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ANALISIS KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN JAGUNG di 

KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019 
 

Abstrak 

Indonesia merupakan merupakan negara agraris namun tingkat import bahan baku 

pangan masih tinggi. Hal ini deikarenakan produksi jagung yang masih fluktuatif. 

Permasalahan ini juga terjadi pada daerah penelitian yang mengalami produksi 

jagung yang fluktuatif sampai menurun sehingga perlu diadakan penelitian agar 

dapat  mengetahui  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  produksi  jagung 

dengan menggunakan survey dan analisis laboratorium, dengan pengambilan 

sampel menggunakan purposife sampling berdasarkan satuan lahan yang 

didapatkan.   Data   diolah   menggunakan   metode   analisis   perbandingan   atau 

matching “weight factor matching” dan analisis disktiptif. Metode perbandingan 

“weight factor matching”digunakan untuk mengetahui kelas kesesuai lahan dan 

faktor pembatas berdasarkan penilaian beberapa parameter yang digunakan 

didapatkan dari hasil perbandingan. Metode analisis deskriptif digunakan untuk 

menjelaskan kelas-kelas kesesuaian lahan dan faktor-faktor pembatas terhadap 

kesesuain lahan. Dari hasil penelitian di ketahui kelas kesesuaian lahan untuk 

tanaman jagung di daerah penelitian memiliki kelas S2 dengan luas 1119 Ha atau 

16, % dan kelas S3 seluas 5550,8 Ha atau 83,3% dari luas keseluruhan daerah 

penelitian. Kelas kesesuaian lahan S2 memiliki faktor pembatas kedalaman efektif 

tanah, pH tanah, N total, P2O5, K2O dan mencakup pada satuan lahan. Kelas 

kesesuaian lahan S3 memiliki faktor pembatas drainase tanah, P2O5, kedalaman 

efektif tanah, dan lereng 
 

Kata kunci: Padi, Satuan Lahan, Kesesuaian Lahan, “Weight factor matching”. 

 

Abstract 
Indonesia is an agricultural country but the level of imports of food raw materials 

is still high. This is because the production of corn is still volatile. This problem 

also occurs in research areas that experience fluctuating corn production to decline 

so that research is needed in order to find out the factors that inhibit corn 

production using surveys and laboratory analysis, with sampling using purposife 

sampling based  on  the unit  of land obtained. Data were processed using the 

method of comparative analysis or "weight factor matching" and discrete analysis. 

The "weight factor matching" comparison method is used to determine the land 

suitability class and the limiting factor based on the assessment of several 

parameters used is obtained from the comparison results. Descriptive analysis 

method is used to explain land suitability classes and limiting factors to land 

suitability. From the research results it is known that the land suitability class for 

maize in the study area has a S2 class with an area of 1119 Ha or 16,% and a S3 

class of 5550.8 Ha or 83.3% of the total area of the study area. Land suitability 

class S2 has a limiting factor for effective soil depth, soil pH, total N, P2O5, K2O 

and  covers  land  units.  S3  land  suitability  class  has  limiting  factors  for  soil 

drainage, P2O5, effective soil depth, and slope 
 

Keywords: Corn, Land Unit, Land Suitability, "Weight factor matching" 
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1.   PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara wilayah agraris yaitu sebagian besar wilayahnya 

didominasi  oleh  sektor  pertanian,  salah  satunya  pemanfaatan  lahan  untuk 

sektor pertanian jagung dimana jagung adalah salah satu komoditi kebutuhan 

dan ketahanan pangan. Pemanfaatan lahan tentunya menjadi suatu perhatian 

yang sangat penting guna mencapai penggunaan lahan yang optimal. Adapun 

permasalahan  yang dialami  Indonesia  walaupun  merupakan  negara agraris 

namun tingkat import bahan baku pangan masih tinggi Hal ini dikarekan 

tingkat produksi jagung masih mengalami fluktuatif. Kabupaten Sukoharjo 

memiliki lahan pertanian yang luas, salah satu kecamatan yang 

membudidayakan   tanaman   jagung   cukup   besar   hasil   produksinya   dan 

memiliki  peran  penting  dalam  kehidupan  petani  lokal  yaitu  Kecamatan 
 

Polokarto. 
 

 

Tabel 1. Jumlah Produksi Jagung Kecamatan Polokarto 
 

 
 

No 

 
 

Tahun 

Jagung 

Produksi (Ton) 

1 2013 3.680 

2 2014 4.958 

3 2015 5.361 

4 2016 7.050 

5 2017 5.038 

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 
 

Data tersebut menunjukkan bahwa produksi tanaman jagung masih 

fluktuatif.   Berbagai   upaya   telah   dilakukan   oleh   pemerintah   seperti 

memberi  bantuan  bibit  yang  unggul,  namun  hasil  dari  upaya  tersebut 

belum  terlihat  dari  hasil  panen  yang  diharapkan  atau  produksi  jagung 

masih mengalami fluktuatif. Sehingga sangat diperlukan penelitian 

mengenai kesesuaian lahan untuk tanaman jagung agar lahan pertanian 

tersebut  dapat  dimanfaatkan  sesuai  peruntukannya.  Berdasarkan 

fenomena  tersebut  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan 

judul “Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Jagung di Kecamatan 

Polokarto Kabupaten Sukoharjo”. Rumusan masalah dan tujuan yang 
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ingin dicapai yaitu mengetahui kelas kesesuaian lahan dan faktor pembatas 

terhadap tananam jagung di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

2.   METODE 

Metode  penelitian  merupakan  langkah  awal  oleh  peneliti  untuk 

mengumpulkan data dan informasi yaitu terdiri dari metode survey yang 

mencakup pengamatan, pengukuran dan pencatatan secara sistematik. Hasil 

yang diperoleh dari metode survey ini berupa informasi drainase tanah, 

kedalaman efektif tanah, kemiringan lereng, batuan permukaan,   singkapan 

batuan, dan kenampakan erosi. Adapun dasar penentuan pengambilan sampel 

menggunakan  pruposif sampling berdasarkan perbedaan  satuan lahan maka 

dari itu peneliti menggunakan pengumpulan data yang terdiri dari data primer 

dan data sekunder, data primer terdiri dariobservasi meliputi (drainase tanah, 

kemiringan lereng, batuan permukaan, singkapan batuan, kenampakan erosi), 

laboratorium meliputi (Salinitas, KTK, n total, K2O, P2O5, pH tanah) dan 

Interpretpretasi citra meliputi (peta topografi dan peta geologi), data sekunder 

terdiri dari data spasial meliputi (data topografi, geologi, jenis tanah, 

penggunaan lahan, curah hujan, data kependudukan, bentuk lahan, data 

administrasi Kecamatan Polokarto) dilakukan dengan teknik pengelolaan data 

dengan perhitungan dan klasifikasi analisa data primer, sekunder dan hasil 

laboratorium kemudian dilakukan perbandingan “wieght factor matching” 

berdasarkan persyaratan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman jagung. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Kesesuaian lahan 
 

Berdasarkan hasil analisis perbandingan atau matching hasil survey dan 

analisa laboratoriun terhadap persyaratan tumbuh tanaman jagung   dapat 

diketahui daerah penelitian mimiliki kelas kesesuaian lahan S2 (cukup 

sesuai) dengan luasan 1119 Ha atau 16,7% dari seluruh luasan daerah 

penelitian dan kelas S3 dengan luasan 5550,8 Ha atau 83,3% dari seluruh 

luasan daerah penelitian. Kelas S2 mecakup pada satuan lahan V8IAPm 

sedangkan kelas S3 mencakup satuan lahan V7IMSw, V8IGPm,V8IGSw, 

V7IGSw, V8IIMPm, V8IIMSw, V7IIMSw, V7IIMTg, V7IIIGPm, 

V7IIIGSw, V7IVMSw. Peta kelas kesesuaian lahan tersaji pada gambar 1.
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Gambar 1. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Jagung di Kecamatan 

Polokarto 
 

 

3.2. Faktor pembatas 
 

 

faktor pembatas merupakan suatu kondisi buruk dari suatu karekteristik 

lahan yang berpengaruh terhadap berbagai penggunaan lahan. Pada daerah 

penelitian jika dimanfaatkan untuk budidaya tanaman jagung diperlukan 

perhatian yang lebih intesif, agar penggunaan lahan dapat dimanfaatkan sesuai 

peruntukaannya. Pada daerah penelitian faktor pembatas dilihat dari setiap satuan 

lahan   berdasarkan   hasil   matching   dengan   pertimbangan   parameter   yang 

digunakan. Informasi faktor pembatas dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Faktor Pembatas 
 

 

No Satuan lahan Faktor pembatas 

1 V7IMSw (r = drainase tanah), (n = P2O5) 

2 V8IAPm (r = drainase tanah, (t = KET), (n = N total, P2O5, 
 

K2O ) 
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3 V8IGPm (r = drainase tanah) 

4 V8IGSw (r = drainase tanah) 

5 V7IGSw (r = drainase tanah) 

6 V8IIMPm (r = drainase tanah), (n = P2O5) 

7 V8IIMSw (r = drainase tanah), (n = P2O5) 

8 V7IIMSw (r = drainase tanah), (n = P2O5) 

9 V7IIMTg (r = drainase tanah), (n = P2O5) 

10 V8IIGPm (r = drainase tanah) 

11 V7IIGSw (r = drainase tanah) 

12 V7IIIGPm (r = drainase tanah,KET) 

13 V7IIIGSw (r = drainase tanah,KET) 

14 V7IVMSw (r = drainase tanah, KET), (n = P2O5), ( s = lereng) 

Sumber: Penulis 2019 
 

 

Keterangan simbol 

faktor pembatas  : 

r = kondisi prakaran 
 

n = ketersediaan unsur 

hara s = lereng 

KET = kedalaman efektif 
 

tanah 
 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa daerah penelitian memiliki 

bebrapa   faktor   pembatas   diantranya   drainase   tanah,   N   total,   P2O5,   

K2O, kedalaman efektif tanah, dan lereng. Faktor pembatas yang telah diketahui 

dapat dijadikan pertimbangan untuk pengelolaan lahan yang lebih teratur baik 

termasuk dalam pemeliharaan unsur hara dan perhatian terhadap budidaya suatu 

tanaman. 

 

3.3 Persebaran Kelas Kesesuaian Lahan 
 

Kelas persebaran kesesuaian lahan di daerah penelitian tidak tersebar secara 

merata pada seluruh daerah. Persebaran untuk kelas kesesuaian lahan S3 

mencakup beberapa desa yaitu Desa Wonorejo, Jatisobo, Kajuapak, 

Genengsari,   Polokarto,Rejosari,   Bulu,   Tepisari,   Kenokorejo,   Kemasan, 

Godog, Mranggen, Bakalan. Persebaran untuk kelas kesesuaian lahan S2 

mencakup Desa Pranan, Karangwuni, Bugel, Ngombakan, Bakalan, 
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Kemasan, Godog,  Kenokorejo.  Persebaran  kelas  kesesuaian  lahan  daerah  

penelitian tersaji pada tabel 3. 

Tabel 3. Persebaran Dan Luas Kelas Kesesuaian Lahan 
 

 

Desa Kelas Luas (ha) Presentase (%) 

Kemasan S2 86,2 1,3 

Kemasan S3 286,5 4,2 

Karangwuni S2 251,2 3,8 

Wonorejo S3 232,3 3,4 

Kajuapak S3 390,2 5,9 

Jatisobo S3 244,2 3,6 

Pranan S2 180,9 2,7 

Genengsari S3 470 7,1 

Polokarto S3 879,3 13,2 

Bulu S3 573,9 8,6 

Kenokorejo S2 25,8 0,3 

Kenokorejo S3 375,3 5,7 

Bugel S2 103,7 1,6 

Ngombakan S2 152,8 2,3 

Bakalan S2 269,9 4 

Bakalan S3 66,5 0,9 

Mranggen S3 488,5 7,4 

Godog S2 48,5 0,7 

Godog S3 235,6 3,6 

Rejosari S3 624,2 9,4 

Tepisari S3 684,3 10,3 

 Total 6669,8 100 

Sumber : Penulis,2019 
 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa persebaran kelas kesesuaian lahan 

tidak tersebar pada seluruh desa yang ada di daerah penelitian hanya beberapa 

desa yang terdapat dua kelas kesesuian lahan yaitu kelas S2 dan S3 dengan luasan 

yang berbeda-beda, diantaranya desa Kemasan memiliki kelas keseuaian lahan S2 

dengan luas 86,2 Ha atau 1,3% dari keseluruhan luas daerah penelitian dan kelas 

kesesuaian lahan S3 dengan luas 286,5 Ha atau 4,2% dari keseluruhan luas daerah 

peneltian. Desa  Karangwuni  memiliki  kelas  kesesuaian lahan  S2  dengan  luas 

251,2  Ha  atau  3,8%  dari  keseluruhan  luas  daerah  peneltian.  Desa  Wonorejo 

memiliki kelas kesesuaian lahan S3 dengan luas 232,3 Ha atau 3,4% dari 

keseluruhan luas daerah  penelitian. Desa Kajuapak memiliki kelas kesesuaian 
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lahan S3 dengan luas 390,2 Ha atau 5,9% dari keseluruhan luas derah penelitian. 

Desa Jatisobo memiliki kelas kesesuaian lahan S3 dengan luas 244,2 Ha atau 

3,6% dari keseluruhan luas daerah penelitian. Desa Pranan memiliki kelas 

kesesuaian lahan S2 dengan luas 180,9 Ha atau 2,7% dari keseluruhan luas daerah 

penelitian.  Desa  Genengsari  memiliki  kelas  kesesuaian  lahan  S3  dengan  luas 

470Ha atau 7,1% dari luas daerah penelitian. Desa Polokarto memiliki kelas 

kesesuaian lahan S3 dengan luas 879,3 Ha atau 13,2% dari keseluruhan luas 

daerah  penelitian.  Desa  Bulu  memiliki  kelas  kesesuain  lahan  S3  dengan  luas 

573,9 Ha atau 8,6% dari keseluruhan luas daerah penelitian. Desa Kenokorejo 

memiliki kelas kesesuaian lahan S2 dengan luas 25,8 atau 0,3% dan kelas 

keseuaian lahan S3 dengan luas 375,3 atau 5,7% dari keseluruhan luas daerah 

penelitian. Desa Bugel memiliki kelas kesesuaian S2 dengan luas 103,7 Ha atau 

1,6% dari keseluruhan luas daerah penelitian. Desa Ngombakan memiliki kelas 

kesesuaian lahan S2 dengan luas 152,8 Ha atau 2,3% dari keseluruhan luas daerah 

penelitian. Desa Bakalan memiliki kelas kesesuain lahan S2 dengan luas 269,9 Ha 

atau 4% dan memiliki kelas keseuaian lahan S3 dengan luas 66,5 Ha atau 0,9% 

dari keseluruhan luas darah penelitian. Desa Mranggen memiliki kelas kesesuain 

lahan S3 dengan luas 488,5 Ha atau 7,4% dari keseluruhan luas daerah penelitian. 

Desa Godog memiliki kelas kesesuain lahan S2 dengan luas 48,5 atau 0,6% dan 

memiliki kelas kesesuaian lahan S3 dengan luas 235,6 Ha atau 3,6% dari 

keseluruhan luas daerah penelitian. Desa Rejosari memiliki kelas kesesuaian S3 

denan luas 624,2 Ha atau 9,4% dari keseluruhan luas daerah penelitian. Desa 

Tepisari mimiliki kelas kesesuain lahan S3 dengan luas 684 atau 10,3% dari 

keseluruhan  luas  daerah  penelitian.  Kenampakan  persebaran  kelas  kesesuaian 

lahan  pada  daerah  penelitian  untuk  lebih  jelasnya  tersaji  pada  gambar  2. 
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Gambar 2. Peta Persebaran Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Jagung di 

 

Kecamatan Polokarto 
 

 

4.   PENUTUP 
 

4.1 Kesimpulan 
 

 

Penelitian mengenai analisis kesesuaian lahan untuk tanaman jagung ini dapat 

diarik kesimpulan : 

 

1)   Kelas  kesesuaian  lahan  untuk  tanaman  jagung  di  Kecamatan  Polokarto 

termasuk dalam dua kelas kesesuaian lahan yaitu kelas kesesuaian lahan kelas 

S2 (Cukup sesuai ) memiliki luasan 1119 Ha dengan presentase sebesar 16,7% 

dari seluruh daerah penelitian, sedangkan pada kelas kesesuaian lahan S3 

(Sesuai  marginal)  memiliki  luasan  5550,8  Ha  dengan  presentase  sebesar 

83,3% dari seluruh daerah penelitian. 
 

2) Persebaran kelas kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Kecamatan 

Polokarto tidak tersebar pada seluruh desa, hanya beberapa desa yang terdapat 

dua  kelas  kesesuian  lahan  yaitu  kelas  kesesuaian  lahan  S2  dan  kelas 

kesesuaian  lahan  S3  yang  miliki    luasan  berbeda-beda.  Persebaran  kelas 

kesesuaian medan kelas S2 yaitu pada mencakup Desa Pranan dengan luas 
 

180,9 Ha atau 2,7%, Karangwuni 251,2 Ha atau 3,8% , Bugel 103,7 Ha atau 
 

1,6%, Ngombakan152,8 Ha atau 2,3% , Bakalan 2269,9 Ha atau 4%, Kemasan 
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86,2 Ha atau 1,3%, Godog 48,5 Ha atau 0,7%, Kenokorejo 25,8 Ha atau 0,3 . 

Kelas kesesuaian lahan S3 mencakup beberapa desa yaitu Desa Wonorejo 

dengan luas 232,3 Ha atau 3,4%, Jatisobo 244,2 Ha atau 3,6%, Kajuapak 

390,2 Ha atau 5,9%, Genengsari 470 Ha atau 7,1%, Polokarto 879 Ha atau 
 

13,2%, Rejosari 624,2 Ha atau 9,4%, Bulu 573 Ha atau 8,6%, Tepisari 684,3 
 

Ha atau 10,3%, Kenokorejo 375,3 Ha atau 5,7%, Kemasan 286,5 Ha atau 
 

4,2%, Godog 235,6 Ha atau 3,6%, Mranggen 488,5 Ha atau 7,4%, Bakalan 
 

66,5 Ha atau 0,9%. Per luasan tersebut berdasarkan dari keseluruhan luas 

daerah penelitian. 

3)   Faktor pembatas pada kelas kesesuaian lahan S2 ini yaitu kedalaman efektif 

tanah, pH tanah, N total, P2O5, K2O. Faktor pembatas pada kelas kesesuaian 

lahan S3 yaitu drainase tanah, P2O5, kedalaman efektif tanah, dan lereng. 

 
 

4.2 Saran 
 

1) Mengingat lokasi penelitian miliki faktor pembatas yang berat maka 

diperlukan tindakan untuk lebih memperhatikan kesesuaian lahan sebagai 

upaya untuk memperoleh hasil yang optimal dan dalam jangka panjang 

yang berpengaruh terhadap kehidupan petani di Kecamatan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo. 

2)   Pada  satuan  lahan  kelas  S2  (cukup  sesuai)  dipengaruhi  oleh  beberapa 

faktor   pembatas.   Berikut   fakotr   pembatas   satuan   lahan   kelas   S2: 

kedalaman efektif tanah, pH tanah, N total, P2O5, K2O, masih bisa 

dipertimbangkan penggunaannya dengan pengelolaan yang teratur dan 

pemupukan yang lebih intensif untuk memelihara keseimbangan 

ketersediaan unsur hara.   Sedangkan pada satuan lahan kelas S3 (sesuai 

marginal) dengan faktor pembatas drainase tanah diperlukan konservasi 

vegetatif atau pengaturan vegetasi untuk meningkatkan kemampuan 

menyerap air. Faktor pembatas P2O5 memerlukan tindakan pemupukan 

yang intensif. Faktor kedalaman efektif tanah diperlukan tindakan 

pengelolaan yang lebih teratur, dan  faktor pembatas lereng dalam hal ini 

upaya yang dapat dilakukan yaitu pembuatan terasering. Faktor-faktor 

pembatas pada kelas kesesuaian lahan S3 jika dilakukan tindakan dalam 

waktu   dekat   memerlukan   banyak   pertimbangan   dilihat   dari   waktu 
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perbaikan  dan  biaya  yang  diperlukan.  Dengan  demikian  lahan  dengan 

kelas S3 dapat dimanfaatkan untuk jenis pertanian lainnya. 
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