
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Lahan sangat penting bagi kehidupan manusia karena seluruh aktivitas 

dan kehidupan manusia terjadi di dalamnya.  Sebagai sumber penghidupan, 

ketergantungan manusia terhadap lahan sangat besar. Lahan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, diantaranya meliputi iklim, tanah, hidrologi, dan makhluk 

hidup itu sendiri. Faktor tersebut memberikan manfaat serta menentukan 

pembatas dalam perencanaan penggunaan lahan. Lahan merupakan bagian 

dari bentang alam yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk 

iklim, topografi atau relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi 

alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap 

penggunaan lahan (FAO, 1976). 

Wujud dari penggunaan lahan diantaranya untuk pertanian, 

permukiman, industri, maupun untuk sarana lain baik dalam ruang lingkup 

fisik maupun sosial ekonomi. Penggunaan lahan merupakan segala kegiatan 

manusia terhadap lahan untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan hidupnya. 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dimana sebagian besar penduduk 

bermata pencaharian sebagai petani. Swasembada pangan harus terpenuhi, 

selaras dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Usaha penggunaan lahan 

untuk keperluan produksi pertanian harus diperhatikan secara seksama agar 

tercapai produksi pertanian secara maksimal. Kesesuaian lahan adalah tingkat 

kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu (Sitorus, 1985). 

Antara lahan satu dengan lainnya memiliki karakterisitik kesesuaian lahan 

yang berbeda-beda dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu 

tanaman. Sehingga keberhasilan usaha pertanian pada sebuah lahan sangat 

ditentukan oleh kesesuaian lahan pada lahan tersebut. 

Permasalahan yang dihadapi adalah sumber daya lahan bersifat 

terbatas, sedangkan kebutuhan manusia akan lahan semakin lama semakin 

1 



2 

 

 

 

bertambah seiring bertambah pesatnya jumlah penduduk. Kebutuhan lahan 

untuk non pertanian yang semakin besar mengakibatkan semakin langkanya 

lahan pertanian. Oleh sebab itu lahan harus dimanfaatkan secara maksimal 

dan dipergunakan secara optimal untuk memperoleh hasil baik yang 

menunjang kepada peningkatan kualitas kehidupan. 

Daerah penelitian adalah Kecamatan Bendosari, merupakan salah satu 

dari 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Kecamatan Bendosari terdiri dari 

13 desa dan 1 kelurahan, memiliki luas 5.299 ha dengan luas penggunaan 

lahan sawah sebesar 2.569 ha dan penggunaan lahan non sawah sebesar  

2.730 ha. Jumlah penduduk pada tahun 2011 yang tercatat sebanyak 67.906 

jiwa terdiri dari 33.642 penduduk laki-laki dan 34.264 penduduk perempuan. 

Kepadatan penduduk 1.281 jiwa/ km². Sebagian besar penduduk memiliki 

mata pencaharian sebagai petani. Secara fisik Kecamatan Bendosari memiliki 

ketinggian wilayah 110 meter di atas permukaan laut. 

Usaha pertanian jagung di Kecamatan Bendosari Kabupaten 

Sukoharjo memberikan peran yang penting dan sumbangan yang besar 

terhadap petani lokal. Pemanfaatan lahan untuk tanaman jagung di daerah 

penelitian cukup luas. Pemenuhan kebutuhan akan produk jagung di 

Kabupaten Sukoharjo berasal dari sini. Ini menunjukkan daerah penelitian 

merupakan daerah yang sangat berpotensi pertanian jagung. Adapun tingkat 

produksi jagung selama kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat dalam 

Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1. Produksi Jagung di Kecamatan Bendosari  

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002-2011 

Tahun Produksi (Ton) Tahun Produksi (Ton) 

2002 3.713 2007 3.549 

2003 1.443 2008 4.173 

2004 1.717 2009 2.578 

2005 3.878 2010 4.387 

2006 3.032 2011 4.295 

Sumber : Sukoharjo dalam angka 2003-2012 
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Dari data di atas dapat dilihat bahwa produktivitas tanaman jagung masih 

belum stabil dari tahun ke tahun. Kadangkala mengalami kenaikan, terkadang 

juga mengalami penurunan. Pemerintah telah banyak membantu dengan 

berbagai hal, seperti pengadaan bibit unggul dan pembasmian hama. Namun 

hasilnya belum terlihat, sehingga perlu dilakukan upaya pengkajian 

kesesuaian lahan tersebut. Perlu adanya penelitian tentang kesesuaian lahan 

untuk tanaman jagung agar lahan dapat dimanfaatkan secara optimal dan 

didapatkan produktivitas yang optimal pula. Sejauh ini belum ada penelitian 

tentang kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di daerah penelitian. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul “Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Jagung (Zea 

mays L) Di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. bagaimana klasifikasi kelas kesesuaian lahan di daerah penelitian untuk 

tanaman jagung?, dan 

2. faktor-faktor pembatas apa yang menyebabkan tingkat kesesuaian tanaman 

jagung tersebut? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. mengetahui klasifikasi kelas kesesuaian lahan di daerah penelitian untuk 

tanaman jagung, dan 

2. mengetahui faktor-faktor pembatas lahan terhadap kesesuaian tanaman 

jagung di daerah penelitian. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
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1. sebagai salah satu syarat untuk menempuh kelulusan sarjana program 

strata S1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan 

2. sebagai sumber informasi bagi upaya pemberdayaan tanaman jagung di 

daerah penelitian. 

 

1.5. Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya 

Lahan merupakan sumber daya fisik yang penting untuk perencanaan 

tata guna lahan. Lahan mempunyai potensi tersendiri untuk berbagai jenis 

penggunaan. Manusia menggunakan tanah untuk berbagai keperluan yang 

didasari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kawasan pedesaan, 

kegiatan pertanian adalah penunjang ekonomi masyarakat desa dimana 

mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Menurut FAO (1976 dalam 

Taryono, 1997) kesesuaian lahan adalah tingkat kesesuaian sebidang tanah 

terhadap suatu jenis penggunaan tertentu. 

Perbedaan jenis penggunaan lahan yang dipilih dan ditentukan 

menyebabkan perbedaan persyaratan lahan yang dibutuhkan. Selain itu setiap 

tipe penggunaan lahan membutuhkan tingkat ketersediaan tenaga kerja, 

modal, dan ilmu pengetahuan tertentu untuk dapat melakukan tindakan 

konversi atau meningkatkan kondisi lahan (Bennema dan Meester, 1980 

dalam Taryono, 1997) 

Terdapat dua hal yang sangat kontras antara manusia dan lahan, yaitu 

jumlah manusia yang mengalami pertumbuhan secara cepat, yang mendorong 

kebutuhan akan penggunaan lahan akan semakin bertambah. Lahan dari 

waktu ke waktu mengalami penurunan baik dari segi kualitatif maupun 

kuantitatif. Dengan kata lain lahan akan menjadi sumber daya yang langka 

dan akan menjadi masalah serius yang akan dihadapi. 

Evaluasi lahan merupakan proses penilaian potensi suatu lahan untuk 

penggunaan-penggunaan tertentu. Penggunaan lahan yang tidak sesuai 

dengan kemampuannya akan menimbulkan kerusakan lahan dan juga akan 

menimbulkan masalah kemiskinan serta masalah sosial lainnya, bahkan dapat 

menghancurkan kebudayaan yang sebelumnya telah berkembang 
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(Widiatmaka, 2007). Selanjutnya Widiatmaka mengemukakan logika 

dilakukannya evaluasi lahan, yaitu : 

1. sifat lahan beragam, sehingga perlu dikelompokkan kedalam satuan lahan 

yang lebih seragam; 

2. keseragaman ini mempengaruhi jenis-jenis penggunaan lahan yang sesuai 

untuk masing-masing satuan lahan; 

3. keseragaman ini bersifat sistematik sehingga dapat dipetakan; 

4. kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu dapat dievaluasi dengan 

ketepatan tinggi bila data yang diperlukan untuk evaluasi cukup tersedia 

dan berkualitas baik; dan 

5. pengambil keputusan atau pengguna lahan dapat menggunakan peta 

kesesuaian lahan sebagai salah satu dasar untuk mengambil keputusan 

dalam perencanaan tata guan lahan. 

Selain gandum dan padi, Jagung (Zea mays L) adalah salah satu 

tanaman pokok atau bahan pangan di dunia yang penting dan banyak 

dipergunakan. Jagung di Indonesia merupakan tanaman pokok kedua setelah 

padi, berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki 

urutan ke tiga setelah gandum dan padi (Sugeng, 1983). Penduduk beberapa 

daerah di Indonesia, misalnya di Madura dan Nusa Tenggara juga 

menggunakan jagung sebagai bahan makanan pokok. Selain sebagai sumber 

karbohidrat, jagung dimanfaatkan sebagai pakan ternak, diambil minyaknya, 

dibuat tepung yaitu tepung jagung atau maizena, dan bahan baku industri. 

Produksi jagung yang tinggi ditunjang kestabilan produksi, diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan manusia beserta ternak. Syarat pertumbuhan tanaman 

jagung adalah curah hujan ideal sekitar 85 - 200 mm/bulan dan harus merata. 

Pada fase pembungaan dan pengisian biji perlu mendapatkan cukup air. 

Sebaiknya ditanam awal musim hujan atau menjelang musim kemarau. 

Pertumbuhan tanaman akan terhambat dan memberikan hasil biji yang tidak 

optimal jika ternaungi. Suhu optimum antara 23°C - 30°C. Jagung tidak 

memerlukan persyaratan tanah khusus, namun tanah yang gembur, subur dan 

kaya humus akan berproduksi optimal. pH tanah antara 5,6 - 7,5. Aerasi dan 
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ketersediaan air baik, kemiringan tanah kurang dari 8 %. Daerah dengan 

tingkat kemiringan lebih dari 8 % sebaiknya dilakukan terasering. Ketinggian 

optimum antara 50 - 600 meter di atas permukaan air laut (Sugeng, 1983). 

Klasifikasi kesesuaian lahan adalah suatu penafsiran dan 

pengelompokan lahan yang mempunyai tipe khusus dalam kesesuaian secara 

mutlak atau relatif untuk suatu jenis penggunaan tertentu (FAO, 1976 dalam 

Taryono, 1997). 

FAO (1976 dalam Taryono, 1997) membuat stuktur dari sistem 

klasifikasi kesesuaian yang terdiri dari empat kategori berikut. 

1. Ordo kesesuaian lahan (Order) : menunjukkan jenis/ macam kesesuaian 

atau keadaan kesesuaian secara umum. 

2. Kelas kesesuaian lahan (Class) : menunjukkan tingkat kesesuaian dalam 

ordo. 

3. Sub-kelas kesesuaian lahan (Sub-Class) : menunjukkan jenis pembatas 

atau macam perbaikan yang diperlukan didalam kelas. 

4. Satuan kesesuaian lahan (Unit) : menunjukan perbedaan-perbedaan kecil 

yang diperlukan dalam pengelolaan di dalam sub-kelas. 

Kesesuaian lahan pada tingkat ordo menunjukan tentang sesuai atau 

tidaknya lahan untuk suatu penggunaan tertentu, terdiri dari dua berikut. 

1. Ordo S : Sesuai (Suitable) 

Lahan ini dapat dipergunakan untuk suatu penggunaan tertentu 

secara lestari, tanpa atau dengan sedikit resiko kerusakan terhadap 

sumberdaya lahan. Keuntungannya yang diharapkan dari hasil 

pemanfaatan lahan ini akan melebihi masukan yang diberikan. 

2. Ordo N : Tidak Sesuai (Not Suitable) 

Lahan ini mempunyai pembatas sedemikian rupa sehingga 

mencegah suatu penggunaan secara lestari. 

Kesesuaian lahan pada tingkat kelas adalah pembagian lebih lanjut 

dari kesesuaian lahan pada tingkat ordo dan menggambarkan tingkat-tingkat 

kesesuaian dari ordo. Banyaknya kelas dalam setiap ordo sebenarnya tidak 

terbatas, penentuan jumlah kelas didasarkan pada keperluan minimum untuk 
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tujuan interpretasi dan umumnya terdiri dari lima kelas. Tiga kelas dipakai 

dalam ordo sesuai (S) dan dua kelas dalam ordo tidak sesuai (N), dengan 

pembagian serta definisi kelas-kelas tersebut adalah sebagai berikut. 

1.  Kelas  S1   : Sangat Sesuai (Highly Suitable) 

Lahan tidak mempunyai pembatas yang berat untuk suatu 

penggunaan secara lestari atau hanya mempunyai pembatas 

yang tidak berarti dan tidak berpengaruh nyata terhadap 

produksinya serta tidak akan menaikkan masukan dari apa 

yang telah biasa diberikan. 

2.  Kelas S2    : Cukup Sesuai (Moderatly Suitable) 

Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas agak berat untuk 

suatu penggunaan yang lestari. Pembatas akan mengurangi 

produktivitas dan keuntungan dan meningkatkan masukan 

yang diperlukan. 

3.  Kelas S3    : Sesuai Marginal (Marginal Suitable) 

Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas yang sangat berat 

untuk suatu penggunaan yang lestari. Pembatas akan 

mengurangi produktivitas atau keuntungan dan perlu 

menaikkan masukan yang diperlukan. 

4.  Kelas N1   : Tidak Sesuai Pada Saat Ini (Currently not Suitable) 

Lahan 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 (Permanently not Suitable) 

Lahan mempunyai pembatas yang sangat berat sehingga tidak 

mungkin untuk digunakan bagi suatu penggunaan yang lestari. 

Tingkat selanjutnya adalah kesesuaian lahan pada tingkat sub-kelas, 

yang menceminkan jenis pembatas atau macam perbaikan yang diperlukan 

dalam suatu kelas. Tiap kelas, kecuali S1 dapat dibagi menjadi satu atau lebih 

sub kelas tergantung dari jenis pembatas yang ada. Jenis pembatas ini 
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ditunjukkan dengan simbol huruf kecil yang diletakkan setelah simbol kelas. 

Biasanya hanya ada satu simbol pembatas didalam sub-kelas, akan tetapi bisa 

juga satu sub-kelas mempunyai dua atau tiga simbol pembatas, dengan 

catatan jenis pembatas yang paling dominan di tempat pertama. 

Jenis dan identitas variabel-variabel pembatas berbeda-beda untuk 

setiap penggunaan lahan. Faktor pembatas yang dicantumkan dalam sub-kelas 

akan menentukan kesesuaian tata guna lahan, segala macam yang dapat 

menghambat penggunaan lahan yang akan diusahakan, serta menunjukkan 

usaha-usaha perbaikan yang mungkin masih bisa dapat dilaksanakan. 

Hastutik (2000), melakukan penelitian tentang “Evaluasi Lahan Untuk 

Kesesuaian Tanaman Padi di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten” bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kesesuaian tanaman padi dan memetakan tingkat 

kesesuaian lahan untuk tanaman padi di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.  

Data yang digunakan di dalam penelitian terdiri dari data primer dan 

data skunder. Data primer tersebut meliputi : kedalaman efektif tanah, batu 

dan kerikil, pH tanah, tekstur tanah, drainase tanah, kesuburan tanah, relief 

mikro, penghambat pertumbuhan karena kekurangan air, banjir dan genangan, 

kemiringan lereng, dan ketinggian tempat. Data sekunder meliputi : data 

curah hujan, data kependudukan, data penggunaan lahan. Selain itu 

diperlukan analisis laboratorium untuk parameter-parameter tertentu. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode survey dengan 

pengambilan sampel menggunakan metode stratified random sampling. Hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelas kesesuaian lahan dapat 

dibedakan menjadi tiga, yaitu : kelas kesesuaian lahan cukup sesuai (S2) 

seluas 5,39 %, kesesuaian lahan hampir sesuai (S3) seluas 43,16 %, dan kelas  

tidak sesuai saat ini (N1) seluas 46,91 % dari seluruh luas daerah, sedangkan 

tingkat produktivitas tanaman padi sawah di daerah penelitian termasuk 

sangat rendah. 

Widayati (2004), melakukan penelitian dengan judul “Kesesuaian 

Lahan Untuk Berbagai Tanaman Alternatif di Kecamatan Sawit Kabupaten 

Boyolali” bertujuan untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan untuk berbagai 
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tanaman alternatif meliputi jagung, ketela rambat, kedelai dan ketela pohon, 

dan mengevaluasi persebaran kelas dan sub-kelas serta mengetahui faktor-

faktor pembatas yang mempengaruhi kesuaian lahan untuk berbagai tanaman 

alternatif. 

Data yang digunakan dalam menilai kesesuaian lahan untuk berbagai 

tanaman alternatif meliputi jagung, ketela rambat, kedelai dan ketela pohon 

terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer tersebut meliputi : 

kedalaman efektif, batuan permukaan, singkapan batuan, drainase, banjir dan 

genangan, kemiringan lereng, erosi. Data sekunder yang dipergunakan 

meliputi : curah hujan, temperatur rerata tahunan, penggunaan lahan, 

kependudukan. Selain menggunakan data primer dan skunder terdapat pula 

hasil analisis laboratorium meliputi : tekstur tanah, KTK, kadar N total, kadar 

P2O5, kadar N2O, salinitas, pH tanah. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode survey dengan 

pengambilan sampel menggunakan metode stratified random sampling.  

Hasil dari penelitian tersebut  adalah untuk tanaman jagung memilki tiga 

kelas kesesuaian lahan yaitu : cukup sesuai (S2) sebesar 48,2 ha, sesuai 

marginal (S3) sebesar 1021,8 ha, dan tidak sesuai saat ini (N1) sebesar 297 

ha. Hasil penelitian untuk tanaman ketela adalah memiliki dua kelas 

kesesuaian lahan yaitu : sesuai marginal (S3) sebesar 48,2 ha, dan tidak sesuai 

saat ini (N1) sebesar 297 ha. Hasil penelitian untuk tanaman kedelai adalah 

memliki tiga kelas kesesuaian lahan yaitu : cukup sesuai (S2) sebesar 48,2 ha, 

sesuai marginal (S3) sebesar 1021 ha, dan tidak sesuai saat ini (N1) sebesar 

297 ha. 

Susilowati (2008), melakukan penelitian dengan judul “Kesesuaian 

Lahan Untuk Tanaman Tebu di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar” bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan untuk tanaman 

tebu dan persebaran kesesuaian lahan untuk tanaman tebu di Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. 

Data yang digunakan untuk menilai kesesuaian lahan untuk berbagai 

tanaman tebu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer tersebut 
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meliputi : kedalaman efektif, batuan permukaan, drainase tanah, kemiringan 

lereng, pH tanah, waktu lamanya tumbuh. Data sekunder meliputi 

penggunaan lahan dan curah hujan. Selain menggunakan data primer dan 

sekunder terdapat pula hasil analisis laboratorium meliputi : tekstur tanah, 

kadar N total, kadar P2O5, kadar N2O, salinitas,dan KTK. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode survey dengan 

pengambilan sampel menggunakan metode stratified random sampling. Hasil 

dari penelitian menyebutkan bahwa daerah penelitian mempunyai 2 kelas 

kesesuaian lahan untuk tanaman tebu, yaitu S3 (hampir sesuai) dan N1   

(tidak sesuai). Untuk kategori kelas S3 mempunyai faktor pembatas pengaruh 

waktu tumbuh, ketersediaan air, kondisi perakaran, ketersediaan unsur hara, 

keracunan dan kondisi medan. Usaha untuk mengatasi (evaluasi) diperlukan 

pengairan yang baik dengan memperbaiki sistem drainase, pengolahan teratur 

aerasi udara dalam tanah, pemupukan organik maupun non organik, dan 

menghilangkan gundukan tanah. Untuk kategori N1 mempunyai faktor 

pembatas serius untuk mempertahankan tingkat kesesuaiannya, sebaiknya 

tidak dilakukan usaha tani karena akan memakan biaya dalam proses 

pemeliharaannya. Kelas kesesuiaian lahan S3 ( hampir sesuai) tersebar di 

satuan lahan : F1IAS, F1IGS, dan N1 ( Tidak sesuai) tersebar di satuan lahan 

D2IIIGT, D3IVAT, D3IVGT dan D3IVMT. 

Perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti dapat dilihat dalam Tabel 1.2. berikut. 

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Daerah penelitian memiliki area pertanian yang luas. Usaha tanaman 

padi, tetapi juga tanaman alternatif maupun hortikultura. Jagung memiliki 

nilai ekonomis bagi petani setempat dan sudah mendapatkan pasaran yang 

baik terutama di Kabupaten Sukoharjo. Dari tahun ke tahun produksi jagung 

terus ditingkatkan melalui upaya berbagai pihak baik pemerintah maupun dari 

petani itu sendiri. Penelitian tentang kesesuaian lahan  untuk  tanaman  jagung 
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Tabel 1.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian 

(Tahun) 

Novita Hastutik 

(2000) 

Wahyu Widayati  

(2004) 

Heni Ika S 

(2008) 

Ayudi Prabowo  

(2012) 

Judul Evaluasi Lahan 

Untuk Kesesuaian 

Tanaman Padi di 

Kecamatan Bayat 

Kabupaten Klaten 

Kesesuaian Lahan 

Untuk Berbagai 

Tanaman Alternatif di 

Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali 

Kesesuaian Lahan 

Untuk Tanaman 

Tebu di Kecamatan 

Gondangrejo 

Kabupaten 

Karanganyar 

Kesesuaian Lahan 

Untuk Tanaman 

Jagung (Zea Mays L) 

Di Kecamatan 

Bendosari Kabupaten 

Sukoharjo 

Tujuan - Mengetahuai 

tingkat kesesuaian 

tanaman padi di 

Kecamatan Bayat 

Kabupaten Klaten 

- Memetakan 

tingkat kesesuaian 

lahan untuk 

tanaman padi di 

Kecamatan Bayat 

Kabupaten Klaten 

- Mengetahui kelas 

kesesuaian lahan 

untuk berbagai 

tanaman alternatif 

meliputi jagung, 

ketela rambat, 

kedelai dan ketela 

pohon 

- Mengevaluasi 

persebaran kelas 

dan sub-kelas serta 

mengetahui faktor-

faktor pembatas 

yang mempengaruhi 

kesesuaian lahan 

untuk berbagai 

tanaman alternatif. 

- Mengetahui 

kesesuaian lahan 

untuk tanaman 

tebu 

- Mengetahui 

persebaran 

kesesuaian lahan 

untuk tanaman 

tebu. 

- Mengetahuai tingkat 

kesesuaian tanaman 

jagung di 

Kecamatan 

Bendosari 

Kabupaten 

Sukoharjo 

- Mengevaluasi 

persebaran kelas 

dan sub-kelas serta 

mengetahui faktor-

faktor pembatas 

yang mempengaruhi 

kesesuaian lahan 

untuk tanaman 

jagung. 

Metode Metode survey 

dengan pengambilan 

sample 

menggunakan 

metode stratified 

random sampling 

Metode survey dengan 

pengambilan sample 

menggunakan metode 

stratified random 

sampling 

Metode survey 

dengan pengambilan 

sample 

menggunakan 

metode stratified 

random sampling 

Metode survey dengan 

pengambilan sample 

menggunakan metode 

stratified random 

sampling 

Data Primer dan 

Sekunder 

Primer dan Sekunder Primer dan  

Sekunder 

Primer dan Sekunder 

Hasil 

Penelitian 

Peta kesesuaian 

lahan uantuk 

tanaman padi skala 

1:50.000 

- Peta kesesuaian 
lahan uantuk 

tanaman padi skala 

1:50.000 

- Tingkat pendapatan 

petani pada masng-

masing satuan lahan 

Peta kesesuaian 

lahan untuk tanaman 

tebu skala 1:50.000 

Peta kesesuaian lahan 

untuk tanaman jagung 

skala 1:50.000 

Sumber : Penulis, 2012 

diharapkan mampu memberikan informasi yang berarti terhadap peningkatan 

produksi pertanian di daerah penelitian. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan 

dan faktor pembatas untuk tanaman jagung di Kecamatan Bendosari 

Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari penelitian berupa peta kesesuaian lahan, dari 

peta tersebut diperoleh berbagai informasi tentang karakteristik lahan 

terhadap tanaman jagung pada tiap-tiap daerah. Ada beberapa tahap yang 

ditempuh untuk penelitian. Pertama adalah tahap persiapan, mencari 
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informasi tentang daerah penelitian terutama yang berkaitan dengan 

pertanian, studi pustaka dengan mengumpulkan data skunder yang 

diperlukan. Mempersiapkan peta-peta dasar terdiri dari peta administrasi, peta 

topografi, peta geologi, peta tanah, peta lereng, dan peta penggunaan lahan. 

Mengamati dan memahami kondisi lapangan untuk mengetahui drainase 

tanah, kedalaman efektif tanah, lereng, batuan permukaan, singkapan batuan, 

serta kenampakan erosi. 

Peta satuan lahan memiliki peran yang penting dalam penelitian ini. 

Untuk membuatnya diperlukan interpretasi peta topografi skala 1:50.000 dan 

peta geologi skala 1:100.000. Kedua peta tersebut untuk menghasilkan peta 

bentuklahan. Peta tanah, peta lereng, peta bentuklahan, dan peta penggunaan 

lahan, dengan skala yang sama yaitu 1:50.000 dilakukan tumpang susun 

(overlay) menggunakan program arc view untuk mendapatkan peta satuan 

lahan. Peta satuan lahan digunakan sebagai dasar untuk menentukan lokasi 

pengambilan sampel. Setiap satuan lahan diambil satu sampel yang mewakili 

satuan lahan tersebut. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan cek lapangan untuk 

mengetahui keadaan lapangan. Serta melakukan kerja lapangan yaitu 

mengambil data-data primer dan pengambilan sampel tanah tiap satuan lahan 

untuk mendapatkan hasil mengenai karakteristik kimia tanah, dengan analisis 

laboratorium. Data primer berkenaan dengan drainase tanah, kedalaman 

efektif tanah, lereng, batuan permukaan, singkapan batuan, serta kenampakan 

erosi. Pengambilan sampel dilakukan untuk mengetahui tekstur tanah, KTK, 

pH tanah, N total, P2O5, K2O, dan salinitas di laboratorium. 

Setelah diperoleh data dari berbagai sumber data tersebut maka 

dilakukan matching dengan pedoman kelas kesesuaian lahan untuk tanaman 

jagung. Setelah diperoleh kelas kesesuaian lahan kemudian mulai dilakukan 

analisis dan hasil akhir dari penelitian ini ditampilkan dalam bentuk peta yaitu 

peta kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Kecamatan Bendosari 

Kabupaten Sukoharjo. Untuk lebih jelas kerangka penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1.1. berikut. 
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Interpretasi Peta  

Geologi  

Skala 1:100.000 

Interpretasi Peta 

Topografi 

 Skala 1:50.000 

Peta satuan lahan 

Skala  

1 : 50.000 

Kerja lapangan 

Lapangan 

- Drainase tanah 

- Kedalaman efektif 

tanah 

- Lereng 

- Batuan permukaan 

- Singkapan batuan 

- Kenampakan erosi 

Analisa Laboratorium 

- Tekstur tanah 

- KTK 

- pH tanah 

- N total 

- P2O5 

- K2O 

- Salinitas 

 

Data Sekunder 

- Curah hujan 

- Penggunaan lahan 

- Kependudukan 

Data Primer 

Peta Tanah 

Skala  

1 : 50.000 

Peta Lereng 

Skala  

1 : 50.000 

Peta 

Bentuklahan 

Skala 1 : 50.000 

Peta Penggunaan  

Lahan 

Skala 1 : 50.000 

Cek Lapangan 

Overlay 

Klasifikasi dan Analisa 
Persyaratan kelas kesesuaian 

lahan untuk tanaman jagung 

Perbandingan 

Peta kesesuaian lahan untuk 

tanaman jagung skala 1 : 50.000 

Karakteristik Lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian (Sumber : Penulis, 2012) 
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1.7. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survey, hal yang dilakukan 

meliputi pengamatan, pengukuran pencatatan secara sistematik terhadap 

berbagai kajian yang menjadi objek penelitian. Penetapan lokasi untuk 

pengambilan sampel tanah ditentukan dengan cara stratified random 

sampling, setiap satuan lahan diwakili oleh satu sampel yang dilakukan 

pengamatan, pengukuran, pengambilan sampel tanah. Pengolahan peta 

dilakukan dengan bantuan aplikasi GIS berupa program ArcView. Setelah 

semua data terkumpul, baik data primer, skunder dan analisis laboratorium 

maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan matching yaitu 

membandingkan antara pedoman persyaratan kelas kesesuaian lahan untuk 

tanaman jagung dengan karakterisitik lahan yang ada di daerah penelitian. 

1.7.1.  Pemilihan lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dipilih Kecamatan Bendosari Kabupaten 

Sukoharjo sebagai daerah penelitian. Lokasi dipilih menggunakan 

metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan dan kondisi tertentu. Dasar pertimbangan adalah sebagai 

berikut. 

a. Kecamatan Bendosari memiliki luas 5.299 ha dengan luas 

penggunaan lahan sawah sebesar 2.569 ha dan penggunaan lahan 

non sawah sebesar 2.730 ha. Mata pencaharian masyarakat yang 

berprofesi sebagai petani tidak sedikit. Lahan masih banyak yang 

digunakan sebagai bidang pertanian. Dari tahun ke tahun daerah ini 

selalu menghasilkan produksi jagung yang jumlahnya cukup 

berpengaruh terhadap  produktivitas jagung seluruh Kabupaten 

Sukoharjo. 

b. Daerah penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian 

tentang kesesuaian lahan untuk tanaman jagung. 

1.7.2.  Data penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga data meliputi data primer, 

skunder, dan hasil analisa laboratorium. Data primer dengan cara 
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langsung terjun di lapangan meliputi : drainase tanah, kedalaman efektif 

tanah, lereng, batuan permukaan, singkapan batuan, serta kenampakan 

erosi. Data sekunder meliputi : curah hujan, penggunaan lahan, dan 

kependudukan. Data di laboratorium meliputi : tekstur tanah, KTK, pH 

tanah, N total, P2O5, K2O, dan salinitas. Peta yang digunakan selain 

peta administrasi adalah peta topografi, peta tanah, peta lereng, peta 

pengunaan lahan, tiap peta menggunakan skala 1 : 50.000, dan peta 

geologi skala 1 : 100.000. 

1.7.3.  Teknik penelitian 

Teknik adalah tindakan operasional penelitian yang dilakukan 

hingga tercapainya tujuan penelitian. Adapun teknik penelitian yang 

dilakukan sebagai berikut. 

a. Tahap persiapan 

1. Pemilihan lokasi atau daerah penelitian menggunakan metode 

purposive sampling.  

2. Studi kepustakaan untuk memperoleh berbagai informasi tentang 

daerah penelitian, tanaman jagung, maupun berbagai hal yang 

berhubungan dengan penelitian. 

3. Mempersiapkan berbagai peta yang dibutuhkan, yaitu peta 

administrasi, peta topografi, peta geologi, peta tanah, peta lereng, 

peta bentuklahan, dan peta penggunaan lahan. 

b. Tahap interpretasi 

1. Interpretasi peta yang terdiri dari peta topografi skala 1:50.000 

untuk mengetahui lokasi atau letak, luas, relief/morfologi, dan 

proses geomorfologi di daerah penelitian dan peta geologi skala 

1:100.000 untuk mengetahui persebaran jenis batuan.  

2. Pembuatan peta bentuklahan yang diperoleh dari peta topografi 

dan geologi berdasarkan unsur relief/morfologi, litologi, dan 

proses geomorfologi. 



16 

 

 

 

3. Pembuatan peta satuan lahan yang diperoleh melalui hasil 

tumpangsusun (overlay) peta tanah, lereng, bentuklahan dan 

penggunaan lahan. 

c. Tahap kerja lapangan 

1. Mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan di lapangan, terutama 

digunakan untuk mendapatkan data fisik. 

2. Cek lapangan untuk menguji keadaan sesungguhnya di lapangan 

terhadap peta satuan lahan. 

3. Pengumpulan data primer yang didapatkan dari tiap satuan lahan. 

Berupa pengamatan langsung, pengukuran parameter serta 

observasi di lapangan dan pengambilan sampel tanah untuk 

analisa di laboratorium. 

4. Pengumpulan data skunder yang diperoleh dari berbagai sumber 

dan reverensi hingga instansi yang terkait Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo. 

5. Penggambilan foto sebagai dokumentasi. 

d. Tahap penggolahan dan analisa data 

Pengolahan data dengan dilakukan perhitungan, klasifikasi 

dan analisa data primer, sekunder dan hasil laboratorium kemudian 

dilakukan matching dengan persyaratan kelas kesesuaian lahan untuk 

tanaman jagung. Faktor-faktor yang digunakan untuk kesesuaian 

lahan tanaman jagung seperti berikut. 

1. Temperatur tahunan rata-rata 

Temperatur berhubungan dengan ketinggian suatu tempat 

dihitung dari permukaan air laut. Data mengenai ketinggian 

daerah penelitian diperoleh dari instansi yang terkait. Sedangkan 

temperatur  diperoleh  dengan menggunakan rumus Braak berikut. 

 

 

Keterangan :        t = Temperatur tahunan rata-rata 

26,3  = Suhu dasar di pantai Pulau Jawa 

t = (26,3 – 0,61 x h) °C 
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0,61 = Koefisiensi tetap 

     h = Ketinggian dari permukaan laut dalam  

hektometer. 

Penggolongan kelas kesesuaian lahannya dapat dilihat pada tabel 

1.3. berikut. 

Tabel 1.3. Klasifikasi Temperatur Tahunan Rata-rata 

Kelas 
Temperatur Tahunan 

Rata-rata (°C) 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marginal 

Tidak sesuai pada saat ini 

Tidak sesuai permanen 

20 – 26 

27 – 30 

31 – 35, 20 – 18 

>35, <18 

- 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

2. Ketersediaan air (w) 

a. Jumlah bulan kering 

Penentuan bulan menggunakan sistem klasifikasi Mohr, 

dimana bulan kering adalah jika curah hujan dalam satu bulan 

kurang dari 60 mm. Data curah hujan diperoleh dari Dinas 

Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Penggolongan kelas kesesuaian 

lahannya dapat dilihat pada tabel 1.4. berikut. 

Tabel 1.4. Klasifikasi Jumlah Bulan Kering 

Kelas Jumlah Bulan Kering (< 60mm) 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marginal 

Tidak sesuai pada saat ini 

Tidak sesuai permanen 

1 – 7 

7,1 – 8,0 dan 2 

8,1 – 9,0 

> 9 

- 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 
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b. Jumlah curah hujan tahunan rata-rata 

Data curah hujan berupa time series dalam jangka waktu 10 

tahun, diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. 

Penggolongan kelas kesesuaian lahannya dapat dilihat pada tabel 

1.5. berikut. 

Tabel 1.5. Klasifikasi Jumlah Curah Hujan  

Tahunan Rata-rata 

Kelas 
Jumlah Curah Hujan 

Tahunan Rata-rata (mm) 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marginal 

Tidak sesuai pada saat ini 

Tidak sesuai permanen 

> 1200 

1200 – 900 

900 – 600 

< 600 

- 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997)  

3. Kondisi perakaran (r) 

a. Drainase tanah 

Drainase tanah adalah sifat tanah yang menyatakan 

pengeringan air yang berlebihan kepada tanah, yang mencangkup 

proses pengaturan dan pengaliran air yang berada pada profil 

tanah yang menggenang. Penentuan kelas drainase tanah 

dilakukan di lapangan. Jenis klasifikasi drainase tanah menurut 

Arsyad (1979, dalam Eka, 2011) adalah sebagai berikut. 

1. Drainase baik 

Tanah mempunyai peredaran udara yang baik, seluruh 

profil tanah (atas sampai bawah) warna terang seragam, dan 

tidak terdapat bercak-bercak. 

2. Drainase agak baik 

Tanah mempunyai peredaran udara yang baik, tidak 

terdapat bercak-bercak kuning, coklat, atau kelabu pada 

lapisan atas dan bagian atas lapisan bawah. 
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3. Drainase agak terhambat 

Tanah lapisan atas mempunyai peredaran udara yang 

baik, tidak terdapat bercak-bercak warna kuning, coklat, atau 

kelabu, dan bercak-bercak terdapat pada seluruh lapisan 

bawah. 

4. Drainase terhambat atau agak cepat 

Bagian atau lapisan atas (dekat permukaan) terdapat 

warna/ bercak-bercak kelabu, coklat, dan kekuningan. 

5. Drainase sangat terhambat atau cepat 

Seluruh lapisan permukaan tanah berwarna kelabu dan 

tanah bawah berwarna kelabu atau terdapat bercak-bercak 

kelabu, coklat, dan kekuningan. 

Penggolongan kelas kesesuaian lahannya dapat dilihat pada 

tabel 1.6. berikut. 

Tabel 1.6. Klasifikasi Drainase Tanah 

Kelas Drainase Tanah 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marginal 

Tidak sesuai pada saat ini 

Tidak sesuai permanen 

Baik 

Agak cepat, Sedang 

Agak terhambat, Cepat 

Sangat terhambat, Terhambat 

- 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

b. Tekstur tanah 

Tekstur tanah adalah perbandingan relatif tiga golongan 

besar partikel tanah dalam suatu masa tanah terutama 

perbandingan antara fraksi-fraksi lempung (Clay), debu (Salt) dan 

pasir (Sand). Untuk menghitung fraksi tersebut diperlukan 

analisis laboratorium, penentuan tekstur tanah menggunakan 

diagram segitiga tekstur. Penggolongan kelas kesesuaian 

lahannya dapat dilihat pada tabel 1.7. berikut. 
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Tabel 1.7. Klasifikasi Tekstur Tanah 

Kelas Tekstur Tanah 

Sangat sesuai 

 

 

Cukup sesuai 

 

 

Sesuai marginal 

Tidak sesuai pada saat ini 

Tidak sesuai permanen 

Geluh lempung berpasir, Geluh 

berdebu, Geluh, Geluh lempung 

berdebu, Geluh lempung, Debu 

Pasir bergeluh, Geluh berpasir, 

Lempung berdebu, Lempung 

berpasir 

Lempung berat, Lempung 

Kerikil, Pasir 

- 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

c. Kedalaman efektif tanah 

Kedalaman efektif adalah sampai sejauh mana akar 

tumbuhan mampu menembus tanah untuk  menyerap cukup air 

dan unsur hara. Diukur dari permukaan tanah sampai pada lapisan 

yang sudah tidak mampu ditembus akar tanaman. Pengamatan 

dilakukan di lapangan dengan melihat akar dari pohon terbesar 

yang ada di daerah tersebut. Penggolongan kelas kesesuaian 

lahannya dapat dilihat pada tabel 1.8. berikut. 

Tabel 1.8. Klasifikasi Kedalaman Efektif Tanah 

Kelas Kedalaman Efektif Tanah (cm) 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marginal 

Tidak sesuai pada saat ini 

Tidak sesuai permanen 

> 60 

40 – 59 

20 – 39 

< 20 

- 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

 

 

 



21 

 

 

 

4. Potensi hara (f) 

a. KTK 

Kapasitas tukar kation (KTK) adalah jumlah total kation 

yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid yang bermuatan 

negatif. KTK ditentukan di laboratorium dan hasilnya dinyatakan 

dalam satuan me/100 gr. Penggolongan kelas kesesuaian lahannya 

dapat dilihat pada tabel 1.9. berikut. 

Tabel 1.9. Klasifikasi KTK 

Kelas KTK 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marginal 

Tidak sesuai pada saat ini 

Tidak sesuai permanen 

> Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

- 

- 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

Kriteria penilaian KTK menurut Staf Pusat Penelitian Tanah 

(1993), adalah sebagai berikut :  a. Sangat tinggi   : > 40 ; 

b. Tinggi           : 25 – 40 ; 

c. Sedang           : 17 – 24 ; 

d. Rendah           : 5 – 16 ; 

e. Sangat rendah  : < 5 

b. pH tanah 

pH tanah adalah reaksi tanah yang menunjukkan sifat 

keasaman tanah. Untuk mengetahui kadar pH tanah pada daerah 

penelitian dilakukan dengan analisis laboratorium. Penggolongan 

kelas kesesuaian lahannya dapat dilihat pada tabel 1.10. berikut. 
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Tabel 1.10. Klasifikasi pH Tanah 

Kelas pH 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marjinal 

Tidak sesuai saat ini 

Tidak sesuai permanen 

5,5 – 6,0 

6,1 – 7,5 dan 5,4 – 5,0 

7,6 – 8,0 dan 4,9 – 4,0 

8,1 – 8,5 dan <4,0 

> 9,5 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

5. Ketersediaan unsur hara (n) 

a. N total 

N total adalah kandungan nitrogen total dalam tanah, untuk 

mengetahui kadar N total dilakukan analisis laboratorium. 

Hasilnya dinyatakan dalam persen. Penggolongan kelas 

kesesuaian lahannya dapat dilihat pada tabel 1.11. berikut. 

Tabel 1.11. Klasifikasi N total 

Kelas Kadar N total 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marginal 

Tidak sesuai pada saat ini 

Tidak sesuai permanen 

> Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

- 

- 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

Kriteria penilaian N total menurut Staf Pusat Penelitian Tanah 

(1993), adalah sebagai berikut : a. Sangat tinggi   : > 0,75 ; 

  b. Tinggi           : 0,51 – 0,75 ; 

  c. Sedang           : 0,21 – 0,5 ; 

  d. Rendah           : 0,1 – 0,2 ; 

  e. Sangat rendah  : < 0,1 

b. P2O5 

P2O5 adalah kandungan fosfor tersedia yang mudah diserap 

oleh tanaman yang terkandung dalam tanah. Penentuan kadar 
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P2O5 dengan analisa laboratorium dan hasilnya dinyatakan dalam 

ppm. Penggolongan kelas kesesuaian lahannya dapat dilihat pada 

tabel 1.12. berikut. 

Tabel 1.12. Klasifikasi Kadar P2O5 

Kelas Kadar P2O5 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marginal 

Tidak sesuai pada saat ini 

Tidak sesuai permanen 

> Tinggi 

Sedang 

Sangat rendah 

- 

- 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

Kriteria penilaian P2O5 menurut Staf Pusat Penelitian Tanah 

(1993), adalah sebagai berikut : a. Sangat tinggi   : > 35 ; 

  b. Tinggi           : 26 – 35 ; 

  c. Sedang           : 16 – 25 ; 

                d. Rendah           : 10 – 15 ; 

              e. Sangat rendah  : < 10 

c. K2O 

K2O adalah kandungan kalium yang mudah diserap oleh 

tanaman dalam tanah. Penentuan kadar K2O dengan analisa 

laboratorium dan hasilnya dinyatakan dengan satuan me/100 gr. 

Penggolongan kelas kesesuaian lahannya dapat dilihat pada tabel 

1.13. berikut. 

Tabel 1.13. Klasifikasi Kadar K2O 

Kelas Kadar K2O 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marginal 

Tidak sesuai pada saat ini 

Tidak sesuai permanen 

> Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

- 

- 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 
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Kriteria penilaian K2O menurut Staf Pusat Penelitian Tanah 

(1993), adalah sebagai berikut : a. Sangat tinggi   : > 1,0 ; 

  b. Tinggi          : 0,6 – 1,0 ; 

  c. Sedang          : 0,4 – 0,5 ; 

  d. Rendah          : 0,2 – 0,3 ; 

  e. Sangat rendah  : < 0,2 

6. Salinitas 

Salinitas menunjukkan tingkat keracunan tanah. Penentuan 

kadar salinitas dengan analisa laboratorium dan hasilnya 

dinyatakan dengan satuan mm hos/cm. Penggolongan kelas 

kesesuaian lahannya dapat dilihat pada tabel 1.14. berikut. 

Tabel 1.14. Klasifikasi Salinitas 

Kelas Salinitas  (mm hos/cm) 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marjinal 

Tidak sesuai saat ini 

Tidak sesuai permanen 

< 2 

2 – 3 

3 – 6 

6 – 8 

> 8  

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

7. Medan (s) 

a. Lereng 

Kemiringan lereng adalah sudut yang dibentuk oleh 

permukaan lereng terhadap bidang horizon. Sangat berpengaruh 

terhadap erosi. Kemiringan lereng diperoleh dari pengukuran 

langsung di lapangan dengan menggunakan alat abney level, yang 

hasilnya dinyatakan dengan persen. Penggolongan kelas 

kesesuaian lahannya dapat dilihat pada tabel 1.15. berikut. 
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Tabel 1.15. Klasifikasi Kemiringan Lereng 

Kelas Kemiringan Lereng (%) 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marjinal 

Tidak sesuai saat ini 

Tidak sesuai permanen 

0 – 5 

5 – 15 

15 – 24 

24 – 35 

> 35 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

b. Batuan permukaan 

Batuan permukaan adalah batuan lepas yang tersebar di 

permukaan tanah. Keberadaannya berpengaruh terhadap 

kemudahan dalam pengolahan lahan. Untuk mengetahui batuan di 

permukaan melalui pengamatan langsung di lapangan, melalui 

prosentase sebaran batuan dengan luasan tertentu. Penggolongan 

kelas kesesuaian lahannya dapat dilihat pada tabel 1.16. berikut. 

Tabel 1.16. Klasifikasi Batuan Permukaan 

Kelas Batuan Permukaan (%) 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marjinal 

Tidak sesuai saat ini 

Tidak sesuai permanen 

0 – 5 

5 – 10 

10 – 25 

25 – 50 

>50 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

c. Singkapan batuan 

Singkapan batuan adalah batuan yang tersingkap di 

permukaan tanah yang merupakan bagian dari batuan besar yang 

terbenam di dalam tanah. Keberadaannya dapat diamati langsung 

di lapangan berdasarkan prosentase persebaran batuan yang 

tersingkap pada luasan tertentu. Penggolongan kelas kesesuaian 

lahannya dapat dilihat pada tabel 1.17. berikut. 
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Tabel 1.17. Klasifikasi Singkapan Batuan 

Kelas Singkapan Batuan (%) 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marjinal 

Tidak sesuai saat ini 

Tidak sesuai permanen 

0 

0 – 5 

5 – 25 

25 – 50 

> 50 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

8. Kenampakan erosi 

Erosi tanah merupakan salah satu proses geomorfologi yang 

mengakibatkan hilangnya lapisan tanah atas dan menyebabkan 

mundurnya kesuburan tanah. Untuk mengetahui tingkat erosi 

dilakukan pengamatan dan pengukuran dilapangan. Jenis 

kenampakan erosi menurut CSR/FAO staff (1983 dalam Sholeh, 

2001) seperti dalam tabel 1.18. berikut. 

Tabel 1.18. Kenampakan Erosi 

Kelas Kenampakan Erosi 

Tanpa 

 

Ringan  

 

Sedang 

 

Berat 

 

Sangat berat 

Tidak ada lapisan tanah yang hilang belum ada 

erosi. 

Sebagian tanah atas sudah hilang dan sudah ada 

alur kecil. 

Tanah bagian atas dan sub soil sudah hilang, 

sudah ada lembah. 

Lapisan tanah atas dan sub soil sebagian besar 

hilang, serta banyak adanya lembah. 

Sudah tidak ada lapisan tanah. 

Penggolongan kelas kesesuaian lahannya dapat dilihat pada 

tabel 1.19. berikut. 
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Tabel 1.19. Klasifikasi Erosi 

Kelas Kenampakan Erosi 

Sangat sesuai 

Cukup sesuai 

Sesuai marjinal 

Tidak sesuai saat ini 

Tidak sesuai permanen 

Tanpa 

Sedang 

Berat 

Sangat Berat 

- 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah 

tahap klasifikasi data yang didasarkan pada pedoman 

penggolongan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman jagung dari 

CSR/FAO Staff, 1983. Selanjutnya dilakukan evaluasi data 

dengan menggunakan pembandingan atau metode matching 

berdasarkan Tabel 1.20. Berikut. Dengan hasil akan didapatkan 

tingkat kelas kesesuaian lahan, yaitu kelas S1 (sangat sesuai), S2 

(sesuai), S3 (sesuai marjinal), N1 (tidak sesuai saat ini), N2 

(Tidak sesuai permanen). Tahap terakhir adalah pembuatan peta 

kelas kesesuaian lahan dan analisa peta kesesuaian lahan untuk 

tanaman jagung di Kecamatan Bendosari kabupaten Sukoharjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

Tabel 1.20. Pedoman Penggolongan Kelas Kesesuaian Lahan  

untuk Tanaman Jagung 

No 

Variabel-variabel  

yang dipakai  

Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian Lahan 

S1 S2 S3 N1 N2 

1. 

Pengaruh temperatur (t) 

- Temperatur tahunan 

rata-rata (ºC) 

 

20 – 26 

 

 

27 – 30 

 

 

31 – 35 

20 – 18 

 

> 35 

< 18 

 

- 

 

2. 

Ketersediaan air (w) 

- Jumlah bulan kering 

(<60mm) 

- Jumlah curah hujan 

tahunan rata-rata (mm) 

 

1 – 7 

 

> 1200 

 

7,1 – 8,0 

 

1200 – 900 

 

 

8,1 – 9,0 

 

900 – 600 

 

 

> 9 

 

< 600 

 

- 

 

- 

3. 

Kondisi perakaran (r) 

- Drainase tanah 

- Tekstur tanah      

(lapisan atas) 

- Kedalaman efektif tanah 

(cm) 

 

b 

glp, gd, g, gld, 

gl, d 

> 100 

 

ac, s 

pg, gp, ld, gld, 

lp 

75 – 99 

 

 

at, c 

lb, l 

 

50 – 74 

 

 

st, t 

k,p 

 

25 – 49 

 

 

- 

- 

 

< 25 

4. 

Potensi hara (f) 

- KTK lapisan bawah 

(me/100g) 

- pH lapisan atas 

 

> Sedang 

 

5,5 – 6,0 

 

Rendah 

 

6,1 – 7,5 

5,4 – 5,0 

 

Sangat rendah 

 

7,6 – 8,0 

4,9 – 4,0 

 

 

 

8,1 – 8,5 

< 4,0 

 

 

  

> 8,5 

- 

5. 

Ketersediaan unsur hara(n) 

- N total lapisan atas 

- P2O5 tersedia 

- K2O tersedia 

 

> sedang 

> tinggi 

> sedang 

 

Rendah 

Sedang 

Rendah 

 

Sangat rendah 

Sangat rendah 

Sangat rendah 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

6. 
Toksisitas/ keracunan (x) 

- Salinitas (mm hos/cm) 

 

< 2 

 

2 – 3 

 

3 – 6 

 

6 – 8 

 

> 8 

7. 

Medan (s) 

- Lereng (%) 

- Batuan permukaan (%) 

- Singkapan bantuan (%) 

 

0 – 5 

0 – 5 

0 

 

5 – 15 

5 – 10 

0 – 5 

 

15 – 24 

10 – 25 

5 – 25 

 

24 – 35 

25 – 50 

25 – 50 

 

> 35 

> 50 

> 50 

8. 
Erosi (e) 

- Kenampakan erosi 

 

Tanpa 

 

Sedang 

 

Berat 

 

Sangat berat 

 

- 

Sumber : CSR/FAO Staff (1983 dalam Taryono, 1997) 

Keterangan : Tekstur = glp : geluh lempung berpasir, gd : geluh berdebu, g : geluh,    

gld : geluh lempung berdebu, gl : geluh lempung, d : debu,      

pg : pasir bergeluh, gp : geluh berpasir, ld : lempung berdebu, 

gld : geluh lempung berdebu, lp : lempung berpasir,                  

lb : lempung berdebu,  l : lempung, k : kerikil, p : pasir 
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Drainase =  b : baik, ac : agak cepat, s : sedang, at : agak terhambat,             

c : cepat, st : sangat terhambat, t : terhambat 

 

1.8 Batasan Operasional 

Arc View merupakan sebuah softare pengolah data spasial. Software ini 

memiliki berbagai keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh 

kalangan penggolah data spasial (Eko Budiyanto, 2002) 

Evaluasi lahan adalah proses penafsiran potensi lahan untuk penggunaan 

khusus, meliputi interpretasi dan survey bentuk lahan, tanah, 

vegetasi, iklim dan aspek lain sampai tingkatan identifikasi dan 

membuat perbandingan jenis penggunaan lahan dengan 

diperbolehkan sesuai dengan tujuan evaluasi (FAO, 1976 dalam 

Sitorus, 1985) 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu 

penggunaan tertentu (Sitorus, 1985) 

Klasifikasi kesesuaian lahan adalah proses penilaian dan pengelompokan tipe 

tertentu suatu lahan dipandang dari kecocokannya secara relative 

atas absolute untuk penggunaan tertentu (FAO, 1976 dalam 

Widayati, 2004). 

Lahan adalah satuan lahan dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yaitu 

meliputi biosfer di atas dan bawahnya termasuk atmosfer dan 

binatang dan hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, 

ditambah usaha-usaha yang berpengaruh nyata dan penggunaan 

lahan oleh manusia masa sekarang dan masa yang akan datang 

(FAO, 1976 dalam Taryono, 1997) 

Penggunaan lahan adalah bentuk penggunaan kegiatan manusia terhadap 

lahan, termasuk keadaan alamiah yang belum terpengaruh oleh 

keadaan manusia (Zuidam, 1979 dalam  Hastuti, 1999) 

Potensi lahan adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dengan 

menerapkan sistem pengelolaan unggul tanpa menimbulkan 

kerusakan (Sitanala Arsyad, 1989). 
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Satuan lahan adalah suatu wilayah lahan yang digambarkan pada peta atas 

dasar sifat atau karakteristik lahan tertentu (FAO, 1976 dalam 

Sitorus, 1985) 

Tanaman jagung merupakan tanaman semusim (annual), satu siklus hidupnya 

diselesaikan dalam 80-150 hari. Merupakan salah satu tanaman yang 

dibudidayakan sebagai makanan pokok karena memiliki nilai 

karbohidrat tinggi (Sugeng, 1983) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman_semusim

