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ANALISIS KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN KOPI 

DI KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI 

 

Abstrak 

 

Pembudidayaan tanaman kopi perlu dilakukan, khususnya diberbagai wilayah di 

Indonesia. Hal ini terkait dengan adanya permintaan kopi yang semakin meningkat. Hal 

tersebut juga menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Pati. 

Kabupaten Pati hasil panen mengalami kemerosotan, hasil panen justru sangat parah. 

Banyak biji kopi yang tak mampu berkembang, hingga menyebabkan petani merugi. 

Adanya ketidak stabilan hasil panen kopi di Kabupaten Pati. Dengan demikian kajian 

terkait kesesuaian lahan khususnya untuk tanaman kopi merupakan salah satu langkah 

penting, demi kelestarian lahan serta dapat melakukan pemanfaatan lahan secara 

optimal dengan hasil produktifitas yang maksimal. Melalui uraian tersebut maka penulis 

tertarik melakukan penelitian terkait Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Kopi di 

Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Adapun tujuan yang ingin dicapai (1) 

Menganalisis karaktersistik lahan dan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kopi di 

Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, (2) Menganalisis faktor pembatas pada tingkat 

sub kelas untuk tanaman kopi di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Metode survey 

dengan teknik sampling berupa simple random sampling atau acak berdasarkan satuan 

lahan. Teknik olah data berupa matching serta analisis secara diskriptif kualitatif. Hasil 

yang didapatkan kelas kesesuaian lahan daerah penelitian terbagi menjadi dua, yaitu 

“Cukup Sesuai” dan “Sesuai Marjinal”. Kelas cukup sesuai (S2) terdiri dari satuan lahan 

S5 ALG III K, S5 ALG III SH, V4 ML III K, V4 ML III SH, V4 ML III T, V6 ML II K, 

V6 ML II SH, dan V6 ML III SH. Sesuai marjinal (S3) terdiri dari satuan lahan V2 MG 

IV H, V4 MG IV K, V4 MG IV SH, dan V4 MG IV T. 

 

Kata Kunci : Tanaman Kopi, Kesesuaian Lahan, Satuan Lahan. 

 

Abstract 

 

Cultivation of coffee plants needs to be done, especially in various regions in Indonesia. 

This is related to the increasing demand for coffee. This is also a special concern for the 

Pati Regency government. In Pati regency, the yields of the crops have decreased, the 

yields are very bad. Many coffee beans are not able to grow, causing farmers to lose 

money. The instability of the coffee harvest in Pati Regency. Thus, studies related to 

land suitability, especially for coffee plants, are an important step for land preservation 

and for optimal land use with maximum productivity results. Through this description, 

the authors are interested in conducting research related to the suitability of land for 

coffee plants in Gembong District, Pati Regency. The objectives to be achieved (1) 

Analyze land characteristics and land suitability classes for coffee plants in Gembong 

District, Pati Regency, (2) Analyze limiting factors at the sub-class level for coffee 

plants in Gembong District, Pati Regency. The survey method used was a sampling 

technique in the form of simple random sampling or random based on land units. The 

data processing technique is in the form of matching and qualitative descriptive 

analysis. The results obtained by the land suitability class of the study area are divided 

into two, namely "Sufficiently Suitable" and "Suitable for Marginal". Sufficiently 

suitable class (S2) consists of land units S5 ALG III K, S5 ALG III SH, V4 ML III K, 
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V4 ML III SH, V4 ML III T, V6 ML II K, V6 ML II SH, and V6 ML III SH. According 

to the marginal (S3), it consists of land units V2 MG IV H, V4 MG IV K, V4 MG IV 

SH, and V4 MG IV T. 

 

Keywords: Coffee Plants, Land Suitability, Land Units. 
 

1. PENDAHULUAN 

Pembudidayaan tanaman kopi perlu dilakukan, khususnya diberbagai wilayah di 

Indonesia. Hal ini terkait dengan adanya permintaan kopi yang semakin meningkat. Hal 

tersebut juga menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Pati. 

Produktivitas kluster kopi dalam empat tahun terakhir terbilang progressive, dan hingga 

kini kluster kopi telah memproduksi kurang lebih 70 brand. Masing-masing brand juga 

dikelola dengan melalui perizinan resmi. Produk kopi Kabupaten Pati tak kalah dari 

berbagai daerah penghasil kopi daerah lain, dan baru-baru ini produknya berhasil 

menempati lima besar uji cita rasa kopi nasional. 

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Pati Riyoso melalui 

Kasi Promosi Produk Daerah Afianingsih menyampaikan, Pati mempunyai komoditas 

kopi yang mempunyai potensi produksi tinggi. Ada empat kecamatan penghasil kopi di 

Pati yakni Kecamatan Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, dan Cluwak. Dari 

empat kecamatan itu ada 14 desa yang mempunyai potensi kopi. Misalnya saja desa 

Plukaran, Sitiluhur, Pangonan, Gunungsari, Sidomulyo, Klakahkasihan, dan lainnya. 

Kabupaten Pati merupakan surganya kopi robusta dan banyak yang belum 

mengetahuinya. Apabila potensi dikembangkan dengan baik, akan mempunyai nilai jual 

tinggi. 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan adanya ketidak stabilan hasil panen 

kopi di Kabupaten Pati. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2016 Luas Panen 774 

Hektar dengan hasil produksi sebesar 122.700 kilogram, tahun 2017 adanya 

peningkatan luas panen sebesar 2 hektar, akan tetapi justru terjadi penurunan pada hasil 

produksi yaitu hanya sebesar 118.700 kilogram. Hal tersebut diperkuat dengan adanya 

salah satu petani kopi dari Kecamatan Gembong, Abdul Hamid (MURIANEWS.com, 

10/08/2019) menyatakan bahwa musim panen kopi di Kabupaten Pati tahun ini 

mengalami kemerosotan. Bahkan, dibandingkan tahun lalu, tahun ini justru sangat 

parah. Banyak biji kopi yang tak mampu berkembang, hingga menyebabkan petani 

merugi. Kalau tahun lalu, satu pohon masih bisa menghasilkan dua hingga tiga kilogram 
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biji kopi. Tetapi tahun ini paling banyak hanya satu kilogram saja. Terkait penyebabnya, 

belum mengetahui secara pasti. Sebab, petani sudah berusaha untuk memberikan pupuk 

secara maksimal (Murianews.com, 10/8/2019).  

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan adanya produktivitas tanaman kopi 

yang dihasilkan khususnya di Kabupaten Pati belum stabil dari tahun ke tahun, terlihat 

adanya penurunan terhadap jumlah produktivitas kopi. Pemerintah telah melakukan 

upaya untuk membantu, dengan cara pengadaan bibit unggul serta pembasmian hama. 

Akan tetapi upaya tersebut dapat dikatan belum berbuah hasil, dengan demikian kajian 

terkait kesesuaian lahan khususnya untuk tanaman kopi merupakan salah satu langkah 

penting, demi kelestarian lahan serta dapat melakukan pemanfaatan lahan secara 

optimal dengan hasil produktifitas yang maksimal. Melalui uraian tersebut maka penulis 

tertarik melakukan penelitian terkait dengan judul “Analisis Kesesuaian Lahan Untuk 

Tanaman Kopi di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati”. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survey, dengan tema analisis terfokus 

pada kondisi fisik lahan dalam suatu wilayah. Tujuan metode survey pada penelitian ini 

yaitu melakukan observasi lapangan, artinya melakukan pengukuran, pengamatan 

maupun pencatatan berdasarkan gejala atau fakta-fakta di lapangan secara faktual. 

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh Satun Lahan dalam lingkup 

Kecamatan Gembong. Teknik pengambilan sampel berupa simple random sampling, 

artinya pengambilan sampel secara acak serta tidak memperhatikan strata apapun. 

Penggunaan metode tersebut asumsinya setiap Satun Lahan yang sama akan memiliki 

karakteristik yang sama pula. Teknik olah data dan pengumpulan data dengan cara 

interpretasi peta, observasi lapangan, uji laboratorium serta dokumentasi lapangan. 

Teknik analisis data yang digunakan dengan metode matching, memperbandingan data 

karakteristik lahan di wilayah penelitian melalui tahap pengolahan dengan data 

karakteristik kesesuaian lahan tanaman kopi yang digunakan sebagai acuan. Kelas atau 

klasifikasi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh kembang tanaman kopi pada 

penelitian ini menurut CSR/FAO Staff, 1983 dalam Taryono 1997 lebih jelasnya tersaji 

lengkap dalam Tabel 2. Dengan demikian makan didapatkan hasil potensi suatu unit 

Satun Lahan tertentu terhadap kelas kesesuaian lahannya. Jumlah kelas kesesuaian 
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lahan dibagi sebanyak 3 (tiga) kelas dalam Ordo S, yaitu: S1, S2, S3 dan 2 (dua) kelas 

dalam Ordo N, yaitu: N1 dan N2. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Satuan lahan merupakan bagian dari lahan yang mempunyai karakteristik yang spesifik. 

Karakteristik ini dilihat dari bentuklahan asal atau geomorfologi, geologi, kelerengan, 

penggunaan lahan serta jenis tanah. Berdasarkan hasil tumpangsusun tersebut di atas, 

diperoleh bahwa terdapat 19 unit satuan lahan di Kecamatan Gembong. Adapun lebih 

lengkapnya tersaji dalam Tabel 1. di bawah ini. 

Tabel 1. Karakteristik Lahan Kecamatan Gembong 

Satuan Lahan 
Luas 

Ha % 

S5 ALG III K 508.83 6.80 

S5 ALG III P 7.15 0.10 

S5 ALG III SH 138.09 1.84 

V2 MG IV H 1043.80 13.94 

V4 MG IV K 1087.49 14.53 

V4 MG IV P 152.50 2.04 

V4 MG IV SH 6.61 0.09 

V4 MG IV T 418.52 5.59 

V4 ML I D 51.16 0.68 

V4 ML III K 954.70 12.75 

V4 ML III P 215.32 2.88 

V4 ML III SH 302.13 4.04 

V4 ML III T 73.46 0.98 

V6 ML I D 128.49 1.72 

V6 ML II K 902.27 12.05 

V6 ML II P 614.64 8.21 

V6 ML II SH 696.49 9.30 

V6 ML III P 34.26 0.46 

V6 ML III SH 149.86 2.00 

Total 7485.79 100.00 

Sumber : Anlisis Penulis, 2021 

Berdasarkan hasil yang didapat tersebut di atas, maka digunakan untuk 

pengambilan sampel penelitian. Adapun dari jumlah satuan lahan sebanyak 19 unit, 

akan tetapi yang digunakan untuk pengambilan sampel hanya sebanyak 12 unit. Hal ini 

dengan pertimbangan bahwa 7 unit satuan lahan yang tidak diambil sebagai sampel 

penelitian 2 unit diantaranya merupakan penggunaan lahan danau, dan 5 unit sisanya 
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merupakan penggunaan lahan permukiman. Penggunaan lahan permukiman dan danau 

tidak mungkin bisa dipergunakan untuk budidaya tanaman kopi, serta diwaktu yang 

akan datang sangat tidak memungkinkan untuk dirubah menjadi area lahan pertanian. 

Adapun visualisasi dan sebaran satuan lahan di Kecamatan Gembong, dapat dilihat 

dalam Gambar 1. di bawah ini. 

 

Gambar 1. Peta Satuan Lahan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati 

Sumber : Analisis Penulis, 2021 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Karakteristik Lahan dan Kelas Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Kopi 

Berdasarkan hasil dari analisis menggunakan metode matching atau dengan cara 

membandingkan antara pedoman persyaratan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman 

kopi (Tabel. 2), dengan karakteristik lahan yang ada di daerah penelitian dapat diketahui 

kelas kesesuaian lahannya. Adapun kelas kesesuaian lahan berdasarkan faktor pada tiap 

karakteristik lahan dapat dilihat lebih lengkapnya tersaji dalam Tabel 5. 

Berdasarkan hasil yang didapat, diketahui daerah penelitian secara umum 

memiliki dua kelas kesesuaian lahan. Kelas kesesuaian lahan “Cukup Sesuai” atau S2 

dan “Sesuai Marjinal” atau S3. Penentuan kelas ini dilihat dari tingkat kesesuaian atau 

tingkat kelas yang paling rendah atau berat pada setiap faktor kesesuaian lahan itu 



6 
 

sendiri. Misalkan terdapat 13 faktor pada suatu lahan dan terdapat 10 faktor yang sangat 

sesuai sedangkan 3 faktor sisanya cukup sesuai, maka lahan tersebut tetap termasuk 

dalam kelas “Cukup Sesuai” atau S2. Adapun lebih lengkapnya dan visualisasi sebaran 

kelas kesesuaian lahan “Cukup Sesuai” atau S2 dan “Sesuai Marjinal” atau S3 di daerah 

penelitian, dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 2. di bawah ini. 

Tabel 2. Sebaran Kelas Kesesuaian Lahan Berdasarkan Unit Satuan Lahan 

No Satuan Lahan Kelas Kesesuaian Lahan 

1 S5 ALG III K S2 

2 S5 ALG III SH S2 

3 V2 MG IV H S3 

4 V4 MG IV K S3 

5 V4 MG IV SH S3 

6 V4 MG IV T S3 

7 V4 ML III K S2 

8 V4 ML III SH S2 

9 V4 ML III T S2 

10 V6 ML II K S2 

11 V6 ML II SH S2 

12 V6 ML III SH S2 

Sumber : Analisis Penulis, 2021 

 

Gambar 2. Peta Kelas Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Kopi di Kecamatan Gembong 

Kabupaten Pati 

Sumber : Analisis Penulis, 2021 
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3.2.2 Sub kelas dan Faktor Pembatas Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Kopi 

Sub kelas kesesuaian lahan merupakan cerminan atau menggambarkan jenis faktor 

pembatas atau semacam perbaikan yang diperlukan dalam sebuah kelas itu sendiri.  Sub 

kelas ditunjukkan oleh huruf jenis pembatas yang ditempatkan sesudah simbol S2, S3, 

atau N sedangkan S1 tidak mempunyai sub kelas karena tidak mempunyai faktor 

pembatas. Sub kelas, faktor pembatas dan sebarannya pada tiap satuan lahan 

berdasarkan hasil analisis sebagai berikut. 

Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas agak berat untuk suatu penggunaan 

yang lestari.  Pembatas akan mengurangi produktivitas dan keuntungan sehingga akan 

meningkatkan masukan yang diperlukan. Adapun sub kelas tersebut sebagai berikut : 

Satuan lahan S5 ALG III K, termasuk dalam sub kelas S2 r, f, n, e. Dengan faktor 

pembatas antara lain Drainase, Tekstur, Kedalaman efektif, Ph, N total, Lereng, Batuan 

permukaan, Singkapan batuan dan Kenampakan erosi. Sub kelas ini tersebar di Desa 

Gembong, Kedungbulus, Bermi dengan total luas keseluruhan sebesar 508.83 Ha atau 

sekitar 8.27% dari luas total. Satuan lahan S5 ALG III SH, termasuk dalam sub kelas S2 

r, f, n. Dengan faktor pembatas antara lain Drainase, Tekstur, Ph, N total, Lereng. Sub 

kelas ini tersebar di Desa Gembong dan Bermi dengan total luas keseluruhan sebesar 

7.15 Ha atau sekitar 0.12 % dari luas total. Satuan lahan V4 ML III K, termasuk dalam 

sub kelas S2 f, s, e. Dengan faktor pembatas antara lain Ph, Lereng, Singkapan batuan 

dan Kenampakan erosi. Sub kelas ini tersebar di Desa Sitiluhur, Klakah Kasian, 

Bageng, Plukaran, Ketanggan, Pohgading, Wonosekar dengan total luas keseluruhan 

sebesar 954.69 Ha atau sekitar 15.52 % dari luas total. Satuan lahan V4 ML III SH, 

termasuk dalam sub kelas S2, f, n, s. Dengan faktor pembatas antara lain Ph, N total, 

lereng. Sub kelas ini tersebar di Desa Klakah Kasian, Bageng, Ketanggan, Pohgading, 

Wonosekar dengan total luas keseluruhan sebesar 302.13 Ha atau sekitar 4.91 % dari 

luas total. Satuan lahan V4 ML III T, termasuk dalam sub kelas S2 r, f, n, e. Dengan 

faktor pembatas antara lain Tekstr, Ph, N total, Kenampakan erosi. Sub kelas ini 

tersebar di Desa Klakah Kasian, Bageng, Plukaran dengan total luas keseluruhan 

sebesar 73.45 Ha atau sekitar 1.19 % dari luas total. Satuan lahan V6 ML II K, termasuk 

dalam sub kelas S2, f, n. Dengan faktor pembatas antara lain Ph, N total. Sub kelas ini 

tersebar di Desa Bageng, Pohgading, Wonosekar, Gembong, Semirejo, Kedungbulus, 

Bermi dengan total luas keseluruhan sebesar 902.27 Ha atau sekitar 14.67 % dari luas 
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total. Satuan lahan V6 ML II SH, termasuk dalam sub kelas S2, f, n. Dengan faktor 

pembatas antara lain Ph, N total. Sub kelas ini tersebar di Desa Klakah Kasian, Bageng, 

Plukaran, Ketanggan, Pohgading, Wonosekar, Gembong, Semirejo, Kedungbulus, 

Bermi dengan total luas keseluruhan sebesar 696.48 Ha atau sekitar 11.32 % dari luas 

total. Satuan lahan V6 ML III SH, termasuk dalam sub kelas S2 f, s. Dengan faktor 

pembatas antara lain Ph, Lereng. Sub kelas ini tersebar di Desa Plukaran dan Gembong 

dengan total luas keseluruhan sebesar 149.85 Ha atau sekitar 2.44 % dari luas total. 

Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas yang sangat berat untuk suatu 

penggunaan yang lestari.  Pembatas akan mengurangi produktivitas atau keuntungan 

dan perlu menaikkan masukan yang diperlukan. Adapun sub kelas tersebut sebagai 

berikut, Satuan lahan V2 MG IV H, termasuk dalam sub kelas S3 f, s, e. Dengan faktor 

pembatas antara lain Ph, Lereng, Batuan permukaan, Singkapan batuan dan 

Kenampakan erosi. Sub kelas ini tersebar di Desa Sitiluhur, Klakah Kasian, Bageng, 

Plukaran dengan total luas keseluruhan sebesar 1043.8 Ha atau sekitar 16.97 % dari luas 

total. Satuan lahan V4 MG IV K, termasuk dalam sub kelas S3 f, s, e. Dengan faktor 

pembatas antara lain Ph, Lereng, Singkapan batuan dan Kenampakan erosi. Sub kelas 

ini tersebar di Desa Sitiluhur, Klakah Kasian, Bageng, Plukaran, Ketanggan dengan 

total luas keseluruhan sebesar 1087.49 Ha atau sekitar 17.68 % dari luas total. Satuan 

lahan V4 MG IV SH, termasuk dalam sub kelas S3 f, n, s. Dengan faktor pembatas 

antara lain Ph, N total, Lereng. Sub kelas ini tersebar di Desa Klakah Kasian dengan 

total luas keseluruhan sebesar 6.6 Ha atau sekitar 0.11 % dari luas total. Satuan lahan 

V4 MG IV T, termasuk dalam sub kelas S3 f, n, s, e. Dengan faktor pembatas antara 

lain Ph, N total, Lereng, Batuan permukaan, Singkapan batuan dan Kenampakan erosi. 

Sub kelas ini tersebar di Desa Sitiluhur, Klakah Kasian, Bageng, Plukaran dengan total 

luas keseluruhan sebesar 418.52 Ha atau sekitar 6.80 % dari luas total. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan uraian dari hasil dan analisis penelitian di atas, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut, Kecamatan Gembong Kabupaten Pati terbagi dalam dua kelas 

kesesuaian lahan untuk tanaman kopi, yaitu kelas “cukup sesuai” atau S2 dan “sesuai 

marjinal” atau S3. Kelas cukup sesuai tersebut tersebar dalam delapan satuan lahan, 

diantaranya S5 ALG III K, S5 ALG III SH, V4 ML III K, V4 ML III SH, V4 ML III T, 
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V6 ML II K, V6 ML II SH, dan V6 ML III SH. Sedangkan kelas sesuai marjinal 

tersebar dalam empat satuan lahan, adapun diantaranya V2 MG IV H, V4 MG IV K, V4 

MG IV SH, dan V4 MG IV T. Faktor pembatas kesesuaian lahan untuk tanaman kopi 

yang ada di Kecamatan Gembong dalam kelas “cukup sesuai” atau S2 diantaranya 

drainase, tekstur, kedalaman efektif, Ph, N total, lereng, batuan permukaan, singkapan 

batuan dan kenampakan erosi. Sedangkan pada kelas “sesuai marjinal” atau S3 

diantaranya Ph, N total, lereng, batuan permukaan, singkapan batuan, dan kenampakan 

erosi. Faktor pembatas berupa Ph merupakan faktor utama bagi kelas S2, dan lereng 

bagi kelas S3. 

Untuk kelas kesesuaian lahan Cukup Sesuai diusahakan dengan melakukan 

pengolahan lahan yang efektif serta untuk kesesuaian lahan pada kelas sesuai marjinal 

harus benar-benar diperhatikan dalam pengelolaan lahan lebih lanjut, sehingga 

mendapatkan hasil yang maksimal dan lahan tetap lestari. Untuk menunjang penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti saat ini, perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai 

kesesuaian lahan untuk tanaman kopi di Kecamatan Gembong. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Afianingsih. 2019. Produksi Kluster Kopi di Pati Capai 700 70 Brand, Jawa Pos, 21 

Agustus 2019. 

Dwi Nur Rachmawati. 2003. Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Padi Sawah di 

Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. Skripsi. Surakarta: Fakultas 

Geografi UMS. 

FAO. 1983. Reconnaissance Land Resource Surveys 1 : 250.000 Scale Atlas Format 

Procedures. Bogor: Centre for Soil Research. 

Santun Sitorus. 1985. Evaluasi Sumberdaya Lahan. Bandung : Tarsito. 

Taryono, 1997. Evaluasi Sumber Daya Tanah. Diktat Kuliah. Surakarta : Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Utami, Dewi. 2007. Analisis Geografi Terhadap Produksi Tanaman Kopi Di Kecamatan 

Buay Pemaca Kabupaten Sumatra Selatan. Skripsi. Surakarta : Fakultas Geografi 

UMS. 

Van Zuidam, R.A. & Van Zuidam-Cancelado, F.I. 1979. Terrain analysis and 

classification using aerial photographs. A geomorphological approach. ITC 

Textbook of Photo-interpretation. ITC. Enschede. 

 


