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BAB I 

PENDHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan jumlah mencapai 17.509 

pulau, yang terdiri dari pulau besar dan kecil, serta berpenghuni dan tidak 

berpenghuni,(Wartaputra dalam Fandeli,1995). Secara lokasi Indonesia terletak 

diantara 2 (dua) lautan dan 2 (dua) benua, dengan iklim tropis, yang dipisahkan 

menjadi 3 bagian yaitu, kelompok paparan sunda, paparan sahul dan Arafuru, 

serta bagian tengahnya merupakan transisi dari keduanya,(Weber dalam Fandeli, 

1995). Faktor-faktor tersebut menjadikan Indonesia memiliki potensi 

keanekaragam hayati yang tinggi. Hal ini menjadikan Indonesia kaya akan tempat 

rekreasi dan wisata.  

Rekreasi dan wisata di Indonesia telah memperlihatkan perkembangan yang 

stabil, dan menjadi industri dengan pertumbuhan tertinggi yang telah menambah 

pendapatan negara. Pada tahun 2016 tercatat pendapatan negara dari segi wisata 

meningkat dari 3,90% menjadi 4,03% (Kementrian Pariwisata,2016). Manfaat dan 

peranan kegiatan rekreasi dan wisata bagi suatu negara maupun dunia telah 

banyak diakui, sehingga kegiatan rekreasi dan wisata telah menjadi salah satu 

bidang yang menambah pendapatan negara. Dalam kegiatan rekreasi dan wisata 

juga perlu adanya pengawasan terhadap lahan/medan yang digunakan sebagai 

tempat rekreasi maupun wisata. Hal tersebut menjadikan sumberdaya alam 

khususnya sumberdaya lahan/medan yang dijadikan sebagai tempat rekreasi dan 

wisata dapat terjaga kelestraiannya, sehingga sumberdaya lahan/medan dapat di 

manfaatkan dengan maksimal. 

Sumber daya alam khususnya sumberdaya lahan/medan untuk kegiatan 

wisata mengharuskan para perencana pembangunan dapat mengatur penggunaan 

lahan secara proporsional, agar dapat diciptakan kualitas lingkungan hidup yang 

aman nyaman dan tentram. Agar mencapai hal ini harus ada keseimbangan antara 

karakteristik medan dengan penggunaan lahan yang dijadikan tempat rekreasi 

maupun wisata. Adanya faktor penghambat yang merugikan seperti lereng yang 

curam, tingginya bahaya longsor, drainase permukaan yang buruk yang 
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menyebabkan pengenangan, sulitnya mendapatkan air, dan faktor buruk lainnya. 

Hal tersebut menjadikan perlu adanya kegiatan evaluasi lahan/medan guna 

mengetahui karakteristik dari lahan/medan yang ada. Kegiatan evaluasi lahan 

mencakup kegiatan penilaian lahan yang salah satunya dengan melihat kesesuaian 

medan untuk perentukkan tertentu, dalam hal ini untuk kegiatan rekreasi dan 

wisata. Kesesuaian medan dinilai berdasarkan macam atau jenis penggunaan 

lahan tertentu yang berkaitan dengan syarat - syarat tertentu bagi setiap 

penggunaan lahan,(FAO dalam Sitorus,1998). Pentingnya kegiatan evaluasi 

lahan/medan guna mengetahui tingkat kesesuaian medan yang ada, agar terhindar 

dari kerusakan lahan maupun bencana yang mungkin terjadi seperti tanah longsor. 

Kasus – kasus yang timbul akibat tidak memperdulikan karakteristik medan sesuai 

peruntukkannya, sebagaimana terjadi di Wilayah Kecamatan Ngargoyoso 

Kabupaten Karanganyar. 

Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi 

terjadinya bencana alam yang tinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh letak 

wilayahnya berada di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian rata rata 700-1200 

Mdpl (BPS Kecamatan Ngargoyoso,2017). Secara morfologi Kecamatan 

Ngargoyoso memiliki kondisi topografi yang bergelombang serta lereng yang 

curam. Data potensi daerah rawan bencana dapat dilihat selengkapnya pada tabel 

1.1. berikut. 

Tabel 1.1. Tabel Daerah Rawan Bencana Kecamatan Ngargoyoso 

Kecamatan Jenis Bencana Lokasi Luas (Ha) 

Ngargoyoso 

 

Tanah Longsor 

 

Desa Kemuning 

Desa Girimulyo 

Desa Dukuh 

35,62 

10,17 

4,3 

Puting Beliung Desa Ngadirejo 3,5 

 Jumlah 53,59 

Sumber: BPBD Kabupaten Karanganyar, 2018 
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Berdasarkan tabel 1.1. Kecamatan Ngargoyoso memiliki potensi rawan akan 

terjadinya bencana. Potensi rawan bencana yang paling banyak terjadi ialah 

potensi bencana tanah longsor yang mencapai total luasannya 50,09 Ha. Hal ini 

diperkuat dengan tingginya intensitas curah hujan mencapai 258,75 mm/bulan. 

Intensitas curah hujan yang tinggi mendorong terjadinya longsor lebih intensif 

dibandingkan kejadian bencana lainnya. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya 

kejadian longsor yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan Ngargoyoso. 

Adapun data kejadian longsor serta sebaranya tersaji lengkap pada tabel 1.2. 

berikut. 

Tabel 1.2. Jumlah Kejadian Longsor Kecamatan Ngargayoso 

Desa  

Tahun kejadian Longsor 

Jumlah 
2013 2014 2015 2016 2017 

Puntukrejo 

Berjo 

Girimulyo 

Segoro gunung 

Kemuning 

Nglegok 

Dukuh 

Jatirejo 

Ngargoyoso  

3 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

3 

3 

3 

4 

8 

0 

1 

0 

0 

2 

13 

23 

2 

10 

3 

4 

0 

4 

3 

3 

18 

2 

11 

3 

10 

2 

4 

13 

2 

7 

0 

14 

1 

1 

2 

17 

24 

21 

53 

8 

44 

7 

16 

4 

28 

Jumlah 9 22 61 56 57 205 

Sumber: BPBD Kabupaten Karanganyar,2018 

Kejadian longsor yang ada pada Kecamatan Ngargoyoso pada tabel 1.2. dari 

tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan, dengan jumlah mencapai 205 

kejadian. Kejadian bencana longsor yang ada berdampak pada penggunaan lahan 

yang ada di sekitarnya, terutama untuk tempat rekreasi dan wisata. Faktanya 

kejadian longsor yang ada salah satunya berdampak pada terkenanya daerah 

rekreasi dan wisata yang terjadi di daerah wisata Tinggir Park pada tahun 2016 

sehingga menyebabkan kerugian mencapai 2.5jt,(Sastro Pono,2016, 

http//ngargoyoso.com/tag/longsor/tenggir-park/,diakses 10 Desember 2018). 

Dampak dari kejadian longsor yang menimpa tempat rekreasi dan wisata tersebut, 

di sebabkan oleh alih fungsi lahan yang tidak sesuai untuk peruntukannya, 
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terutama untuk di jadikan sebagai tempat rekreasi dan wisata. Perubahan alih 

fungsi lahan untuk tempat rekreasi dan wisata dipengaruhi oleh kondisi wilayah  

yang terdiri dari banyaknya lembah, pebukitan, dan pegunungan. Kondisi tersebut 

membuat wilayah Ngargoyoso memiliki keindahan alam yang potensial di 

bandingkan dengan wilayah lainnya. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya 

jumlah tempat rekreasi dan wisata yang ada. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan 

rekreasi dan wisata di Kecamatan Ngaroyoso antara lain seperti Air Terjun 

Jumog, Air Terjun Parang ijo, Lembah Similir, Kebun Teh Kemuning, Telaga 

Madirdha, Ndorodongker, Balai Ndeso, Balai Branti dan yang lainnya. Data 

obyek wisata di Kecamatan Ngargoyoso, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

1.3. berikut. 

Tabel 1.3. Obyek Wisata di Kecamatan Ngargoyoso 

No 
Nama wisata Jenis wisata 

Tahun 

peresmian 
Pengelola 

1 Telaga Madirda Alam - Masayarakat desa 

2 Kebun Teh Kemuning Alam - Masayarakat desa 

3 Air Terjun Jumog Alam 2004 PEMKAB 

4 Candi Sukuh Sejara&Budaya 2005 PEMKAB 

5 Air Terjun Parangijo Alam 2005 PEMKAB 

6 TAHURA Alam 2007 PEMKAB 

7 Lembah Semilir Alam 2010 Masayarakat desa 

8 Dorodongker Alam&Kuliner 2010 Pribadi 

9 Balebranti Kuliner 2011 Pribadi 

10 Tubing river Alam 2012 Masayarakat desa 

11 Balai Ndesa Alam&Kuliner 2015 Pribadi 

12 Kampoeng karet Alam 2017 Masayarakat desa 

13 Taman Bintang Alam 2017 Masayarakat desa 

14 Jembatan Kalimas Alam 2017 Masayarakat desa 

15 Resto Omah Kodok Alam&Kuliner 2017 Pribadi 

16 Tinggir Park Alam  2017 Masayarakat desa 

18 Kampung Gadungan Alam&Kuliner 2018 Masayarakat desa 

19 Taman Sarawati Alam&Kuliner 2018 Pribadi 

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar dan Kecamatan Ngargoyoso,2018 

Berdasarkan Tabel 1.3. dapat dilihat obyek wisata yang berada pada 

Kecamatan Ngargoyoso memiliki 19 lokasi yang tercatat dalam Dinas Pariwisata 

Karanganyar. Peningkatan jumlah lokasi rekreasi dan wisata di Kecamatan 

Ngargoyoso sangat pesat dari tahun ketahunnya. Peningkatan tersebut seiring 
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berjalannya waktu akan terus bertambah dari tahun ketahunnya. Bertambahnya 

tempat rekreasi dan wisata harus disertai dengan penentuan lokasi yang sesuai 

karakteristik medannya agar terhindar dari kerusakan dan faktor merugikan yang 

ada. Berdasarkan masalah – masalah yang terjadi penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul “ Analisis Kesesuaian Medan Untuk Tempat Rekreasi 

dan Wisata di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 

2018” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan Sebagai berikut. 

1. bagaimana kelas kesesuaian medan untuk lokasi rekreasi dan wisata di 

Kecamatan Ngargoyoso?, 

2. bagaimana peta agihan kelas kesesuaian medan untuk lokasi rekreasi dan 

wisata di Kecamatan Ngargoyoso?, dan 

3. bagaimana faktor pembatas kesesuaian medan untuk lokasi rekreasi dan 

wisata di Kecamatan Ngargoyoso? 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dibuat tujuan sebgai berikut. 

1. menganalisis kelas kesesuaian medan untuk lokasi rekreasi dan wisata di 

Kecamatan  Ngagoyoso, 

2. menganalisis Peta agihan kesesuaian medan untuk lokasi rekreasi dan 

wisata di Kecamatan  Ngargoyoso, dan 

3. menganalisis faktor pembatas kesesuaian medan untuk lokasi rekreasi dan 

wisata di Kecamatan Ngargoyoso. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut. 

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

program sarjana S1 Fakultas Geografi, 

2. Sebagai informasi dan pengembangan bagi pemerintah Kecamatan 

Ngargoyoso kususnya Kabupaten Karanganyar dalam mengambil 

kebijakan guna perencanaan tempat rekreasi yang sesuai untuk 

peruntukannya, dan 
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3. Menambah khasanah keilmuan kepada pembaca, sehingga dapat dijadikan 

referensi bagi peneliti sejenis. 

1.5. Telaah Pustaka & Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

a) Wisata 

Wisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, 

yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan 

untuk berusaha (bussines) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, 

tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan 

atau rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (A. 

Yoeti, 1985).  

Pengertian lain menyebutkan bahwa wisata adalah suatu proses 

kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain keluar 

tempat tinggalnya. Dorongan kepergian adalah karena berbagai 

kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, 

agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin 

tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Istilah pariwisata 

berhubungan erat dengan perjalanan wisata yaitu sebagai suatu perubahan 

tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu 

alasan untuk kegiatan menghasilkan upah (Suwantoro, 2002 dalam I Gede 

Pitana, 2009). Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wisata 

adalah kegiatan yang sangat diperlukan dalam masyarakat untuk menikmati 

perjalanan dan untuk bertamasya. 

b) Rekreasi 

Sarana rekreasi merupakan  salah satu sarana yang mungkin perlu 

dikembangkan disuati daerah. Pengembangan suatu jenis rekreasi di suatu 

daerah wisata tergantung dari sifat wisata yang bersangkutan 

(sarwono,2007). Sarana rekreasi dikembangkan guna melihat potensi yang 

ada pada suatu daerah yang dapat dijadikannya tempat rekreasi maupun 

sebagai tempat wisata. Dalam hal ini tempat rekreasi dan tempat wisata bisa 
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berupa taman bermain, rumah makan dan lainya yang menjadi rujukan 

seseorang untuk datang ketempat tersebut. 

c) Tanah dan Lahan/medan 

Lahan/Medan 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, termasuk di dalamnya juga hasil 

kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang, seperti hasil reklamasi laut, 

pembersihan vegetasi, dan juga hasil yang merugikan seperti tanah yang 

tersalinasi (FAO, 1976 dalam Arsyad, 1989).  

Lahan/Medan dalam kehidupan sehari – hari sering dimanfaatkan oleh 

manusia untuk memenuhi kebutuhan, maka sering disebut penggunaan 

lahan. Penggunaan lahan adalah (Land use) adalah bentuk intervensi 

(Campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidup baik materi, maupun spiritual (Arsyad, 1989). Dalam 

penggunaannya lahan dibagi menjadi kelas besar, yaitu dibagi menjadi 2 

bagian menjadi penggunaan lahan pertanian, dan non pertanian. Penggunaan 

lahan sebagai pertanian dibagi menjadi sub – sub kelas yaitu antara lain, 

seperti tegalan, sawah, kebun kopi, kebun karet, padang rumput, hutan 

produksi, hutan lindung, padang alang – alang, dan sebagainya. Sedangkan 

penggunaan lahan bukan pertanian dapat dibedakan ke dalam 

penggunaannya mencakup wilayah desa, atau kota (permukiman), industri, 

rekreasi, pertambangan, dan sebagainya (Dit. Land use, 1967 dalam Arsyad, 

1989). 

Tanah adalah sumber daya alam yang terpenting yang menghasilkan 

bahan makanan, pakaian, bahan bangunan, elemen – elemen dasar dari 

bahan produk pabrik (Manufactured products), tempat tinggal manusia 

melakukan berbagai kegiatan seperti industri, transportasi, wisata, dan 

sebagainya (Sartohadi, 2014).  

d) Evaluasi lahan/Medan 

Evaluasi lahan/medan adalah proses penilaian penampilan atau keragaan 

(perfomance) lahan/medan jika dipergunakan untuk tujuan tertentu, meliputi 
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pelaksanaan dan interpretasi survei, dan studi bentuk lahan, tanah, vegetasi, 

iklim, dan aspek lahan lainnya, agar dapat mengidentifikasi, dan membuat 

perbandingan berbagai penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan 

(FAO, 1976 dalam Arsyad, 1989). Kegiatan evaluasi lahan/medan bukan lah 

ilmu ekonomi, akan tetapi juga bukan melulu ilmu displin fisik karena juga 

mencakup parameter sosial – ekonomi dalam menilai data fisik. 

Berdasarkan kaitanya dengan parameter sosial – ekonomi dapat dibedakan 

menjadi menjadi 2 pendekatan (Arsyad,1989):  

a. Evaluasi kualitatif  

Evaluasi kualitatif adalah evaluasi yang dilaksanakan dengan cara 

mengelompokkan lahan/medan kedalam beberapa kategori 

berdasarkan perbandingan relatif kualitas lahan/medan tanpa 

melakukan perhitungan secara terinci, dan tepat biaya, dan pendapatan 

bagi penggunaan lahan tersebut.  

b. Evaluasi Kuantitatif 

Evaluasi kuantitaif diperlukan pada survei kriteria sosial yang dapat 

diukur. Evaluasi ini diperlukan pada survei kelayakan (Feasibility 

grade land evaluation). 

e) Kesesuaian medan 

Kesesuaian medan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang 

lahan/medan untuk sesuatu penggunaan tertentu (Sitorus,1998). kelas 

sesuaian suatu areal dapat berbeda tergantung daripada tipe penggunaan 

lahan yang sedang dipertimbangkan. Kesesuian medan hakekatnya 

berhubungan dengan evaluasi lahan untuk satu penggunaan tertentu. 

f) Kesesuaian lahan/medan untuk rekreasi dan wisata 

Peruntukan bagi rekreasi dan wisata berbeda dari penggunaan lahan 

untuk pertanian dan kehutanan karena pada dasarnya kegiatan ini dapat 

dikatakan tidak produktif hanya sebagai kegiatan ekonomi non pertanian. 

Sumber daya yang dinalai untuk tempat rekreasi dan wisata dari tanah, 

ketersedian air hingga hambatan untuk didirikannya suatu tempat rekreasi 

dan wisata.(Sitorus,1998) 
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Evaluasi dilakukan secara kualitatif dan akan sangat tergantung dari 

para penilai. Namun demikian dengan evaluiasi tersebut dapat 

memberikan gambaran terhadap kualitas lahan/medan yang digunakan 

untuk tempatb rekreasi dan wisata,(Sarwono,2007). 

Kesesuian lahan/medan untuk tempat rekreasi dan wisata adalah 

suatu tanah lapang yang dapat di gunakan sebagai rekreasi dan wisata 

seperti halnya rumah makan, taman yang secara intensif digunakan untuk 

tempat rekreasi dan wisata. Oleh karena itu di perlukan daerah daerah 

yang datar, drainase yang baik, tanpa adanya batuan di permukaan. 

Kesesuaian medan untuk tempat rekreasi dan wisata mempunyai kriteria  

berikut ini: 

 Baik  :Tempat wisata yang mempunyai kriteria baik ialah tempat   

yang dapat di jadikan sebagai lokasi rekreasi dan wisata 

yang tidakanya faktor penghambat 

 Sedang :Tempat wisata yang mempunyai kriteria sedang ialah 

tempat   yang dapat di jadikan sebagai lokasi rekreasi dan 

wisata yang tetapi perlu adanya pengolahan dikarenakan  

adanya faktor penghambat yang ada 

 Burk :Tempat wisata yang mempunyai kriteria buruk ialah 

tempat   yang tidak dapat di jadikan sebagai lokasi rekreasi 

dan wisata yang terdapatnya faktor penghambat yang 

banyak 
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1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Fajar Dania N.K(2009) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi 

Medan untuk Pemukiman di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.” 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. menentukan karaakteristik medan untuk lokasi pemukiman di 

Kecamatan Selogiri, dan 

2. menentukan evaluasi medan untuk pengembangan lokasi pemukiman 

di Kecamatan Selogiri. 

Data yang digunakan penelitian adalah kemiringan lereng, jumlah dan 

kerapatan alur, kondisi banjir/penggenangan, tingkat erosi permukaan, tingkat 

bahaya longsor, drainase permukaan, tingkat pelapukan, kekuatan batuan, 

daya dukung tanah, dan kedalaman airtanah. Metode yang digunakan dalam 

penelitian denngan metode survey dengan tehnik pengambilan sempel berupa 

stratifed sampling dengan satuan medan sebagai unit satuan analisis.  

Hasil dari penelitian adalaah daearah penelitian mempunyai tiga kelas 

sesuai medan untuk pemukiman yaitu kelas I(sangat baik) II(sedang) III(jelek 

hingga sangat jelek) faktor penghambat utama dalam penelitian adalah, 

kemiringan lereng, kerapatan alur, drainase permukaan, tekstur tanah, tingkat 

erosi,  kekuatan  batuan, tingkat pelapukan, kedalaman airtanah, tekstur. 

Penyebaran kelas kesesuaian medan untuk permukiman adalah kelas  I  di  

satuan  medan  F1.I.Gr,  kelas  II  di  satuan   medan D3.IV.Li dan D4.III.Li 

dan kelas III di satuan medan    D2.V.Li dan D1.VI.Li. 

Dhanar Syahrizal Akhmad (2014) melakukan penelitian tentang lahan 

yang berjudul “Kesesuaian Lahan sebagai Ekowisata Bahari di Pantai 

Tanjung Natuna” tujuan dari penelitianini adalah: 

1. mengetahui kesesuaian medan sebagai kawasan wisata bahari di Pantai 

Tanjung Natuna, dan 

2. Mengetahui daya dukung lahan terhadap kawasan wisata di Pantai 

Tanjung Natuna. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan data primer dan data 

sekunder. Data primer kemiringan pantai, penutup lahan, biota pantai,tipe 
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pantai ketersediaan air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

Sueveydengan tehnik pengmpulan data dengan observasi secara langsung 

dilapangan dan menggunakan analisis data deksriptif mendeskripsikan hasil 

survey dan observasi dilapangan 

Hasil dari penelitian ini adalah Nilai kelas kesesuaian wisata di Pantai 

Tanjung Kabupaten Natuna, untuk wisata pantai kategori rekreasi mempunyai 

skor total 94 dengan kelas kesesuaian wisata S1, untuk wisata bahari kategori 

snorkeling mempunyai skor total 57 dengan kelas kesesuaian wisata S1, dan 

untuk wisata bahari kategori menyelam mempunyai skor total 48 dengan 

kelas kesesuaian wisata S2. Berdasarkan baku mutu kualitas air laut yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 dan 

Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality 

Tahun 2000 khusus untuk parameter kecerahan, kualitas perairan di kawasan 

Pantai Tanjung Kabupaten Natuna termasuk masih sesuai 

untukdikembangkan untuk kegiatan ekowisata. Pantai Tanjung memiliki daya 

dukung kawasan terhadap kepadatan pengunjung sebanyak 6748 orang setiap 

hari selama 8 jam, untuk rekreasi pantai sebanyak 68 orang, untuk berenang 

136 orang, berperahu 272 orang, dan berjemur 272 orang, sedangkan untuk 

kegiatan wisata bahari Snorkeling memiliki daya dukung 4000 orang, dan 

menyelam 2000 orang. Tabel penelitian sebelumnya tersaji pada tabel 1.4 

berikut. 
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Tabel 1.4 Tabel penelitian sebelumnya 
Nama peneliti  Judul Tujuan Metode Hasil  

Fajar Dania 
N.K(2009)) 

“Evaluasi 
medan untuk 
pemukiman di 
Kecamatan 
Selogiri 
Kabupaten 
Wonogiri.” 

Tujuan dari penelitian ini 
adalah: 

1. Menentukan karaakteristik 
medan untuk lokasi 
pemukiman di Kecamatan 
Selogiri 

2. Menentukan evaluasi 
medan untuk 
pengembangan lokasi 
pemukiman di Kecamatan 
Selogiri 

 

Data yang digunakan penelitian adalah kemiringan 

lereng, jumlah dan kerapatan alur, kondisi 

banjir/penggenangan, tingkat erosi permukaan, 

tingkat bahaya longsor, drainase permukaan, 

tingkat pelapukan, kekuatan batuan, daya dukung 

tanah, dan kedalaman airtanah. Metode yang 

digunakan dalam penelitian denngan metode survey 

dengan tehnik pengambilan sempel berupa stratifed 

sampling dengan satuan medan sebagai unit satuan 

analisis.  

 

Hasil dari penelitian adalaah daearah penelitian 

mempunyai tiga kelas sesuai medan untuk 

pemukiman yaitu kelas I(sangat baik) II(sedang) 

III(jelek hingga sangat jelek) faktor penghambat 

utama dalam penelitian adalah, kemiringan 

lereng, kerapatan alur, drainase permukaan, 

tekstur tanah, tingkat erosi,  kekuatan  batuan, 

tingkat pelapukan, kedalaman airtanah, tekstur. 

Penyebaran kelas kesesuaian medan untuk 

permukiman adalah kelas  I  di  satuan  medan  

F1.I.Gr,  kelas  II  di  satuan   medan D3.IV.Li dan 

D4.III.Li dan kelas III di satuan medan    D2.V.Li 

dan D1.VI.Li. 

 

Dhanar 
Syahrizal 
Akhmad 
(2014))  

“Keseuaian 
lahan sebagai 
ekowisata 
bahari di Pantai 
Tanjung 
Natuna” 

tujuan dari penelitianini 

adalah: 

1. Mengetahui kesesuaian 

medan sebagai kawasan 

wisata bahari di Pantai 

Tanjung Natuna 

2. Mengetahui daya dukung 

lahan terhadap kawasan 

wisata di Pantai Tanjung 

Natuna 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

data primer dan data sekunder. Data primer 

kemiringan pantai, penutup lahan, biota pantai,tipe 

pantai ketersediaan air. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah Sueveydengan tehnik 

pengmpulan data dengan observasi secara langsung 

dilapangan dan menggunakan analisis data 

deksriptif mendeskripsikan hasil survey dan 

observasi dilapangan 

 

Hasil dari penelitian ini adalah Nilai kelas 

kesesuaian wisata di Pantai Tanjung Kabupaten 

Natuna, untuk wisata pantai kategori rekreasi 

mempunyai skor total 94 dengan kelas 

kesesuaian wisata S1, untuk wisata bahari 

kategori snorkeling mempunyai skor total 57 

dengan kelas kesesuaian wisata S1, dan untuk 

wisata bahari kategori menyelam mempunyai 

skor total 48 dengan kelas kesesuaian wisata S2. 
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Lanjutan Tabel 1.4 

Radhistya irek 

santosa (2018) 

Analisis 

Kesesuaian 

medan untuk 

rekreasi dan 

wisata di 

Kecamatan 

Nggargoyoso 

tahun 2018 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisi kelas 

kesesuaian medan untuk 

lokasi rekreasi dan wisata 

di Kecamatan  Ngagoyoso  

2. Menganalisi agihan 

kesesuaian medan untuk 

lokasi rekreasi dan wisata 

di Kecamatan  Ngagoyoso  

3. Menganalisis faktor 

pembatas kesesuaian 

medan unuk lokasi rekreasi 

dan wisata di Kecamatan 

Ngargoyoso 

 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Survei. Metode 

survei menekankan pada perolehan fakta – fakta 

dari gejala yang ada dan mencari keterangan 

secara faktual.dengan metode pengambilan 

sampel menggunakan menggunakan metode 

stratified sampling yaitu pengambilan sampel 

dilakukan berdasarkan satuan medan yang 

berbeda. pada setiap satuan medan yang berbeda 

diambil satu dengan strata satuan medan. 

 

Hasil dari penelitian yangb telah dilakukan 

adalah kesesuaian medan untuk tempat 

rekreasi dan wisata yang ada di daerah 

penelitian termasuk dalam kelas sedang dan 

buruk. Tingkat kesesuaian sedang memiliki 

luasan 1204,94 Ha dan kesesuaian yang buruk 

memiliki luasan 4924,98 Ha. Kesesuaian 

medan sedang dapat didirikan tempat rekreasi 

dan wisata tetapi harus adanya konservasi. 

Sedangkan untuk kondisi kesesuaian medan 

yang buruk perlu adanya penanganan medan 

yang serius dikarenakan kondisi medan ini 

mendominasi daerah penelitian, Agihan kelas 

kesesuaian medan sedang dan buruk terdapat 

pada setiap desa di Kecamatan Ngargoyoso, 

dengan luasan yang paling besar 175,47 ha 

untuk kelas sedang di Desa Punturejo, dan 

luasan yang paling besar untuk kelas buruk di 

Desa Berjo dengan luasan 1466,81 ha. Hasil 

faktor pembatas yang paling dominan adalah 

Kedalaman Tanah, Drainase, dan Lereng. 

 

Sumber: Peulis, 2018
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1.6. Kerangka Pikir 

Wilayah yang berada pada kaki Gunung Lawu memiliki kondisi 

morfologi yang berbukit hingga pegunungan dan memiliki lereng yang 

curam. Hal tersebut menjadikan wilayah rawan akan terjadinya bencana 

longsor. Kondisi tersebut di perparah dengan tingginya intensitas curah 

hujan, sehingga mendorong kejadian longsor lebih intensif. Dibalik 

kondisi wilayah yang tinggi akan kejadian longsor, juga terdapat banyak 

potensi alam yang dijadikan sebagai tempat rekreasi dan wisata. Jumlah 

rekreasi dan wisata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal 

tersebut, apabila tidak diimbangi dengan melihat kondisi karakteristik 

lahan/medan yang ada, akan memicu timbulnya kekhawatiran akan 

dampak dari terjadinya bencana longsor yang menimpa pada tempat 

rekreasi dan wisata.  Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya 

penilaian terhadap karakteristik lahan. 

Perlunya penilaian karakteristik medan untuk mengetahui tingkat 

kesesuaian medan yang akan digunakan agar tercipta kondisi yang aman 

dan nyaman. Penilaian tersebut meliputi lereng, tekstur tanah, 

permeabilitas, kedalaman efektif atau solum, drainase, dan erosi bahaya 

longsor. Hasil penilaian parameter tersebut akan digunakan sebagai acuan 

dalam pengklasifikasian kelas kesesuaian medan. Hasil pengklasifikasian 

kelas kesesuaain medan kemudian dijadikan pedoman atau arahan untuk 

pemilihan medan yang akan dijadikan sebagai tempat rekreasi dan wisata, 

agar didapati lokasi yang sesuai, sehingga  mengurangi resiko akibat alih 

fungsi penggunaan lahan. Kerangka alir penelitian dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

. 
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1.6.1. Diagram Kerangka Alir Penelitian 

Gambar 1.1 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Penulis, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi wilayah pada 

kaki gunung lawu 

Kondisi lereng yang curam Curah hujan yang tinggi 

Potensi bencana longsor Potensi rekreasi dan wisata 

Evaluasi lahan/medan 

Kesesuaian medan  untuk rekreasi dan 

wisata 
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1.7. Batasan Oprasional 

Evaluasi lahan/medan adalah proses penilaian penampilan atau keragaan 

(perfomance) lahan/medan jika dipergunakan untuk tujuan tertentu, 

meliputi pelaksanaan dan interpretasi survei, dan studi bentuk lahan, tanah, 

vegetasi, iklim, dan aspek lahan lainnya, agar dapat mengidentifikasi, dan 

membuat perbandingan berbagai penggunaan lahan yang mungkin 

dikembangkan (FAO, 1976 dalam Arsyad, 1989). 

Lahan/medan 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, termasuk di dalamnya juga 

hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang, seperti hasil reklamasi 

laut, pembersihan vegetasi, dan juga hasil yang merugikan seperti tanah 

yang tersalinasi (FAO, 1976 dalam Arsyad, 1989).  

Kesesuaian medan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang 

lahan/medan untuk suatu penggunaan tertentu. Kelas kesesuaian suatu 

areal dapat berbeda tergantung dari pada tipe penggunaan lahan yang 

sedang di pertimbangkan (Sitorus, 1998) 

Klasifikasi Kesesuaian medan adalah pengelompokkan lahan/medan ke 

dalam satuan – satuan khusus menurut kesesuaiannya, untuk penggunaan 

yang paling intensif dan perlakuan guna tempat rekreasi dan wisata. 

(Sitorus, 1998).  

Satuan Medan Adalah area dari medan yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik medan tertentu sehingga dapat ditentukan bedanya pada peta 

(FAO, 1976 dalam Taryono, 1997). 

Obyek wisata suatu tempat yang mempunyai keindahan dan dapat dijadikan 

sebagai tempat hiburan bagi orang yang berlibur dalam upaya memenuhi 

kebutuhan rohani dan menumuhkan cinta keindahan alam (Oka A. Yoeti, 

1985) 

Rekreasi  suatu tempat untuk menyediakan kesenangan baik secara fisik 

maupun secara mental bagi pengunjung (Sitorus, 1998). 


