
KAJIAN KEMAMPUAN LAHAN DI KECAMATAN 

SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S-1

Fakultas Geografi

Oleh : 

JUMIYATI

NIRM: 05.6.106.09010.5.0105

Kepada

FAKULTAS GEOGRAFI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

i



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Geomorfologi  sebagai  salah  satu  ilmu  kebumian  telah  berkembang 

sejak lama dan perkembangan serta aplikasinya telah mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Pada dasawarsa arti penting geomorfologi sebagai ilmu kebumian 

dirasakan sangat bermanfaat baik dari aspek konsep maupun terapan praktisnya. 

Kecenderungan  ini  dimasa  yang  akan datang  baik  konsep  maupun terapannya 

akan  berkembang  cepat  lagi.  Bukti  yang  mendukung  pernyataan  (statement) 

tersebut  adalah  :  1)  disusunnya  peta  geomorfologi  sistematis  Indonesia  oleh 

BAKOSURTANAL yang saat ini telah diselesaikan seluruh sumatra, 2) beberapa 

fakultas telah memasukkan mata kuliah geomorfologi ke dalam kurikulum seperti 

fakultas  Pertanian,  fakultas  Teknologi  Pertanian  dan  jurusan  Arkeologi,  3) 

digunakan  pendekatan  geomorfologi  untuk  pemetaan  tanah  dan  pemetaan  air 

(Sutikno, 1992)

Klasifikasi  kemampuan  lahan  merupakan  penilaian  lahan  secara 

sistematik dan pengelompokannya kedalam beberapa kategori berdasarkan sifat-

sifat  yang merupakan potensi  dan penghambat  dalam penggunaannya  (Sitanala 

Arsyad,  1989).  Evaluasi  kemampuan  lahan  pada dasarnya  merupakan  evaluasi 

potensi lahan bagi berbagai sistem pertanian secara luas dan tidak membicarakan 

peruntukan  tertentu  atau  tindakan-tindakan  pengelolaannya,  oleh  sebab  itu 

sifatnya  merupakan  evaluasi  yang  lebih  umum  dibanding  dengan  evaluasi 

kesesuaian lahan.

Lahan dengan kemampuan tinggi diharapkan berpotensi tinggi dalam 

berbagai  penggunaan,  sehingga  memungkinkan  penggunaan  efektif  untuk 

berbagai  macam  kegiatan.  Untuk  memepertahankan  produktifitas  lahan  perlu 

suatu cara pengelolaan yang tepat agar dapat dicapai produktifitas yang optimal 

dan tidak menimbulkan kerusakan pada lahan.

Lahan sesuai dengan sifat dan faktor pembatas yang ada mempunyai 

daya  guna  yang  berbeda  antara  satu  lahan  dengan  lahan  yang  lainnya.  Pada 
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penentuan kemampuan lahan sifat dan faktor pembatas yang dipakai adalah yang 

menentukan  mudah  tidaknya  tanah  diolah  jika  lahan  tersebut  dijadikan  suatu 

usaha pertanian (Ananta Kusumaseta, 1987). Sifat dan faktor pembatas lahan yang 

sangat mempengaruhi kemampuan lahan di suatu tempat dapat dipengaruhi oleh 

batuan, iklim, tanah, bentuklahan, panjang dan kemiringan lereng dan proses yang 

bekerja di lahan tersebut.

Daerah  penelitian  berada  di  kecamatan  Slogohimo  kabupaten 

Wonogiri dengan luas 6.415 ha. Topografi yang ada di daerah penelitian sangat 

bervariasi.  Variasi  dari  topografi  tersebut  mengakibatkan  bervariasinya 

kemiringan  lereng,  penggunaan lahan dan proses  geomorfologi  yang  terjadi  di 

daerah  penelitian.  Penduduk  pada  daerah  penelitian  pada  umumnya  bermata 

pencaharian  sebagai  petani.  Penggunaan  lahan  terbesar  untuk  pertanian  yang 

terbagi  atas  sawah,  tegalan  dan  hutan.  Keadaan  lahan  yang  ada  di  daerah 

penelitian  relatif  kritis.  Penyebab  utama  lahan  kritis  daerah  penelitian  adalah 

karena aktifitas manusia itu sendiri dari segi pertanian yang tidak memperhatikan 

aspek-aspek kemampuan lahan.

Berdasarkan  data-data  tersebut,  maka  penulis  mengambil  penelitian 

dengan judul “Kajian Kemampuan Lahan di Kecamatan Slogohimo Kabupaten 

Wonogiri”

 

1.1. Perumusan masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  dan  masalah  tersebut  di  atas  dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana  kelas  kemampuan  lahan  di  daerah 

penelitian ?

2. Bagaimana  agihan  kemampuan  lahan  di  daerah 

penelitian?

1.2. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Mengetahui kelas kemampuan lahan di daerah penelitian.

2. Mengetahui agihan kemampuan lahan di daerah penelitian.

1.3. Kegunaan Penelitian
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1. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang mengarah pada 

studi kemampuan lahan yang ada di daerah penelitian

2. Sebagai masukan terhadap pihak terkait untuk pengelolaan daerah 

penelitian.

1.4. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

Sitanala Arsyad (1989) dalam bukunya yang berjudul “Konservasi Tanah 

dan Air” mengemukakan kemampuan lahan adalah penilaian lahan (komponen-

komponen  lahan)  secara  sistematik  dan  pengelompokannya  kedalam  kategori 

berdasarkan  sifat-sifat  yang  merupakan  potensi  dan  penghambat  dalam 

penggunaannya secara lestari.  Untuk menentukan klasifikasi  kemampuan lahan 

digolongkan  kedalam  tiga  kategori  utama  yaitu  kelas,  subkelas  dan  satuan 

pengelolaan.  Pengelompokan  dalam  kelas  berdasarkan  intensitas  penghambat 

pengelompokan  dalam subkelas  didasarkan  atas  jenis  faktor  penghambat,  dan 

satuan pengelolaan merupakan paket usaha dan perlakuan yang disarankan atau 

diperlukan.  Penentuan  klasifikasi  lahan  yang  dilakukan  Sitanala  Arsyad 

didasarkan beberapa parameter yaitu :

1. Tekstur tanah                                              7. Permeabilitas

2. Kedalaman efektif tanah                             8. Kerikil/batuan

3. Drainase                                                      9. Kepekaan erosi

4. Lereng                                                        10. Banjir/genangan

5. Tingkat erosi

Menurut Sitanala Arsyad klasifikasi kemampuan lahan dibagi 8 kelas, yaitu :

Kelas I - I V         : sesuai untuk berbagai penggunaan seperti untuk penanaman 

pertanian pada umumnya

Kelas V – VII             : sesuai untuk padang rumput, tanaman tahunan dan 

vegetasi alami.

Kelas VIII                    : harus dibiarkan dalam keadaan alami

Klasifikasi kemampuan lahan ini secara jelas dapat dilihat dalam tabel 1.1.
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Tabel 1.1. Kelas Kemampuan Lahan 
Kelas 

kemampuan

Harkat Keterangan Peruntukan

I > 14 Baik sekali Pertanian
II 10 - < 14 Baik Pertanian
III 6 - < 10 Agak baik Pertanian
IV 2 - < 2 Sedang Penggembalaan,  petanian  hutan,  hutan 

produksi, hutan lindung
V - 2 - < 2 Agak jelek Tanaman  rumput,  padang 

penggembalaan,  hutan  produksi  dan 

hutan lindung
VI - 6 - < 2 Jelek Penggembalaan,  hutan  produksi,  hutan 

lindung
VII - 10 - < - 6 Jelek sekali Penggembalaan  terbatas,  hutan 

produksi, hutan lindung
VIII - 14 - < 10 Amat jelek sekali Hutan  lindung/cagar  alam,  tempat 

rekreasi
Sumber: Sitanala Arsyad (1989)

Susanti (2000) dalam penelitiannya yang berjudul “Kemampuan Lahan di 

Kecamatan Gondabgrejo Kabupaten Karanganyar”  bertujuan menentukan kelas 

kemampuan lahan dan menentukan faktor penghambat. Metode yang digunakan 

adalah metode survei dengan menggunakan cara stratified random sampling yaitu 

pengambilan  sampling secara  acak dengan strata  wilayah.  Pedoman klasifikasi 

modifikasi Sitanala Arsyad (1989) dengan parameter yang digunakan : kedalaman 

efektif  tanah, drainase tanah, permeabilitas,  tekstur,  bahan organik, kemiringan 

lereng, kenampakan erosi dan sebaran batuan serta ancaman banjir dan genangan. 

Hasil yang diperoleh adalah peta kemampuan lahan dan evaluasi lahan terhadap 

penggunaan lahan.

 Asrul  Sanni  (2003)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Evaluasi 

Kemampuan  Lahan  di  Kecamatan  Jekulo  Kabupaten  Kudus”  bertujuan 

mengetahui  kelas  kemampuan  lahan  di  daerah  penelitian.  Pedoman  klasifikasi 
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menggunakan  klasifikasi  dari  Supraptoharjo  (1962).  Hasil  yang  diperoleh  peta 

kemampuan lahan dan evaluasi lahan terhadap penggunaan lahan.

Sri  Rahayu  (2003)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Analisis 

Kemampuan  Lahan  Terhadap  Produktifitas  Pertanian  di  Kecamatan  Wonogiri 

Kabupaten  Wonogiri”  bertujuan  mengetahui  tingkat  kemampuan  lahan, 

mengetahui faktor-faktor pembatas yang mempengaruhi kelas kemampuan lahan 

terhadap produktifitas pertanian di daerah penelitian. Hasil yang diperoleh Peta 

analisis kemampuan lahan skala 1 : 50.000

Berbagai penulisan tentang penelitian yang mengacu pada kemampuan 

lahan banyak disampaikan antara lain Susanti (2000) dan Asrul Sanni (2003) yang 

mengemukakan  kemampuan  lahan  secara  umum.  Dan  Sri  Rahayu  (2003) 

mengemukakan  kemampuan  lahan  secara  analisis.  Adapun  secara  singkat 

perbandingan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian Sebelumnya
Nama Susanti (2000) Asrul Sanni (2003) Sri Rahayu (2003) Jumiyati (2009)
Judul Kemampuan  Lahan  di 

Kecamatan  Gondangrejo 
Kabupaten Karanganyar

Evaluasi 
Kemempuan Lahan 
di  Kecamatan 
Jekulo  Kabupaten 
Kudus

Analisis 
Kemampuan Lahan 
Terhadap 
Produktifitas 
Pertanian  di 
Kecamatan 
Wonogiri 
Kabupaten 
Wonogiri

Kajian  Kemampuan 
Lahan  di  Kec 
Slogohimo  Kab 
Wonogiri

Tujuan Menentukan  kelas 
kemampuan  lahan  dan 
mengevaluasi  kemampuan 
lahan  terhadap  pengguanan 
lahan  dan menentukan faktor 
penghamabat

Mengetahui  kelas 
kemampuan  lahan 
di daerah penelitian 
dan  mengetahui 
faktor  penghambat 
pada  setiap  satuan 
lahan

Mengetahui tingkat 
kemampuan  lahan, 
mengetahui  faktor 
pembatas  yang 
mempengaruhi 
kelas  kemampuan 
lahan  terhadap 
produktifitas 
pertanian

Mengetahui  kelas 
kemampuan  lahan 
dan  mengetahui 
agihan  kemampuan 
lahan  di  daerah 
penelitian

Metode Survei dan analisa lab Survei Survei  dan  analisa 
lab

Survei

Hasil Peta  kemampuan  lahan  dan 
evaluasi terhadap penggunaan 
lahan

Peta  kemampuan 
lahan  dan  evaluasi 
terhadap 
penggunaan lahan

Peta  analisis 
kemampuan  lahan 
skala 1 : 50.000

Peta  Kemampuan 

lahan 1 : 60.000

1.5. Kerangka Penelitian    

Daerah  Penelitian  mempunyai  bentuklahan  yang  komplek,  hal  ini 

disebabkan  karena komplekya  proses  geomorfologi  yang  bekerja  di  dalamnya. 

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya proses geomorfologi yang 
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bekerja  di  dalamnya  seperti  aktifitas  manusia,  topografi,  geologi,  vegetasi  dan 

iklim.  Proses  geomorfologi  ini  akan meninggalkan  bekas  yang  menonjol  pada 

setiap  bentuklahan  dan setiap  proses  geomorfologi  berkembang  sesuai  dengan 

karakteristik bentuklahannya.

Menentukan  kelas  kemampuan  lahan  diperlukan data  yang  meliputi 

lereng permukaan, kepekaan erosi, tingkat erosi, kedalaman efektif tanah, tekstur 

tanah, drainase, kerikil  atau batuan. Untuk membuat peta satuan lahan terlebih 

dahulu dibuat peta bentuklahan yang didapat dari interpretasi peta topografi untuk 

mengetahui  morfologi atau relief, peta geologi untuk mengetahui struktur atau 

litologi dan pengamatan lapangan untuk mengetahui  proses geomorfologi.  Peta 

satuan  lahan  diperoleh  dari  overlay  peta  bentuklahan,  peta  jenis  tanah,  peta 

kemiringan lereng dan peta penggunaan lahan. 

Klasifikasi  kemampuan  lahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 

seperti yang dikemukakan oleh Sitanala Arsyad, (1989) dibagi menjadi delapan 

kelas dengan pembagian sebagai berikut :

Kelas  I  –  IV   :   Sesuai  untuk  berbagai  penggunaan  seperti  untuk 

penanaman pertanian

Kelas V – VIII     :    Sesuai untuk padang rumput, tanaman tahunan 

dan vegetasi alami

Kelas VIII             :     Harus dibiarkan dalam keadaan ilegal

1.5. Data dan Metode Penelitian 

1.5.1. Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi :

a. Kedalaman efektifitas tanah               f. Banjir

b. Tekstur tanah                                      g. Erosi

c. Drainase tanah                                    h. Sebaran batuan 

dipermukaan

d. Permeabilitas                                       i. Kemiringan lereng  

permukaan
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e. Kepekaan tanah

Untuk data sekundernya sendiri yaitu:

a. Data iklim/data curah hujan

b. Peta topografi

c. Peta geologi

d. Peta tanah

e. Peta penggunaan lahan 

f.  Peta administrasi

1.5.2. Metode Penelitian 

Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode 

stratfied random sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan strata, 

dan sebagai statanya adalah satuan lahan. Satuan lahan diperoleh dengan 

cara menumpangtindihkan peta bentuklahan, peta tanah, peta kemiringan 

lereng, dan peta penggunaan lahan. 

Pada  pengambilan  sampel  setiap  satuan  lahan  dengan  mendiskripsi 

setiap  satuan  lahan  yang  terdapat  perbedaan  kondisi  daerah  tersebut, 

seperti  kemiringan  lereng,  jenis  tanah,  erosi  dan  yang  lain.  Untuk 

perbukitan  dapat  diambil  sampel  pada  lereng atas,  tengah dan lereng 

kaki.
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Interpretasi peta Topografi
Skala 1 : 50.000

Interpretasi peta Geologi
Skala 1 : 100.000

Peta Bentuklahan
Skala 1 : 60.000

Peta Tanah
Skala 1 : 60:000

Cek lapangan

Kerja lapangan

Data primer :
Kemiringan lereng
Kedalaman efektif
Erosi
Drainase
Struktur
Keadaan batuan

Data sekunder
-curah hujan

                 Analisis 
Kelas Kemampuan Lahan 

Peta Satuan Lahan
Skala 1 : 60.000

 

Peta kemampuan lahan 
1 : 60.000

Peta Lereng
Skala 1 : 60:000

Peta Penggunaan 
Lahan 1 : 60.000



Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian

1.6. Teknik Penelitian

Tahapan  Penelitian  ini  terdiri  dari  persiapan,  pelaksanaan  dan 

penjabaran  metode  penelitian  ke  dalam  operasional  untuk  mencapai  tujuan 

penelitian. Adapun uraian dari masing-masing sub tersebut adalah sebagai berikut 

:

1. Studi pustaka yang berkaitan dengan obyek dan subyek penelitian

2. Interpretasi peta-peta

3. Tahap pengolahan,

4. Tahap penggambaran peta akhir.

1.6.1. Tahap Persiapan

Dalam tahap  persiapan  ini  meliputi  studi  pustaka,  pengumpulan 

makalah-makalah  dan laporan-laporan  yang  ada  hubungannya dengan 

daerah penelitian. Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang 

diperoleh dari :

1. Peta topografi skala 1 : 50.000, data yang diperoleh yaitu adalah 

batas dan letak daerah penelitian, morfologi daerah penelitian, dan 

prases erosi;

2. Peta  geologi  skala  1  :  50.000,  data  yang  diperoleh adalah  jenis 

batuan dan stuktur batuan;

3. Peta  Penggunaan  lahan  1  :  50.000,  data  yang  diperoleh  adalah 

persebaran penggunaan lahan di daerah penelitian;

4. Peta tanah skala 1 : 50.000, data yang diperoleh adalah persebaran 

tanah di daerah penelitian

5. Data  curah hujan  daerah  penelitian  dari  tahun  1999-2008 untuk 

menentukan tipe iklim daerah penelitian.

1.6.2. Tahap Pelaksanaan
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Pada tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan. Adapun uraian dari 

tahapan ini adalah sebagai berikut :

1.  Pengumpulan data primer untuk menentukan data kelas kemampuan 

lahan  mencakup  kedalaman  efektif  tanah,  tekstur,  drainase, 

permeabilitas,  sebaran  batuan  di  permukaan  tanah,  kemiringan 

lereng, banjir dan erosi

2. Pengumpulan data sekunder yang meliputi penggunaan lahan, data 

iklim terutama suhu dan curah hujan.

3. Analisa sampel tanah di kutip dari penelitian sebelumnya.

a. Kedalaman Efektif Tanah

Kedalaman  efektif  tanah  merupakan  kedalaman tanah  yang  merupakan 

medium pertumbuhan perakaran ,  yang dapat  menyimpan  air  dan memberikan 

bahan makanan yang tersedia.

Tabel 1.3. Kriteria Kedalaman Efektif Tanah
Kedalaman Efektif (Cm) Kriteria Harkat 
>150

90-150

60-90

30-60

<30

Sangat dalam

Dalam

Sedang

Dangkal

Sangat dangkal

5+

4+

3+

2+

1+
Sumber Sitanala Arsyad (1989)

b. Tekstur Tanah

Tekstur tanah adalah perbendingan fraksi pasir, debu dan lempung dalam 

masa tanah

Tabel 1.4. Kelas Tekstur Tanah
Kelas Tekstur Harkat
Halus

Sedang

Kasar

Lempung,  lempung  berpasir, 

lempung berdebu

Geluh  berlempung  berpasir, 

debu, geluh.

Geluh berpasir, pasir bergeluh, 

pasir

3+

2+

1+

Sumber Norman Hudson (1973 dalam Gampang Budiyono, 1998)

c. Drainase
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Drainase  adalah  pengeringan  air  yang  berlebihan  pada  tanah  yang 

mencakup proses pengatusan dan pengaliran air  yang berada pada profil  tanah 

maupun permukaan tanah yang menggenang akibat pengaruh topografi.

Tabel 1.5. Kelas Drainase Tanah.
Kelas Kemiringan lereng (%) Harkat
Sangat lambat

Lambat

Agak lambat

Sedang

Cepat

Sangat cepat

0 – 3

3 – 8

8 – 15

15 – 30

30 – 45

45 – 65

1+

2+

3+

4+

5+

6+
Sumber Sitanala Arsyad (1989 dengan modifikasi)

d. Permeabilitas Tanah.

Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat meloloskan air 

baik secara vertikal maupun horizontal.

Tabel 1.6. Kelas Permeabilitas Tanah.
Kelas Permeabilitas (cm/jam) Harkat
Cepat/sangat cepat

Agak cepat

Sedang

Agak lambat

Lambat/sangat lambat

12,7 – 25,4

8,35 – 12,7

2,0 – 6,35

0,5 – 2,0

0,125 – 0,5

1+

2+

3+

2+

1+
Sunber Sitanala Arsyad (1989)

e. Sebaran Batuan di Permukaan Tanah

Sebaran  batuan  sangat  berpengaruh  terhadap  kemampuan  lahan  suatu 

daerah.

Tabel 1.7. Batu Besar (7,5-25mm) dan Batu Kecil (0,2-7,5mm)
Kelas Batu besar Batu kecil Harkat batu besar Harkat batu kecil
Tanpa

Sedikt

Sedang

Banyak

0

<10

10-25

>25

0

<3

3-15

>15

0

1-

2-

3-

0

1-

2-

3-
Sumber Soepraptohardjo (1962)

xii



f. Kemiringan Lereng

Kemiringan adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan lereng terhadap 

bidang horizontal dan dinyatakan dalam persen.

Tabel 1.8. Kelas Kemiringan Lereng

Kelas Kemiringan lereng (%) Harkat
Datar 

Landai

Agak miring

Miring

Agak curam

Curam

Sangat curam

0 – 3

3 – 8

8 – 15

15 – 30

30 – 45

45 – 65

> 65

0

1-

2-

3-

4-

5-

6-
Sumber Sitanala Arsyad (1989)

g. Erosi

Erosi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hilangnya lapisan tanah 

atas oleh air yang mengalir yang diklasifikasikan ke dalam erosi permukaan.

Tabel 1.9. Kelas dan Klasifikasi Erosi
Kelas Keterangan Harkat
Tak ada erosi/kecil

Erosi ringan

Erosi sedang

Erosi berat

Sangat berat

Tidak  ada lapisan  tanah yang 

hilang, belum ada erosi

Sebagian  horizon  A  hilang, 

terdapat alur-alur

Seluruh  horizon  A  hilang, 

banyak parit akibat erosi alur

Sebagian  solum  tanah  hilang, 

terdapat gejala erosi parit.

Tidak ada lapisan tanah

0

1-

2-

3-

4-

Sumber Norman Hudson (1973 dalam Gampang Budiyono, 1998)

1.6.3. Klasifikasi Data

Dalam pengelompokan atau klasifikasi ke dalam kelas-kelas kemampuan 

lahan  dibagi  menjadi  dua  kelompok  variabel  penting,  yaitu  variabel 
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menguntungkan  yang  harkatnya  bertanda  (+)  dan  variabel  merugikan  yang 

harkatnya  bertanda  (-).  Kelas  kemampuan  lahan  diperoleh  dengan  metode 

pengharkatan,  yaiyu  menjumlahkan variabel-variabel  yang ada, sehingga akan 

ketemu  rangenya.  Range  dapat  diketahui  dengan  mengurangi  nilai  tertinggi 

dengan nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas kemampuan lahannya untuk 

memperoleh  kelas  intervalnya.  Untuk  mendapatkan  hasil  kelas  kemampuan 

lahan melalui pengharkatan dapat dilihat pada tabel 1.10 sebagai berikut :

Tabel 1.10. Pengharkatan Variabel Kemampuan Lahan
Variabel Jumlah harkat terendah Jumlah harkat tertinggi
- Kedalaman efektif tanah

- Tekstur

- pH

- Drainase

- Permeabilitas tanah

- Kemiringan lereng

- Keadaan erosi

- Batu besar

- Batu kecil

- Muka air tanah

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

6 –

4 –

3 –

3 –

3 -

5 +

3 +

4 +

6 +

3 +

0

0

0

0

0
Jumlah - 14 21
Sumber : Hasil perhitungan

Range = 21 – (-14)

           = 35

Kelas Interval = Range : jumlah kelas

                        = 35 : 8

                        = 4, 375

Maka kelas kemampuan lahannya menjadi :

Kelas 1 =              >14      (Baik sekali)

Kelas 2 =      10 - <14       (Baik)

Kelas 3 =      6 - <10        (Agak baik)

Kelas 4 =      2 - <6          (Sedang)

Kelas 5 =     -2 - <2          (Agak jelek)

Kelas 6 =     -6 - <-           (Jelek)

Kelas 7 = (<-10) – ( <-6)  (Jelek)
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Kelas 8 = (-14) – (<-10)   (Amat jelek)

1.7 Tahap Analsis

Untuk  mengetahui  kelas  kemampuan  lahan  dalam  penelitian  ini 

dengan  analisis  pengharkatan  sedangkan  untuk  mengetahui  faktor  yang 

berpengaruh terhadap kelas kemampuan lahan adalah dengan analisis diskriptif, 

yaitu dengan cara menelaah tiap-tiap variabel kamampuan lahan. Variabel yang 

mempunyai harkat-harkat tinggi baik terutama yang merugikan merupakan faktor 

dominan yang berpengaruh.

1.8. Batasan-Batasan 

Bentuklahan adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-proses alam 

dan  mempunyai  komposisi  serangkaian  fisik  dan  fisual  tertentu 

dimanapun bentuklahan ditemui (Ways, 1973 dalam Van Zuidam, 1979).

Evaluasi  kemampuan  lahan  adalah  merupakan  evaluasi  potensi  lahan  bagi 

penggunaan  berbagai  sistem  pertanian  secara  luas  dan  tidak 

membicarakan  peruntukan  tertentu  ataupun  tindakan-tindakan 

pengelolaannya (Santun Sitorus, 1985)

Kedalaman  efektif  tanah  adalah  dalamnya  tanah  dimana  akar  tanaman  dapt 

tumbuh dengan baik (Isa Darmawijaya, 1980)

Karakteristik adalah atribut atau keadaan unsur-unsur lahan yang cepat diukur dan 

diperkirakan (Sitanala Arsyad, 1989)

Kemampuan lahan adalah kemampuan suatu lahan untuk digunakan sebagai usaha 

pertanian yang paling intensif (termasuk tindakan pengelolaannya) tanpa 

menyebabkan lahannya menjadi rusak dalam jangka waktu yang tidak 

terbatas (Ananta Kusumaseta, 1987)

Tanah  adalah  akumulasi  tubuh  alam  bebas  yang  menduduki  sebagian  besar 

permukaan  bumi  yang  mampu  menumbuhkan  tanaman  dan  memiliki 

sifat-sifat  sebagai  pengaruh  iklim  dan  jasad  hidup  yang  bertindak 
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terhadap bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu 

tertentu pula (Isa Darmawijaya, 1980).
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