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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang merupakan supplier 

utama kopi dunia.  Area penanaman kopi Indonesia tersebar di beberapa pulau 

seperti Sumatera, Jawa, Bali, Flores dan Papua. Indonesia merupakan eksportir 

ketiga terbesar pada tahun 1984 – 1996, namun sejak 1997 Vietnam berhasil 

menggeser posisi Indonesia ( Bhatara Bharah N, 2018 dalam Kustiari 2007). 

Perkembangan Kopi di Indonesia semakin meningkat, di tahun 2017, Indonesia 

merupakan produsen kopi terbesar ke-4 di dunia. Posisi pertama ditempati 

Brazil, Vietnam dan Kolumbia ( Bhatara Bharah N, 2018). 

Pada tahun 2017 Indonesia berhasil mengekspor kopi hingga 2.049,1 ton 

setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2018). Berdasarkan data data yang telah 

tercatat Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan yang dapat 

meningkatkan sumber devisit negara maupun menjadi penambah pemasukan 

untuk daerah penghasil kopi tersebut. Kopi pun seiring berjalannya waktu 

menjadi banyak di gemari oleh berbagai kalangan usia baik usia remaja, dewasa, 

ataupun orang tua. Bahkan kopi juga sangat di gemari para penduduk di berbagai 

penjuru dunia karena, kopi tidak hanya sekedar menghilangkan dahaga dan 

penat bagi para penikmatnya tetapi masih banyak khasiat dan manfaat yang 

didapat dari Kopi. Menurut International Coffea Organization (ICO) konsumsi 

kopi meningkat dari tahun ke tahun sehingga peningkatan produksi kopi di 

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengekpor kopi ke negara-negara 

pengonsumsi kopi utama seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang 

(International Coffea Organization (ICO) dalam Muljana, 2006. 

Perkembangan akan produksi dan konsumsi kopi yang terus meningkat di 

Indonesia perlu adanya suatu usaha pembudidayaan terhadap tanaman kopi. 

Usaha tersebut sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas kopi yang 

diharapkan. Usaha pembudidayaan tersebut harus didampingi oleh evaluasi 

lahan untuk menjaga kondisi lahan dari kerusakan yang terjadi akibat 
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penanaman kopi yang dilakukan serta mendukung kegiatan produksi kopi secara 

optimal. Evaluasi lahan merupakan proses penilaian penampilan atau keragaan 

(Performance) lahan jika dipergunakan untuk tujuan tertentu, meliputi 

pelaksanaan dan interpretasi survei dan studi bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim 

dan aspek lahan lainnya, agar dapat mengindentifikasi, dan membuat 

perbandingan berbagai penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan 

(FAO,1976 dalam Taryono, 1997). Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan 

kemampuannya dapat menyebabkan terjadinya degradasi lahan, oleh sebab itu 

evaluasi lahan merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar penggunaan 

lahan sesuai dengan kemampuannya (Widiatmaka dan Hardjowigeno, 2007). 

Tujuan evaluasi lahan adalah untuk mengetahui potensi dan nilai dari suatu lahan 

untuk penggunaan tertentu. Kegiatan evaluasi lahan salah satunya yaitu dengan 

melakukan penilaian kesesuaian lahan untuk tanaman kopi. Kesesuaian lahan 

merupakan proses penilaian potensi/kecocokan (adaptability) suatu lahan untuk 

tipe penggunaan lahan (jenis tanaman dan tingkat pengelolaan) tertentu 

(Widiatmaka dan Hardjowigeno, 2007).  

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Jambu yang didominasi oleh  

petani. Berdasarkan data Kecamatan Jambu dalam angka tahun 2018, jumlah 

masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani/pekebun berjumlah 7.916 

jiwa oleh karena itu membuat sektor pertanian maupun perkebunan yang 

berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian masyarakatnya. Kecamatan 

jambu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Semarang yang eksis 

dalam produksi hasil perkebunannya salah satunya yaitu kopi. Kecamatan Jambu 

memiliki luas wilayah sebesar 51,63 km² berpeluang menjadi penghasil kopi 

terbesar di Kabupaten Semarang. Kecamatan Jambu merupakan wilayah di 

Kabupaten Semarang yang berada pada dataran tinggi dengan ketinggian 495 

mdpl. Berdasarkan kondisi fisik tersebut, wilayah Kecamatan Jambu 

mendukung dalam usaha mengembangkan budidaya tanaman kopi. Potensi  

dalam memproduksi kopi setiap tahunnya juga terbilang cukup tinggi pertahun.  

Kecamatan Jambu mampu memproduksi kopi lebih dari 1.000 ton, yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal akan kopi maupun kebutuhan 
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ekspor. Akan tetapi, dengan produksi kopi yang dihasilkan mencapai lebih dari 

1.000 ton pertahunnya, pada tahun 2016 – 2017 produksi mengalami penurunan 

hasil walaupun tidak secara signifikan baik kopi berjenis robusta maupun 

arabika. 

Produksi kopi yang mengalami penurunan pada tahun 2016 – 2017 

tersebut, perlu dikaji lebih lanjut untuk diketahui apakah yang mempengaruhi 

penurunan produksinya. Oleh karena itu, diperlukan uji kesesuaian lahan untuk 

mengetahui potensi dan perkembangan jumlah produksi tanaman kopi. Agar 

nantinya kopi tersebut dapat didistribusikan dan olah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 1.1 hasil produksi 

kopi berikut. 

  

Tabel 1.1 Jumlah Produksi Tanaman Kopi Kabupaten Semarang 

Tahun Luas Panen (ha) Hasil Produksi (ton) 

2011 3.668,61 1.096,99 

2012 3.678,35 1.459,49 

2013 3.660,77 1.466,61 

2014 3.755,88 1.478,66 

2015 3.693,32 1.479,02 

2016 3.692,32 1.350,66 

2017 3.686,08  1.323,04 

Total 22149,25 9.654,47 
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Semarang dan BPS Kabupaten Semarang (2018) 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan produktivitas tanaman kopi 

mengalami ketidak stabilan dari tahun ke tahun. Perbedaan terlihat ketika pada 

tahun 2015 hingga 2017 produksi mengalami penurunan 1,55 %. Pengembangan 

dan peningkatan hasil produksi tanaman kopi ini harus terus dilakukan agar tetap 

dinikmati oleh para pecinta kopi dan berpeluang bagi para petani kopi yang 

menjual hasil panennya untuk menyambung kehidupan sehari-hari. Penurunan 

jumlah produksi kopi yang tidak signifikan ini perlu dilakukan pengkajian 

kesesuaian lahan untuk tanaman kopi di Kecamatan Jambu ini. Hingga  saat ini 
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belum ada pengkajian lebih lanjut mengenai kesesuaian lahan untuk tanaman 

kopi di Kecamatan Jambu. Berdasarkan latar belakang tersebut oleh karena itu, 

penulis terdorong mengadakan penelitian dengan judul “ Analisis Kesesuaian 

Lahan untuk Tanaman Kopi di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

a. bagaimana analisis kesesuaian lahan serta faktor-faktor pembatas yang 

mempengaruhi untuk tanaman kopi di Kecamatan Jambu Kabupaten 

Semarang dan 

b. bagaimana tingkat kesesuaian lahan di Kecamatan Jambu untuk tanaman 

kopi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

a. menentukan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kopi di Kecamatan 

Jambu Kabupaten Semarang serta faktor-faktor pembatas dan 

b. mengetahui kesesuaian lahan pada tingkat sub kelas untuk tanaman kopi 

di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut. 

a. Penelitian ini sebagai persyaratan kelulusan dan tugas akhir perkuliahan 

(Skripsi) Fakultas Geografi dalam memperoleh gelar Sarjana Geografi 

(S.Geo) di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Sebagai referensi bagi para petani dan pemerintah tentang kesesuaian 

lahan dalam pemanfaatan lahan untuk tanaman kopi khususnya. 

c. Sebagai bahan tambahan referensi penelitian tanaman kopi agar nantinya 

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penelitian selanjutnya. 
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d. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri 

dalam penerapan ilmu penulis yang telah diterima dari Fakultas. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Lahan 

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, 

relief, tanah, air, flora dan fauna serta bentukan hasl budaya manusia 

(Sitanala Arsyad, 1989).  Lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang 

meliputi tanah, iklim, hidrologi dan vegetasi, dimana faktor-faktor 

tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Termasuk didalamnya 

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

sekarang, seperti reklamasi daerah-daerah pantai, penebangan hutan, 

dan akibat-akibat yang merugikan seperti erosi dan akumulasi garam. 

Faktor-faktor sosial dan ekonomi secara murni tidak termasuk dalam 

konsep lahan ini (FAO 1976 dalam Taryono, 1997). 

Lahan memiliki karakteristik yang berbeda beda, karakteristik 

lahan (Land Characteristics) mencakup faktor-faktor lahan yang dapat 

diukur atau ditaksir besarnya seperti lereng, curah hujan, tekstur tanah, 

air yang tersedia dan sebagainya. Satu jenis karakteristik lahan dapat 

berpengaruh terhadap lebih dari satu jenis kualitas lahan, misalnya 

tekstur tanah dapat berpengaruh terhadap tersedianya air, mudah 

tidaknya tanah diolah, kepekaan erosi dan lain-lain (Widiatmaka dan 

Hardjowigeno, 2007). 

 

b. Kesesuaian lahan 

Kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan 

sebidang lahan untuk penggunaan tertentu (FAO 1976 dalam 

Widiatmaka dan Hardjowigeno, 2007). Pada hakekatnya kesesuaian 

lahan tersebut berhubungan dengan evaluasi untuk penggunaan lahan 

tertentu agar relevan dengan kemampuan yang dimiliki suatu lahan 
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sehingga lahan dapat digunakan sebagaimana mestinya dan 

memproduksi berbagai hasil seperti hasil pertanian maupun  

perkebunan yang baik. Kemampuan lahan adalah penilaian lahan atau 

komponen lahan secara sistematik dan pengelompokannya kedalam 

beberapa kategori berdasarkan sifat-sifat yang merupakan potensi dan 

penghambat dalam penggunaannya secara lestari (Sitanala Arsyad, 

1989). 

Dalam penentuan kesesuaian lahan ada beberapa cara, yaitu cara 

perkalian parameter, penjumlahan, atau dengan menggunakan hukum 

minimum yaitu memperbandingkan (matching) antara kualitas dan 

karakteristik lahan sebagai parameter dengan kriteria kelas kesesuaian 

lahan yang telah disusun berdasarkan persyaratan penggunaan atau 

persyaratan tumbuh yang dievaluasi  (FAO 1976 dalam Sitorus,1985).  

Klasifikasi kesesuaian lahan merupakan suatu penafsiran dan 

pengelompokan lahan yang mempunyai tipe khusus dalam karakteristik 

kesesuaian lahan secara mutlak dan berdasarkan faktor atau pedoman 

parameter penentuan jenis penggunaan yang sesuai dengan persyaratan 

tertentu berdasarkan kesesuaian persyaratan tumbuh tanaman yang 

akan dievaluasi (FAO 1976 dalam Taryono,1997). 

Struktur dari sistem klasifikasi kesesuaian lahan tersebut terdiri 

dari beberapa kategori yaitu sebagai berikut. 

1. Ordo kesesuaian lahan (Order) : menunjukkan jenis atau macam 

kesesuaian atau keadaan secara umum. 

2. Kelas kesesuaian lahan (Class) : menunjukkan tingkat kesesuaian 

dalam ordo. 

3. Sub-Kelas kesesuaian lahan (Sub-Class) : menunjukkan jenis 

pembatas atau macam perbaikan yang diperlukan didalam kelas. 

4. Satuan kesesuaian lahan (Unit) : menunjukkan perbedaan-perbedaan 

kecil yang diperlukan dalam penggolongan sub-kelas. 
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Kesesuaian lahan pada tingkat ordo menunjukan tentang sesuai 

atau tidaknya lahan suatu penggunaan tertentu, terdiri dari dua 

kelompok berikut. 

1. Ordo S : Sesuai (Suitable) 

Lahan ini dapat dipergunakan untuk suatu penggunaan tertentu 

secara lestari, tanpa atau dengan sedikit risiko kerusakan terhadap 

sumber daya lahan. Keuntungan dari hasil pemanfaatan lahan ini 

akan melebihi masukan yang diberikan. 

2. Ordo N : Tidak Sesuai (Not Suitable) 

Lahan ini mempunyai pembatas sedemikian rupa sehingga 

mencegah suatu penggunaan secara lestari. 

 

c. Kelas Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan pada tingkat kelas adalah pengambilan lebih 

lanjut dari kesesuaian lahan pada tingkat ordo dan menggambarkan 

tingkat-tingkat kesesuaian ordo. Banyaknya kelas dalam setiap ordo 

sebenarnya tidak terbatas, penentuan jumlah kelas didasarkan pada 

keperluan minimum untuk tujuan interpretasi dan umumnya terdiri dari 

lima kelas. Untuk ordo sesuai (S) terdiri dari tiga kelas dan ordo tidak 

sesuai (N), dengan pembagian serta definisi kelas-kelas berikut. 

1. Kelas S1 : Sangat Sesuai (Highly Suitable) 

Lahan tidak mempunyai pembatas yang berat untuk suatu 

penggunaan secara lestari atau hanya mempunyai pembatas 

yang tidak berarti dan tidak berpengaruh nyata terhadap 

produksi serta tidak akan menaikkan masukan dari apa yang 

telah diberikan. 

2. Kelas S2 : Cukup Sesuai (Moderatly Suitable) 

Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas agak berat untuk 

suatu penggunaan yang lestari. Pembatas akan mengurangi 

produktivitas atau keuntungan dan meningkatkan masukan yang 

diperlukan. 
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3. Kelas S3 : Sesuai Marginal (Marginal Suitable) 

Lahan yang mempunyai batasan-batasan yang sangat berat 

untuk penggunaan lahan yang produktif. Faktor tersebut akan 

mengurangi produktifitas atau keuntungan dan perlu 

meningkatkan masukan yang diperlukan. 

4. Kelas N1 : Tidak Sesuai Pada Saat Ini (Currently Not Suitable) 

Lahan yang mempunyai pembatas sangat berat, akan tetapi dapat 

memungkinkan untuk bisa diatasi, hanya perlu mendapatkan 

perbaikan dengan pengetahuan dan biaya yang rasional. 

5. Kelas N2 : Tidak Sesuai Permanen (Permanently Not Suitable) 

Lahan yang mempunyai faktor pembatas sangat berat sehingga 

tidak dapat dimungkinkan dan digunakan sebagai suatu 

penggunaan secara lestari. 

 

Tingkat selanjutnya adalah kesesuaian lahan pada tingkat sub-

kelas, yang merupakan jenis pembatas atau macam-macam perbaikan 

yang diperlukan dalam suatu kelas. Dimana dalam satu sub-kelas 

memiliki tingkat kesesuaian yang sama dalam kelas dan mempunyai 

jenis pembatas yang sama pada tingkat sub-kelas. Setiap kelas, kecuali 

S1 dapat dibagi menjadi satu atau lebih dari sub-kelas tersebut 

tergantung akan jenis pembatas yang ada. Jenis-jenis pambatas ini dapat 

ditunjukkan dengan suatu simbol huruf kecil yang berada setelah kelas, 

dapat juga suatu sub-kelas mendapatkan dua atau tiga simbol pembatas, 

dengan catatan pembatas diambil dari yang paling dominan. Pembatas 

yang detail akan memudahkan penafsiran perencanaan pada berbagai 

usaha pertanian maupun perkebunan. Oleh karena itu, dalam 

menentukan kesesuaian lahan terdapat faktor pembatas yang harus 

dicantumkan dalam sub-kelas. 

Tabel 1.2 berikut merupakan struktur klarifikasi kesesuaian 

lahan menurut FAO (1976). 
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Tabel 1.2. Struktur Klasifikasi Kesesuaian Lahan Pada Berbagai Kategori  

Order Kelas Sub kelas Unit 

 

 

 

 

 

 

Sumber : FAO, 1976 dalam Anggarani E.T 2011 

 

Keterangan : 

S = Sesuai                                                     n = pembatas ketersediaan hara 

N = Tidak Sesuai                                          e = pembatas erosi 

Sc = Sesuai menurut keadaan                       c = pembatas iklim 

 

d. Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Kopi 

Tanaman kopi yang tumbuh dengan baik dan menghasilkan kopi 

yang berkualitas harus melalui proses penanaman yang tidak 

sembarangan perlu adanya teknik khusus. Ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam menanam kopi tersebut yaitu dengan 

mempertimbangkan beberapa faktor penentu seperti temperatur udara, 

curah hujan, tekstur tanah, struktur tanah, kedalaman tanah, drainase 

S (Sesuai) S1 

S2 

S3 

S2n 

S2e 

S2ne 

S2e-1 

S2e-2 

dst 

Phase : Sc (kesesuaian menurut keadaan) 

N (Tidak Sesuai) 

Sc2 Sc2n 

N1 

N2 

N1n 

N1e 

dst 
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tanah, keasaman tanah, kemiringan lereng dan ketinggian tempat. 

Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut.  

1. Temperatur Udara 

Temperatur udara merupakan salah satu unsur iklim yang 

sangat berpengaruh terhadap kondisi pertumbuhan tanaman 

kopi. Dalam pengembangan budidaya kopi diperlukan suhu 

yang sejuk, tidak panas dan tidak terlalu dingin. Suhu optimal 

untuk tanaman kopi terutama kop jenis robusta yaitu 21º- 24ºC 

(Wahyu Muljana, 2006) 

2. Curah Hujan 

Curah hujan merupakan banyaknya hujan, khususnya 

yang jatuh disuatu daerah selama setahun yang merupakan 

faktor penting karena curah hujan menentukan ketersediaan air 

untuk pertumbuhan dan proses-proses vital lainnya (Erni 

Suharini dan A.Palangan, 2014). Banyak tidaknya curah hujan 

yang jatuh ke bumi akan mempengaruhi jumlah air yang tersedia 

pada lahan, baik itu berupa air permukaan maupun air tanah. 

Besar kecilnya intensitas curah hujan yang jatuh dipengaruhi 

pula oleh letak dan ketinggian suatu tempat di permukaan bumi. 

Banyak tidaknya curah hujan yang turun tidak terlalu 

berpengaruh justru distribusi curah hujan lah yang penting untuk 

tumbuh kembangnya tanaman seperti tanaman kopi. Hal ini 

dikarenakan tanaman kopi membutuhkan masa agak kering 

selama ± 3 bulan untuk waktu penyerbukannya. Curah hujan 

yang paling baik untuk tanaman kopi adalah daerah yang 

mempunyai curah hujan optimal antara 2.000 – 3.000 mm/tahun. 

3. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah didefinisikan sebagai perbandingan relatif 

berbagai golongan besar partikel tanah dalam suatu massa tanah, 

terutama perbandingan antara fraksi-fraksi pasir, debu dan 

lempung (Jamulya, 1983). Tekstur tanah akan mempengaruhi 
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kemampuan tanah untuk menyimpan dan menghantarkan air, 

menyimpan dan menyediakan unsur hara tanaman. Berdasarkan 

sifat pasir, debu dan lempung/liat tersebut digolongkan menjadi 

3 kelas berikut. 

a. Tanah berpasir (sandy soil) : kandungan pasirnya > 70 % yang 

dalam kategori ini tanah berpasir terasa kasar dan tidak lekat, 

termasuk dalam kategori ini tanah pasir dan tanah lempung 

berpasir (sandy and loamy sand soil) 

b. Tanah berlempung (loamy soil) : tanah yang kandungan debu-

liat relatif sama, tanah jenis ini tidak terlalu lepas dan juga 

tidak terlalu lekat 

c. Tanah liat : kandungan liatnya > 35 %  

 

Dalam menentukan struktur tanah dapat melalui 2 macam 

cara yaitu : 

a. Cara Kualitatif, yaitu cara pengerjaan di lapangan pada saat 

mendeterminasi profil tanah atau pengeboran tanah. 

b. Cara Kuantitatif, yaitu cara pengerjaan di laboratorium 

(dikenal sebagai analisa mekanik atau analisa granuler dengan 

cara pipet dan atau dengan cara hidrometrik) (Jamulya, 1983) 

 

4. Struktur Tanah 

Struktur tanah adalah bagian dari sifat fisik tanah yang 

membahas sekelompok partikel tanah yang mengalami 

koagulasi karena adanya koloid lempung dan organik (Junun 

Sartohadi, 2012). Struktur tanah merupakan gumpalan-

gumpalan kecil dari tanah akibat melekatnya butir-butir tanah 

satu sama lain. Gumpalan struktur ini terjadi karena butir-butir 

pasir, debu, liat terikat satu sama lain oleh suatu perekat seperti 

bahan organik, oksida, besi dan lain-lain (Hardjowigeno, 1995) 
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5. Drainase  

Drainase berarti keadaan dan cara keluarnya air lebih 

(eccess water). Air lebih adalah air yang tidak dapat dipegang 

atau ditahan oleh butir-butir tanah dan memenuhi pori-pori tanah 

(Arsyad, 1989). Keadaan drainase suatu tanah dapat menentukan 

jenis tanaman yang dapat tumbuh (Harjowigeno, 1995).  

Kelas drainase tanah dapat ditentukan di lapangan 

dengan melihat adanya gejala-gejala pengaruh-prngaruh air 

dalam penampang tanah (Hardjowigeno, 1995). Drainase tanah 

dapat diketahui dengan memperhatikan tekstur tanahnya. 

Drainase tanah dapat digolongkan menjadi 6 kelas yaitu seperti 

yang terdapat dalam tabel berikut. 

 

Tabel 1.3 Kelas Drainase Tanah 

No Kriteria Kelas Drainase 

1 Buruk (5-2- mm/jam) 

2 Sedang (65-125 mm/jam) 

3  Baik (125-250 mm/jam) 

Sumber : Hardjowigeno, 1995 

Tanah yang mempunyai drainase dengan kriteria cukup 

baik hingga sangat baik atau 125 mm/jam sampai > 250 mm/jam 

menurut kriteria persyaratan tumbuh tanaman merupakan tanah 

yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman kopi. 

 

6. Keasaman Tanah 

Keasaman tanah sangat berpengaruh pada tersedia atau 

tidaknya hara tanaman. Dengan demikian dikenal dengan istilah 

pH tanah, yaitu suatu ukuran ron hidrogen dalam larutan air 

tanah dan dipakai sebagai ukuran bagi keasaman tanah 

(Kertasapoetra, 2000). 
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7. Kedalaman Tanah Efektif 

Kedalaman Tanah Efektif adalah kemampuan tanah yang 

baik bagi pertumbuhan akar tanaman (Arsyad,1989). Kedalaman 

tanah efektif adalah kedalaman tanah sampai sejauh mana tanah 

dapat ditumbuhi akar tanaman, menyimpan cukup air dan unsur 

hara (Seta, 1987). Kedalaman efektif tanah berpengaruh 

terhadap pertumbuhan suatu tanaman. 

8. Kemiringan Lereng  

Kemiringan lereng adalah sudut yang dibentuk oleh 

lahan. Kemiringan lereng ini biasanya dinyatakan dalam bentuk 

persen (%). Salah satu faktor pembatas yang digunakan untuk 

klasifikasi lahan di Indonesia adalah kemiringan lereng. 

Kemiringan lereng tergolong menjadi tiga kelas yaitu :  

1. Datar : kemiringan lerengnya 2 – 15 % 

2. Landai : kemiringan lerengnya 15 – 40 % 

3. Curam : kemiringan lerengnnya > 40 % 

9. Ketinggian Tempat 

Ketinggian suatu tempat atau wilayah sangat 

menentukan bagaimana suatu tanaman dapat tumbuh dan 

berkembang. Oleh karena itu, tanaman kopi pun dapat tumbuh 

jika sesuai dengan ketinggian tempat pada wilayah tersebut. 

Seperti kopi Robusta, kopi Robusta dapat tumbuh atau hidup 

pada tempat yang berbeda-beda. Jenis kopi robusta dapat hidup 

dari permukaan laut sampai ketinggian 1.500 m (AAK, 1988) 

 

Parameter yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan kriteria 

persyaratan yang digunakan dalam menentukan kelas kesesuaian lahan 

untuk tanaman kopi. Lebih lanjut lagi akan dijelaskan dalam Tabel 1.4 

berikut. 
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Tabel 1.4 Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Kopi 

Persyaratan 

penggunaan/karakteristik 

lahan 

Kelas kesesuaian lahan 

S1 S2 S3 N1 

Temperatur (tc)       

Temperatur rerata (°C)  

20 - 24 24 - 28 18 – 20 

28 - 32 

< 18 

> 32 

Ketersediaan air (wa)       

Curah hujan (mm) 

 

Lamanya masa kering (bulan) 

Kelembaban udara (%)  

 

2.000 - 

3.000 

 

 

2 - 3  

45-80 

1.750 - 2.000 

3.000 - 3.500 

 

3-5 

80-90 

35-45 

1.500 - 1.750 

3.500 - 4.000 

 

5-6 

> 90 

30-35 

< 1.500 

> 4.000 

 

> 6 

< 30 

 

Ketersediaan oksigen (oa)      
Drainase 

baik Sedang Agak 

terhambat,agak 

cepat 

Terhambat,sangat 

terhambat,cepat 

Media perakaran (rc)       

Tekstur halus 

 

 

Bahan kasar  

Kedalaman tanah (cm) 

 

Halus,agak 

halus 

 

<15 

>100 

 

Sedang 

 

 

15-35 

75-100 

 

Agak kasar 

 

 

35-60 

50-75 

 

Kasar,sangat halus 

 

>60 

<50 

Gambut:       

Ketebalan (cm) 

Kematangan 

 

<100 

saprik 

 

100-200 

saprik,hemik 

 

200-300 

hemik 

 

>300 

fibrik 

Retensi hara (nr)       

KTK tanah (cmol)  

Kejenuhan basa (%)  

pH H2O 

 

C-organik (%) 

 

>16 

>20 

5,3 – 6,0 

 

>1,2 

 

5-16 

≤ 20 

6,0 – 6,5 

5,0 – 5,3 

0,8 – 1,2 

 

<5 

 

>6,5 

>5,3 

<0,8 

 

Hara Tersedia (na)        

N total (%)    

 

 

 

P2O5 (mg/100 g)  

K2O (mg/100 g) 

 

sedang 

 

 

 

tinggi 

sedang 

 

rendah 

sedang 

 

 

sedang 

rendah 

 

sangat rendah 

rendah – sangat 

rendah 

 

sangat rendah 

 

- 

- 

 

 

- 

Toksisitas (xc)       

Salinitas (dS/m) 

 

<1 

 

- 

 

1-2 

 

>2 

Sodisitas (xn)      

Alkalinitas/ESP (%) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Bahaya sulfidik (xs)      

Kedalaman sulfidik (cm) 

 

> 175 

 

125-175 

 

75-125 

  

< 75 

Bahaya erosi (eh)      

Lereng (%) 

Bahaya erosi 

 

< 8 

sangat 

ringan 

 

8-15 

ringan-sedang 

 

15-30 

berat 

 

> 30 

sangat berat 

Bahaya banjir/genangan 

pada masa tanam (fh)  

- Tinggi (cm)  

- Lama (hari) 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

25 

< 7 

 

 

> 25 

> 7 

 

Penyiapan lahan (lp)      

Batuan di permukaan (%) 

Singkapan batuan (%) 

 

< 5 

< 5 

 

5-15 

5-15 

 

15-40 

15-25 

 

> 40 

> 25 

Sumber : Widiatmaka dan Hardjowigeno, 2007 



15 
 

 

Keterangan : 

Td  : Tidak berlaku 

S  : Pasir 

Str C  : Liat berstruktur 

Si  : Debu 

L  : Lempung 

Liat masif : Liat dari tipe 2 : 1 (vertisol) 

Kedalaman tanah untuk penentuan tekstur, KTK, C-Organik, Al, N, 

P2O, K2O disesuaikan dengan zone perakaran tanaman yang dievaluasi. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Muhamad Faizal Anwar, (2017) dalam skripsinya yang berjudul 

“Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Sorgum  di Kecamatan Wuryantoro 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2017” dengan maksud bertujuan  mengetahui  

kesesuaian lahan untuk tanaman sorgum di Kecamatan Wuryantoro  

Kabupaten Wonogiri dan menganalisis persebaran kesesuaian lahan untuk 

tanaman sorgum di Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Survei dengan pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini berupa 

klasifikasi  kesesuaian lahan yang mengetahui  KTK, pH tanah, P2O5, 

K2O, tekstur, salinitas dan menggunakan analisis laboratorium. 

Regina Ayutiara Anmar, (2018) dalam skripsinya yang berjudul 

“Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Kopi di Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan” bertujuan untuk mengetahui karakteristik lahan 

setiap kelas kesesuaian lahan dan mengetahui distribusi tingkat kesesuaian 

lahan untuk tanaman Kopi di Kecamatan Panekan. Metode penelitian yang 
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dipergunakan adalah metode survey. Penetapan lokasi untuk pengambilan 

sampel tanah ditentukan dengan cara stratified sampling berdasarkan strata 

satuan lahan yaitu setiap satuan lahan diwakili oleh satu sampel yang 

dilakukan pengamatan, pengukuran, dan pengambilan sampel tanah. 

Pengolahan peta dilakukan dengan aplikasi GIS berupa program ArcView. 

Data yang terkumpul, baik data primer, sekunder dan analisis laboratorium 

maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan matching. Hasil dari 

penelitian ini yaitu, dari 10 Satuan Lahan pada daerah penelitian memiliki 

dua kelas kesesuaian lahan,  yaitu kelas S1 : Sangat Sesuai yang tersebar 

pada tiga satuan lahan yaitu V13 II Mc Sw, V2 V AK S, V9 III LC K. Dan 

kelas S2 : Cukup sesuai yang tersebar pada lima satuan lahan yaitu V14 II 

Mc Sw, V2 IV LC K, V2 IV LC T, V2 V AK T, V9 III LC Sw.  

Erida Tikha Anggarani, (2011) dalam skripsinya yang berjudul 

“Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Kopi di Kecamatan Bulu 

Kabupaten Temanggung" bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan 

pada tingkat sub kelas untuk tanaman kopi di Kecamatan Bulu dan untuk 

mengetahui produktifitas tanaman kopi jenis di Kecamatan Bulu 

Kabupaten Temanggung. Metode analisis data yang digunakan adalah 

metode matching yaitu dengan membandingkan antara kualitas dan 

karakteristik lahan yang disusun berdasarkan persyaratan penggunaan atau 

persyaratan tumbuh tanaman atau komoditas lainnya untuk di evaluasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bulu terdapat 7 

satuan lahan sedangkan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kopi ada 

dua yaitu lahan cukup sesuai (S2) dan lahan sesuai marginal (S3). 

Produktivitas kopi pada lahan cukup sesuai (S2) sebesar 0,53 ton/ha/th 

kopi kering. Sedangkan pada lahan kelas sesuai marginal (S3) 

produktivitas lahannya sebesar 0,47 ton/ha/th kopi.  

Ringkasan penelitian sebelumnya untuk lebih jelasnya akan 

dipaparkan dalam Tabel 1.5 berikut.
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Tabel 1.5 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

Muhamad Faizal 

Anwar, (2017 

“Kesesuaian Lahan Untuk 

Tanaman Sorgum  di Kecamatan 

Wuryantoro Kabupaten Wonogiri 

Tahun 2017” 

 

Mengetahui  kesesuaian lahan untuk 

tanaman sorgum di Kecamatan 

Wuryantoro  Kabupaten Wonogiri 

dan menganalisis persebaran 

kesesuaian lahan untuk tanaman 

sorgum di Kecamatan Wuryantoro 

Kabupaten Wonogiri 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Metode 

Survey dengan pengambilan 

sampel menggunakan purposive 

sampling 

Hasil dari penelitian ini berupa 

klasifikasi  kesesuaian lahan 

yang mengetahui  KTK, pH 

tanah, P2O5, K2O, tekstur, 

salinitas dan menggunakan 

analisis laboratorium. 

 

Regina Ayutiara 

Anmar, (2018) 

Analisis Kesesuaian Lahan Untuk 

Tanaman Kopi di Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan 

Mengetahui karakteristik lahan setiap 

kelas kesesuaian lahan dan 

mengetahui distribusi tingkat 

kesesuaian lahan untuk tanaman 

Kopi di Kecamatan Panekan. 

Metode penelitian yang 

dipergunakan adalah metode 

survey, yaitu pengamatan, 

pengukuran, dan pencatatan data 

secara sistematis terhadap 

fenomena yang diteliti langsung 

di lapangan 

Hasil dari penelitian ini yaitu, 

dari 10 Satuan Lahan pada 

daerah penelitian memiliki dua 

kelas kesesuaian lahan,  yaitu 

kelas S1 : Sangat Sesuai yang 

tersebar pada tiga satuan lahan 

yaitu V13 II Mc Sw, V2 V AK S, 

V9 III LC K. Dan kelas S2 : 

Cukup sesuai yang tersebar pada 

lima satuan lahan yaitu V14 II 

Mc Sw, V2 IV LC K, V2 IV LC 

T, V2 V AK T, V9 III LC Sw. 
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Erida Tikha 

Anggarani, (2011) 

Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk 

Tanaman Kopi di Kecamatan Bulu 

Kabupaten Temanggung 

Mengetahui kesesuaian lahan 

pada tingkat sub kelas untuk 

tanaman kopi di Kecamatan Bulu 

dan untuk mengetahui 

produktifitas tanaman kopi jenis 

di Kecamatan Bulu Kabupaten 

Temanggung 

Metode analisis data yang 

digunakan adalah metode 

matching yaitu dengan 

membandingkan antara 

kualitas dan karakteristik 

lahan yang disusun 

berdasarkan persyaratan 

penggunaan atau persyaratan 

tumbuh tanaman atau 

komoditas lainnya untuk di 

evaluasi 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Kecamatan Bulu terdapat 7 

satuan lahan sedangkan kelas 

kesesuaian lahan untuk 

tanaman kopi ada dua yaitu 

lahan cukup sesuai (S2) dan 

lahan sesuai marginal (S3) 

 

Evana Agustin 

(2019) 

Analisis Kesesuaian Lahan untuk 

Tanaman Kopi di Kecamatan 

Jambu Kabupaten Semarang 

Menentukan kelas kesesuaian 

lahan untuk tanaman kopi di 

Kecamatan Jambu Kabupaten 

Semarang da Mengetahui 

kesesuaian lahan pada tingkat 

sub kelas untuk tanaman kopi di 

Kecamatan Jambu Kabupaten 

Semarang 

 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Metode Survei dengan 

pengambilan sampel 

menggunakan purposive 

sampling. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pengembangan komoditas tanaman kopi di Indonesia kian menunjukkan 

eksistensinya diseluruh belahan Negara, tanpa terkecuali di Indonesia sendiri. 

Para penikmat kopi yang semakin tinggi menjadikan kopi sebagai komoditas 

unggulan yang paling banyak diminati masyarakat. Penikmat kopi yang kian 

meningkat maka diperlukan kualitas tanaman kopi yang baik. Kualitas kopi 

tersebut didapatkan dengan cara pengolahan secara tepat dan benar sehingga 

dihasilkan tanaman kopi yang baik. Kondisi lahan di wilayah tersebut juga 

perlu diperhatikan agar tanaman kopi dapat tumbuh dan berkembang sebagai 

tanaman yang unggul dan berkualitas. 

Kopi telah menjadi minuman keseharian para penduduk diberbagai 

belahan Negara. Kopi tidak hanya sekedar dinikmati rasanya saja akan tetapi, 

banyak juga manfaat dan khasiat yang terkandung didalamnya seperti dapat 

menambah stamina, merefreshing pikiran, menyegarkan badan dan masih 

banyak lagi manfaat lainnya. Kopi juga dapat menjadi pengaruh negatif bagi 

para penikmat yang memiliki riwayat kesehatannya terganggu misalnya dapat 

menambah risiko diabetes jika dalam pengkonsumsian kopi terlalu banyak 

melibatkan gula, dan sebagainya. 

Budidaya tanaman kopi di Indonesia harus terus dikembangkan 

keberadaannya seiring peningkatan permintaan kopi yang semakin melonjak 

tajam. Pengembangan budidaya kopi ini harus diseimbangi dengan evaluasi 

lahan yang digunakan untuk menanam tanaman kopi tersebut agar 

mendapatkan hasil produksi kopi yang maksimal dan tidak merusak lahan yang 

digunakan sehingga lahan tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan secara terus-

menerus. Pemanfaatan tersebut harus didampingi dengan memperhatikan 

kondisi lahannya. Dalam mengembangkan tanaman kopi juga harus 

memperhatikan bagaimana kesesuaian lahan pada wilayah tersebut agar 

diketahui apakah lahan tersebut cocok ditanami kopi atau tidak agar dapat 

dipertimbangkan dalam segi penggunaan lahannya. 
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Dibutuhkan data-data primer maupun sekunder dalam mengetahui 

kesesuaian lahan di wilayah penelitian. Data primer yang digunakan yaitu  dari 

tekstur tanah, struktur tanah, kedalaman tanah, drainase, dan keasaman tanah 

yang didapat dari uji lapangan. Data sekunder yang digunakan yaitu curah 

hujan, temperatur udara, kemiringan tempat dan ketinggian tempat. 

Membudidayakan tanaman kopi harus mengetahui terlebih dahulu 

mengenai beberapa faktor yang yang mempengaruhi tumbuhnya tanaman kopi. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya tanaman kopi yaitu iklim, 

curah hujan, suhu udara, jenis tanah, drainase tanah maupun pH tanah. Iklim 

yang sesuai untuk tanaman kopi yaitu di iklim yang tropis. Curah hujan yang 

paling baik untuk tanaman kopi yaitu wilayah yang memiliki curah hujan 

optimal 2000 – 3000 mm/tahun. Suhu/temperatur udara rata-rata berkisar 

antara 21-24 C. Tanaman kopi akan tumbuh dengan baik jika ditanam ditanah 

yang subur dan gembur dengan drainase yang baik. Tingkat keasaman (Ph) 

tanah yang paling baik direntang 5,5 – 6,5. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode survey dan analisis uji laboratorium dengan ditunjang 

Peta Satuan Lahan untuk mempermudah menentukan titik lokasi yang akan 

diambil di wilayah Kecamatan Jambu. 

 

1.7 Batasan Operasional 

Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan 

untuk penggunaan tertentu (FAO 1976 dalam Sarwono Hardjowigeno dan 

Widiatmaka, 2007) 

Kopi 

Kopi adalah tanaman yang termasuk Genus Coffea dari family Rubiaceae 

yang merupakan salah satu dari tiga bahan minuman yang non alkoholik. 

Kini kopi yang banyak ditanam di Indonesia adalah jenis Arabika dan 

Robusta. Akan tetapi sebenarnya kedua jenis kopi yang ditanam itu 
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bukanlah merupakan tanaman asli Indonesia. Asal dari kopi tersebut dari 

Benua Afrika (Muljana, 2006) 

Lahan 

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

tanah, air, flora dan fauna serta bentukan hasl budaya manusia (Sitanala 

Arsyad, 1989) 

Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah aktifitas manusia pada lahan yang berhubungan 

langsung dengan lahan tersebut (FAO 1976, dalam Taryono 1997) 

Satuan Lahan 

Satuan lahan adalah satuan bentang alam yang digambarkan pada peta atas 

dasar sifat atau karakteristik tertentu (FAO 1976, dalam Taryono 1997 ) 

Klasifikasi Kesesuaian Lahan 

Klasifikasi kesesuaian lahan merupakan suatu penafsiran dan 

pengelompokan lahan yang mempunyai tipe khusus dalam karakteristik 

kesesuaian lahan secara mutlak dan berdasarkan faktor atau pedoman 

parameter penentuan jenis penggunaan yang sesuai dengan persyaratan 

tertentu berdasarkan kesesuaian persyaratan tumbuh tanaman yang akan 

dievaluasi (FAO 1976, dalam Taryono 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 


