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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Meningkatkan kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan 

baik untuk keperluan produksi  pertanian maupun untuk keperluan lainnya 

memerlukan perkiraan yang seksama dalam mengambil keputusan 

pemanfaatan yang paling menguntungkan dari sumber daya lahan yang 

terbatas dan sementara itu juga melakukan tindakan konservasi untuk 

penggunaan masa depan (Santun S.R.P, 1985). Penggunaan lahan merupakan 

kegiatan manusia terhadap lahan untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan 

hidupnya. Penggunaan lahan berkaitan erat dengan peningkatan produk agar 

dicapai peningkatan. Produksi dan hasil yang optimal serta lestari, maka 

tanaman yang diusahakan pada suatu lahan harus disesuaikan dengan kelas 

kesesuaian lahannya. Oleh karena itu dalam perencanaan penggunaan lahan, 

kesesuaian lahan sangat penting karena sebagai salah satu syarat untuk 

berhasilnya suatu usaha pertanian. Dalam kaitannya dengaan penelitian ini 

yang dimaksud adalah usaha pertanian tanaman kopi. 

Lahan adalah sumber daya alam yang dicirikan oleh sifat-sifat tertentu 

yang meliputi biosfer di atas dan dibawahnya termasuk atmosfer, tanah, 

batuan ( geologi), hidrologi, flora dan fauna, hasil kultural manusia masa 

lampau dan masa sekarang yang berpengaruh nyata terhadap penggunaan 

lahan masa sekarang dan masa yang akan datang (FAO, 1976). Kesesuaian 

lahan adalah pengembangan tingkat kecocokan sebidang lahan untuk 

penggunaan tertentu (FAO, 1976). Kelas kesesuaian suatu areal dapat berbeda 

tergantung dari tipe penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan. 

Penilaian kesesuaian lahan pada dasarnya berupa pemilihan lahan yang sesuai 

untuk tanaman tertentu. Untuk mencapai maksud tersebut dirasa perlu adanya 

kegiatan evaluasi sumber daya lahan dengan tujuan untuk mengetahui 

pemanfaatan potensi sumber daya alam yang diperlukan bagi suatu wilayah 

dan hal ini dapat diperoleh dengan evaluasi lahan (Santun Sitorus, 1985). 
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Fungsi evaluasi lahan adalah memberi pengertian tentang hubungan antara 

kondisi lahan dengan panggunaan lahan serta memberikan informasi kepada 

perencana berbagai perbandingan dan alternatif penggunaan yang dapat 

diharapakan berhasil. 

Daerah penelitian di Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong 

Utara Provinsi Kalimantan Barat secara administrasi di sebelah utara 

berbatasan dengan Kecamatan Simpang Hilir, sebelah selatan berbatasan 

dengan Laut Karimata, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, 

dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pontianak. Berdasarkan  data 

Monografi Kecamatan Teluk Batang  

 

Tabel 1.1 Jumlah Tanaman Kopi di Kecamatan Teluk batang 

Tahun Menghasilkan Tidak Menghasilkan 

2000 75.920 49.390 

2001 75.340 49.970 

2002 73.950 51.360 

2003 73.250 52.060 

2004 72.200 53.110 

Sumber : Data Monografi Kecamatan (2004) 

   Dari tabel  diatas diketahui penurunan produktivitas tanaman kopi 

setiap tahunnya. Berdasarkan pengamatan dil apangan bahwa tanaman kopi 

kelihatan kerdil, daun menguning dan gugur. Pertumbuhan cabang‐cabang 

baru terhambat sehingga hanya menghasilkan sedikit bunga, bunga prematur 

dan banyak yang kosong. 

   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Kesesuaian lahan untuk tanaman kopi di 

Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.”     
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. bagaimana kesesuaian lahan kopi pada daerah penelitian, dan 

2. satuan lahan manakah yang sesuai untuk lokasi tanaman kopi ? 

 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. menentukan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kopi, dan 

2. menentukan faktor - faktor pembatas tingkat kesesuaian lahan daerah  

     Penelitian. 

 

1.4   Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

sumbangan data dalam kegiatan perencanaan penggunaan lahan untuk 

tanaman kopi didaerah Penelitian . 

 

1.5   Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Pada Jurnal Geografi Agus Anggoro Sigit dan Suharjo(2005) “Analisis 

Proses Degradasi Lahan Dan Dampaknya Terhadap Produktivitas Lahan 

Pertanian Dikabupaten Klaten” Perubahan permukaan bumi akibat proses 

geomorfologi yang berlangsung maupun tidak langsung . Pada proses 

geomorfologi mengakibatkan turunya kualitas dan daya dukung lahan yang 

selanjutnya disebut proses degradasi lahan. 

Permasalahan penelitian apakah proses degradasi lahan didaerah 

Klaten dan factor penyebabnya, bagaimana hubungan keselarasan antara 

kondisi lahan dengan produktivitas tanaman pangan dan pengaruh proses 

degradasi lahan tersebut  terhadap produktivitas tanaman pangan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey serta analisis 

spasial dengan aplikasi  Sistem Informasi Geografis (SIG). metode survey 
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digunakan untuk mencapai tujuan, sempel jenis proses degradasi diambil pada 

tiap unit bentuk lahan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan 

sekunder data primer : bentuk lahan, kemiringan lereng, jenis degradasi lahan 

dan penyebabnya dan data sekunder : Data produksi tanaman pangan (padi 

dan jagung) ,luas lahan sawah,dan data kesesuaian lahanuntuk tanaman  (padi 

dan jagung) didaerah penelitian. 

Hasil survey lapangan bahwa proses degradasi lahan didaerah 

penenlitian oleh factor alam dan manusia. Pada degradasi lahan akibat factor 

alam meliputi amblesan,retakan/ rekahan dan longsoran sedangkan oleh factor 

manusia terlihat dalam kegiatan pembuatan batu bata., Industri batu bata di 

daerah penelitian telah menghilangkan lapisan tanah bagian atas yang relative 

subur. 

Deskripsi hubungan keselarasan didaerah penelitian : Selaras atau 

Harmony menepati areal seluas 28930,10 Ha atau kurang lebih 44,13 % sesuai 

dengan kesesuian lahan, Selaras (-) atau Harmony (-) menempati areal seluas 

2973,15 Ha atau kurang lebih 4,53% tidak baik untuk usaha pertanian tanaman 

pangan,khususnya padi, Tak Selaras (+) atau Non Harmony (+)  menempati 

areal seluas  7929,25 Ha atau kurang 12,10 % tidak baik kondisi lahanya, 

namun produktivitasnya baik 

Jupri (1986), dalam skripsinya yang berjudul “Evaluasi Penggunaan 

Lahan Terhadap Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Padi Sawah dan Lahan 

Kering Daerah Aliran Sungai Kedung Siares Di Atas Waduk Wadaslintang, 

Wonosobo, JawaTengah” dengan tujuan untuk mengevaluasi bentuk 

penggunaan lahan yang ada terhadap kesesuaian lahan tanaman padi sawah 

dan tanaman lahan kering. 

Data yang dikumpulkan untuk menilai kesesuaian lahan unuk tanaman 

padi sawah dan tanaman lahan kering adalah kedalaman efektif tanah, kelas 

besar butir pada mintakat perakaran, pori air tersedia, keadaan batu di 

permukaan tanah, toksisitas/keracunan, kemiringan lereng, mintakat 

agroklimat dalam, Oldeman, banjir dan genangan, salinitas dan ketinggian 

tempat. 
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Metode survei yang digunakan dalam penelitian berupa deskriptif 

observational, yakni pengamatan, pengukuran dan pencatatan secara 

sistematik dengan dilengkapi analisa laboratorium. 

Penetapan lokasi titik sampel tanah digunakan cara stratified random 

sampling, yakni pengambilan sampel secara acak berstrata/bertingkat dengan 

satuan lahan sebagai stratanya dan batas sattuan pemetaan dibuat denghan 

interpertasi foto udara infra merah berwarna semu dengan skala 1 : 30.000 

tahun 1981. 

Satuan lahan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai satuan pemetaan, 

sehingga untuk satuan lahan yang sama dapat diwakili oleh salah satu lahan 

dalam pengamatan di lapangan, demikian pula sampel tanah untuk analisa di 

laboratorium. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas kesesuaian lahan daerah 

.penelitian berkisar dari S3 (24,%) sampai N1 (75,5%), dengan faktor 

pembatas utama adalah kemiringan lereng, kesuburan tanah dan kelembaban 

tanah efektif. 

Tim P3GI Pasuruan (1987 ), dalam penelitiannya tentang 

pengembangan Tebu Tegalan PG Mojo Sragen untuk memenuhi bahan baku 

tebu bagi peningkatan kapasitas pabrik gula menjadi 3.000 TCD, adalah 

dengan memperluas areal sawah tadah hujan dan tegalan. Guna mendukung 

upaya tersebut, telah ditinjau beberapa kecamatan di sebelah utara lokasi 

pabrik gula. Hasil peninjauan menunjukan bahwa lahan sawah tadah hujan di 

Kecamatan Sumberlawang, Tanon, Sukodono, dan Ngrampal memenuhi 

persyaratan sebagai lahan tebu tegalan. Pengkajian pustaka menentukan 

bahwa tiga satuan peta yakni Sumberlawang, Sukodono, dan Ngrampal 

memiliki lahan sawah tadah hujan seluas 4.855 ha dapat dikembangkan 

menjadi kebun tebu. Persebaran iklim pada ketiga satuan peta berturut-turut 

memiliki bulan kering 4 bulan, 4-6 bulan, dan 8 bulan. Macam tanah pada 

ketiga satuan peta itu adalah Grumusol Kelabu dan Grumusol Kelabu tua, di 

kanan kiri aliran Bengawan Solo merupakan asosiasi Aluvial Coklat 

Kekelabuan dan Aluvial Kelabu. Berdasarkan sifat iklim dan tanah di ketiga 
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satuan peta tersebut dapat dikemukakan bahwa teknik budidaya tanaman tebu 

dengan perhatian utama pada pengelolaan tanah, pengatusan, pengairan, dan 

pengelolaan keprasan. 

Siti Sulastri (1991), dalam penelitiannya yang berjudul “Kesesuaian 

Lahan Untuk Tanaman Tebu Pada Lahan Lering Di daerah Kecamatan 

Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah”, mempunyai 

tujuan menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tebu lahan kering 

dan mengevaluasi produktivitas berdasarkan tingkat kesesuaian lahannya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam metode survei, yaitu 

pengamatan, pengukuran, dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena 

yang diselidiki kemudian dilengkapi dengan analisa laboratorium untuk 

melengkapi data yang diperlukan. 

Adapun cara penetapan lokasi sampel dilakukan secara stratified 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Data yang diperlukan meliputi data primer, yaitu waktu lamanya 

tumbuh tanaman tebu, kelas drainase tanah, tekstur tanah, pH tanah, 

kedalaman perakaran, KPK, nitrogen total, P2O5 tersedia, K2O tersedia, 

salinitas, kemiringan lereng, keadaan batu di permukaan, dan singkapan 

batuan. Data sekunder yang dikumpulkan adalah iklim yang meliputi curah 

hujan dan temperatur, foto udara pankromatik hitam putih skala 1 : 50.000 

tahun 1981, peta tanah skala 1 : 62.500 tahun 1989, dan peta geologi skala 1: 

500.000 tahun 1963. 

Dalam penelitian tersebut daerah penelitian dibedakan menjadi 5 

satuan  bentuk lahan dan dibagi lagi menjadi 13 satuan lahan yang terdiri atas 

dua kelas kesesuaian lahan, yaitu kelas kesesuaian lahan hampir sesuai ( S3) 

dengan luas 4.539,08 ha (79,91%), dan kelas kesesuaian lahan tidak sesuai (N) 

dengan luas sekitar 1.140,87 ha (20,09%). 

Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pada satuan lahan dataran 

alluvial berbatuan alluvium, tanah gramusol dengan kemiringan lereng 0-3 %, 

bentuk penggunaan lahan sawah (AgbIS), mempunyai kelas kesesuaian lahan 

S3. Satuan lahan lembah dataran berombak berbatuan tuf dan breksi vulkanik, 
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tanah asosiasi grumusol kekelabuan dan grumusol kelabu kekuningan kelas 

kemiringan lereng 0-3 %, bentuk penggunaan lahan tegalan (P1GcIT) 

mempunyai kelas kesesuaian lahan S3. Satuan lahan  lembah, perbukitan,  

bergelombang berbatuan tuf dan breksi bulkanik dengan kenis tanah asosiasi   

2-8% dan bentuk penggunaan lahan pemukiman (H2GcIIP) dengan kelas 

kesesuaian lahan N. Faktor pembatas yang ada karena drainase agak cepat, 

tekstur tanah lempung, dan kedalaman perakaran yang terlalu dangkal, dan 

pembatas karena ketersediaan unsur hara. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel 

perbandingan penelitian sebelumnya 1.1.  
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Tabel 1.2. Tabel Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian 
Siti Sulastri 

(1991) 

Jupri 

(1986) 

Yudi sukmana 

(2002) 

Judul  Kesesuaian lahan untuk tanaman 

tebu pada lahan kering di daerah 

kecamatan Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar Propinsi Jawa Tengah. 

Evaluasi penggunaan lahan terhadap 

kesesuaian lahan untuk tanaman 

padi sawah dan lahan kering daerah 

Aliran Sungai Kedung Siares diatas 

waduk Wadas lintang Wonosobo 

Propinsi Jawa Tengah. 

Kesesuian lahan untuk 

tanaman kopi di Kecamatan  

Teluk Batang Kabupaten 

Kayong Utara Propinsi 

Kalimantan Barat 

Tujuan  Menentukan tingkat kesesuaian 

lahan untuk tanaman tebu 

lahan kering. 

 Mengevaluasi produktivitas 

tanaman tebu lahan kering 

berdasarkan tingkat kesesuaian 

lahannya. 

Mengevaluasi bentuk penggunaan 

lahan yang ada terhadap kesesuaian 

lahan tanaman padi sawah dan 

tanaman lahan kering. 

 Menentukan kelas 

kesesuaian lahan untuk 

tanaman kopi 

 Menentukan faktor – 

faktor pembatas 

tingkat kesesuian 

lahan daerah yang 

ditanami kopi 

Data Waktu/lama tumbuh tanaman tebu 

drainase tanah, tekstur tanah, 

kedalaman penakaran, KPK, pH 

tanah, N total, P2O5, K2O, keadaan 

batu di permukaan, singkapan 

batuan. 

Kelas besar butir pada mintakat 

perakaran, pori air tersedia, keadaan 

batu di permukaan tanah, taksigitas 

atau keracunan, kemiringan lereng, 

mintakat agro wimet dari oldeman, 

banjir dank genangan, salinitas dan 

ketinggain tempat. 

Drainase tanah, tekstur 

tanah, kedalaman 

penakaran, KPK, pH tanah, 

N otal, P2O5, K2O, keadaan 

batu di permukaan, 

singkapan batuan. 

Metode 

penelitian 

 Survei 

 Teknik stratified purpose 

sampling 

 Survei yang berupa deskriptif 

observational yakni 

pengamatan, pengukuran dan 

pencacatan serta analisa 

laboratorium. 

 Dengan teknik stratified 

random sampling. 

 Metode survei yang 

berupa pengamatan, 

pengukuran dan 

pencatatan dan analisis 

laboratorium. 

 Teknik stratified 

purpose sampling 

Hasil Kelas kesesuaian lahan dapat 

dibedakan menjadi 2 yakni kelas 

kesesuaian lahan hampir sesuai (S3) 

dengan luas sekitar 4539,08 

ha/79,91% dan kelas kesesuaian 

lahan tidak sesuai (N) dengan luas 

sekitar 1140,87 ha atau 20,87 ha 

atau 20,09% dari luas daerah 

Kelas kesesuaian lahan daerah 

penelitian berkisar dari S3 (24,5%) 

sampai N1 (75,5%). Dengan faktor 

pembatas utama adalah kemiringan 

lereng, kesuburan tanah dan 

kelembaban tanah dan kelembaban 

tanah efektif. 
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1.6      Kerangka Penelitian 

Evaluasi lahan pada hakekatnya merupakan proses untuk menduga 

potensi lahan terhadap berbagai penggunaannya. Kerangka dasar dari evaluasi 

lahan adalah membandingkan antara persyaratan setiap bentuk penggunan 

lahan tertentu dengan sifat sumber daya lahan yang ada pada lahan tersebut. 

Berbagai bentuk penggunaan lahan memerlukan persyaratan yang berbeda, 

menyangkut berbagai aspek sesuai dengan rencana peruntukan lahan. 

Untuk menjawab tujuan  penelitian ini menggunakan metode yang 

digunakan survei, yaitu pengamatan daerah penelitian. Data yang 

dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, data sifat-sifat tanah 

dan faktor lingkungan fisik sekelilingnya dilakukan pengamatan dan 

pengukuran di lapangan kemudian dilengkapi analisa laboratorium, sampel 

tanah diambil pada setiap satuan  lahan. 

Peta satuan lahan dalam penelitian ini dibuat dengan cara tumpang 

susun (overlay) peta bentuklahan skala 1: 100.000, peta tanah skala 1 : 

100.000, peta lereng skala 1: 100.000, dan peta penggunaan lahan skala 1 : 

100.000, sedangkan peta bentuklahan itu sendiri dibuat berdasarkan hasil 

interpretasi 2 peta yaitu peta geologi skala 1 : 100.000 dan peta topografi skala 

1 : 100.000. 

Setelah hasil pengamatam di lapangan dan analisa laboratorium 

dibandingkan dengan persyaratan tingkat kesesuaian lahan, maka akan 

didapatkan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kopi. Dengan terdapatnya 

kelas kesesuaian lahan tersebut maka akan mempermudah dalam pembuatan 

peta kesesuaian lahan untuk tanahan kopi sebagai hasil akhir dari penelitian. 

Secara ringkas tahap-tahapan penelitian ini dapat dilihat pada diagram 

akhir penelitian gambar 1.1 berikut 
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Keterangan : 

 

          : Data primer 

 

          : Data Sekunder 

 

          : Hasil  

 

Sumber : Penulis  Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian 

Cek Lapangan 

Temperatur 

tahunan rata-rata 

bulan kering, curah 

hujan 

Peta Kemiringan 

Lereng 1 : 100.000 

Peta Tanah 

1 : 100.000 

Peta BentukLahan Tentatif 

1 : 100.000 

Peta Bentuk 

Lahan 1 : 100.000 

Peta Satuan Lahan 

Kerja Lapangan 

Kualitas Lahan Sampel Tanah 

Penentuan Sampel 

Analisa Laboratorium 

Tekstur tanah, pH tanah, N 

total, KPK, P2O5 tersedia, K2O 

tersedia, Salinitas 

Kedalaman perakaran, 

tekstur tanah, pH tanah, 

kemiringan lereng, 

keadaan batuan, drainase 

tanah 

Analisis Data Persyaratan Kelas 

Kesesuaian Lahan 

Perbandingan 

Kelas dan Sub Kelas Kesesuaian Lahan 

Peta Kesesuaian Lahan 

Peta Penggunaan Lahan 

1 : 100.000 

 

Peta Geologi 

1 : 100.000 
Peta Topografi 

1 : 100.000 
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1.7   Data dan Metode Penelitian 

  Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data primer, kelas drainase tanah, tekstur tanah, kedalaman perakaran, 

KPK (Kapasitas Pertukaran Kation), pH tanah, N total, P2O5 tersedia, 

K2O tersedia, salinitas, kemiringan lereng, keadaan batu di permukaan 

dan  singkapan batuan. 

2. Data sekunder, meliputi iklim, dengan unsur curah hujan dan 

temperatur, peta topografi skala 1 : 100.000, peta geologi skala                 

1 : 100.000, peta tanah skala 1 : 100.000 dan peta penggunaan lahan 

skala 1 : 100.000. 

       Metode dan Tehnik Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu pengamatan, 

pengukuran dan pencatatan secara sistematik terhadap fenomena yang 

diselidiki, kemudian dilengkapi dengan analisis laboratorium, untuk 

melengkapi data yang diperlukan. Adapun cara penemuan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan secara Area sampling, yaitu pengambilan sampel 

menurut satuan lahan . 

Teknik penelitian merupakan tindakan operasional yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik penelitian disini 

meliputi empat tahap, yakni pengumpulan dan pengolahan data, analisis 

data, klasifikasi data, dan evaluasi data (Sunardi, 1983). Untuk mencapai 

tujuan dalam penelitian ini menggunakan  tahap-tahap sebagai berikut: 

 

a. Tahap Persiapan 

1. Studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Penaksiran peta-peta. 

3. Pembuatan peta bentuk lahan dan satuan lahan. 

4. Penentuan jumlah dan lokasi titik sampel. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan yang dilakukan adalah pengumpulan data 

parameter lahan, baik yang dilakukan dengan pengukuran  langsung di 

lapangan maupun dengan analis sampel tanah di laboratorium. 

Disamping itu dilakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh 

dari literatur, peta dan data lain dari instansi pemerintah terkait. 

Langkah selanjutnya setelah data primer dan data sekunder terkumpul  

adalah dilakukan pengolahan data. Sejumlah data dikelompokkan 

berdasarkan parameter yang digunakan untuk menilai tingkat 

kesesuaian lahan bagi tanaman kopi. 

c. Teknik Analisis Data 

Dalam tahap ini dilakukan perhitungan, analisis, klasifikasi dan 

evaluasi data untuk menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk 

tanaman kopi, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan yang 

dilengkapi dengan gambar/peta dan tabel. Parameter-parameter lahan 

yang dinilai mempengaruhi tanaman kopi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Temperatur udara rata-rata (
o
C) 

Data ini diperoleh dari pencatatan suhu udara pada instansi terkait. 

2. Jumlah bulan kering 

Untuk mengetahui jumlah bulan kering dalam studi ini didasarkan 

dari data curah hujan bulanan yang besarnya kurang dari 75 mm 

per bulan (CSR/FAO, 1983) yang dihitung selama sepuluh tahun. 

 

3. Curah hujan tahunan rata-rata (mm) 

Curah hujan tahunan  rata-rata ini dihitung dari curah hujan 

bulanan dari stasiun pencatat hujan selama sepuluh tahun, yakni 

dari tahun 1995 sampai tahun 2004. 

4. Kelas drainase tanah 

Drainase tanah adalah suatu indikasi terhadap kebasahan atau 

kekeringan tanah (CSR/FAO, 1983). Kelas drainase tanah 



 

 

13 

ditentukan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan secara 

kuantitatif, yakni dengan menetesi contoh tanah dengan larutan o 

dipiridhil dan pengamatan terhadap ada atau tidaknya bercak. 

Klasifikasi drainase yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sangat terhambat, pada umumnya permukaan tanah selalu 

basah dan umumnya berada di dataran rendah. Permukaan 

tanah berwarna hitam sampai kelabu, sedang lapisan bawahnya 

berwarna kelabu atau kelabu muda. 

b. Terhambat: pada atau dekat permukaan, umumnya basah 

sepanjang waktu, berada di daerah depresi atau lembah, 

permukaan tanah berwarna hitam, kelabu atau kelabu muda. 

Bercak pada kroma tiga atau diatasnya. 

c. Agak terhambat: tanah dipermukaan basah dalam waktu yang 

cukup lama, tetapi tidak sepanjang tahun, warna tanah coklat 

kelabu atau kekuning-kuningan, lapisan bawah berwarna 

kekelabuan, pada kedalaman 20 – 50 cm bercak pada kroma 

tinggi. 

d. Cukup baik: gerakan air lambat, profil basah sebentar saja, 

horizon permukaan berwarna gelap, bercak pada kroma tinggi 

terletak pada lapisan bawah. 

e. Baik : lembab sementara setelah hujan, kemudian cepat berlalu, 

warna tanah biasanya kemerah-merahan, kecoklat-coklatan 

atau kekuning kuningan, jika bercak terletak pada kedalaman 

lebih dari 100 cm. 

f. Agak cepat: permeabilitas dan kemampuan menyimpan air 

rendah dan warna tanah kemerah-merahan, kecoklat-coklatan, 

kekuning kuningan atau kelabu. 

g. Sangat cepat: permeabilitas sangat cepat sehingga kemampuan 

menyimpan air rendah. Tanah ini tidak cocok untuk produksi 

tanaman apabila tanpa irigasi dan warna tanah kemerahan, 

kecoklatan, kekuningan atau kelabu. 
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5. Tekstur Tanah 

Pengamatan tekstur tanah dilakukan dengan dua cara yakni di 

lapangan dan di laboratirium dipergunakan sebagai salah satu 

penentu kelas kesesuaian lahan, sedang data tekstur tanah secara di 

lapangan digunakan sebagai pembanding. Contoh tanah yang 

diambil adalah tanah permukaan yaitu tanah yang teraduk karena 

pengolahan tanah, atau kurang lebih pada kedalaman 10 – 25 cm 

(CSR/FAO, 1983). Penentuan tekstur tanah di laboratorium 

dilakukan dengan metode analisis granuler cara pipet. 

6. Kedalaman Perakaran 

Kedalaman perakaran diukur dari permukaan tanah sampai pada 

lapisan yang bersifat keras yang membatasi penetrasi akar dan air 

ke arah bawah. Pengamatan dilakukan pada profil tanah dan 

dinyatakan dalam sentimeter. 

7. Kapasitas Pertukaran Kation (KPK) 

KPK ditentukan dengan analisa contoh tanah di laboratorium yang 

diambil dari tanah bawah. KPK diukur dengan metode NH4Oac 

(Amonoum Asetat) pada pH 7.0 dan satuannya adalah me/100 g 

tanah. 

8. pH Tanah 

Untuk mengetahui berapa pH tanahnya yaitu dapat dilaksanakan di 

lapangan dengan menggunakan pH stik. Cara penetapannya dengan 

mengambil contoh  tanah pada lapisan atas (0-30 cm) dimasukkan 

ke dalam tabung reaksi kemudian diberi aquades (H2O) selanjutnya 

dikocok sampai tanahnya mengendap baru ujung pH stik yang 

berwarna dimasukkan pada cairan yang ada pada tabung reaksi 

yang berisi contoh tanah. 

Selain itu kertas pH diambil dan dicocokkan dengan daftar pH 

yang telah tersedia. 

9. Nitrogen Total 
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Kandungan Nitrogen Total dalam tanah diukur di laboratorium 

pada contoh tanah permukaan. Pengukuran dilakukan dengan 

metode destilasi dan dinyatakan dalam persen. 

10. P2O5 tersedia 

Kandungan fosfat tersedia dalam ion P2O5 dicantumkan di 

laboratoirium dengan metode Bray pada contoh tanah permukaan. 

Satuan P2O5 tersedia adalah ppm atau bagian persejuta 

11. K2O tersedia 

Pengukuran K2O dilakukan di laboratorium pada contoh tanah 

permukaan yang dalam penelitian ini menggunakan Amonium 

Asetat (NH4Oac) pada pH 7,0. Setelah di dapat nilai K2O tersedia, 

dalam penelitian ini menggunakan satuan me/100 g 

(miliekivalen/100 g tanah). 

12. Salinitas 

Salinitas yang tinggi mencerminkan  keracunan di dalam tanah. 

Untuk mengetahui tingkat salinitas tanah dilakukan analisa contoh 

tanah  di laboratorium dengan menggunakan Elektric Conductivity 

meter pada contoh tanah bawah (sub soil) yang satuannya 

dinyatakan dalam mmhos/cm . 

13. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng diukur di lapangan pada setia satuan lahan 

dengan menggunakan abney level dan dinyatakan dalam satuan 

persen (%). Klasifikasi kelas kemiringan lereng untuk penelitian ini 

dinilai menurut pembagian kelas kemiringan lereng. 

 

14. Keadaan Batu di Permukaan 

Keadaan batu di permukaan tanah dapat diamati secara langsung di 

lapangan pada setiap lokasi pengamatan secara kualitatif dan 

dinyatakan dalam persen. 
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15. Singkapan Batuan  

Singkapan batuan diamati langsung di lapangan berdasarkan 

persentase batuan induk yang tersingkap di permukaan tanah. 

Pengelompokkan kelas kesesuaian lahan yang digunakan dalam 

penelitian ini ditentukan berdasarkan parameter kunci, yakni semua sifat-

sifat tanah dan lingkungan dari setiap satuan lahan yang dinilai kemudian 

dibandingkan dengan persyaratan tumbuh bagi tanaman kopi. Adapun 

klasifikasi kesesuain lahan untuk tanaman kopi dalam penelitian ini 

digunakan pedoman seperti tertera pada tabel 1.2. 

 

1.8 Batasan Operasional 

Bentuk lahan adalah bentukan pada permukaan bumi sebagai hasil perubahan 

bentuk yang disebabkan oleh proses geomorfologi yang beroperasi di 

permukaan bumi (ITC dalam Sunardi, 1983). 

Evaluasi lahan adalah proses penaksiran potensi lahan untuk tujuan tertentu, 

yakni meliputi kegiatan mulai dari pelaksanaan interpretasi dan survei 

bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim, dan aspek lahan yang lain sampai 

tingkat mengidentifikasikan dan membandingkan jenis penggunaan 

lahan yang sesuai dengan tujuan evaluasi (FAO, 1976). 

Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari dan mendeskripsikan bentuk 

lahan, proses yang bekerja pada permukaan bumi dalam konteks 

keruangan (Van Zuidam, 1976). 

Klasifikasi adalah penggolongan obyek ke dalam kelas dengan dasar adanya 

beberapa persamaan sifat atau adanya beberapa sifat atau adanya 

kaitan antara obyek (Bintarto dan Surastopo Hadisumarmo, 1979). 

Klasifikasi lahan adalah penggolongan satuan bantang lahan ke dalam 

berbagai kategori berdasarkan sifat-sifat lahan atau kesesuaiannya 

untuk berbagai penggunaan (Soil Conversation Society of America 

dalam Santum Sitorus, 1985). 
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Klasifikasi kesesuaian lahan adalah pengelompokkan atau proses penilaian 

lahan  yang mempunyai tipe tertentu untuk jenis penggunaan tertentu 

(FAO, 1978). 

Lahan adalah daerah di permukaan bumi dengan sifat-sifat tretenu yang 

melipui biosfer dan dibawahnya termasuk atmosfer, tanah, lapisan 

geologi, hidrologi, populasi tanaman dan binatang serta hasil kegiatan 

manusia masa lalu dan sekarang dan masa yang akan datang (FAO, 

1976). 

Satuan lahan adalah wilayah yang digambarkan  pada peta atas dasar sifat atau 

karakteristik lahan tertentu (FAO, 1976). 

Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas, yang menduduki sebagian besar 

permukaan planet bumi yang mampu menumbuhkan tanaman dan 

memiliki sifat-sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad hidup 

yang bertindak bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama 

jangka waktu tertentu pula (Isa Darmawijaya, 1980). 
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Tabel 1.3 Pedoman Klasifikasi Kesesuaian Lahan Tanaman kopi 

 

No Kualitas dan Karakteristik Lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan 

S1 S2 S3 N1 

1 t-Regim temperatur 

1. Temp tauhnan rata-rata (oC) 

 

20 - 27 

 

28 - 30 

19 - 18 

 

31 - 32 

17 - 16 

 

> 32 

< 16 

2 w-Ketersediaan air 

1. Jumlah bulan kering (< 75 mm) 

2. Curah hujan tahunan rata-rata  

    (mm) 

 

2 – 3  

2000 - 3000 

 

< 1 

3000 - 4000 

2000 - 1500 

 

3 – 5 

4000 - 5000 

1500 - 1000 

 

> 6 

> 5000 

< 1000 

3 r-Kondisi perakaran 

1. Kelas drainase tanah 

 

baik 

 

Sedang,agak 

terlalu cepat 

 

Buruk, agak 

terlalu cepat 

 

Sangat buruk 

terlalu cepat 

 2. Tekstur tanah (Tanah permukaan) Geluh, lempung 

berpasir, geluh 

berdebu, debu, 

geluh 

berlempung, 

lempung 

berdebu 

Geluh 

berpasir, 

lempung 

berpasir 

Pasir bergeluh, 

lempung berdebu, 

berstruktur 

Kerikil, pasir, 

lempung 

masif. 

 3. Kedalaman perakaran (cm) > 150 100 - 149 50 -99 < 50 

4 f-Daya penahanan unsur hara     

 *1. KPK (me/100g tanah)  

    (tanah bawah) 

> Tinggi  Sedang  Rendah Sangat rendah  

 2. pH tanah (tanah permukaan) 5,5 – 6,0  6,1 – 7,0 

5,4 – 5,0 

7,1 – 7,5 

4,9 – 4,5 

> 7,5 

< 4,5 

5 n-Kesediaan unsur hara     

 *1. N Total (tanah permukaan) > Rendah Sangat rendah - - 

 *2. P2O5 tersedia (tanah permukaan) > Rendah Sangat rendah - - 

 *3. K2O tersedia (tanah permukaan) > Rendah Sangat rendah - - 

6 x-Keracunan     

 1. Salinitas (mmhos/cm) 

    (tanah bawah) 

< 1 1 - 3 3 - 4 > 4 

7 s-Medan      

   1. Kemiringan lereng (%) 0-8 8-15 15-30 > 30 

 *2. Batu dipermukan 0 1 2 > 3 

 *3. Singkpan batuan 0 1 2 > 3 

Sumber: CSR/FAO, 1983  
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Keterangan tanda *: 

KPK  : Tinggi   = lebih besar dari 25 me/100g 

     Sedang   = 17,0 – 24,9 me/100 g 

     Rendah   = 5,0 – 19,9 me/100 g 

     Sangat rendah = kurang dari 5 me/100 g 

N total  : Sedang  = lebih besar dari 3,6 % 

     Rendah   = 2,0 – 3,5% 

     Sangat Rendah  = kurang dari 2,0% 

P2O5 tersedia : Sangat tinggi  = lebih besar dari 35 ppm 

     Tinggi  = 26 – 35 ppm 

     Sedang-rendah = 10 – 26 ppm 

     Sangat rendah  = kurang dari 10 ppm 

K2O tersedia  : Sedang  = Lebih besar dari 0,4 me/100 g 

     Rendah  = 0,2 – 0,3 me/100g 

     Sangat rendah = kurang dari 0,2 me/100 g 

Batu dipermukan : Kode 0 : kurang dari 0,01 % 

                1 : 0,01 – 0,1% 

     2 : 0,02 – 0,3% 

Singkapan batuan : Kode 0 : kurang dari 2 % 

                1 : 2 – 10% 

2 : 10 – 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




