

T = Tinggi 

S = Sedang  

 R = Rendah  

f. pH tanah  

untuk menentukan pH tanah dilapangan dengan menggunakan 

pH meter. Untuk analisa laboratorium menggunakan KC1, N, 

H2O. Caranya dengan mengambil contoh tanah kemudian 

masukkan dalam tabung reaksi sampai satu strip, kemudian 

diberi larutan KCl, N, dua setengah strip lalu dikocok sampai 

tercampur. Selanjutnya didiamkan sampai 5menit kemudian 

larutan tanahnya diukur dengan kertas indikator pH tanah. 

Akhirnya perubahan warna yang terjadi dicocokkan dengan 

warna yang sudah diketahui angka pH nya. Adapun kelas pH 

dapat dilihat pada Tabel 1.9. 

g. Kemiringan lereng. 

Kemiringan lereng dinyatakan dengan persen (%). Pada tanah 

berlereng (ladang atau tegalan) kegiatan pertanian sering kali 

menjadi penyebab timbulnya kerusakan- kerusakan pada tanah. 

Hal ini terjadi karena teknologi yang digunakan masih sangat 

rendah dan mengabaikan cara-cara bercocok tanam yang baik, 

yang telah dianjurkan terutama dalam pelanggaran kaidah-

kaidah konservasi tanah. Adapun klasifikasi kemiringan lereng 

dapat dilihat pada Tabel 1.7. 
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Tabel 1.7. Klasifikasi Kemiringan Lereng 

Kelas Kemiringan lereng (%) 

Datar 

Landai 

Agak Miring 

Miring 

0-3 

3-<8 

8-<16 

>16 

Sumber: Supraptohado (1 98 1) 

h. Relief mikro 

Pengamatan relief mikro dapat dilakukan secara langsung di 

lapangan dengan memperhatikan permukaan tanah di sekitar 

lokasi penelitian dengan memperhatikan adanya tonjolan-

tonjolan gilgai yang akan mengurangi luas tanah yang dapat 

dikerjakan. Adapun klasifikasi relief mikro dapat dilihat pada 

Tabel 1.9. 

i. Penghambat pertumbuhan 

Penghambat pertumbuhan karena kurangnya air dapat dilakukan 

secara langsung dengan wawancara kepada penduduk. Aapun 

klasifikasi penghambat pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 

1.9. 

j. Drainase tanah. 

Drainase pada lahan pertanian harus diperhatikan sscara 

seksama karena drainase yang kurang baik sering 

mengakibatkan tanah-tanah pertanian menjadi genangan air 

sewaktu berlangsungnya musim hujan.  
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Kejadian demikian dapat menjadi pangkal kerusakan pada tanah 

dengan terbentuknya alur-alur. Alur-alur tersebut merupakan 

jalan bagi terkikis dan terhanyutnya partikel-partikel tanah. 

Drainase tanah adalah salah satu unsur kemampuan tanah yang 

menunjukkan keadaan genangan air di permukaan tanah. 

Tabel 1.8. Kelas Drainase Tanah 

Kelas Kenampakan di lapangan 

Baik 

 

 

Agak Baik 

 

 

 

Agak Buruk 

 

 

 

Buruk 

Tanah memiliki peredaran udara seluruh 

profil tanah atas ke bawah I 50 cm 

berwarna terang yang seragam dan tidak 

terdapat bercak-bercak kuning 

Tanah memiliki peredaran udara di 

daerah perakaran, tidak terdapat bercak 

berwarna kuning, coklat atau kelabu pada 

lapisan sekitar 60 cm dari permukaan 

tanah 

Lapisan tanah atas mempunyai peredaran 

udara yang baik, tidak terdapat bercak-

bercak berwama kuning, coklat dan 

kelabu. Bercak-bercak terdapat pada 

lapisan sekitas 60 cm dari permukaan 

tanah 

Lapisan atas terdapat bercak-bercak 

warna kuning, coklat atau kelabu. 

Sumber: Sinata Arsyad, (1989) 
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k. Banjir dan genangan 

Banjir dan genangan juga dilakukakn wawancara langsung 

kepada penduduk tentang adanya kemungkinan-kemungkinan 

terjadinya banjir dan genangan. Adapun klasifiksai banjir dan 

genangan dapat dilihat pada Tabel 1.9. 

l. Salinitas 

Salinitas merupakan kadar garam (ppm) yang ada di dalam 

tanah dan penentuannya dilakukan di laboratorium. Adapun 

klasifiksai salinitas dapat dilihat pada Tabel 1.9. 

4. Tahap analisis data 

Analisis data dilakukan secara matching atau perbandingan yaitu 

membandingkan antara persyaratan penggunaan lahan (dalam hal ini 

untuk penanaman padi) dengan sifat-sifat lahan yang ada di daerah 

penelitian. 

Adapun pedoman kesesuaian lahan untuk tanaman padi swah dapat 

dilihat pada Tabel 1.9. 
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Tabel 1.9. Klasifikasi Kelas Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Padi Sawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Batasan Operasional  

Bentuk lahan adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-

proses alam dan mempunyai komposisi serangkaian karakteristik fisik dan fisual 

tertentu dimanapun bentuk lahan ditemui (Way, 1973 dalam Van Zuidam, 1979).  

Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, air, flora dan 

fauna serta bentukan hasil budaya manusia (Sitanala Arsyad, 1989).   



23 

 

Satuan lahan adalah suatu wilayah yang digarnbarkan pada peta atas 

dasar sifat /karakteristik lahan tertentu (FAO, 1975). 

Penggunaan lahan adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumber 

daya yang dapat diambil manfaatnya untuk dikembangkan sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan wilayah atau daerah yang bersangkutan (Van 

Zuidam,1979). 

Evaluasi sumber daya lahan adalah membandingkan persyaratan yang 

diperlukan untuk suatu penggunaan lahan tertentu dengan sifat sumber daya yang 

ada pada lahan tersebut (Santun Sitorus, 1985). 

Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas yang menduduki sebagian 

besar permukaan bumi yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat-

sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan 

induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu tertentu pula (Isa 

Darmawijaya 1990). 

Produktivitas tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat menghasilkan 

produksi pertanian yang optimal tanpa mengurangi tingkat kesuburannya 

(Saefudin Syarief, 1988) 

Potensi lahan adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dengan 

menerapkan sistem pengelolaan unggul tanpa menimbulkan kerusakan (Sitanala 

Arsyad, 1989). 

Kesesuaian lahan adalah pengaturan satuan-satuan lahan kedalam 

berbagai kategori berdasarkan sifat-sifat lahan atau kesesuaian lahan untuk 

berbagai penggunaan (Santun Sitorus, 1985). 

 

 

 




