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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam komoditi 

pertanian dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Jenis 

pertanian di Indonesia sangat homogen dan bervariasi. Banyaknya variasi 

tersebut tidak lepas dari lahan yang sangat luas. Lahan merupakan sumber daya 

fisik wilayah yang sangat penting untuk diperhatikan dalam proses penggunaan 

lahan. Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, 

hidrologi, dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses 

penggunaannya termasuk di dalamnya adalah akibat-akibat kegiatan manusia, 

baik pada masa lalu maupun sekarang (Hardjowigeno S dan Widiatmaka). 

Saat ini, pengembangan pertanian lahan kering di Indonesia mempunyai 

harapan yang besar dalam mewujudkan pertanian tangguh di masa mendatang. 

Potensi dan luas lahannya yang jauh lebih besar daripada lahan sawah atau 

lahan gambut.  Lahan kering beriklim basah dicirikan oleh pola hujan 

Monsoonatau region A yaitu dimana wilayahnya memiliki perbedaan yang jelas 

antara periode musim hujan dan periode musim kemarau dan tipe curah hujan 

yang bersifat unimodial atau satu puncak hujan (Aldrian, 2007), serta 

mempunyai penyebaran cukup luas, meliputi 74,58 juta hektar dimana sekitar 

49 juta hektar merupakan lahan potensial untuk pengembangan pertanian 

tanaman pangan. Kendala utama adalah tingkat produktivitas yang rendah, 

dicirikan oleh reaksi tanah masam, miskin hara, bahan organik rendah, 

kandungan besi, mangan, dan aluminium tinggi melebihi batas toleransi 

tanaman serta erosi (Hidayat dan Santoso, 2000).  

Umumnya di daerah tropika basah seperti Indonesia, selain faktor iklim dan 

topografi, faktor bahan induk tanah paling dominan pengaruhnya terhadap ciri 

dan sifatnya tanah yang terbentuk serta potensinya untuk pertanian. 
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Kondisi iklim basah dengan curah hujan dan suhu tinggi menyebabkan 

pelapukan bahan induk berjalan sangat intensif membentuk tanah berpelapukan 

tinggi (Kartasapoetra, 2004), serta cenderung menurunkan kualitas lahan dan 

tingkat produktivitas pertanian. Produksi pertanian pada lahan kering akan 

dipercepat lagi oleh adanya erosi yang terjadi secara alami atau karena 

penggunaan lahan yang “tidak sesuai” (Arsyad, 2006).  Djaenuddin dkk (2000) 

telah menetapkan beberapa kualitas lahan untuk menentukan tingkat kesesuaian 

lahan pada tanaman jagung. Kualitas lahan ini antara lain: rejim 

kelembaban/kondisi temperatur, ketersediaan air, ketersediaan oksigen, media 

perakaran, retensi hara, ketersediaan hara dan bahaya erosi. 

Kemiringan lereng berpengaruh terhadap kualitas lahan dan merupakan 

salah satu parameter dalam menentukan tingkat kesesuaian lahan suatu tanaman 

tertentu (Senawi, 1999). Tanaman semusim umumnya menghendaki lahan yang 

memiliki kemiringan datar sampai agak landai atau kemiringan lereng antara 0-

8% dan tanpa adanya bahaya erosi (Hardjowigeno dkk, 1993). Evaluasi lahan 

merupakan suatu pendekatan atau cara untuk menilai potensi sumber daya 

lahan. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan atau arahan 

penggunaan lahan yang diperlukan, dan akhirnya nilai harapan produksi yang 

kemungkinan akan diperoleh (Departemen Pertanian, 2002).  

Evaluasi kesesuaian lahan sangat diperlukan untuk perencanaan 

penggunaan lahan yang produktif dan lestari. Penggunaan teknologi berbasis 

komputer untuk mendukung perencanaan tersebut semakin diperlukan untuk 

menganalisis, memanipulasi dan menyajikan informasi dalam bentuk tabel dan 

keruangan. Salah satu teknologi tersebut adalah Sistem Informasi Geografis 

(SIG) yang memiliki kemampuan membuat model yang memberikan 

gambaran, penjelasan dan perkiraan dari suatu kondisi faktual. Karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan model, informasi dan gambaran 

keruangan tentang komoditas yang cocok di Kecamatan Manyaran Kabupaten 

Wonogiri secara cepat dan akurat. Kecamatan Manyaran memiliki beberapa 
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komoditas utama pertanian, salah satunya adalah jagung. Tabel 1.1 menjelaskan 

beberapa komoditas pertanian yang ada di Kecamatan Manyaran. 

Tabel 1.1 Komoditas Tanaman Jagung Pertanian Kecamatan Manyaran 

Tahun 

Luas panen 

(Ha) 

Rata-rata 

Produksi 

Produksi 

(Kwintal) 

2013 1.641 36.38 5.700 

2014 1.081 50.23 5.429 

2015 1.081 50.23 5.429 

2016 1.360 61.04 8.301 

2017 1.360 61.04 8.301 

    

Sumber: Kecamatan Manyaran Dalam Angka (5 Tahun terakhir) 

Oleh karena itu dari latar belakang di atas di dapatkan judul penelitian yaitu 

“EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN JAGUNG DI 

KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI”. 

1.2. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas maka dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apa faktor-faktor pembatas yang dominan untuk kesesuaian lahan 

tanaman jagung di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri pada 

tahun 2018? 

2. Bagaimana tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di 

Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri? 

1.3. Tujuan 
Dari rumusan masalah di atas maka dapat menentukan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui faktor-faktor pembatas yang dominan untuk kesesuaian 

lahan terhadap tanaman jagung di Kecamatan Manyaran Kabupaten 

Wonogiri. 

2. Menganalisis secara spasial tingkat kesesuaian lahan terhadap tanaman 

jagung di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri. 
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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 

Manyaran khususnya Kabupaten Wonogiri dalam mengambil kebijakan 

guna perencanaan tempat rekreasi yang sesuai untuk peruntukannya, dan 

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. Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian Lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan 

sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kelas kesesuaian suatu area 

dapat berbeda tergantung dari tipe penggunaan lahan yang sedang di 

pertimbangkan. 

Van Zuidam (dalam Racmawati, 2003) dalam bukunya yang 

berjudul “Terrain Analysis and Clasification Using Area Photograph a 

Geomorfologi Approach” mengemukakan bentuk lahan adalah 

kemampuan lahan yang membentuk oleh proses-proses alami yang 

mempunyai susunan tertentu dalam jumlah karakteristik fisikal dan 

visual tertentu dimanapun bentuk lahan itu ditentukan. FAO (1976) 

dalam bukunya yang berjudul “A Framework for Land Evoluation” 

mengemukakan bahwa suatu lahan yang dibatasi dalam peta dan 

mempunyai karakteristik tertentu. Suatu wilayah berbeda kesesuaian 

lahannya tergantung dari penggunaannya.  Menurut FOA klasifikasi 

kesesuaian lahan menjadi 4 (empat) kategori: 

1.  Orde kesesuaian lahan (orde) menunjukkan secara umum. 

2.  Kelas kesesuaian lahan (class) menunjukkan tingkat kesesuaian  

 dalam orde. 

3.  Sub- kelas kesesuaian lahan (sub-class) menentukan jenis  
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pembatas atau macam perbaikan yang diperlukan dalam kelas. 

4.  Unit menunjukkan perbedaan-perbedaan kecil yang diperlukan.  

Dalam pengolahan di dalam sub-kelas. Orde dibagi menjadi dua 

yaitu orde S (sesuai) dan orde N (tidak sesuai), orde S (sesuai) yaitu  

lahan yang dapat digunakan untuk satu penggunaan  tertentu  secara  

lestari, tanpa atau sedikit resiko kerusakan terhadap sumber daya 

lahannya. Orde N (tidak sesuai) yaitu lahan mempunyai kesulitan  

sedemikian  rupa,  sehingga  mencegah  suatu penggunaan  secara 

lestari. Kesesuaian pada tingkat kelas dibagi menjadi lima yaitu: 

1. Kelas S1 (sangat sesuai) 

Kelas SI atau sangat sesuai (Highly Suitable) merupakan lahan yang 

tidak mempunyai pembatas yang berat untuk penggunaan yang secara 

lestari atau hanya mempunyai pembatas tidak berarti dan tidak 

berpengaruh nyata terhadap produksi serta tidak menyebabkan 

kenaikan masukan yang diberikan pada umumnya. 

2. Kelas S2 (cukup sesuai) 

Kelas S2 atau cukup sesuai (Moderately Suitable) merupakan lahan 

yang mempunyai pembatas agak berat untuk mempertahankan tingkat 

pengelolaan yang harus dilakukan. Pembatas akan mengurangi 

produktivitas dan keuntungan, serta meningkatkan masukan yang 

diperlukan. 

3. Kelas S3 (sesuai marginal)  

Kelas S3 atau sesuai marginal (Marginal Suitable) merupakan lahan 

yang mempunyai pembatas yang sangat berat untuk mempertahankan 

tingkat pengelolaan yang harus dilakukan. Pembatas akan mengurangi 

produktivitas dan keuntungan. Perlu ditingkatkan masukan yang 

diperlukan. 

4. Kelas N1 (tidak sesuai pada saat ini) 

Kelas N1 atau tidak sesuai pada saat ini (Currently Not Suitable) 

merupakan lahan yang mempunyai pembatas yang lebih berat, tapi 

masih mungkin untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan 
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tingkat pengetahuan sekarang ini dengan biaya yang rasional. Faktor-

faktor pembatasnya begitu berat sehingga menghalangi keberhasilan 

penggunaan lahan yang lestari dalam jangka panjang. 

5.  Kelas N2 (tidak sesuai untuk selamanya) 

Kelas N2 atau tidak sesuai untuk selamanya (Permanently Not Suitable) 

merupakan lahan yang mempunyai pembatas yang sangat berat, 

sehingga tidak mungkin digunakan bagi suatu penggunaan yang lestari. 

Sub- kelas kesesuaian lahan mencerminkan jenis pembatas atau 

macam perbaikan yang diperlukan dalam satu kelas. Tiap kelas dapat 

dibagi satu atau lebih sub-kelas kecuali tergantung pembatas kelas yang  

ada. Jenis- jenis sub kelas dalam lahan untuk tanaman jagung adalah: 

s: Kondisi lahan (lereng dan batu permukaan) 

n: Ketersediaan unsur hara (N total, P2O5 tersedia, 𝐾𝐾2O tersedia) 

f: Daya menahan unsur hara (KPK, pH tanah) 

x: Toksisitas (salinitas mm hos/cm) 

r:  Media perakaran (drainase tanah, tekstur tanah, kedalaman efektif 

tanah) 

w: Ketersediaan air (jumlah bulan kering, jumlah curah hujan tahunan) 

b: Bahaya banjir 

Dalam evaluasi lahan tingkat tinjau CSR / FAO membutuhkan 

karakteristik lahan yang dikelompokkan dalam kualitas lahan yang 

kemudian dilakukan perbandingan dengan persyaratan tumbuh  

tanaman  yang  dievaluasi dan dapat diukur adalah ciri lahan yang 

mempunyai hubungan  dengan  tujuan  survei,  diukur  dan  analisis. 

Unit yang berada dalam satu sub-kelas mempunyai tingkat kesesuaian  

yang  sama  dalam kelas dan pembatasnya, Sitorus (1985) dalam  

bukunya “Evaluasi  Sumberdaya  Lahan” mengemukakan evaluasi 

sumberdaya  lahan untuk  berbagai penggunaan. Kerangka dasarnya 

adalah membandingkan persyaratan yang diperlukan untuk  

penggunaan  lahan  tertentu  dengan  sifat  sumberdaya  pada  lahan 

tersebut. 
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1.5.2.  Penelitian Sebelumnya 
Rizky Wijayanti, dkk (2007) Melakukan penelitian dengan 

judul “Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Jagung 

Menggunakan Metode Spasial.” Tujuan dari penelitian ini adalah 

Menyajikan data dan informasi tentang evaluasi kesesuaian lahan bagi 

tanaman jagung menggunakan model Spasial. 

Data yang diperlukan meliputi data spasial berupa peta kontur dan peta 

jenis tanah skala 1:25.000 serta data atribut berupa data klimatologi 

wilayah dan hasil pengamatan lapangan terhadap sifat fisik, morfologi 

dan kimia tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan metode survei. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan di Blitar memiliki tiga kelas 

kesesuaian lahan untuk tanaman jagung yaitu “sangat sesuai” 85%, 

“cukup sesuai” 10%, dan “sesuai marginal” 5% dari 150961 ha luas 

wilayah. 

Elfayetti dan Julian Veronika S (2016) Melakukan penelitian 

dengan judul “Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Jagung di 

Kecamatan Binjai Utara.” Tujuan dari penelitian ini adalah 

Menentukan kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Binjai Utara. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan Purposive 

Sampling (metode pengambilan sampel yang bersifat tidak acak). 

Dimana sampel diambil berdasarkan satuan lahan yang diperoleh dari 

gabungan beberapa peta (overley peta). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik observasi, teknik pengukuran langsung dan 

dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pada sampel tanah Kelurahan Jati 

karya dengan KTK 16,36, pH 5,3, unsur Nitrogen 0,09%, Posfor 5,75 

ppm, Kalium 0,2 me/100gr. (2) kesesuaian lahan pada Kecamatan 

Binjai Utara menunjukkan kelas kesesuaian lahan N2 (tidak sesuai 

permanen). Penelitian sebelumnya, dapat dilihat ditabel 1.2 berikut.
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Tabel 1.2 Tabel penelitian sebelumnya 
Nama peneliti  Judul Tujuan Metode Hasil  

Rizky 
Wijayanti, 
dkk, 2007 

Evaluasi 
Kesesuaian 
Lahan Untuk 
Tanaman Jagung 
Menggunakan 
Metode Spasial 

Tujuan penelitian adalah 
untuk menyajikan data 
dan informasi tentang 
evaluasi kesesuaian lahan 
bagi tanaman jagung 
menggunakan model 
Spasial  

Survey  Hasil penelitian menunjukan, di Blitar memiliki tiga kelas kesesuaian 

lahan untuk tanaman jagung yaitu : 

1. Sangat sesuai 85% 

2. Cukup sesuai 10% 

3. Sesuai Marginal 5% 

Elfayetti dan 
Julian 
Veronika S, 
2016 

Evaluasi 
Kesesuaian 
Lahan Untuk 
Tanaman Jagung 
di Kecamatan 
Binjai Utara 

Menentukan Kesesuaian 
Lahan untuk Tanaman 
Jagung di Binjai Utara 

Purposive 
Sampling  

1. Pada sampel tanah Kelurahan Jati Karya dengan KTK 16,36, pH 

5,3, unsur Nitrogen 0,09%, Posfor 5,75 ppm, Kalium 0,2 

me/100gr. 

2. Kesesuaian lahan pada kecamatan Binjai Utara menunjukkan 

kelas kesesuaian lahan N2 (tidak sesuai permanen) 

Dita 
Septiana, 

2018 

Evaluasi 
Kesesuaian 
Lahan Untuk 
Tanaman Jagung 
di Kecamatan 
Manyaran 
Kabupaten 
Wonogiri 

Menentukan tingkat dan 
Kesesuaian Lahan 
Terhadap Untuk Jagung  

Survey  1. Kelas kesesuaian lahan untuk tanaman jagung yang ada didaerah 

penelitian termasuk kelas S1, N1, N2 

2. Faktor pembatas yang paling dominan dari kesesuaian lahan di 

Kecamatan Manyaran adalah kedalaman tanah, drainase, lereng, 

dan sifat kimia tanah 

 
Sumber: Penulis, 2018
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1.6. Kerangka Pikir 

Penelitian ini adalah tentang evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman 

jagung. Kesesuaian lahan untuk tanaman jagung memerlukan kecocokan 

dari lahan yang digunakan untuk produksi jagung dengan menggunakan 

karakteristik lahan yang meliputi kedalaman tanah, batuan permukaan, pH  

tanah,  tekstur tanah,  drainase,  dan sifat  kimia  tanah. 

Daerah penelitian merupakan daerah yang mana analisis keruangan 

yang digunakan untuk penelitian adalah wilayah tersebut. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dari 

data tersebut maka akan dioverlay untuk mendapatkan informasi baru 

berupa peta kesesuaian lahan. 

Melakukan cek lapangan dengan menggunakan peta tentative satuan 

lahan, hal itu untuk mengetahui sesuai tidaknya lahan yang digunakan 

dengan peta yang telah ada. Meliputi karakteristik dari cek lapangan itu  

sendiri  antara  lain  kemiringan  lereng,  drainase,  ke dalam  efektif  tanah, 

batuan  permukaan  dan banjir. 

Pengkelasan merupakan pemberian kelas setelah perhitungan total 

semua parameter yang digunakan. Analisis dalam penelitian ini adalah 

menganalisis dari peta kesesuaian lahan untuk tanaman jagung berdasarkan 

sebaran lokasi tingkat kesesuaian lahan. Diagram kerangka alir penelitian, 

dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut. 

. 
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1.6.1. Diagram Alir Kerangka Penelitian 
Berikut gambar 1.1 tentang diagram alir kerangka penelitian sebagai 
berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

Sumber: Penulis, 2018 
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1.7. Batasan Operasional 
Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu 

penggunaan tertentu (Santun Sitorus, 1998). 

Produktivitas tanah adalah kemampuan tanah untuk menghasilkan  

produksi  pertanian yang optimal  tanpa mengurangi  tingkat  kesuburannya  

(E. Syarifuddin  Sarief,  1985 dalam  Novita  Hastuti,  2000). 

Survei tanah adalah pengamatan yang dilakukan secara sistematis, disertai 

mendeskripsikan, mengklasifikasikan dan memetakan tanah di suatu  

daerah tertentu  (Brady  and Weil,  2002). 

Penggunaan lahan adalah aktivitas manusia pada lahan yang berhubungan  

langsung  dengan  lahan  tersebut.  (FAO dalam Global Forest Watch, 2001). 

Lahan adalah Suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu  

yang  meliputi  biosfer,  atmosfer,  tanah,  lapisan  geologi,  hidrologi, 

populasi  tanaman  dan hewan  serta hasil  kegiatan  manusia  masa lalu  dan  

sekarang,  sampai  pada  tingkat  tertentu  dengan  sifat sifat  tersebut  

mempunyai  pengaruh  yang  berarti  terhadap fungsi lahan  oleh  manusia  

pada masa  sekarang  dan  masa  yang  akan datang.  (FAO dalam Sitorus,  

2004) 

Evaluasi lahan merupakan suatu pendekatan atau cara untuk menilai 

potensi sumber daya lahan. Hasil evaluasi lahan akan memberikan 

informasi dan/atau arahan penggunaan lahan yang diperlukan, dan akhirnya 

nilai harapan produksi yang kemungkinan akan diperoleh (Departemen  

Pertanian, (2002). 

Matching merupakan suatu cara penentuan kemungkinan adaptasi tipe 

penggunaan lahan dan kemungkinan-kemungkinan perbaikan kualitas lahan 

(Hauzing, 1986 dalam Arsyad, 1989).


