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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk 

pengembangan usaha pertanian. Kebutuhan lahan pertanian semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Luasan lahan yang sesuai bagi 

kegiatan di bidang pertanian pada saat ini terbatas. Keterbatasan lahan pertanian 

menjadi kendala untuk meningkatkan produksi pangan penduduk. Dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut perlu dilakukan pemanfaatan akan sumber daya alam secara 

menyeluruh, baik penggunaan lahan maupun pemeliharaan lahan agar dapat 

berproduksi dengan baik. Penggunaan sumber daya alam tersebut perlu didasari 

bahwa keseimbangan harus dicapai antara kemampuan sumber daya alam terhadap 

penggunannya. Memanfaatkan sumber daya lahan secara terarah dan efisien perlu 

tersedianya data informasi yang lengkap mengenai keadaan iklim, tanah dan sifat 

lingkungan fisik lainnya. 

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak fungsi 

dalam ekosistem, diantaranya adalah sebagai pertumbuhan tanaman, habitat bagi 

jasad tanah, media bagi konstruksi (rekayasa), sistem daur-ulang bagi unsur hara dan 

sisa-sisa organik serta sistem bagi pasokan dan penyaringan/penjernihan air. 

Mengingat lahan berperan amat penting dalam ekosistem, maka harus berhati-hati 

dalam mengelola dan melindunginya dari kerusakan.  

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, 

air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap 

penggunaan lahan (Sitanala Arsyad, 1989). Lahan sesuai dengan sifat dan faktor 

pembatas berbeda mempunyai daya guna yang berbeda pula. Penggunaan lahan harus 

sesuai dengan kemampuan lahannya, semakin kita mengolah  lahan tanpa diimbangi 

dengan pemeliharaan kemampuan lahannya akan mengakibatkan kerusakan lahan. 
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Klasifikasi kemampuan lahan merupakan salah satu penilaian lahan (komponen-

komponen lahan) secara sistematik dalam pengelompokannya kedalam beberapa 

kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam 

penggunaannya secara lestari (Sitanala Arsyad, 1989). 

Penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang 

Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif terletak di sebelah Timur berbatasan 

dengan kecamatan Pecalungan, di sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan 

Wonotunggal, di sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Blado dan di sebelah 

Utara berbatasan dengan kecamtan Tulis. Didaerah penelitian tersebut memiliki luas 

wilayah 7.332,798 ha dengan jumlah penduduk 68.670 jiwa (BPS, 2010) dan terbagi 

menjadi 17 desa. Bentuk relief (dataran) bervariasi antara ketinggian 500-1000 mdpal 

dan kemiringan lereng berkisar antara 15 sampai 40%. Kondisi rata-rata curah hujan 

> 300 mm/th. Bencana yang ada di daerah penelitian adalah  banjir dan tanah longsor, 

bencana tersebut menjadi faktor penghambat atau menjadi ancaman suatu 

kemampuan lahan karena akibat dari bencana tersebut permukaan tanah menjadi 

rusak, sehingga lahan akan berubah nilai kemampuannya dan dari faktor tersebut 

dapat menjadi acuan untuk penanaman tanaman yang cocok pada lahan yang 

mempunyai faktor penghambat banjir dan tanah longsor. Penggunaan lahan di 

Kecamatan Bandar terdiri dari : sawah (2.369,058 ha), permukiman (1.411,800 ha), 

tegalan (1.846,286 ha), hutan (668,560 ha), perkebunan (761,890 ha), lain-lain 

(190,049 ha). Kondisi fisik dan penggnaan lahan yang bervariasi tersebut secara tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap kondisi lahannya sehingga menyebabkan tingkat 

kemampuan lahan yang bervariasi pula di daerah penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas dan  mengetahui permasalah yang terjadi di daerah 

penelitian, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “ Analisis 

Kemampuan Lahan di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa 

Tengah “. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pada daerah penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. bagaimana tingkat kemampuan lahan di daerah penelitian?, dan 

2. faktor-faktor penghambat dominan apa yang mempengaruhi kemampuan 

lahan di daerah penelitian?. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. mengetahui tingkat kemampuan lahan di daerah penelitian, dan 

2. menganalisis faktor-faktor dominan yang menghambat kemampuan lahan 

di daerah penelitian. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

program sarjana S1 Fakultas Geografi UMS. 

2. Sumbangan data kelas kemampuan lahan yang dapat dipertimbangkan 

untuk kebijaksanaan penggunaan lahan dalam melestarikan sumber daya 

alam. 

3. Sebagai dasar dalam survei kemampuan lahan di masa datang. 

4. Sebagai dasar perencanaan penggunaan lahan daerah penelitian waktu 

mendatang. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 Sitanala Arsyad (2010), dalam bukunya yang berjudul “Konservasi Tanah dan 

Air” mengemukakan bahwa klasifikasi lahan digolongkan dalam 3 kategori utama 

yaitu kelas, subkelas dan satuan kemampuan atau penggolongan. Pengkel ompokan di 

dalam kelas didasarkan atas intensitas faktor penghmabat. Jadi kelas kemampuan 
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adalah kelompok unit lahan yang memiliki tingkat pembatas atau penghambat yang 

umum.  

Tanah dikelompokkan kedalam 8 kelas yang ditandai dengan huruf Romawi 

dari I sampai VIII. Ancaman kerusakan atau hambatan meningkat berturut-turut dari 

kelas I sampai VIII. Tanah pada kelas I – IV dengan pengolaan yang baik mampu 

menghasilkan dan sesuai untuk berbagai penggunaan seperti  untuk penanaman 

tanaman pertanian umumnya (tanaman semusim dan tahunan). Tanah pada kelas V, 

VI, VII sesuai untuk padang rumput, tanaman pohon-pohon atau vegetasi alami. 

Tanah dalam kelas VIII sebaiknya dibiarkan dalam keadaan alami.  

Pengelompokan di dalam subkelas didasarkan jenis faktor penghambat atau 

ancaman yang dikenal yaitu: ancaman erosi (e), ancaman kelebihan air (w), pembatas 

perkembangan akar (s) dan pembatas iklim (c). Kelas kemampuan lahan menurut 

Sitanala Arsyad dibagi dalam 8 kelas Seperti Tabel.1.1. berikut: 

Tabel.1.1. Klasifikasi Kelas Kemampuan Lahan 

Kelas Klasifikasi 

I 

1. Topografi hampir datar ≤ 3% 

2. Kepekaan erosi sangat rendah sampai rendah 

3.Tidak mengalami erosi 

4. Mempunyai kedalaman efektif yang dalam 

5. Berdrainase baik  

6. Mudah diolah 

7. Kapasitas menahan air baik 

8. Subur atau responsif terhadap pemupukan 

9. Tidak terancam banjir 

10. Iklim setempat yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman 

II 
1. Lereng yang landai atau berombak (> 3% - 8%) 

2. Kepekaan erosi atau tingkat erosi sedang 
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3. Kedalaman efektif tanah sedang 

4. Struktur tanah dan daya olah agak kurang baik 

5. Salinitas sedikit sampai sedang 

6. Kadang-kadang terkena banjir yang merusak 

7. Kelebihan air dapat diperbaiki dengan drainase 

8. Keadaan iklim agak kurang sesuai bagi tanam dan   pengolaan 

III 

1. Lereng yang agak miring atau bergelombang (>8% - 15%) 

2. Ancaman  erosi agak berat 

3. Sering mengalami banjir yang merusak tanaman 

4. Lapisan tanah yang berpermeabilitas lambat 

5. Kedalamannya dangkal terhadap batuan lapisan padas keras 

6. Terlalu basah atau masih terus jenuh air setelah drainase 

7. Kapasitas menahan air rendah 

8. salinitas sedang 

9. hambatan iklim yang agak besar 

IV 

1. Lereng yang miring atau berbukit 

2. Kepekaan erosi yang besar 

3. Pengaruh bekas erosi agak berat yang telah terjadi 

4. Tanahnya dangkal 

5. Kapasitas menahan air yang rendah 

6. Sering tergenang yang menimbulkan kerusakan berat pada tanaman 

7. Kelebihan air bebas  

8. Salinitas tinggi 

9. keadaan iklim yang kurng menguntungkan  

V 

1. Tidak terancam erosi 

2. Topografi datar tetapi tergenang air 

3. Berbatu-batu (>90%) 
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4. Drainase buruk 

5. Keadaan iklim yang tidak memungkinkan produksi tanaman secara 

normal 

6. Kedalaman tanah dangkal 

VI 

1. Terletak pada lereng agak curam 

2. Ancaman erosi berat 

3. Telah tererosi berat 

4. Mengandung garam laut atau natrium 

5. Berbatu-batu 

6. Daerah perakaran sangat dangkal 

7. Iklim yang tidak sesuai 

 

VII 

1. Terletak paa lereng yang sangat curam 

2. Telah tererosi sangat berat berupa erosi parit 

3. Daerah perakaran sangat dangkal 

VIII 

1. Terletak pada lereng yang sangat curam 

2. Berbatu 

3. Kapasitas menahan air sangat rendah 

Sumber: Sitanala Arsyad , 2010. 

M. Lutfi Rayes (2006), dalam bukunya yang berjudul “Metode Inventarisasi 

Sumber Daya Lahan” mengemukakan bahwa pengelompokan dalam kelas 

kemampuan lahan dinilai untuk setiap satuan peta yang diperoleh dari hasil survei 

tanah. Setiap satuan peta terdapat informasi tentang taksa tanah (pada kategori yang 

tergantung dari skala peta tanah) dan komponen lahan lainnya seperti bentuklahan, 

lereng, hidrologi dan iklim dalam hubungannya dengan penggunaan lahan, 

pengelolaan dan produktivitas lahan. Informasi tersebut terdapat pada legenda peta. 

Kelas kemampuan didasarkan atas tingkat atau intensitas dan jumlah faktor 

pembatas atau bahaya kerusakan yang memengaruhi jenis penggunaaan lahan, risiko 

kerusakan tanah jika salah kelola, keperluan pengelolaan tanah, dan risiko kegagal 
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tanaman. Didalam pengklasifikasian, diperlukan kriteria yang jelas yang 

memungkinkan pengelompokan tanah pada setiap kategori yaitu kelas, subkelas dan 

satuan kemampuan. Pengaruh sifat-sifat dan kualitas lahan berbeda dengan sangat 

luas menurut iklim, maka kriteria disusun dengan asumsi meliputi berbagai tanah 

untuk iklim yang sama. 

Kriteria fakor pembatas yang menentukan kelas atau subkelas maupun satuan 

kempuan lahan adalah sebagai berikut: 

1. iklim,  

2. lereng, 

3. kedalaman efektif tanah, 

4. tekstur tanah, 

5. permeabiltas, 

6. drainase, 

7. batu dan krikil, 

8. bahaya banjir/genangan, dan 

9. salinitas. 

Asrul Sanni (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Kemampuan 

Lahan di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa  Tengah“, bertujuan 

mengetahui kelas kemampuan lahan, mengevaluasi kemampuan lahan terhadap 

penggunaan lahan dan mengetahui faktor penghambat pada setiap satuan lahan. 

Metode yang digunakan adalah metode survei dan analisis laboraturium dengan 

pedoman klasifikasi modifikasi Soepraptoharjo (1962). Parameter yang digunakan 

kedalaman efektif tanah, drainase tanah, permeabilitas, kemiringan lereng, 

kenampakan erosi, tekstur dan ancaman banjir. Hasil penelitian ini peta kemampuan 

lahan dan evaluasi lahan terhadap penggunaan lahan. Satuan lahan kelas II 

penggunaan lahan berupa (F1IAP, F1IAIS, F1IAIT, S2IIRgH) permukiman, sawah, 

tegalan dan hutan, pada kelas II semua penggunaan lahan sudah sesuai untuk jenis 

penggunaan apa saja. Pada satuan lahan kelas III penggunaan lahan berupa 

(S1IIIRgP, S1IIRgH) permukiman dan hutan, di kelas III semua penggunaan 
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lahannya sudah sesuai. Pada satuan lahan kelas IV penggunaan lahannya berupa 

(S1IIRgT, S2IIRgT, S1IIIRgT, S2IIRgS, S2IIRgP) tegalan, sawah, permukiman yang 

tidak sesuai pada satuan lahan kelas IV adalah penggunaan lahan permukiman dan 

pada penggunaaan lahan pertanian sawah ada beberapa hambatan yang perlu 

ditanggulangi. 

Dwi Septic Setiana (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Kemampuan 

Lahan di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri” bertujuan mengetahui 

tingkat kemampuan lahan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan lahan. Metode yang digunakan adalah metode survei, pengukuran, 

pengamatan dan analisis laboraturium. Pedoman klasifikasi kemampuan lahan 

menurut Soepraptoharjo (1962) dalam setiana, 2010. Hasil dari penelitian ini terdapat 

31 satuan lahan dengan klasifikasi empat kelas kemampuan lahan yaitu kelas IV, V, 

VI, VII dan faktor yang mempengaruhi yaitu kedalaman efektif tanah, PH tanah, 

kesuburan tanah, tekstur tanah, drainase tanah, permeabilitas tanah, kemiringan 

lereng, erosi tanah, persebaran batu kecil, muka air tanah. 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya penulis mengacu 

pada tujuan penelitian, cara penentuan sampel, dan hasil penelitian untuk mencapai 

tujuan penelitian. Adapun perbandingan penelitian tersebut dapat dilihat pada 

Tabel.1.2.  

 

1.6. Kerangka Penelitian 

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

vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap 

penggunaan lahan termasuk di dalamnya juga hasil reklamasi laut, pembersihan 

vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti tanah yang tersalinasi. Penggunaan 

lahan diartikan sebagai setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap 

lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materiil maupun spiritual.  
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Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian 

Penelitian Asrul Sanni (2005) Dwi Septic Setiana (2010) Peneliti (2014) 

Judul 

Evaluasi Kemampuan Lahan di Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa 

Tengah 

Kemampuan Lahan di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten 

Wonogiri 

Kemampuan Lahan di Kecamatan Bandar 

Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah 

Tujuan 

-mengetahui kelas kemampuan lahan 

-mengevaluasi kelas kemampuan lahan 

terhadap penggunaan lahan 

-menentukan faktor penghambat 

kemampuan lahan 

-mengetahui tingkat kemampuan lahan 

-mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

lahan 

-mengetahui tingkat kemampuan lahan 

-mengetahui faktor dominan yang 

menghambat kemampuan lahan 

Data Primer dan sekunder Primer dan sekunder  Primer dan sekunder  

Metode 
Suvei dan analisis laboraturium Suvei, pengukuran, pengamatan dan analisis laboraturium Suvei,pengukuran, pengamatan dan analisis 

laboraturium 

Hasil 

-Terdapat 3 kelas kemampuan lahan yaitu 

kelas II, III, IV 

-Faktor penghambatnya adalah erosi, 

kelembaban dan topografi. 

-Terdapat 31 satuan lahan dengan klasifikasi empat kelas 

kemampuan lahan yaitu: kelas IV, V, VI, VII 

-Faktor yang mempengaruhi yaitu: kedalaman efektif tanah, 

pH tanah, kesuburan tanah, drainase tanah, permeabilitas 

tanah, kemiringan lereng, erosi tanah, persebaran batuan 

besar dan kecil, muka air tanah.  

-Terdapat 4 kelas kemampuan lahan yaitu 

kelas III, IV, V dan VI  

-Faktor pembatas dominan yaitu : tekstur 

tanah, pH tanah, permeabilitas tanah, 

kesuburan Tanah dan muka air tanah. 

9
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Kemampuan lahan adalah kemampuan suatu lahan digunakan sebagai 

usaha pertanian yang paling intensif (termasuk tindakan pengolahannya) tanpa 

menyebabkan lahan tersebut menjadi rusak dalam jangka waktu yang tidak 

terbatas. Klasifikasi kemampuan lahan adalah penilain lahan (kompenen-

komponen lahan) secara sistematik dan pengelompokannya ke dalam beberapa 

kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat 

dalam penggunaannya secara lestari. Memanfaatkan sumber daya lahan untuk 

penggunaan lahan tertentu  diperlukan pertimbangan yang matang dalam 

mengambil keputusan mengingat tingginya persaingan penggunaan lahan. Oleh 

karena itu lahan perlu diklasifikasikan berdasarkan kelas kemampuan lahan.  

Kondisi fisik dan penggunaan lahan yang bervariasi secara tidak langsung 

akan berpengaruh terhadap kondisi lahannya sehingga menyebabkan tingkat 

kemampuan lahan yang bervariasi pula, dalam hal ini perlu adanya 

pengklasifikasian kelas kemampuan lahan dan mengetahui serta menganalisis 

faktor penghanbat dominan yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengacu 

perencanaan tataguna lahan dimasa mendatang. 

Melihat uraian di atas tahapan kerangka pemikiran  dalam pelaksanaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Survei dan pengamatan kenampakan 

fisik di daerah penelitian, (2). Penentuan pengambilan titik sampel, (3). 

Pengumpulan data primer, (4) Pengukuran variable-variabel kemampuan lahan 

yaitu: variabel kedalamn efektif tanah, pH tanah, drainase tanah, kemiringan 

lereng, batu besar, batu kecil, erosi tanah dan muka air tanah, (5). Pengambilan 

sampel untuk analisis laboratorium seperti: variabel tektur tanah, permeabilitas 

dan kesuburan tanah, (6). Pengolahan data dengan skoring dan diklasifikasikn, 

(7). Analisis data untuk menentukan faktor pembatas dominan.  

 

1.7. Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu 

suatu metode pengamatan, pengukuran dan pecatatan secara sistematik terhadap 

parameter yang diteliti untuk mengumpulkan data primer seperti: kedalaman 

efekif tanah, pH tanah, drainase tanah, kemiringan lereng, batu besar, batu kecil,  
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Gamabar 1.1 adalah diagram alir penelitian untuk mempermudah 

pemahaman dalam penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

: Data 

 

: Proses 

 

: Hasil       

Sumber: Penulis, 2014 

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian   

Interpretasi Peta Topografi 

Skala 1 : 75.000 

Interprtasi Peta Geologi 

Skala 1 : 75.000 

Peta Satuan Lahan 

Skala 1 : 75.000 
 

 

Data Primer : 

1. Kedalaman Efektif Tanah 5. Batu Besar 

2. pH Tanah 6. Batu Kecil 

3. Drainase Tanah 7. Erosi Tanah 

4. Kemiringan Lereng 8. Muka Air Tanah 

  

Pengambilan Sampel Tanah 

Analisis Laboraturium: 

1. Tekstur Tanah 

2. Permeabilitas 

3. Kesuburan Tanah 

Cek Lapangan 

Overlay 

Peta Bentuklahan 

Skala 1 : 75.000 

Peta Tanah  

Skala 1 : 75.000 
Peta Lereng 

Skala 1 : 75.000 

Peta Kemampuan Lahan 

Skala 1 : 75.000 

Kerja Lapangan 

Peta Penggunaan Lahan 

Skala 1 : 75.000 

Parameter Kemampuan Lahan Kriteria Kemampuan Lahan Skoring 

Klasifikasi Kemampuan 

Lahan 

Analisis Faktor 

Penghambat Dominan 

Kelas Kemampuan Lahan 

dan Faktor Penghambat 
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erosi tanah dan muka air tanah. Adapun metode pengambilan titik sampel dengan 

menggunakan metode stratified random sampling, yaitu cara pengambilan sampel 

dengan terlebih dahulu membuat penggolangan ciri kondisi fisik yang sama dan 

setelah digolongkan lalu ditentukan jumlah sampel dengan sistem pemilihan 

secara acak.  

Dalam penggolongan ciri fisik yang sama terlebih dahulu melakukan 

interpretasi peta topografi dan peta geologi dengan skala yang sama, dari 

interpretasi peta tersebut maka dilakukan cek lapangan untuk mendapatkan peta 

bentuklahan. Peta bentuklahan dioverlay dengan peta tanah, peta kemiringan 

lereng dan peta penggunaan lahan dengan skala yang sama sehingga menjadi peta 

satuan lahan. Peta satuan lahan dalam penelitian ini dijadikan sebagai unit 

analisis, sehingga dalam pengambilan sampel yang menjadi pedoman adalah peta 

satuan lahan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

observasi atau kerja lapangan mengumpulkan data primer yang menjadi variabel 

kemampuan lahan seperti: kedalaman efektif tanah, pH tanah, drainase tanah, 

kemiringan lereng, batu besar, batu kecil, erosi tanah dan muka air tanah, serta 

mengambil sampel tanah untuk analisis laboraturium yang digunakan untuk 

mengetahui tekstur tanah, permeabilitas dan kesuburan tanah. Setelah semua data 

parameter dari data primer dan analisis laboratorium terkumpul kemudian 

melakukan pengolahan data menggunakan skoring dan klasifikasi sehingga 

mendapatkan peta kelas kemampuan lahan. Peta kelas kemampuan lahan tersebut 

digunakan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dominan dari 

setiap kelas kemampuan lahan.  

 

1.8. Teknik Penelitian  

 Teknik penelitian adalah tindakan operasional yang dilaksanakan hingga 

tercapainya tujuan penelitin. Dalam teknik penelitian terdapat beberapa tahapan 

yang meliputi: pemetaan satuan lahan, penetuan titik sampel, pengumpulan data, 

pemprosesan data, analisis data. 
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1.8.1. Pemetaan Satuan Lahan 

Dalam penelitian ini satuan pemetaan yang digunakan adalah satuan lahan 

yang diperoleh dari tumpang susun antara peta satuan bentuklahan, peta 

kemiringan lereng, peta tanah dan peta penggunaan lahan dengan  skala yang 

sama yaitu skala 1 : 75.000. Dari proses tumpang susun tersebut menghasilkan 

rincian atau jumlah satuan lahan dan di daerah peneitian satuan lahan berjumlah 

32 satuan lahan. 

1.8.2 Penentuan Titik Sampel 

Penetuan titik sampel untuk pengambilan sampel menggunakan cara 

stratified random sampling yang megacu pada strata wilayah. Penentuan 

pengambilan titik sampel pada daerah penelitian dari 32 satuan lahan hanya 

mengambil 18 satuan lahan. 

1.8.3 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

pengukuran, dan pencatatan di lapangan, serta hasil analisis dari 

laboraturium sampel tanah. Data primer tersebut adalah :  

1. Kedalaman efektif tanah 

2. Tektur tanah 

3. pH tanah 

4. Permeabilitas 

5. Drainase tanah 

6. Kesuburan tanah 

7. Kemiringan lereng 

8. Erosi tanah 

9. Batuan besar 

10. Batuan kecil 

11. Muka air tanah  

b. Data sekunder adalah  data yang diperoleh dari berbagai sumber yang 

telah ada dan telah diteliti sebelumnya. Data sekunder yaitu: 
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1. Peta Topografi skala 1 : 75.000 

2. Peta Geologi skala 1 : 75.000 

3. Peta Tanah skala 1 : 75.000 

4. Peta Lereng skala 1 : 75.000 

5. Peta Penggunaan Lahan skala 1 : 75.000 

1.8.4.  Pemrosesan Data 

Pemrosesan data dilakukan dengan mengklasifikasikan variabel penelitian, 

yaitu litologi, morfologi, proses geomorfologi di daerah penelitian. Analisis data 

menggunakan cara skoring, berikut ini disajikan skor atau harkat pada masing-

masing kemampuan lahan. 

1. Kedalaman efektif tanah 

Kedalaman efektif tanah adalah kedalaman tanah yang baik bagi 

pertumbuhan akar tanaman, yaitu sampai pada lapisan yang tidak dapat ditembus 

oleh akar tanaman (Rayes, 2006). Kedalaman efektif tanah diamati di lapangan 

dengan cara membuat profil atau dengan pengeboran tanah. Hasil pengamatan dan 

pengukuran kedalam efektif tanah kemudian diklasifikasikan dalam Tabel 1.3. 

sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Klasifikasi Kedalaman Efektif Tanah 

Kelas Kedalaman tanah (cm) Skor 

Sangat dangkal <30 1+ 

Dangkal 30-60 2+ 

Sedang 60-90 3+ 

Dalam 90-120 4+ 

Sangat dalam >120 5+ 

Sumber: Norman Hudson (1973 dalam Taryono, 1999). 

Kedalaman efektif tanah termasuk dalam parameter kemampuan lahan yang 

masuk dalam faktor menguntungkan sehingga dalam skor terdapat tanda (+), 

dengan satuan panjang (cm) dan apabila nilai skor dalam klasifikasi itu rendah 

berarti mempunyai arti bahwa kelas tersebut  tidak baik/buruk dan sebaliknya 

apabila nilai skor tertinggi berarti kelas tersebut mempunyai arti baik/bagus. 
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2. pH tanah 

pH tanah adalah keadaan unsur basa yang ada dalam tanah atau suatu 

ukuran aktifitas ion hidrogen dalam larutan air tanah dan dipakai sebagai ukuran 

bagi keasaman tanah. Untuk penentuan pH tanah dilapangan menggunakan alat 

pH meter. Alat pH meter ditancapkan ke tanah, tunggu beberapa menit, maka 

pada alat pH meter akan menunjukkan angka, Kemudian hasil pengukuran 

dibandingkan dengan Tabel 1.4. 

3. Kesuburan Tanah 

Kesuburan tanah adalah kualitas tanah untuk menyediakan zat-zat yang 

digunakan oleh tanah untuk pertumbuhan berproduksi. Keseburan tanah dapat 

ditentukan dengan pH, kadar NPK. Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan 

analisis pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.4 Klasifikasi pH Tanah 

Kelas pH Tanah Skor 

Baik 7,0-7,5 5+ 

Agak baik 6,5-7,0 4+ 

Sedang 6,0-6,5 3+ 

Jelek 5,5-6,0 2+ 

Sangat jelek <5,5 dan >7,5 1+ 

Sumber: Harrop (197) dalam Taryono, 1999). 

pH tanah termasuk dalam parameter kemampuan lahan yang masuk dalam 

faktor menguntungkan sehingga dalam skor terdapat tanda (+), apabila nilai skor 

terendah berarti kelas tersebut kadar pH tanahnya basa atau jelek dan sebaliknya 

apabila nilai skor tertinggi berarti kelas tersebut kadar pH tanahnya masam atau 

baik. 
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Tabel 1.5 Klasifikasi Kesuburan Tanah 

kelas N(%) P(%) K(%) Skor 

Sangat tinggi >0,5 >41 >41 5+ 

Tinggi 0,37-0,5 32,4-41 30-40 4+ 

Sedang 0,23-0,37 2,36-32,4 20-30 3+ 

Rendah 0,10-0,23 15-23,4 10-20 2+ 

Sangat rendah <0,1 <15 <10 1+ 

Sumber: Van Zuidam (1979 dalam Setiana, 2010). 

Kesuburan tanah termasuk dalam parameter kemampuan lahan yang masuk 

dalam faktor menguntungkan sehingga dalam skor terdapat tanda (+), data 

kesuburan tanah didapatkan dari hasil analisis laboraturium yang menunjukkan 

kandungan NPK dalam (%). Apabila skor nilai terendah bearti kelas tersebut 

mempunyai kesuburan yang rendah dan sebaliknya apabila skor nilai tertinggi 

maka kelas tersebut mempunyai kesuburan tinggi. 

4. Tekstur Tanah 

Tektur tanah adalah perbandingan relatif dalam persen antara fraksi debu, 

lempung dan pasir. Penetuan kelas tekstur tanah ditunjukkan pada Tabel 1.6. 

5. Drainase Tanah 

Drainase adalah sifat tanah untuk dapat menentukan sejumlah air sampai 

menetes tanah dalam waktu tertentu. Penentuan kelas drainase ditunjukan pada 

Tabel 1.7. 

6. Permeabilitas Tanah 

Permeabilitas tanah adalah sifat fisik tanah yang menyatukan cepat 

lambatnya air meresap kedalam tanah baik melalui pori-pori makro maupun pori-

pori mikro, baik kearah horizontal maupun arah vertikal. Klasifikasi permeabilitas 

tanah disajikan dalam Tabel 1.8 berikut:.  
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Tabel 1.6 Klasifikasi Tekstur Tanah 

Kelas Tekstur tanah Skor 

Sangat jelek 
Tanah bertekstur halus, meliputi: lempung berpasir, 

lempung berdebu, lempung 
1+ 

Jelek 
Tanah bertekstur agak halus, meliputi: geluh berlempung, 

geluh lempung berpasir dan geluh lempung berdebu 
2+ 

Sedang 
Tanah bertekstur sedang, meliputi: geluh berpasir, geluh, 

geluh berdebu dan berdebu 
3+ 

Baik 
Tanah bertekstur agak kasar, meliputi: geluh berpasir, 

geluh berpasir halus dan geluh berpasir agak halus 
4+ 

Sangat baik 
Tanah bertekstur kasar, meliputi: pasir, bergeluh dan 

pasiran 
5+ 

Sumber: Sitanala Arsyad, 2010. 

Tekstur tanah termasuk dalam parameter kemampuan lahan yang masuk 

dalam faktor menguntungkan sehingga dalam skor terdapat tanda (+), data tekstur 

tanah diperoleh dari hasil analisis laboratorium yang menunjukkan besarnya 

perbandingan fraksi debu, lempung dan pasir dalam bentuk (%). Apabila nilai 

skor terendah berarti kelas tersebut mempunyai tekstur tanah halus atau bagus dan 

sebaliknya apabila nilai skor tertinggi berarti tekstur tanah kasar atau tidak bagus. 

7. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng dapat ditentukan besarnya dengan cara pengukuraan 

dilapangan dengan alat abney level dan batasan-batasannya berdasarkan peta 

topografi yang dilihat dari garis kontur. Ditunjukkan pada Tabel 1.9. 

8. Erosi Tanah 

Ada tidaknya erosi dan tingkat erosi dapat diperoleh dari pengamatan 

dilapangan terhadap horizon tanah yang hilang. Hasil pengamatan dapat 

dibandingkan dengan Tabel 1.10. 
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Tabel 1.7 Klasifikasi Drainase Tanah 

Kelas Klasifikasi Drainase Tanah Skor 

Baik 

Tanah memepunyai peredaran udara baik diselururh profil 

tanah dari atas hingga bawah: 150 cm berwarna terang seragam 

tidak terdapat bercak-bercak kuning, coklat atau kelabu 

5+ 

Agak baik 

Tanah mempunyai peresapan udara baik, tidak terdapat bercak-

bercak berwarna coklat atau kelabu pada kedalaman 60 cm dari 

muka tanah 

4+ 

Agak 

buruk 

Tanah mempunyai peredaran udara baik, tidak terdapat bercak-

bercak berwarna kuning, coklat atau kelabu. Bercak terdapat 

lapisan tanah bawah 40 cm dari muka tanah  

3+ 

 

Buruk 

Tanah mempunyai peredaran udara baik, tidak terdapat bercak-

bercak  kuning, coklat atau kelabu. Bercak terdapat lapisan 

tanah bawah 40 cm dari muka tanah  

2+ 

Sangat 

buruk 

Selruruh lapisan sampai permukaan tanah berwarna kelabu dan 

tanah lapisan bawah berwarna kelabu atau terdapat bercak-

bercak berwarna kebiruan atau terdapat air yang menggenang 

pada permukaan tanah dalam waktu yang lama sehingga 

menghambat pertumbuhan tanaman. 

1+ 

Sumber: Sitanala Arsyad, 2010. 

Drainase tanah termasuk dalam parameter kemampuan lahan yang masuk 

dalam faktor menguntungkan sehingga dalam skor terdapat tanda (+), apabila nilai 

skor terendah berarti kelas tersebut mempunyai drainase sangat buruk dan 

sebaliknya apabila nilai skor tertinggi berarti drainase tanah baik. 
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Tabel 1.8 Klasifikasi Permeabilitas Tanah 

Kelas Permeabilitas (cm/jam) Skor 

Cepat/sangat cepat > 12,5 5+ 

Agak cepat 6,25 – 12,5 4+ 

Sedang 2,0 – 6,25 3+ 

Agak lambat 0,5 – 2,0 2+ 

Lambat/sangat lambat < 0,5 1+ 

Sumber: Sitanala Arsyad, 2010. 

Permeabilitas tanah termasuk dalam parameter kemampuan lahan yang 

masuk dalam faktor menguntungkan sehingga dalam skor terdapat tanda (+), data 

permeabilitas tanah diperoleh dari hasil analisis laboratorium yang hasilnya 

menunjukkan cepat lambatnya tingkat kelolosan air kedalam tanah dengan satuan 

(cm/jam). Apabila skor terendah berarti kelas tersebut mempunyai tinggkat 

permeabilitas lambat dan sebaliknya apabila nilai skor tertinggi berarti tingkat 

permeabilitas cepat.  

Tabel 1.9 Klasifikasi Kemiringan Lereng 

Kelas Kemiringan Lereng (%) Skor 

Datar 0-3 0 

Landai 3-8 1- 

Miring 8-15 2- 

Agak curam 15-45 3- 

Curam/sangat curam >45 4- 

Sumber: Sitanala Arsyad, 2010. 

Kemiringan lereng termasuk dalam parameter kemampuan lahan yang 

masuk dalam faktor merugikan sehingga dalam skor terdapat tanda (-),dengan 

satuan (%) dan apabila nilai skor rendah berarti mempunyai arti bahwa kelas 

tersebut baik, cocok untuk semua jenis tanaman, jarang dan bahkan tidak mungkin 

terjadi bencana, terutama bencana erosi dan sebaliknya apabila nilai skor tertinggi 
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berarti kelas tersebut tidak baik atau kemiringan lereng curam, sehingga pasti ada 

bencana yang terjadi dan harus ada pengelolaan lahan secara intensif. 

Tabel 1.10 Klasifikasi Erosi Tanah 

Kelas Kenampakan dilapangan Skor 

Tanpa Tidak ada erosi 0 

Ringan Kurang dari 25% lapisan atas hilang 1- 

Sedang 25 sampai 75% lapisasn atas hilang 2- 

Agak Berat 
Lebih dari 75% lapisan atas sampai kurang dari 25% 

lapisan bawah hilang 
3- 

Berat  Lebih dari 25% lapisan bawah  hilang 4- 

Sanga Berat Sudah tidak ada lapisan tanah atau erosi parit 5- 

Sumber: Sitanala Arsyad, 2010. 

Erosi tanah termasuk dalam parameter kemampuan lahan yang masuk dalam 

faktor merugikan sehingga dalam skor terdapat tanda (-), apabila nilai skor rendah 

berarti mempunyai arti bahwa kelas tersebut tidak mengalami erosi dan 

sebaliknya apabila nilai skor tertinggi berarti kelas tersebut mengalami erosi yang 

berat, sehingga dapat memicu sebagai faktor penghambat kemampuan lahan. 

9. Batuan Besar 

Batuan yang tersebar diatas permukaan tanah dan diameter lebih besar dari 

25 cm (berbentuk bulat) atau bersumbu memanjang lebih dari 40 cm (berbentuk 

gepeng). Kriteria batuan besar dilklasifikasikan berdasarkan pada Tabel 1.11. 

10. Batuan Kecil 

Batuan kecil adalah bahan kasar atau batuan berdiameter 7,5 cm sampai 25 

cm jika berbentuk bulat, atau sumbu panjangnya berukuran 15cm sampai 40 cm 

jika berbentuk gepeng. Kriteria batuan kecil yaitu pada Tabel 1.12 berikut:. 
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Tabe 1.11 Klasifikasi Batuan Besar 

Kelas Kriteria (%) Skor 

Tanpa < 0,01 0 

Sedikit 0,01-3 1- 

Sedang 3-15 2- 

Banyak 15-90 3- 

Sangat banyak >90 4- 

Sumber: Sitanala Arsyad, (2010). 

Batuan besar termasuk dalam parameter kemampuan lahan yang masuk 

dalam faktor merugikan sehingga dalam skor terdapat tanda    (-) dengan satuan 

(%), apabila nilai skor rendah berarti mempunyai arti bahwa kelas tersebut tidak 

terdapat batuan besar dan sebaliknya apabila nilai skor tertinggi berarti kelas 

tersebut terdapat banyak batuan besar. 

Tabel 1.12 Klasifikasi Batuan Kecil 

Kelas Kriteria (%) Skor 

Tanpa 0 0 

Sedikit 0-3 1- 

Sedang 3-9 2- 

Banyak 9-15 3- 

Sangat banyak >15 4- 

Sumber: Soepraptohardjo (1962 dalam Setiana,2010). 

Batuan kecil termasuk dalam parameter kemampuan lahan yang masuk 

dalam faktor merugikan sehingga dalam skor terdapat tanda    (-) dengan satuan 

(%), apabila nilai skor rendah berarti mempunyai arti bahwa kelas tersebut tidak 

terdapat batuan kecil dan sebaliknya apabila nilai skor tertinggi berarti kelas 

tersebut terdapat banyak batuan kecil. 
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11. Muka Air Tanah 

Penetapan muka air tanah didasarkan atas diketemukannya glei dan karatan 

dalam penampang tanah yang disebabkan oleh naik turunnya permukaan ait tanah. 

Klasifikasi muka air tanah dalam Tabel 1.13 berikut:. 

Tabel 1.13 Klasifikasi Muka Air Tanah 

Kelas Kriteria (m) Skor 

Dalam >100 1- 

Sedang/agak dangkal 75-100 2- 

Dangkal 50-75 3- 

Sangat dangkal <50 4- 

Sumber: Soepraptohardjo (1962 dalam Taryono, 1999). 

Muka air tanah termasuk dalam parameter kemampuan lahan yang masuk 

dalam faktor merugikan sehingga dalam skor terdapat tanda    (-) dengan satuan 

(m), apabila nilai skor rendah berarti mempunyai arti bahwa kelas tersebut baik 

atau muka air tanah dalam dan sebaliknya apabila nilai skor tertinggi berarti kelas 

tersebut muka air tanah tidak baik atau dangkal. 

1.8.5. Analisis Data 

 Analisis data dan klasifiksasi dilakukan setelah pemprosesan data yang 

diperoleh dari semua parameter di lapangan dan dari hasil laboratorium. Data 

yang diperoleh tersebut penjumlahan setiap parameter-parameter dari setiap 

satuan lahan, untuk memepermudah dalam mengklasifikasikan. Klasifikasi yang 

dilakukan meliputi: penentuan kelas dan sub kelas. 

1. Cara penentuan kelas kemampuan lahan tersebut dibandingkan pada Tabel 1.14 

berikut:. 
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Tabel 1.14. Penentuan Kelas Kemampuan Lahan 

No Jumlah Harkat Kelas Kemapuan Lahan 

1 >20 I 

2 16-19 II 

3 12-15 III 

4 8-11 IV 

5 4-7 V 

6 0-3 VI 

7 -3-0 VII 

8 <-4 VIII 

Sumber: Soepraptohardjo (1962 dalam Setiana, 2010). 

 Arti kelas kemampuan lahan menurut Soepraptohardjo (1962), dalam 

setiana, 2010  Tabel 1.15. 

1. Cara penentuan subkelas atau faktor pembatas 

Ada beberapa jenis hambatan atau bahaya yang dikenal pada subkelas, yaitu 

bahaya erosi (e), keadaan drainase atau kelebihan air atau bahaya banjir (w), 

kedalaman efektif tanah menghambat perakarann(s), dan hambatan iklim (c). 

subkelas memeberikan informasi tentang tingkat dan jenis pembatas. Cara 

penetuan subkelas atau faktor pembatas diambil dari perhitungan skor dari setiap 

variabel faktor menguntungkan dan faktor merugikan. Subkelas atau faktor 

pembatas dari faktor menguntungkan diambil skor nilai yang terkecil sedangkan 

faktor merugikan diambil skor nilai terbesar. 
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Tabel 1.15 Arti Kelas Kemampuan Lahan 

Kelas Keterangan 

I 
Lahan baik sekali, hampir tidak ada hambatan dapat untuk berbagai usaha 

tani. 

II 
Lahan baik, sedikit hambatan dapat digunakan untuk berbagai usaha 

pertanian dengan sedikit intensif. 

III 
Lahan agak baik, sehingga penghambatan  memerlukan infestasi untutk 

usaha pertanian. 

IV Lahan sedang, beberapa hambatan perlu diatasi untutk usaha pertani. 

V 
Lahan agak jelek, beberapa penghambatan memerlukan usaha untuk 

intensitas lebih banyak usaha pertanian mekanis untuk memungkinkan.  

VI 
Lahan jelek, penghambatan alam membatasi penggunaan lahan pertanian 

biasanya lebih baik untuk tanaman tahunan dan hutan produksi. 

VII 

Lahan amat jelek sekali, pertumbuhan tanaman atau penggunaan tanah 

sangat terbatas oleh faktor alam. Agar baik untuk tanaman hutan 

produksi. 

VIII 
Lahan amat jelek sekali, tanah tidak mungkin untuk usaha pertanian 

hanya baik untuk hutan lindung atau margasatwa.  

Sumber : Soepraptohardjo (1962 dalam Septiana, 2010). 
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1.9 Batas-batas Operasional 

 Bentuklahan adalah bentuk pada permukaan bumi sebagai hasil dari 

perubahan bentuk permukaan oleh proses-proses geomofologi yang beroperasi 

dipermukaan bumi ( Santun Sitorus, 1985 ). 

Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, topografi, 

tanah, hidrologi dan vegetasi dimana pada batas-batas tertentu memengaruhi 

kemampuan penggunaan lahan ( M. Luthfi Rayes 2006 ). 

Kemampuan Lahan adalah kemampuan suatu lahan untuk digunakan 

sebagai usaha pertanian yang paling intensif (termasuk tindakan pengelolaannya) 

tanpa menyebabkab lahan menjadi rusak dalam jangka waktu tidak terbatas 

(Sitanala Arsyad, 1989). 

Klasifikasi Kemampuan Lahan adalah klasifikasi potensi lahan untuk 

penggunaan berbagai sistem pertanian secara umum tanpa menjelaskan 

peruntukan untuk jenis tanaman tertentu maupun tindakan-tindakan 

pengelolaannya (M. Luthfi Rayes 2006 ).  

 Satuan lahan adalah lahan yang dibatasi dalam peta dan memiliki 

karakteristik dan kualitas lahan tertentu ( FAO, 1976 dalam Sitorus, 1985 ). 

  

 

  

 

 

      

    

   


