
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Geografi merupakan ilmu yang menggambarkan sifat-sifat muka 

bumi, menganalisis gejala-gejala alam serta mempelajari mengenai 

kehidupan makhluk hidup dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur 

bumi dalam pendekatankeruangan, kelingkungan dan kewilayahan untuk 

kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan. Hubungan 

lingkungan adalah interaksi antara fenomena-fenomena permukaan bumi. 

Hubungan kompleks kewilayahan adalah gabungan dari hubungan 

keruangan dan lingkungan atau interaksi fenomena-fenomena permukaan 

bumi. Fenomena atau gejala geografi meliputi banjir, longsor, 

dsb.(Bintarto, 1982). 

Indonesia sebagai negara agraris dan penduduknya sebagian besar 

bermata pencaharian dibidang pertanian. Salah satu sub sektor pertanian 

adalah perkebunan, yang berpeluang besar untukmeningkatkan 

perekonomianrakyatdalampembangunanperekonomian Indonesia. Kondisi 

alam yang mendukung, hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang 

melimpah, serta beriklim tropis dimana sinar matahari terjadi sepanjang 

tahun sehingga bisa menanam sepanjang tahun. Tanaman perkebunan 

mempunyai peranan sebagai salah satu sumber devisasektor pertanian, 

penyedia bahan baku industri sehingga dapat mengurangi 

ketergantunganterhadap luar negeri serta berperan dalam kelestarian 

lingkungan hidup. 

Lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, 

iklim, relief, hidrologi dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi potensi penggunaannya. Termasuk didalamnya adalah 

akibat-akibat kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun sekarang 

(FAO, 1976 dalam Sarwono Hardjowigeno Widiatmaka, 2007). 

Penggunaan lahan biasanya berkaitan dengan aktivitas manusia atau ada 
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campur tangan manusia dalam memanfaatkan dan mengelola lahan. 

Penggunaan lahan merupakan aspek penting dalam perencanaan wilayah 

diantaranya untuk pertanian, industri, permukiman, dll. 

Kesesuaian lahan merupakan penggambaran tingkat kecocokan 

sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kelas kesesuaian suatu 

areal dapat berbeda tergantung daripada tipe penggunaan lahan yang 

sedang dipertimbangkan (Santun Sitorus, 1998). Kesesuaian lahan untuk 

tanaman tebu dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan kandungan pada 

tanah akibat pengolahan yang kurang tepat. 

Daerah penelitian ini air permukaannya berupa embung. Embung 

merupakan tendon air atau waduk berukuran kecil pada lokasi perkebunan 

tanaman tebu yang bertujuan untuk menampung kelebihan air hujan 

dimusim penghujan dan manfaatnya pada musim kemarau melakukan 

penyiraman dengan menyediakan pompa kebun, pipa dan sarana lain pada 

saat akan mulai tanam dengan cara menggunakan sistem suling agar hasil 

siraman merata. 

Tanaman tebu (Saccarum Oficinarum) termasuk dalam komoditas 

tanaman perkebunan semusim yang ada di Indonesia sebagai salah satu 

bahan baku utama dalam industri gula. Tanaman tebu merupakan satu 

jenis tanaman yang mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan 

tanaman jenis rumput-rumputan lainnya (Suwanto dan Yuke, 

2012).Tanaman tebu dapat diolah menjadi gula, dan tubuh manusia 

memerlukan asupan gula cukup yang dirombak dalam bentuk energi. Oleh 

sebab itu,gula merupakan salah satu hasil pertanian bermanfaat sebagai 

sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia. 

PT. PG. Rajawali II Jatitujuhberada di Kecamatan Jatitujuh 

Kabupaten Majalengka. Kecamatan Jatitujuh mempunyai luas wilayah 

73,66 Km
2
, yang berartiKecamatan Jatitujuh hanya sekitar 6,12 % dari 

luas wilayah Kabupaten Majalengka(yaitu kurang lebih 1.204,24 Km
2
) 

dengan ketinggian tempat antara 30-53 m diataspermukaan laut. 

Kecamatan Jatitujuh terdiri dari 15 desa, yaitu : Biyawak, Pasindangan, 
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Panongan, Panyingkiran, Randegan kulon, Randegan wetan, Putri dalem, 

Jatitengah, Jatitujuh, Babajurang, Pilangsari, Jatiraga, Sumber kulon, 

Sumber wetan, Pangkalanpari. 

PT. PG. Rajawali II Jatitujuh merupakan pabrik gula yang terbesar 

di Jawa Barat dalam luas lahan untuk memproduksi gula dan memiliki 

kapasitas penggilingan yang sangat besar yang akan menghasilkan gula 

kristal dalam jumlah yang banyak dalam musim giling. Pada Tabel 1. 

ditunjukkan produksi gula di pabrik gula Jatitujuh dari tahun 2006 – 2015. 

Tabel 1. Luas Penggunaan Lahan dan Hasil Produksi Tanaman Tebu 

Tahun 2006-2015 

Tahun 
Luas Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

2006 8.015,10 504.360 

2007 8.073,00 570.425 

2008 8.231,85   420.515           

2009 7.166,10   340.047       

2010 8.461,50  654.760  

2011 7.653,29  395.241  

2012 8.394,52  483.782  

2013 8.219,83  502.598 

2014 8.625,31 402.329 

2015 8.343,10 489.203 

Sumber : PT. PG. Rajawali II Jatitujuh Majalengka 

 

 
Sumber : diolah penulis, 2018 

 

Gambar 1. Grafik Luas Penggunaan Lahan dan Hasil Produksi Tanaman 

Tebu Tahun 2006-2015 
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 Berdasarkan Gambar 1.Grafik luas penggunaan lahan dan hasil 

produksi tanaman tebu tahun 2006-2015 menunjukkan bahwa produksi 

tanaman tebu tahun 2009 dengan luas panen 7.166,10 hektar dan 

produksi 340.047 ton merupakan panen yang terendah. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2010 merupakan hasil produksi tanaman tebu 

yang tertinggidengan luas panen 8.461,50 hektar dan produksi 654.760 

ton. Produksi  tahun 2011, mengalami penurunan yang sangat drastis. 

Tahun selanjutnya mengalami kenaikan dalam jumlah produksinya 

hingga tahun 2013. Hingga ditahun 2015, hasil produksi tanaman tebu 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dari sini dapat dilihat 

bahwasannya tanaman tebu di Kecamatan Jatitujuh bersifat kumulatif. 

Penurunan kualitas budidaya tanaman ditengarai sebagai salah satu 

penyebab merosotnya produktivitas gula. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan kajian kesesuaian lahan 

pada tanaman tebu di kecamatan Jatitujuh yang berjudul “Kesesuaian 

Lahan Untuk Tanaman Tebu di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten 

Majalengka (PT. PG. Rajawali II Jatitujuh)”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kesesuaian lahan untuk tanaman tebu di Kecamatan 

Jatitujuh Kabupaten Majalengka? 

2. Apakah faktor pembatas dominan yang berpengaruh terhadap 

kesesuaian lahan tanaman tebu di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten 

Majalengka? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahuikesesuaian lahan untuk tanaman tebu di Kecamatan 

Jatitujuh Kabupaten Majalengka. 

2. Menganalisisfaktor pembatas yang berpengaruh terhadap kesesuaian 

lahan tanaman tebu di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang kajian ilmu geografi fisik, khususnya kesesuaian lahan di 

daerah penelitian. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian-penelitian 

sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya. 

3. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana (S1) di fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1) Telaah Pustaka 

  Geomorfologi lebihmenekankan tentang bentuk-bentuk permukaan 

bumi dan segala proses yang menghasilkan perubahan bentuk pada bumi 

tersebut.Proses-proses yang dominan adalah pelapukan dan erosi. 

Hubungan dengan geografi sangat erat, geomorfologi itu mencakup aspek 

lingkungan dan aspek spasial/keruangan. (Marbun, 2004) 

  Evaluasi lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tata 

guna lahan. Inti yang dimaksud  dari evaluasi lahan ini adalah dengan cara 

membandingkan antara tipe penggunaan lahan yang akan diterapkan, 

dengan sifat-sifat atau kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan yang akan 

digunakan. Dengan cara ini, maka akan diketahui potensi lahan atau kelas 

kesesuaian atau kemampuan lahan untuk tipe penggunaan lahan 

tersebut.(Sarwono Hardjowigeno, 2007) 

  Santun Sintorus (1985)kesesuaian lahan berupa tingkat kecocokan 

dalam sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kelas kesesuaian 

suatu areal dapat berbeda tergantung tipe penggunaan lahan yang sedang 

dipertimbangkan. Dalam menentukan kesesuaian untuk tanaman tertentu 

dikenal dua tahapan. Tahapan pertama menilai persyaratan tumbuh 

tanaman yang akan diusahakan atau mengetahui sifat-sifat tanah dan lokasi 

yang pengaruhnya bersifat negatif terhadap tanaman. Tahapan kedua 

mengidentifikasi dan membatasi lahan yang mempunyai sifat-sifat yang 

diinginkan tetapi tanpa sifat lain yang tidak diinginkan. Kerangka atau 

struktur klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka FAO (1976 dalam 

Taryono 2002) terdiri dari empat kategori yang bersifat menurun, sebagai 

berikut : 

a. Ordo kesesuaian lahan (Order) 

Yaitu menunjukkan jenis kesesuaian kesesuaian secara umum. 

b. Kelas kesesuaian lahan (Class) 

Yaitu menunjukkan tingkat kesesuaian dalam ordo. 
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c. Sub-kelas kesesuaian lahan (Sub-class) 

Yaitu menunjukkan jenis pembatas atau macam perbaiakan yang 

diperluakan di dalam kelas. 

d. Satuan kesesuaian lahan (Unit) 

Yaitu menunjukkan perbedaan-perbedaan kecil yang diperlukan dalam 

pengelolaan di dalam sub-kelas. 

 

  Penjelasan mengenai kategori sistem klasifikasi dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Ordo Kesesuaian Lahan 

 Kesesuaian pada tingkat ordo menunjukkan apakah lahan sesuai 

atau tidak sesuai apabila dipergunakan untuk penggunaan tertentu. 

Tingkat ordo pada kesesuaian lahan di bagi menjadi dua ; 

1) Ordo Sesuai /Suitable Order (S) 

 Lahan yang termasuk ordo ini adalah lahan yang dapat 

digunakan untuk suatu penggunaan tertentu secara lestari, tanpa 

sedikit resiko kerusakan terhadap sumberdaya lahannya. 

Keuntungan dari hasil pemanfaatan lahan ini adalah jangka waktu 

yang tidak terbatas. 

2) Ordo Tidak Sesuai / Not Suitable Order (N) 

 Lahan yang termasuk ordo ini mempunyai pembatas 

sehingga tidak sesuai digunakan untuk penggunaan secara lestari. 

b. Kelas Kesesuaian Lahan 

 Kelas kesesuaian lahan menggambarkan tingkat/derajat kesesuaian 

dari Ordo. Kelas dalam simbolnya diberi nomor urut yang di tulis 

dibelakang simbol Ordo secara berurutan. Nomor urut ini 

menunjukkan tingkatan kelas yang menurun dalam suatu ordo. Maka 

pembagian serta definisi kelas-kelas tersebut adalah sebagai berikut ; 

1) Kelas S1 : Sangat Sesuai (Highly Suitable) 

  Lahan yang mempunyai pembatas yang tidaksignifikan 

untuk suatu penggunaan secara lestari atau mempunyai pembatas 
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yang tidak berarti dan tidak berpengaruh terhadap produktivitas 

serta tidak akan menaikkan masukan dari apa yang telah biasa 

diberikan. 

2) Kelas S2 : Cukup sesuai (Moderately Suitable) 

  Lahan yang mempunyai pembatas agak berat untuk 

penggunaan yang lestari. Pembatas yang dipunyai  akan 

mengurangi produktivitas dan keuntungan dan meningkatkan 

masukan yang diperlukan. Walaupun masih menguntungkan, tetapi 

kelas ini lebih rendah dari S-1. 

3) Kelas S3 : Sesuai Marginal (Marginally Suitable) 

  Lahan yang mempunyai pembatas yang tergolong sangat 

berat untuk suatu penggunaan yang lestari. Pembatas akan 

mengurangi produktivitas atau keuntungan dan perlu menaikkan 

yang diperlukan. 

4) Kelas N1 : Tidak sesuai dada saat ini (Currently not Suitable) 

  Lahan memiliki 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 memungkinkan untuk penggunaan yang lestari. 

 

 Tingkat kesesuaian lahan dalam penelitian ini dilaksanakan pada 

tingkatan kategori kelas dan sub-kelas. 

1) Kesesuaian lahan pada tingkat kelas 

 Untuk pengelompokan ke dalam kelas kesesuaian lahan, baik untuk 

tanaman pangan maupun tahunan ada 13 faktor yang dipertimbangkan 

pada tanah mineral yaitu : (1) Kedalaman efektif merupakan kedalam 

tanah sampai lapisan keraas atau lapiasan glei pada penampang tanah 

yang dapat mengganggu atau membatasi perakaran baik tanaman 

pangan maupun tanaman tahunan; (2) Kelas besar butir pada daerah 
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perakaran yang berdasarkan contoh tanah sampai kedalaman 30 cm 

untuk tanaman pangan dan 60 cm untuk tanaman tahunan; (3) Pori air 

tersedia; (4) Batu-batu dipermukaan tanah yang dihitung 

penyebarannya di permukaan (dalam persen)terhadap luas wilayah; (5) 

Kesuburan tanah yang di pertimbangkan dari keadaan KTK (Kapasitas 

Tukar Kation), KB, Bahan Organik serta P2O5dan K2O potensial; (6) 

Reaksi tanah (pH) ditentukan berdasarkan angka pengukuran pH H2O 

(1 :1) pada kedalaman 30 cm untuk tanaman pangan dan 60 cm untuk 

tanaman tahunan; (7) Keracunan ditentukan berdasarkan kejenuhan 

Aluminium pada daerah perakaran dan kedalaman pirit dengan kadar ≥ 

1.2 persen; (8) Lereng; (9) Erodibilitas tanah; (10) Zone agroklimat dari 

Oldeman et al. (1979); (11) Kelas drainase; (12) Banjir dengan 

genangan musiman; dan (13) Salinitas 

2) Kesesuaian lahan pada tingkat sub-kelas 

 Beberapa jenis pembatas, baik untuk tanaman pangan maupun 

untuk tanaman tahunan yang biasanya merupakan kriteria sub-kelas ; 

s : Pembatas pada daerah perakaran, yang biasanya disebabkan  

  oleh kelas besar butir kasr 

n : Kesuburan tanah rendah atau sangat rendah 

c : Keracunan yang disebabkan kejenuhan Aluminium tinggi 

d : Kelas drainase yang disebabkan oleh drainase agak terhambat  

 atau terhambat (agak buruk atau buruk) 

t : Topografi yang disebabkan oleh tingginya presentase lereng 

 

 Brouwer (1989 dalam Mujahir Utomo 2016) secara  umum 

tanaman yang memproduksi buah atau dedaunan segar termasuk tanaman 

yang lebih peka terhadap kekeringan dari pada tanaman yang 

memproduksi buah dan biji-bijian kering. Berdasarkan kepekaannya 

terhadap kekeringan, tanaman dibagi dalam empat kategori, yaitu : (1) 

tanaman yang tahan kekeringan seperti ubikayu, kacang, kacang tunggak, 

sorgum; (2) tanaman yang agak peka seperti jeruk, kacang tanah, kedelai, 
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bit gula, bunga matahari, gandum; (3) tanaman yang peka seperti kol, 

jagung, bawang, cabai, tomat, dan melon; dan (4) tanaman yang sangat 

peka seperti pisang, sayuran hijau segar, padi sawah, kentang dan tebu. 

 Hal ini berarti, tanaman yang sangat peka seperti padi sawah, 

kentang dan tebu akan mengalami penurunan produksi yang sangat nyata 

jika kekeringan; sebaliknya jika tanaman seperti ubikayu dan sorgum 

yang lebih tahan terhadap kekeringan tidak akan mengalami penurunan 

produksi. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

  Heni Ika S (2008) dalam penelitiannya yang berjudul: 

“Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Tebu di Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah”, 

bertujuan 1) Mengetahui kesesuaian lahan kering untuk tanaman, 2) 

Mengetahui persebaran kesesuaian lahan keringuntuk tanaman tebu. 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lamanya tumbuh, 

drainase tanah, tekstur tanah, kedalaman perakaran, KTK, pH tanah, N 

total, P2C5 tersedia, K2O tersedia, salinitas, kemiringan lereng, batu di 

permukaan dan singkapan batuan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah survey yaitu pengamatan langsung di lapangan untuk mengadakan 

pengujian dan pengukuran serta analisis di laboratorium. Penetapan lokasi 

sampling menggunakan stratifiedsampling dengan strata satuan lahan, 

sedangkan analisa hasil dengan menggunakan metode matching,yaitu 

membandingkan karakteristik lahan dengan persyaratan kesesuaian lahan 

untuk tanaman tebu. 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah penelitian 

mempunyai dua kelas kesesuaian lahan untuk tanaman tebu, yaitu kelas S3 

(hampir sesuai) dan N1 (Tidak sesuai). 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. 
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  Tentrem (2011) dalam penelitiannya yang berjudul: “Evaluasi 

Kesuaian Lahan Untuk Tanaman Tebu di Kecamatan Jatinom, 

Kabupaten Klaten”, bertujuan 1) Mengetahui tingkat kesesuaian lahan 

untuk tanaman tebu.2) Mengetahui faktor pembatas yang mempengaruhi 

penurunan hasil produksi tebu. 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

(Lamanya tumbuh, drainase tanah, tekstur tanah, kedalaman perakaran, 

KTK, pH tanah, N total, P2C5 tersedia, K2O tersedia, salinitas, kemiringan 

lereng, batu dipermukaan, dan singkapan batuan) data sekunder (Data 

curah hujan, temperatur). Metode penelitian yang digunakan adalah survey 

yaitu yaitu pengamatan, pengukuran dan pencatatan secara sistematik 

terhadap fenomena yang diselidiki, kemudian dilengkapi dengan analisis 

laboratorium untuk melengkapi data yang dibutuhkan.  Adapun dalam 

penentuan titik sampel dalam penelitian ini digunakan metode stratified 

sampling . Semua data ynag diperoleh dari hasil survey, pengamatan, 

pencatatan dan analisa laboratorium kemudian dianalisis dan 

diklasifikasikan dengan menggunakan metode matching. 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah penelitian 

mempunyaikelas kesesuaian lahan yang dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 1) S3 (sesuai marginal) dengan luas sekitar 3009,46 ha atau 84,70%. 

2) N1 (tidak sesuai untuk saat ini) dengan luas lahan sekitar 543,54 atau 

15,3 % dari luas lahan. 
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Tabel 2. Perbandingan penelitian sebelumnya 

Peneliti Heni Ika S (2008) Tentrem (2011) Ayu Tri Nastiti (2018) 

Judul Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman 

Tebu di Kecamatan Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar Propinsi 

Jawa Tengah 

Evaluasi Kesuaian Lahan 

Untuk Tanaman Tebu di 

Kecamatan Jatinom, Kabupaten 

Klaten.  

Kesesuaian Lahan pada Tanaman 

Tebu di Kecamatan Jatitujuh 

Kabupaten Majalengka (PT. PG. 

Rajawali II Jatitujuh) 

Tujuan 1) Mengetahui kesesuaian lahan 

kering untuk tanaman. 

2) Mengetahui persebaran 

kesesuaian lahan kering untuk 

tanaman tebu 

1) Mengetahui tingkat 

kesesuaian lahan untuk 

tanaman tebu. 

2) Mengetahui faktor pembatas 

yang mempengaruhi penurunan 

hasil produksi tebu.  

1) Mengetahui kesesuaian lahan 

untuk tanaman tebu di daerah 

penelitian. 

2) Menganalisis faktor pembatas 

yang berpengaruh terhadap 

kesesuaian lahan tanaman 

tebu di daerah penelitian. 

Data Lamanya tumbuh, drainase tanah, 

tekstur tanah, kedalaman perakaran, 

KTK, pH tanah, N total, P2C5 

tersedia, K2O tersedia, salinitas, 

kemiringan lereng, batu di 

permukaan dan singkapan batuan 

Data primer (Lamanya tumbuh, 

drainase tanah, tekstur tanah, 

kedalaman perakaran, KTK, pH 

tanah, N total, P2C5 tersedia, 

K2O tersedia, salinitas, 

kemiringan lereng, batu 

dipermukaan, dan singkapan 

batuan) data sekunder (Data 

curah hujan, temperatur) 

Lamanya tumbuh, drainase tanah, 

tekstur tanah, kedalaman 

perakaran, KTK, pH tanah, N 

total, P2C5 tersedia, K2O tersedia, 

salinitas, kemiringan lereng, batu 

di permukaan dan singkapan 

batuan. 

data curah hujan. 

Metode 

Penelitian 

Survey dan analisa laboratorium Survey dan analisa 

laboratorium  

Survey dan analisa laboratorium 

Hasil Daerah penelitian mempunyai dua 

kelas kesesuaian lahan untuk 

tanaman tebu, yaitu kelas S3 

(hampir sesuai) dan N1 (Tidak 

sesuai). 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. 

Kelas kesesuaian lahan dapat di 

bedakan menjadi 2, yaitu:  

1. S3 (sesuai marginal) dengan 

luas sekitar 3009,46 ha atau 

84,70%.  

2. N1 (tidak sesuai untuk saat 

ini) dengan luas lahan sekitar 

543,54 atau 15,3 % dari luas 

lahan.  

Kesesuaian lahan di daerah 

penelitian termasuk dalam 

kategori kelas kesesuaian lahan  

cukup sesuai (S2).Mempunyai 

faktor pembatas yang dapat 

mengurangi produktivitas pada 

kedalaman perakaran yang kurang 

ideal, pH tanah sedang, dan waktu 

tumbuh. Luas wilayah S2,f,r,a 

36.45 km2atau 49% , luas wilayah 

s2,a,f 38.14 km2atau 51% dari 

luas wilayah Kecamatan Jatitujuh. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

  Evaluasi kesesuaian lahan dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

penilaian potensi atau kelas kesesuaian lahan untuk tujuan penggunaan 

lahan tertentu. Cara menentukan kelas kesesuaian lahan  adalah dengan 

membandingkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tipe penggunaan 

lahan yang kemudian diterapkan sesuai dengan karakteristik lahan yang 

digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lahan sebelum 

menentukan atau memanfaatkannya sebagai lahan pertanian atau 

perkebunan. Dengan melakukan evaluasi lahan maka dapat meningkatkan 

nilai ekonomis dalam produktivitas hasil perkebunan. 

  Kesesuaian lahan lebih menekankan pada kesesuaian lahan untuk 

jenis tanaman tertentu. Kesesuaian lahan untuk tanaman tebu dapat 

dipengaruhi oleh adanya perubahan kandungan pada tanah akibat 

pengolahan tanah yang kurang tepat. Tanah yang mempunyai kualitas 

tinggi selain dapat meningkatkan produksi tanaman tebu juga dapat 

mengefisienkan fungsi unsur hara di dalam tanaman. Sering terjadi 

perbedaan antara lahan satu dengan lahan yang lainnya untuk dapat 

menumbuhkan suatu tanaman. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan 

karakteristik dari lahan tersebut. 

  Berdasarkan hal tersebut peneliti berkeinginan melakukan 

penelitian tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tebu dan faktor 

pembatas yang berpengaruh terhadap kesesuaian lahan untuk tanaman 

tebu. Penilaian kesesuaian lahan dengan cara pemilihan lahan yang sesuai 

untuk tanaman, kualitas lahan dan karakteristik lahan sebagai parameter 

dan persyaratan tumbuh. Cek lapangan dengan menggunakan peta satuan 

lahan, dengan cara tumpang susun yang merupakan penggabungan peta 

dari peta bentuk lahan, peta tanah, peta lereng, dan peta penggunaan lahan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder.  

  Mengetahui faktor pembatas yang berpengaruh terhadap 

kesesuaian lahan menggunakan pedoman klasifikasi kesesuaian lahan 
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tanaman tebu antara lain yaitu waktu tumbuh, temperatur, ketersediaan air, 

drainase tanah, tekstur tanah, kedalaman perakaran, KTK, pH tanah, 

Ntotal, P2O5, K2O, salinitas, kemiringan lereng, batu di permukaan, 

singkapan batuan. 
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1.7 Batasan Operasional 

Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri dari atas iklim, relief, tanah, 

air dan vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada 

pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya 

hasilkegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil  

reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang 

merugikan seperti yang tersalin (FAO dalam Arsyad, 1989) 

Penggunaan lahan adalah “Penggolongan penggunaan lahan secara 

umum seperti pertanian tadah hujan, pertanian beririgasi, padang 

rumput, kehutanan atau daerah rekreasi” (Luthfi Rayes, 2007) 

Kesuburan tanah adalah kemampuan atau kualitas suatu tanah 

menyediakan unsur-unsur hara tanaman dalam jumlah yang 

mencukup kebutuhan tanaman, dalam bentuk senyawa yang dapat 

dimanfaatkan tanaman, dan dalam perimbangan yang sesuai untuk 

pertumbuhan tanaman tertentu apabila suhu dan faktor-faktor 

pertumbuhan lainnya mendukung pertumbuhan normal tanaman 

(Sugeng Winarso, 2005) 

Pembatas lahan adalah suatu lahan yang merupakan persyaratan 

untukmemperoleh produksi yang optimal dan pengelolaan dari 

suatupenggunaan lahan tertentu (FAO 1976 dalam Luthfi Rayes, 

2007). 

Karakteristik lahan adalah suatu parameter lahan yang dapat diukur atau 

diestimasi, misalnya kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah 

dan struktur tanah. Satuan parameter lahan dalam survey 

sumberdaya lahan pada umumnya disertai deskripsi karakteristik 

lahan (Jamulya, 1991) 

Bentuk lahan adalah morfologi dan karakteristik permukaan lahan 

sebagai hasil interaksi antara proses fisik dan gerakan kerak 

dengan geologi lapisan permukaan bumi (Whitton, 1984) 

 

 


