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ABSTRAK 

 

 

 

POPPY KUSUMAWATI. Arahan Penggunaan Lahan Untuk Padi Sawah, Jagung dan 

Kedelai di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. Dibimbing oleh ABRAHAM 

SURIADIKUSUMAH dan R. WAHYONO WIDODO. 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli - September 2019 bertujuan untuk 

mengkaji tingkat kesesuaian lahan dan ketersediaannya untuk tanaman padi sawah, 

jagung dan kedelai di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu yang merupakan 

salah satu sentra tanaman padi sawah, jagung dan kedelai di Jawa Barat.  

 

 Penelitian menggunakan metode survey analisis deskriptif dengan cara 

mencocokan hasil analisis ground check lapangan (data primer) dengan data 

sekunder. Pengamatan dan pengambilan sampel tanah ditetapkan melalui satuan 

lahan yang terdiri dari 4 (empat) parameter yaitu lereng, curah hujan, jenis tanah 

dan penggunaan lahan. Adapun data sekunder yang dikaji yaitu karateristik lahan : 

curah hujan, kelembaban, drainase, kedalaman efektif tanah, C-organik, lereng, 

bahaya erosi, banjir, batuan di permukaan dan singkapan batuan. Beberapa 

karakteristik tanah (lahan) ditetapkan di laboratorium untuk melengkapi data 

persyaratan tumbuh tanaman, yaitu data pH tanah, KTK, kejenuhan basa, P2O5, 

K2O dan total N. Data yang diperoleh dari pengamatan lapangan dan analisis 

laboratorium, selanjutnya dikaji tingkat kesesuaiannya untuk pertumbuhan tanaman 

padi sawah, jagung dan kedelai. Pengkajian dilakukan sesuai dengan petunjuk 

teknis penilaian kesesuaian lahan untuk komoditas strategis tingkat semi detil skala 

1:50.000 (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian 

2014). 

 

 Hasil penelitian ini menunjukan tingkat kesesuaian lahan aktual untuk padi 

sawah adalah cukup sesuai (S2) seluas 4.408,94 Hektar dan sesuai marginal (S3) 

seluas 1.046,01 Hektar; untuk jagung dan kedelai adalah sesuai marginal (S3) 

seluas 5.454.95 Hektar. Sedangkan kesesuaian  lahan potensialnya adalah sesuai 

(S1) seluas 4.408,94 Hektar dan cukup sesuai (S2) seluas 1.046,01 Hektar yang 

sesuai untuk ditanami tanaman padi sawah, dan cukup sesuai (S2) seluas 5.454.95  

Hektar untuk jagung dan kedelai. Dengan faktor pembatas curah hujan, drainase, 

pH tanah, kandungan C-organik, P₂O₅, K2O, bahaya erosi, lereng dan banjir. 

 

 

Kata kunci: kesesuaian lahan, padi sawah, jagung dan kedelai. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

POPPY KUSUMAWATI. Land use directions for rice paddy fields, corn and 

soybeans in in populated sub-districts Terisi. Guided by ABRAHAM 

SURIADIKUSUMAH dan R. WAHYONO WIDODO.  

 

 

This research was conducted in July-September 2019 and aims to assess the 

level of land suitability and availability for lowland rice, corn and soybean crops 

in Terisi district, Indramayu Regency, which is one of the centers for lowland rice, 

corn and soybean crops in West Java.  
  

The study used a descriptive analysis survey method by matching the results 

of ground check analysis (primary data) with secondary data. Observation and soil 

sampling are determined through a land unit consisting of 4 (four) parameters, 

namely slope, rainfall, soil type and land use. The secondary data studied were land 

characteristics : rainfall, humidity, drainage, effective soil depth, C-organic, 

slopes, erosion hazards, flooding, surface rocks and rock outcrops. Several 

characteristics of soil (land) are determined in the laboratory to complement the 

data for plant growth requirements, namely data on soil pH,  CEC, alkaline 

saturation, P2O5, K2O and Total N. The assessment is carried out in accordance 

with the technical guidelines for land suitability assessment for semi detailed 

strategic commodities at scale of 1:50.000 (Agricultural Research and 

Development Agency, Ministry of Agriculture 2014).  

 

 The results of this study indicate that the actual land suitability level for 

lowland rice is quite suitable (S2) covering an area of 4,408.94 hectares and 

according to marginal (S3) covering an area of 1,046.01 hectares; for maize and 

soybeans is according to a marginal (S3) area of 5,454.95 hectares. While the 

potential land suitability is suitable (S1) covering an area of 4,408.94 hectares and 

quite suitable (S2) covering an area of 1,046.01 hectares suitable for planting 

lowland rice plants, and quite suitable (S2) covering an area of 5,454.95 hectares 

for corn and soybeans. With the limiting factor of rainfall, drainage, soil pH, C-

organic content, P₂O₅, K2O, erosion, slope and flood hazards. 

. 

 

\Keywords: land suitability, rice paddy fields, corn and soybeans. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan daerah dapat terlaksana jika potensi  sumber daya alam yang 

tersedia dapat dikelola dan  dimanfaatkan secara maksimal. Sektor pertanian  

merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi  besar terhadap 

pembangunan daerah dan ekonomi  masyarakat. Menurut Faizah dan Santoso 

(2013) pembangunan daerah dan wilayahnya, tidak lepas dari  peran pembangunan 

sektor pertanian, sehingga perlu  adanya peningkatan usaha pertanian agar wilayah  

tersebut mampu berkembang.  

Subsektor  tanaman pangan yang merupakan bagian dari sektor pertanian 

memiliki peran yang penting dalam rangka peningkatan perekonomian. Sub sektor 

tanaman pangan tersebut akan semakin meningkatkan perekonomian jika 

produktivitas dan luasannya meningkat atau minimal tetap. Namun fakta seiring 

dengan tekanan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan untuk sektor 

lainnya seperti, jalan, pabrik dan peruntukan lainnya  luas lahan pertanian produktif  

seperti lahan sawah terus menurun (Agus dan Irawan, 2006). Selanjutnya, 

berdasarkan hasil sensus pertanian 2003 secara nasional laju konversi lahan sawah 

sekitar 110.160 Ha per tahun, dimana sekitar 75% beralih ke perumahan khususnya 

di Pulau Jawa (Sutomo 2004; Irawan 2005). 

Konversi lahan di Pulau Jawa sangat tinggi karena kebutuhan terhadap lahan 

akibat padatnya penduduk dan peningkatan intensitas pembangunan di pulau Jawa. 
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Jumlah pendududuk di Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 46 juta jiwa (BPS, 

2016), sedangkan  Land rent lahan sawah lebih rendah dibandingkan dengan 

penggunaan untuk industri dan perumahan (Agus dan Irawan, 2006). Padahal 

kebutuhan pangan nasional setiap tahun terus meningkat bahkan pemerintah harus  

mengimpor pangan seperti beras, jagung dan kedelai dari negara lain.  

Separuh dari kebutuhan beras  nasional dipasok dari pulau Jawa dan 

produksi beras paling besar berada di pantai utara Jawa  yaitu Jawa Barat, Jawa 

Tengah dan Jawa Timur.  Menurut BPS (2018) produksi padi Jawa Barat tahun 

2017 mencapai 12.299.701 ton GKG memberikan kontribusi 15,16 persen terhadap 

nasional. Produksi nasional adalah sebesar 81.148.617 ton GKG dan Jawa Barat 

menempati urutan kedua secara nasional. Tiga Kabupaten dengan produksi padi 

tertinggi di Jawa Barat terdapat di daerah Pantura yaitu Subang  1.244.234 ton GKG 

Indramayu 1.224.479 ton GKG dan Karawang 1.075.677  ton GKG (Data Base 

Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2019) 

Pada tahun 2017  konsumsi beras, jagung dan kedelai di Jawa Barat secara 

berturut turut adalah  beras 98 kg/kapita/tahun, jagung 2 kg/kapita/tahun dan 

kedelai 7,67 kg/kapita/tahun (BI, 2018). Sementara produksi padi, jagung, dan 

kedelai di Jawa Barat cenderung berfluktuasi seperti terlihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Produksi Padi (GKG), Jagung (PK) dan Kedelai (BK) 

     di Jawa Barat (Kementan, 2019) 

 

 

Oleh karena itu perlu ada optimalisasi  lahan untuk pengembangan budidaya 

wstanaman pangan dengan cara mengevaluasi lahan untuk berbagai tanaman 

pangan. Evaluasi lahan merupakan proses penilaian potensi suatu lahan untuk 

penggunaan-penggunaan tertentu, yaitu membandingkan persyaratan yang diminta 

oleh tipe penggunaan lahan yang akan diterapkan, dengan sifat-sifat atau kualitas 

lahan yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan. Dengan cara ini, maka akan 

diketahui potensi lahan atau kelas kesesuaian/kemampuan lahan untuk tipe 

penggunaan lahan tersebut. Hasil evaluasi lahan digambarkan dalam bentuk peta 
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sebagai dasar untuk perencanaan  tataguna lahan yang rasional, sehingga tanah 

dapat digunakan secara optimal dan lestari (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2015).   

Klasifikasi kesesuaian atau kemampuan lahan adalah pengelompokan 

lahan berdasarkan kesesuaiannya atau kemampuannya untuk tujuan penggunaan 

tertentu. Dari hasil survei lahan oleh ilmuan tanah biasanya dilakukan 

pengelompokan dengan menggunakan Satuan Peta Tanah (SPT), atau sering juga 

disebut Satuan Peta Lahan (SPL) sebagai satuan evaluasi dan sebagai dasar untuk 

menentukan batas-batas penyebarannya. 

Penggunaan teknologi berbasis komputer untuk mendukung perencanaan 

tersebut mutlak diperlukan untuk analisis, memanipulasi dan menyajikan informasi 

dalam bentuk tabel dan keruangan. Evaluasi lahan untuk keperluan perencanaan 

memiliki peran penting karena hampir tidak ada aktifitas yang dilakukan tanpa daya 

dukung lahan.  

Kabupaten Indramayu, potensial untuk pengembangan tanaman pangan 

padi sawah, jagung dan kedelai. Kontribusi Kabupaten Indramayu terhadap 

produksi padi di Jawa Barat Tahun 2017 sebesar 9,96 %  dan luas lahan sawah 

116.245 Ha tertinggi di Jawa Barat (BPS, 2018).  Selain sebagai lumbung padi, 

Kabupaten Indramayu diproyeksikan sebagai lumbung jagung dan kedelai dimasa 

datang melalui program padi jagung dan kedelai (Pajale) (Dinas Pertanian dan 

Peternakan Kabupaten Indramayu, 2018).  

Kabupaten Indramayu memiliki lahan tegalan atau tadah hujan yang belum 

dimanfaatkan seluruhnya, berpotensi untuk padi sawah, jagung dan kedelai.  Lahan 
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tadah hujan atau lahan tegalan dan lahan sawah tadah hujan  di Kabupaten 

Indramayu dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

 
Gambar 2.  Peta Penutup/Penggunaan Lahan Kabupaten Indramayu Tahun 2015                                                   

.......(SPOT 6 Tahun 2015) 

 

Berdasarkan Gambar 2., terdapat  lahan kering/tegalan/tadah hujan di 

Kabupaten Indramayu yang berpotensi untuk dijadikan lahan padi. Sementara itu, 

hasil penelitian Kementan (2015) bahwa di Kabupaten Indramayu selain sawah 

basah aktual, terdapat lahan kering/tegalan atau tadah hujan yang potensial 

dijadikan kawasan padi jika sudah dikaji kesesuaian lahannya. Lahan 

kering/tegalan/tadah hujan  yang potensial dijadikan kawasan padi, jagung dan 
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kedelai seluas 3.786 ha   tersebar di  31 wilayah kecamatan dengan luasan yang 

bervariasi.   

Kecamatan Terisi mempunyai luas sawah aktual seluas 7.296 dengan luas 

potensial untuk pengembangan budidaya padi sawah,  jagung dan kedelai yang 

merupakan program dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian dan 

Peternakan Kabupaten Indramayu sebagai berikut : P1 (Prioritas 1) seluas 57 Ha, 

P2 (Prioritas 2) seluas 555 Ha dn P3 (Prioritas 3) seluas 165 Ha. 

Wilayah Kabupaten Indramayu merupakan dataran rendah dan daerah 

endapan di bagian Timur Laut Provinsi Jawa Barat dan  jenis tanah yang terdapat 

di wilayah Kabupaten Indramayu terdiri dari : (1) aluvial hadromorf, (2) aluvial 

kelabu tua, (3) asosiasi aluvial – kelabu dan aluvial – cokelat kelabu, (4) asosiasi 

glie humus rendah dan aluvial kelabu, (5)  regosol kelabu, (6) grumusol kelabu, (7) 

kompleks grumusol dan mediteran, (8) asosiasi latosol – cokelat dan regosol – 

kelabu  (Bapeda Kabupaten Indramayu, 2016). Melihat potensi dari segi 

agroklimatologi, hidrologi, tataguna lahan, jenis tanah  dan lereng  lahan-lahan 

kering di Kabupaten Indramayu, dalam penelitian ini dipilih satu Kecamatan yaitu 

Kecamatan Terisi,  potensial untuk dijadikan kawasan padi, jagung dan kedelai, 

oleh karena itu diperlukan analisis  evaluasi lahan. 

 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat  diidentifikasi permasalahan 

yaitu meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya target produksi 
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pangan terutama Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) untuk memenuhi konsumsi 

penduduknya. Alih fungsi lahan sawah semakin meningkat dengan berkembangnya 

pembangunan sehingga dalam perencanaan pengembangan ketahanan pangan yang 

berkelanjutan diperlukan alternatif lahan lain untuk meningkatkan produksi Pajale. 

Perluasan lahan pertanian dapat dilakukan di lahan tegalan atau tadah hujan melalui 

evaluasi lahan  dengan beberapa perbaikan faktor pembatas pada kelas kesesuaian 

lahannya. 

Adapun rumusan masalahnya antara lain: 

1. Bagaimana kelas kesesuain lahan aktual dan potensial untuk padi sawah, jagung 

dan kedelai di Kecamatan Terisi  

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pembatas utama untuk kesesuaian lahan padi 

sawah, jagung dan kedelai di Kecamatan Terisi  

3. Berapa luas kesesuaian lahan potensial yang masih bisa dimanfaatkan atau 

dikembangkan untuk 3 komoditas tersebut di Kecamatan Terisi  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk  melakukan identifikasi dan  evaluasi 

kesesuaian lahan  untuk padi sawah, jagung dan kedelai di Kecamatan Terisi dalam 

upaya meningkatkan luas areal  tanam yaitu dengan : 

1. Mengidentifikasikan kelas kesesuaian lahan aktual dan potensial untuk padi 

sawah, jagung dan kedelai di Kecamatan Terisi.  
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2. Menyusun faktor-faktor apa yang menjadi pembatas  utama untuk kesesuaian 

lahan padi sawah, jagung dan kedelai di Kecamatan Terisi. 

3. Menetapkan luas lahan potensial yang bisa dimanfaatkan untuk 3 komoditas 

tersebut yang disusun dalam peta kesesuaian lahan potensial dengan skala 1 : 

50.000 di Kecamatan Terisi.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah : 

 Memberikan informasi kepada pemerintah tentang  peta kesesuaian lahan aktual 

dan potensial padi sawah, jagung dan kedelai di Kecamatan Terisi berdasarkan 

hasil analisa kesesuaian lahannya. 

 Memberikan informasi kepada pemerintah tentang kendala kesesuaian lahan 

padi sawah, jagung dan kedelai di Kecamatan Terisi  

 Memberikan rekomendasi dari hasil penelitian untuk pengembangan lahan di 

Terisi untuk penggunaan budidaya tanaman padi, jagung dan kedelai 

 Sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya serta memberikan 

informasi tentang kesesuaian lahan di Kecamatan Terisi untuk pengembangan 

budidaya padi sawah, jagung dan kedelai. 



 
 

 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH 

 

  

2.1 Kajian Pustaka  
 
 

2.1.1  Tanaman Padi 

Padi adalah bahan pangan utama di Indonesia dan berperan penting sebagai 

pemenuh kebutuhan karbohidrat di Indonesia. Kebutuhan akan padi dari tahun ke 

tahun semakin meningkat dikarenakan pertambahan penduduk yang semakin tinggi 

serta berkembangnya industri pangan dan pakan (Yusuf dan Harwono, 2010).  

Tanaman padi merupakan tanaman rumput-rumputan dengan Genus Oriza 

Linn dan masuk ke dalam golongan rumput-rumputan. Tanaman padi dapat hidup 

dengan baik di daerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air atau 

dapat disimpulkan, padi dapat tumbuh dengan baik di iklim yang panas dan dengan 

udara yang lembab. Lembab disini dapat diartikan dengan jumlah curah hujan, 

temperatur, ketinggian tempat sinar matahari, dan angin (AAK, 1990).  

Kemasaman tanah yang ideal antara pH 4,0-7,0 dengan penggenangan akan 

merubah pH menjadi lebih alkalis. Tanaman padi di dataran rendah sesuai pada 

ketinggian 0-650 mdpl dengan temperatur 23-27 °C sedangkan untuk dataran tinggi 

padi sesuai pada ketinggian 650-1500 mdpl dengan temperatur 19-23 °C (Purwono 

dan Heni 2007). Curah hujan yang sesuai untuk tanaman padi per tahun sekitar 

1500-2000 mm (AAK, 1990). 

Tanaman padi sangat memerlukan sinar matahari yang baik, oleh karena itu 

padi dapat berkembang dengan baik pada suhu dengan temperatur 23-27 °C. Angin 
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bermanfaat dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Padi sangat memerlukan 

air yang banyak dan sinar matahari yang cukup, oleh karena itu penyediaan air 

sangat diperhatikan. Air yang cukup dapat berpengaruh pada pembentukan buah. 

Menanam padi pada musim kemarau dan perairan yang cukup akan mendapatkan 

hasil yang lebih tinggi dibandingkan musim hujan (AAK, 1990). 

Untuk tanaman padi sawah ketersediaan air sangat penting. Area sawah  

yang baik adalah area yang mampu memberikan tumbuh kembang padi yang baik, 

salah satunya adalah jenis tanah. Tidak semua jenis tanah baik untuk dijadikan area 

persawahan. Tanah yang mampu menahan air sangat cocok untuk areal persawahan 

karena dapat menahan air yang lebih lama sehingga dapat membantu tumbuh 

kembang padi. Tanah yang mampu menahan air yang lebih lama seperti liat cocok 

untuk area persawahan sedangkan tanah yang tidak dapat menahan air yang lama 

seperti pasir tidak cocok untuk dijadikan area persawahan (Suparyono dan Setyono, 

1993). 

 

 

2.1.2  Tanaman Jagung 

Menurut Prambudi (2008) dalam AAK (2010) jagung merupakan salah satu 

tanaman pangan dunia yang; terpenting, selain gandum dan padi. Sebagai sumber 

karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi altematif 

sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduk beberapa daerah di Indonesia 

(misalnya di Madura dan Nusa Tenggara) juga menggunakan jagung sebagai 

pangan pokok.  
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Syukur dan Rifianto (2013) dalam Sedana (2017) mengungkapkan bahwa 

untuk memperoleh produksi yang tinggi, jagung sebaiknya dibudidayakan di 

dataran rendah hingga dataran tinggi (0-1.500 m dpl) pada lahan kering yang 

berpengairan cukup maupun tadah hujan dengan pH tanah antara 5,5 - 7. Selain itu, 

pemberian pupuk N, P dan K merupakan salah satu penunjang keberhasilan dalam 

budidaya jagung. Hal ini karena sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas 

produksi jagung. Umur jagung antara 60-70 hari, namun pada dataran tinggi yaitu 

400 meter di atas permukaan laut atau lebih, biasanya mampu mencapai 80 hari 

Tanah sebagai tempat tumbuh tanaman jagung harus mempunyai kandungan hara 

yang cukup. Jagung tidak memerlukan persyaratan tanah yang khusus, hampir 

berbagai macam tanah dapat diusahakan untuk pertanaman jagung. Tanah yang 

gembur, subur, dan kaya akan humus dapat memberi hasil yang baik. Drainase dan 

aerasi yang baik serta pengelolaan yang bagus akan membantu keberhasilan usaha 

pertanaman jagung. Jenis tanah yang dapat ditanami jagung adalah tanah andosol, 

tanah latosol, tanah grumosol, dan tanah berpasir (AAK, 2010). Derajat keasaman 

tanah (pH) yang paling baik untuk tanaman jagung hibrida adalah 5,5-7,0. Pada pH 

netral, unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman jagung banyak tersedia di 

dalamnya. Tanah-tanah yang pH nya kurang dari 5,5 dianjurkan diberi pengapuran 

untuk menaikkan pH (Warisno, 2007 dalam  Rukmana, 2010).  

 

 

2.1.3  Tanaman Kedelai 

Kedelai merupakan tanaman semusim berupa semak rendah, tumbuhan 

tegak dan berdaun lebat dapat tumbuh baik ditempat yang bersuhu  panas, tempat 
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terbuka dan bercurah hujan 100 – 400 mm3 per bulan. Oleh karena itu, kedelai 

kebanyakan ditanam didaerah yang terletak kurang dari 400  dpl  dan jarang sekali 

ditanam didaerah yang terletak kurang dari 600 dpl. Jadi tanaman kedelai akan 

tumbuh baik jika ditanam didaerah beriklim kering (AAK, 2002). 

Pertumbuhan optimum tercapai pada suhu 20 -250 C. Suhu 12 – 20 0 C 

adalah suhu yang sesuai bagi sebagian besar proses pertumbuhan tanaman, tetapi 

dapat menunda proses perkecambahan benih dan pemunculan kecambah, serta 

pembungaan dan pertumbuhan biji. Pada suhu yang lebih tinggi dari 30 0C, 

fotorespirasi cenderung mengurangi hasil fotosintesis (Yamaguchi dan  Rubatzky, 

1998). 

Rata-rata curah hujan tiap tahun yang cocok bagi kedelai adalah kurang dari 

200 mm dengan jumlah bulan kering 3-6 bulan dan hari hujan berkisar antara 95-

122  hari selama setahun. Volume air yang terlalu banyak tidak menguntungkan, 

karena akan mengakibatkan akar membusuk. Banyaknya curah hujan juga sangat 

mempengaruhi aktivitas bakteri tanah dalam menyediakan nitrogen. Namun 

ketergantungan ini dapat diatasi, asalkan selama 30 – 40 hari suhu didalam dan 

permukaan tanah pada musim panas sekitar 350C – 390C (AAK, 2002). pH  tanah 

yang cocok antara  pH 5,8-7,0 jika pH kurang dari 5,8 kedelai dapat tumbuh juga 

tetapi pertumbuhannya akan lambat karena keracunan Al yang menghambat  proses 

nitrifikasi  (Rukmana, 1998)  

Tanaman ini pada umumnya dapat beradaptasi terhadap berbagai jenis tanah 

dan menyukai tanah yang bertekstur ringan hingga sedang, dan berdrainase baik. 

Tanaman ini peka terhadap kondisi salin (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998). Kedelai 
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membutuhkan tanah yang kaya akan humus atau bahan organik. Bahan organik 

yang cukup dalam tanah akan memperbaiki daya olah dan juga merupakan sumber 

makanan bagi jasad renik, yang akhirnya akan membebaskan unsur hara untuk 

pertumbuhan tanaman. Pada dasarnya kedelai menghendaki kondisi tanah yang 

tidak terlalu basah, tetapi air tetap tersedia. Kedelai tidak menuntut struktur tanah 

yang khusus sebagai suatu persyaratan tumbuh. Bahkan pada kondisi lahan yang 

kurang subur dan agak asam pun kedelai dapat tumbuh dengan baik, asal tidak 

tergenang air yang akan menyebabkan busuknya akar (Rukmana, 1998) 

 

 

2.1.4   Tanah dan Lahan 

  Tanah adalah benda alami yang terdiri dari padatan (bahan mineral dan 

bahan organik), cairan dan gas, yang terbentuk dipermukaan bumi dari hasil 

pelapukan bahan induk oleh interaksi faktor iklim, relief, organisme dan waktu, 

berlapis-lapis dan mampu mendukung pertumbuhan tanaman, sedalam 2 m atau 

sampai batas aktivitas biologi tanah (Soil Survey Staff 2010). Lahan adalah suatu 

lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi, dimana 

faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya, termasuk lingkungan 

fisik akibat kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun sekarang, seperti 

reklamasi daerah-daerah pantai, penebangan hutan, dan akibat-akibat yang merugi 

seperti erosi dan akumulasi garam. Faktor-faktor sosial dan ekonomi secara murni 

tidak termasuk dalam konsep lahan ini (FAO, 1996 dalam Hardjowigeno dan 

Widiatmaka, 2015). 
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Lahan adalah suatu daerah di permukaan 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, 1997 dalam Sitorus, 2004).  

Menurut FAO (1976) dalam Hardjowigeno dan Widiatmaka (2015) 

kemampuan lahan adalah potensi lahan untuk penggunaaan pertanian secara umum. 

Kesesuaian lahan yaitu potensi lahan untuk jenis tanaman tertentu. Sedangkan 

kemampuan lahan adalah kapasitas suatu lahan untuk berproduksi dan kesesuaian 

lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Identifikasi, 

pemantauan dan evaluasi penggunaan lahan perlu selalu dilakukan pada setiap 

periode tertentu, karena ia dapat menjadi dasar untuk penelitian yang mendalam 

mengenai perilaku manusia dalam memanfaatkan lahan. Dengan demikian, 

penggunaan lahan menjadi bagian yang penting dalam usaha melakukan 

perencanaan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keruangan di suatu 

wilayah.  

Penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara 

permanen atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, 

baik kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya. Penggunaan 

lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan wilayah. Bahkan menurut 

Campbell (1996), disamping sebagai faktor penting dalam perencanaan, pada 

dasarnya perencanaan kota adalah perencanaan penggunaan lahan.  
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Kenampakan penggunaan lahan berubah berdasarkan waktu, yakni keadaan 

kenampakan penggunaan lahan atau posisinya berubah pada kurun waktu tertentu. 

Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara sistematik dan non-sistematik. 

Perubahan sistematik terjadi dengan ditandai oleh fenomena yang berulang, yakni 

tipe perubahan penggunaan lahan pada lokasi yang sama. Kecenderungan 

perubahan ini dapat ditunjukkan dengan peta multiwaktu. Fenomena yang ada dapat 

dipetakan berdasarkan seri waktu, sehingga perubahan penggunaan lahan dapat 

diketahui. Perubahan non-sistematik terjadi karena kenampakan luasan lahan yang 

mungkin bertambah, berkurang, ataupun tetap. Perubahan ini pada umumnya tidak 

linear karena kenampakannya berubah-ubah, baik penutup lahan maupun lokasinya 

(Murcharke, 1990). 

Faktor pendorong mempengaruhi perubahan penggunaan lahan serta 

menciptakan interaksi yang kompleks dan saling tergantung. Verburg dan Lesschen 

(2006) mengidentifikasi tiga jenis faktor pendorong, yaitu faktor bio-fisik, sosial 

ekonomi, dan penyebab langsung. Faktor-faktor pendorong ini memiliki pengaruh 

yang berbeda untuk pola penggunaan lahan pada skala yang berbeda. Faktor bio-

fisik berhubungan dengan kondisi fisik dan biologis wilayah, seperti kondisi iklim, 

jenis tanah, dan topografi di mana mereka biasanya mempengaruhi keputusan 

pemanfaatan lahan. Faktor pendorong sosial dan ekonomi yaitu pertumbuhan 

penduduk, peningkatan industri, aspek teknologi dan implementasi kebijakan. 

Sedangkan penyebab langsung terkait dengan pemanfaatan penggunaan lahan yang 

mempertimbangkan kedekatan dengan fenomena yang berharga. 
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Iqbal dan Sumaryono (2007) dalam penelitiannya menyatakan sawah 

merupakan lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi. Hal ini 

disebabkan oleh: 

a.  Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan 

sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan 

kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi. 

b. Daerah pesawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah 

perkotaan. 

c. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah 

pesawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering. 

Pembangunan prasarana dan sarana permukiman, kawasan industri, dan 

sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana 

pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem 

pertaniannya dominan areal persawahan. 

 

 

2.1.5  Karakteristik Lahan  

Karakteristik lahan merupakan sifat lahan yang dapat diukur atau ditaksir 

besarnya seperti lereng, curah hujan, tektur tanah, air tersedia dan sebagainya.  Satu 

jenis karakteristik lahan dapat berpengaruh terhadap lebih dari satu jenis kualitas 

lahan, sehingga apabila digunakan secara langsung dalam evaluasi  lahan maka 

timbul kesulitan karena adanya interaksi dari beberapa karakteristik lahan. Sebagai 

contoh, bahaya erosi tidak hanya disebabkan oleh curamnya lereng saja, melainkan 

merupakan interaksi antara curamnya lereng, panjang lereng, permeabilitas, 
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struktur tanah, intensitas curah hujan dan sifat-sifat lainnya. Sehingga dianjurkan 

agar dalam membandingkan sifat-sifat lahan dengan syarat-syarat penggunaan 

lahan digunakan kualitas lahan, bukan karakteristik lahan (Hardjowigeno dan 

Widiatmaka, 2015).  

Kualitas lahan adalah sifat-sifat lahan yang tidak dapat diukur langsung 

karena merupakan interaksi dari beberapa karakteristik lahan (complex of land 

attribute) yang mempunyai pengaruh nyata terhadap keseuaian lahan untuk 

penggunaan-penggunaan tertentu. Satu jenis kualitas lahan dapat disebabkan oleh 

beberapa karakteristik lahan, misalnya ketersediaan hara dapat ditentukan 

berdasarkan ketersedian P dan K dapat ditukar, dan sebagainya (Hardjowigeno dan 

Widiatmaka, 2015).  

Kualitas lahan kemungkinan berperan positif atau negatif terhadap 

penggunaan lahan tergantung dari sifat-sifatnya. Kualitas lahan yang berperan 

positif adalah sifatnya yang menguntungkan bagi suatu penggunaan. Sebaliknya 

kualitas lahan yang bersifat negatif karena keberadaannya akan merugikan terhadap 

penggunaan tertentu, sehingga merupakan faktor penghambat atau pembatas.Setiap 

kualitas lahan pengaruhnya tidak selalu terbatas hanya pada satu jenis penggunaan. 

Kenyataan menunjukkan bahwa kualitas lahan yang sama bisa berpengaruh 

terhadap lebih dari satu jenis penggunaan. Demikian pula satu jenis penggunaan 

lahan tertentu akan dipengaruhi oleh berbagai kualitas lahan. Sebagai contoh 

bahaya erosi dipengaruhi oleh keadaan sifat tanah, terrain (lereng), dan iklim. 
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Menurut Djaenuddin,  D., (1997) deskripsi karakteristik lahan yang menjadi 

pertimbangan dalam menentukan kelas kesesuaian lahan dikemukakan sebagai 

berikut : 

1) Temperatur (t) 

Merupakan suhu tahunan rata-rata yang dikumpulkan dari hasil pengamatan 

stasiun klimatologi setempat. Suhu berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme 

dalam tanah, fotosintesis tanaman, respirasi, pembungaan, dan perkembangan 

buah. Tanaman padi secara umum membutuhkan suhu minimum 11°-25°C untuk 

perkecambahan, 22°-23°C untuk pembungaan, dan 20°-25°C untuk pembentukan 

biji (AAK, 1990). 

2) Ketersediaan air (w) 

Merupakan pengukuran kelembaban udara rata-rata yang diambil dari 

stasiun klimatologi setempat. Pertumbuhan tanaman sangat tergantung pada 

ketersediaan air dalam tanah. Daerah yang beriklim kering akan berpengaruh 

terhadap produksi padi. Sebaliknya di daerah beriklim basah akan menyebabkan 

pertumbuhan padi mudah terserang penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Air 

dibutuhkan tanaman untuk membuat karbohidrat di daun, menjaga hidrasi 

protoplasma, mengangkut makanan dan unsur mineral, dan mempengaruhi serapan 

unsur hara oleh akar tanaman (Hakim dkk.,1986). 

3) Media perakaran (r) 

Karakteristik lahan yang menggambarkan kondisi perakaran terdiri dari : 

Kelas drainase tanah dibagi menjadi 7 kelas, yaitu: sangat terhambat, terhambat, 

agak terhambat, agak baik, baik, agak cepat, dan cepat.  Menurut Djaenuddin dkk. 
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(2003), kelas drainase yang cocok bagi pertanaman padi sawah yaitu agak 

terhambat sampai terhambat. Tanah pada kondisi drainase agak terhambat 

mempunyai konduktivitas hidrolik agak rendah dan daya menahan air (pori air 

tersedia) rendah sampai sangat rendah, tanah basah sampai ke permukaan. Tanah 

demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman lainnya.  

Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa 

bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan 0 

sampai 25 cm sedangkan, tanah pada kondisi drainase terhambat mempunyai 

konduktivitas hidrolik rendah dan daya menahan air (pori air tersedia) rendah 

sampai sangat rendah, tanah basah untuk waktu yang cukup lama sampai ke 

permukaan. Tanah demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman 

lainnya. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah mempunyai warna gley 

(reduksi) dan terdapat bercak atau karatan besi dan/atau mangan sedikit pada 

lapisan sampai permukaan. 

Menurut Zulhakki dkk. (2013) bagi kepentingan pertanian, drainase atau 

pembuangan air kelebihan tersebut sangat penting, tujuannya untuk mengatur tata 

air dalam tanah terutama di daerah/zona perakaran tanaman, agar dengan demikian 

perkembangan akar tanaman berada dalam keadaan yang menguntungkan. 

Tekstur tanah dibagi menjadi 5 kelas, yaitu: halus, agak halus, sedang, agak 

kasar, dan kasar. Menurut Foth (1994), tekstur tanah merupakan perbandingan 

relatif antara pasir, debu, dan liat yang dinyatakan dalam persen (%). Tekstur tanah 

mempengaruhi kapasitas tanah untuk menahan air, tanah bertekstur agak halus 

seperti lempung liat berpasir mempunyai drainase agak buruk yang biasanya tanah 
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memiliki daya simpan air yang cukup tinggi dimana air lebih tidak segera keluar 

akan tetapi akan tetap menjenuhi tanah pada daerah perakaran dalam jangka waktu 

yang lama, hal ini ditunjukkan hanya pada lapisan tanah atas saja yang mempunyai 

aerasi yang baik dengan tidak adanya bercak-bercak berwarna kuning, kelabu, atau 

coklat.Tanah bertekstur halus jika kandungan liatnya > 35 %.  Porositas relatif 

tinggi (60 %), tetapi sebagian besar merupakan pori berukuran kecil. Akibatnya, 

daya hantar air sangat lambat, dan sirkulasi udara kurang lancar. Kemampuan 

menyimpan air dan hara tanaman tinggi.  

Tanah liat juga disebut tanah berat karena sulit diolah, dan lebih halus maka 

setiap satuan berat mempunyai luas permukaan yang lebih besar sehingga 

kemampuan menahan air dan menyediakan unsur hara tinggi. Tanah bertekstur 

halus lebih aktif dalam reaksi kimia daripada tanah bertekstur kasar.Tanah 

bertekstur pasir memiliki butiran-butiran yang berukuran lebih besar. Maka setiap 

satuan berat (gram) mempunyai luas permukaan yang lebih kecil sehingga sulit 

menyerap (menahan) air dan unsur hara.  

Pada tanah-tanah yang bertekstur halus biasanya kegiatan jasad renik dalam 

perombakan bahan organik akan mengalami kesulitan dikarenakan tanah-tanah 

yang bertekstur demikian berkemampuan menimbun bahan-bahan organik lebih 

tinggi yang kemudian terjerap pada kisi-kisi mineral, dan dalam keadaan terjerap 

pada kisi-kisi mineral tersebut jasad renik akan sulit merombak (Mulyani, dkk., 

2013). 

 Bahan kasar dengan ukuran > 2 mm, yang dinyatakan dalam persen (%), 

merupakan modifier tekstur yang ditentukan oleh jumlah persentasi krikil, 
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kerakal, atau batuan pada setiap lapisan tanah. Menurut Djaenuddin dkk. (2003), 

bahan kasar yang terlalu banyak pada tanah akan menghambat perkembangan 

akar tanaman padi dan akan mengakibatkan kesulitan dalam pengolahan tanah, 

sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan tanaman,bahan kasar dibedakan 

menjadi sedikit, sedang, banyak, dan sangat banyak, dengan ketentuan sebagai 

berikut :sedikit < 15 %sedang 15 % - 35 %banyak 35 % - 65 %sangat banyak > 

60 % 

 Kedalaman tanah (cm), menyatakan dalamnya lapisan tanah dalam cm yang 

dapat dipakai untuk perkembangan perakaran tanaman padi yang dievaluasi, 

semakin dalam akar tanaman padi menjangkau kedalaman tanah maka, semakin 

banyak kandungan unsur hara yang diserap oleh tanaman padi  kedalaman tanah 

dibedakan menjadi : 

sangat dangkal < 20 cm 

dangkal 20 - 50 cm 

sedang 50 - 75 cm 

dalam > 75 cm 

4) Retensi Hara (f) 

Retensi hara merupakan kemampuan tanah untuk menjerap unsur-unsur 

hara atau koloid di dalam tanah yang bersifat sementara, sehingga apabila kondisi 

di dalam tanah sesuai untuk hara-hara tertentu maka unsur hara yang terjerap akan 

dilepaskan dan dapat diserap oleh tanaman (Madjid, 2007). Retensi hara di dalam 

tanah di pengaruhi oleh KTK, kejenuhan basa, pH dan C-organik. 
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 Kapasitas tukar kation (KTK) merupakan jumlah total kation yang dapat 

dipertukarkan pada permukaan koloid yang bermuatan negatif. Reaksi tanah 

(pH) merupakan salah satu sifat dan ciri tanah yang ikut menentukan besarnya 

nilai KTK. Selain KTK dan pH, kejenuhan basa serta C-organik juga 

mempengaruhi retensi hara (Madjid, 2007). Hara yang ditambahkan ke dalam 

tanah dalam bentuk pupuk akan ditahan oleh permukaan koloid dan untuk 

sementara terhindar dari pencucian, sedangkan reaksi tanah (pH) merupakan 

salah satu sifat dan ciri tanah yang ikut menentukan besarnya nilai KTK. Nilai 

KTK tanah yang rendah dapat ditingkatkan melalui pemupukan. Meningkatnya 

KTK tanah akan berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara yang diperlukan 

tanaman padi (Hardjowigeno, 2007). 

 Kejenuhan basa merupakan perbandingan antara kation basa dengan KTK yang 

dinyatakan dalam persen (%). Kejenuhan basa suatu tanah dipengaruhi oleh 

iklim (kelembaban udara) dan pH tanah. Pada tanah beriklim kering KB lebih 

rendah daripada tanah yang beriklim basah demikian pula pada tanah yang 

memiliki pH rendah KB akan menurun, sedangkan tanah pada pH tinggi KB 

akan meningkat. Kejenuhan basa yang meningkat dapat menyebabkan tanah 

lebih banyak ditempati oleh kation-kation basa yang sangat berguna bagi 

tanaman padi dan retensi hara pada tumbuhan tersebut menjadi dalam bentuk 

tersedia (Madjid, 2007). 

 Reaksi tanah (pH) yang penting adalah masam, netral, dan alkalin. Pertumbuhan 

tanaman dipengaruhi oleh pH tanah melalui dua cara yaitu pengaruh langsung 

ion hidrogen dan pengaruh tidak langsung yakni tidak tersedianya unsur hara 
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tertentu pada kisaran pH rendah dan adanya unsur hara tertentu yang bersifat 

racun pada kisaran pH tinggi. Ketersediaan unsur hara yang dapat mencukupi 

kebutuhan tanaman padi berada pada kisaran pH tanah netral. Kemasaman 

tanah yang sangat rendah dapat ditingkatkan dengan menebarkan kapur 

pertanian, sedangkan pH yang terlalu tinggi dapat diturunkan dengan 

penambahan sulfur, sebelum pengapuran dilakukan, pH tanah harus diketahui 

terlebih dahulu (Sarief, 1986). 

5) Toksisitas (x) 

Toksisitas di dalam tanah biasanya diukur pada daerah-daerah yang bersifat 

salin.  Menurut Hardjowigeno (2007), tanah salin merupakan tanah yang 

mengandung  senyawa organik seperti   (Na+, Mg2+, K+, Cl-, SO2-, HCO3-, dan    

CO2-) dalam suatu larutan tanah sehingga menurunkan produktivitas tanah.  

Menurut Delvian (2010), nilai salinitas suatu lahan ditentukan oleh 

konsentrasi dari NaCl, NaCO3, Na2SO4 atau garam-garam Mg. Garam-garam ini 

dapat berasal dari batuan induk, air irigasi atau air laut. Untuk daerah pantai sumber 

utama salinitas tanah adalah air laut, dimana NaCl adalah penyusun utamanya.  

Daerah pantai merupakan salah satu daerah yang mempunyai kadar garam 

yang tinggi. Kadar garam yang tinggi dalam larutan tanah akan menyebabkan 

tekanan osmotik potensial larutan dalam tanah berkurang. Larutan akan bergerak 

dari daerah yang berkonsentrasi garamnya rendah ke konsentrasi yang tinggi. 

Akibatnya akar tanaman akan kesulitan menyerap air, karena air terikat kuat pada 

partikel-partikel tanah dan dapat menyebabkan terjadinya kekeringan fisiologis 

pada tanaman. Pengaruh yang merusak dari kandungan garam pada tanah tidak 
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hanya disebabkan oleh daya osmosis, tetapi juga oleh sodium (Na+) dan klor (Cl-) 

pada konsentrasi tinggi yang dapat meracuni tanaman.  

6) Sodisitas 

Karakteristik lahan yang menggambarkan sodisitas adalah kandungan 

natrium (Na+) dapat ditukar, yang dinyatakan dalam nilai exchangeable sodium 

percentage atau ESP (%) yaitu dengan perhitungan : 

 ESP (%) = Nadd x KTK-1 x 100 % 

Persentase natrium dapat ditukar adalah parameter yang baik untuk keadaan 

fisik tanah khususnya struktur tanah. Umumnya ESP yang tinggi menunjukkan 

keadaan fisik tanah yang buruk untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman masih 

tumbuh baik bila ESP kurang dari 15 %. Bila nilainya lebih dari 20 %, pertumbuhan 

tanaman akan terhambat/rusak karena meningkatnya tekanan osmotik di 

permukaan akar, selain keadaan fisik tanah yang buruk (Hardjowigeno dan 

Widiatmaka, 2015). 

Penyerapan Na+ oleh partikel-partikel tanah akan mengakibatkan 

pembengkakan dan penutupan pori-pori tanah yang memperburuk pertukaran gas, 

dispersi material koloid tanah, struktur tanah, serta pH tanah menjadi lebih tinggi 

karena kompleks serapan dipenuhi oleh ion Na+ sehingga persentase ESP pun 

meningkat (FAO, 1976).  

Semakin tinggi kandungan Na+ tanah, akan semakin mudah tanah 

terdispersi. Partikel tanah yang telah terdispersi akan bergerak menyumbat pori-

pori tanah dan menyebabkan tanah memadat dan suplai oksigen untukpertumbuhan 

akar dan mikroba tanah menurun drastis, selain itu infiltrasi juga akan terhambat 
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sehingga sangat sedikit air yang masuk ke dalam tanah dan sebagian besar 

tergenang di permukaan dan menyebabkan terjadinya pelumpuran sehingga sangat 

sedikit tanaman yang dapat tumbuh jika kondisi tersebut telah terjadi (Foth, 1994). 

7) Bahaya Sulfidik (cm) 

Karakteristik lahan yang menggambarkan bahaya sulfidik adalah 

kedalaman ditemukannya bahan sufidik yang diukur dari permukaan tanah sampai 

batas atas lapisan sulfidik atau pirit (FeS2). Menurut Subagyo dkk.(2000), pengujian 

sulfidik dapat dilakukan dengan cara meneteskan larutan H2O2 pada matrikstanah, 

dan apabila terjadi pembuihan menandakan adanya lapisan pirit. Kedalaman 

sulfidik hanya digunakan pada lahan gambut dan lahan yang banyak mengandung 

sulfida serta pirit.  

Hartatik dkk. (2004) menyatakan bahwa tanah gambut digolongkan ke 

dalam tanah marginal yang dicirikan oleh reaksi tanah yang masam hingga sangat 

masam, ketersediaanhara dan kejenuhan basa yang rendah serta kandungan asam-

asam organik yang tinggi, terutama derivat asam fenolat yang bersifat racun bagi 

tanaman. Hidrogen sulfida (H2S) yang terbentuk di dalam tanah dapat bereaksi 

dengan ion-ion logam berat membentuk sulfida-sulfida tidak larut. Dengan 

rendahnya kandungan unsur-unsur logam tersebut, H2S yang terbentuk dapat 

berakumulasi sampai pada tingkat meracun dan mengganggu pertumbuhan 

tanaman (Hakim dkk., 1986).  

Drainase lahan rawa pasang surut menyebabkan senyawa pirit yang 

terkandung di dalam tanah menjadi teroksidasi. Proses oksidasi senyawa pirit 

menghasilkan asam sulfat yang berakibat terjadi proses pemasaman tanah yang 
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hebat. Kendala utama dalam pengembangan lahan rawa pasang surut untuk 

persawahan adalah reaksi tanah yang sangat masam dan sumber utama pemasaman 

tanah adalah oksidasi senyawa pirit (Priatmadi dan Purnomo, 2000). 

8) Bahaya Erosi (e) 

Bahaya erosi dapat diketahui dengan memperhatikan permukaan tanah yang 

hilang (rata-rata) pertahun dibandingkan tanah tererosi. Hilangnya tanah tersebut 

dapat mengakibatkan penurunan produksi lahan, hilangnya unsur hara yang 

diperlukan tanaman, menurunnya kualitas tanaman, berkurangnya laju infiltrasi, 

dan kemampuan tanah menahan air, rusaknya struktur tanah, dan penurunan 

pendapatan akibat penurunan produksi (Hardjowigeno, 2007).  Menurut Arsyad 

(2010), apabila kepekaan erosi tanah (nilai K) sebesar 0,00-0,10 tingkat bahaya 

sangat rendah, nilai kepekaan erosi tanah sebesar 0,11-0,20 tergolong dalam tingkat 

bahaya erosi rendah, sedangkan yang tergolong tingkat bahaya erosi sedang nilai 

kepekaan erosi tanah sebesar 0,21-0,32 %, sementara  nilai kepekaan erosi tanah 

sebesar 0,33-0,43 % tergolong pada tingkat bahaya erosi agak tinggi, dan nilai 

kepekaan erosi tanah sebesar 0,44-0,55 % tergolong pada tingkat bahaya erosi 

tinggi,serta nilai kepekaan erosi tanah sebesar 0,56-0,64 % tergolong pada tingkat 

bahaya erosi sangat tinggi. 

9) Bahaya Banjir (b) 

Bahaya banjir dapat diketahui dengan melihat kondisi lahan yang pada 

permukaan tanahnya terdapat genangan air. Genangan air dalam kurun waktu yang 

cukup lama dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Air akan menjenuhi daerah 

perakaran sehingga mengakibatkan akar tanaman tidak mempu menyerap unsur 
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hara secara optimal sehingga kurang mencukupi kebutuhan tanaman untuk proses 

metabolisme yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas tanaman. 

10) Penyiapan Lahan (p) 

Penilaian penyiapan lahan didasarkan pada jumlah batu dan batuan yang 

tersebar di permukaan. Batu-batuan di atas permukaan tanah ada dua macam, yaitu 

batuan bebas yang terletak di atas permukaan tanah dan batuan yang tersingkap di 

atas permukaan tanah yang merupakan bagian dari batuan besar yang terbenam di 

dalam tanah (Hardjowigeno, 2007). Batuan yang terlalu banyak pada lahan juga 

dapat menghambat perkembangan akar tanaman padi untuk menyerap unsur hara. 

Batuan lepas adalah batuan yang tersebar di permukaan tanah dan berdiameter lebih 

dari 25 cm (bentuk bulat) atau bersumbu memanjang lebih dari 40 cm (berbentuk 

gepeng). Singkapan batuan adalah batuan yang terungkap dipermukaan tanah yang 

merupakan bagian batuan besar yang terbenam di dalam tanah. 

 

 

2.1.6   Satuan Lahan (Satuan Peta Lahan, SPL) 

 Satuan Lahan (land unit) merupakan suatu hamparan lahan yang 

mempunyai kesamaan atau kemiripan karakteristik dalam hal landform, batuan 

induk/litologi, dan  relief/lereng, yang dapat didelineasi dan digambarkan pada peta. 

Analisis satuan lahan dilakukan dari data DEM dan citra inderaja. Komponen 

satuan lahan merupakan faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah dan 

menentukan sifat-sifat tanah, sehingga digunakan sebagai dasar dalam 

membedakan satuan peta tanah. Dalam prakteknya, analisis satuan lahan dibedakan 
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berdasarkan satuan landform, satuan batuan induk, dan relief/lereng yang dapat 

dilakukan sekaligus. Analisis satuan lahan (Hikmatullah dkk., 2014) meliputi : 

a. Analisis Landform 

Analisis atau delineasi satuan landform dilakukan dari data DEM yang di-

overlay-kan dengan data citra landsat, kontur, peta geologi, peta rupabumi, dan 

peta tanah tingkat tinjau sebagai referensi. Secara makro Grup Landform 

terdiri atas Grup Aluvial (A), Marin (M), Fluvio-Marin (B), Gambut (G), Karst 

(K), Tektonik/Struktural (T), dan Volkanik (V). Selanjutnya grup landform 

tersebut dibedakan lagi menjadi sub-landform yang lebih detail. Grup 

landform diberi simbol berupa huruf besar, sedangkan sub-landform diberi 

simbol berupa angka arab dibelakang huruf besar (contoh: V31=dataran 

volkan). Sebagai acuan penamaan Grup Landform dapat menggunakan buku 

pedoman klasifikasi Landform (Marsoedi et al., 1997) atau Desaunettes 

(1977). 

b. Analisis Litologi 

Informasi dan delineasi jenis litologi atau batuan induk diperoleh dari peta 

geologi dengan teknik tumpang tepat (overlay) dengan data DEM dan citra 

satelit/landsat serta peta RBI. Setiap jenis litologi/batuan induk diberi simbol 

huruf kecil yang mengindikasikan sifat dari bahan induk tersebut. Contoh 

simbol a = batuan volkan andesit; f = batuan sedimen halus bersifat masam; g 

= batuan plutonik masam, dan s = batuan plutonik ultrabasa. Jika dalam satuan 

formasi geologi memiliki lebih dari satu jenis litologi maka dipilih 2 jenis yang 

pertama. Sebagai contoh, dalam satu satuan formasi geologi disebutkan 
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komposisinya batu pasir, batu lanau, napal, batu gamping, dan konglomerat, 

maka dipilih 2 jenis yang pertama, yaitu batupasir dan batulanau, dan diberi 

simbol: fq. Hasil analisis litologi harus diverifikasi dan disesuaikan dengan 

keadaan sebenarnya (jenis batuan) di lapangan. Oleh sebab itu, para-surveyor 

harus bisa mengenal dan membedakan jenis-jenis batuan di lapangan, seperti 

batuan volkan, batuan sedimen, dan batuan metamorfik. 

c. Analisis Relief/lereng 

Analisis relief/kelas lereng dan elevasi secara lebih detail dapat dilakukan dari 

data DEM. Proses analisis dapat dilakukan secara otomatis dengan software 

(ArcGIS, SAGA GIS) atau secara manual on screen digitizing. Hasil analisis 

secara otomatis biasanya menghasilkan banyak poligon, sehingga perlu 

dilakukan filtering atau penggabungan poligon. Untuk pemetaan skala 

1:50.000, luasan poligon <10 Ha digabungkan ke poligon yang luas di 

sebelahnya. Prosedur analisis relief, lereng, elevasi, facet lahan dan 

kelembaban secara otomatis diuraikan dalam Petunjuk Teknis Klasifikasi 

Relief Digital Menggunakan Data DEM (Supriatna dan Tafakresnanto, 2012; 

BBSDLP, 2013). Data DEM tidak bisa digunakan untuk membedakan 

komposisi pada daerah datar, seperti dataran aluvial, fluviomarin, marin, atau 

daerah berawa. Oleh karena itu, untuk membedakannya dibantu dengan 

analisis citra landsat berdasarkan tingkat kebasahan (wetness) atau 

kelembaban (moistness) dan vegetasi. Dari data citra landsat akan tampak 

daerah basah/ lembab dan daerah kering serta vegetasi khas tertentu yang 

mencirikan sifat tanah misalnya purun tikus pada tanah sulfat masam.   
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Penamaan dan pengkodean satuan landform, relief, dan kelas lereng mengacu 

pada Pedoman Klasifikasi Landform (Marsoedi et al. 1997) dan 

pengelompokan litologi mengikuti pedoman yang tercantum dalam Laporan 

Teknis No.3, Land Unit Classification for the Reconnaissance Soil Survey of 

Sumatera (Balsem dan Buurman, 1990). 

 

 

2.1.7.  Evaluasi Kesesuaian Lahan 

  Evaluasi lahan adalah merupakan salah satu usaha untuk melakukan 

klasifikasi kemampuan lahan untuk penggunaan tertentu (Sarwono, 1987). Sitorus 

(1985) mengatakan evaluasi lahan pada hakekatnya merupakan proses untuk 

menduga potensi sumber daya lahan bagi berbagai penggunaan. Kerangka dasar 

evaluasi lahan adalah membandingkan persyaratan yang diperlukan untuk suatu 

penggunaan tertentu dengan sifat sumber daya lahan yang ada pada lahan tersebut 

yang menyangkut tiga hal utama yaitu lahan, penggunaan lahan dan aspek 

ekonomis.  

Nurhayati, dkk, (1986)  menyatakan bahwa klasifikasi lahan adalah metode 

pengelompokan lahan atau bagian-bagian ke dalam klas-klas, sedang evaluasi lahan 

merupakan bagian dari klasifikasi lahan dimana dasar pengelompokannya adalah 

sesuai lahannya. Selanjutnya menurut Beek (1987) dalam Sedana,  (2017) 

menyatakan bahwa kesesuaian lahan adalah salah satu penafsiran dari hasil survey 

dan pemetaan tanah. Peta yang dihasilkan memperlihatkan lokasi dan penyebaran 

satuan-satuan tanah. Kesesuaian lahan secara fisik didasarkan atas segala sifat fisik 

lahan yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimum. Dalam hal 
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ini kemampuan manusia memodifikasikan suatu lahan sehingga lebih sesuai 

memegang peranan penting (David and Young, 1981). 

Menurut David and Young, (l98l) kualitas lahan dapat dibedakan menjadi 

empat antara lain  

1. Kualitas lahan ekologi yaitu kualitas lahan yang sangat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman dan hewan seperti ketersediaan air, ketersediaan unsur 

hara, bahaya banjir, temperatur dan lain-lain. 

2. Kualitas lahan pengolahan yaitu kualitas lahan yang mempengaruhi pengelolaan 

usaha pertanian seperti kemungkinan untuk mekanisasi, sifat dapat dimasuki 

pada berbagai musim, ukuran dari blok pengelolaan yang potensial dan lokasi 

dal am hubungannya dengan pasar. 

3. Kualitas lahan konservasi yaitu sangat berpengaruh pada degradasi lahan seperti 

bahaya erosi, bahaya salinitas dan alkalinitas dan lain-lain. 

4. Kualitas lahan perbaikan yaitu kualitas lahan yang mungkin untuk dirubah 

kondisinya seperti sifat dapat diari, respon terhadap pemupukan. 

Kesesuaian lahan adalah kecocokan (adaptability) suatu lahan untuk tipe 

penggunaan lahan (jenis tanaman dan tingkat pengelolaan) tertentu (Hardjowigeno 

dan Widiatmaka, 2015). Kesesuaian lahan tersebut dibedakan menjadi : 

 kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan saat ini dalam keadaan alami, 

tanpa perbaikan lahan 

 kesesuaian lahan potensial adalah kesesuaian lahan setelah dilakukan perbaikan 

lahan.  
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 kesesuaian lahan fisik adalah kesesuaian lahan yang didasarkan atas faktor-

faktor fisik, tanpa memperhatikan faktor ekonomi. 

 kesesuaian lahan ekonomi adalah kesesuaian lahan yang didasarkan atas faktor-

faktor fisik dan pertimbangan ekonomi (biaya dan keuntungan) 

 kesesuaian lahan kualitatif adalah kesesuaian lahan yang didasarkan pada 

pemadanan kriteria masing-masing kelas keseuaian lahan dengan sifat-sifat 

lahannya. Kelas kesesuaian lahan ditentukan oleh faktor fisik yang merupakan 

penghambat  terberat. 

 kesesuaian lahan kuantitatif adalah kesesuaian lahan yang ditentukan 

berdasarkan angka-angka nilai masing-masing karakteristik lahan. Biasanya 

termasuk analisis ekonomi (biaya dan pendapatan), dengan 

mempertimbangkanaspek pengelolaan dan produktivitas lahan. 

 kesesuaian lahan kuantitatif fisik adalah kesesuaian lahan yang didasarkan pada 

pendugaan produksi yang diharapkan, dan batas antar kelas kesesuaian lahannya 

dinyatakan dalam satuan produksi sesuai dengan pengelolaannya.  

 kesesuaian lahan kuantitatif ekonomi adalah kesesuaian lahan yang didasarkan 

pada nilai besarnya uang pendapatan dengan memperhatikan biaya masukna 

sarana produksi, harga produksi, keuntungan hasil dan lain-lain. 

Klasifikasi kesesuaian lahan menyangkut perbandingan (matching) antara 

kualitas lahan dengan persyaratan penggunaan lahan yang diinginkan. Struktur 

klasifikasi kesesuaian lahan, menurut kerangka kerja FAO (1976) dalam Rayes 

(2007) terdiri atas 4 kategori, yaitu: 
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1. Ordo 

Ordo menunjukkan keadaan kesesuaian secara umum. Pada tingkat ordo 

kesesuaian lahan dibedakan atas ordo sesuai (S) dan ordo tidak sesuai (N). Ordo S 

adalah lahan yang dapat digunakan untuk penggunaan tertentu secara lestari, tanpa 

atau sedikit resiko kerusakan terhadap sumberdaya lahannya. Ordo N adalah lahan 

yang mempunyai pembatas demikian rupa sehingga mencegah penggunaan secara 

lestari untuk suatu tujuan yang direncanakan. 

2. Kelas 

Kelas menunjukkan tingkat kesesuaian dalam ordo. Pada dasarnya jumlah 

kelas dalam tiap ordo tidak terbatas, tetapi dianjurkan untuk memakai 3 kelas dalam 

ordo S dan 2 kelas dalam ordo N. 

Kelas S1 (sangat sesuai) : lahan yang tidak mempunyai pembatas yang berat 

untuk penggunaan secara lestari atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti 

dan tidak berpengaruh nyata terhadap produksi.  Kelas S2 (cukup sesuai) : lahan 

mempunyai pembatas agak berat untuk mempertahankan tingkatpengelolaan yang 

harus dilakukan. Pembatasakan mengurangi produktivitas dan keuntungan, serta 

meningkatkan masukan yang diperlukan. Kelas S3 (sesuai marjinal) : lahan 

mempunyai pembatas sangat berat untuk mempertahankan tingkat pengelolaan 

yang harus dilakukan. Pembatas akan mengurangi produktivitas dan keuntungan. 

Kelas N1 (tidak sesuai saat ini) : lahan mempunyai pembatas lebih berat, 

tapi masih mungkin untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat 

pengetahuan sekarang ini dengan biaya yang rasional. Faktor-faktor pembatasnya 

begitu berat sehingga menghalangi keberhasilan penggunaan lahan yang lestari 



34 
 

 
 
 

dalam jangka panjang. Kelas N2 (tidak sesuai selamanya) : lahan mempunyai 

pembatas yang sangat berat, sehingga tidak mungkin digunakan bagi suatu 

penggunaan yang lestari. 

3. Sub-kelas 

Sub kelas menunjukan keadaan tingkatan dalam kelas yang didasarkan pada 

jenis pembatas atau macam perbaikan yang diperlukan dalam kelas. Masing-masing 

kelas dapat dibagi menjadi satu atau lebih sub-kelas kesesuaian tergantung pada 

jenis pembatas yang ada. Jenis pembatas dicerminkan oleh simbol huruf kecil yang 

diletakkan setelah simbol kelas. Misalnya S2n, artinya lahan tersebut mempunyai 

kelas kesesuaian S2 (cukup sesuai) dengan pembatas n (ketersediaan hara). Jika 

terdapat lebih dari satu faktor pembatas, maka pembatas yang paling utama 

diletakkan lebih awal. 

4. Satuan (unit) 

Satuan (unit) menunjukkan tingkatan dalam subkelas didasarkan pada 

perbedaan-perbedaan kecil yang berpengaruh dalam pengelolaannya. Perbedaan 

antara satu unit dengan unit yang lain merupakan perbedaan dalam sifat-sifat 

tambahan dari pengelolaan yang diperlukan dan seringkali merupakan perbedaan 

detail dari pembatas-pembatasnya. Pemberian simbol kesesuaian lahan pada tingkat 

unit dilakukan dengan angka setelah simbol subkelas yang dipisahkan oleh tanda 

penghubung, misalnya S2 n-1, S2 n-2. Adapun kelas kesesuaian lahan untuk padi 

sawah, jagung dan kedelai dapat dilihat pada lampiran 1,2 dan 3. 
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2.1.8   Kesesuaian Lahan Aktual dan Potensial 

 

 

a. Kesesuaian Lahan Aktual 

Kesesuaian Lahan Aktual atau disebut juga kesesuaian lahan pada saat ini 

(current suitability) atau dengan kata lain disebut kelas kesesuaian dalam 

keadaan alami, belum mempertimbangan usaha perbaikan dan tingkat 

pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala atau faktor-faktor 

pembatas yang ada di setiap satuan peta. Faktor pembatas ini dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu : (1) faktor pembatas yang sifatnya permanen dan tidak 

mungkin atau tidak ekonomis untuk diperbaiki, dan (2)  faktor pembatas yang 

dapat diperbaiki dan secara ekonomis masih menguntungkan dengan 

memasukkan teknologi yang tepat. 

Untuk menentukan kelas kesesuaian lahan aktual, mula-mula dilakukan 

penilaian terhadap masing-masing kualitas lahan. Kelas kesesuaian lahannya 

didasarkan atas karakteristik lahan terjelek.  

b. Kesesuaian Lahan Potensial 

 Kesesuaian Lahan Potensial adalah kesesuaian lahan yang akan dicapai 

setelah dilakukan usaha-usaha perbaikan lahan. Kesesuaian lahan potensial 

merupakan kondisi yang diharapkan sesudah diberikan masukan sesuai dengan 

tingkat pengelolaan yang akan diterapkan, sehingga dapat diduga tingkat 

produktivitas dari suatu lahan atau hasil produksi per satuan luasnya.  

 Untuk menentukan jenis usaha perbaikann yang dapat dilakukan, maka 

harus diperhatikan karakteristik lahan yang tergabung dalam masing-masing 



36 
 

 
 
 

kualitas lahan. Karakteristik lahan dapat dibedakan menjadi karakteristik lahan 

yang dapat diperbaiki dengan masukan sesuai tingkat pengelolaan (teknologi) 

yangakan diterapkan, dan karakteristik lahan yang tidak dapat diperbaiki. Satuan 

peta yang mempunyai karakteristik lahan yang tidak dapat diperbaiki tidak akan 

mengalami perubahan kelas kesesuaian lahannya, sedangkan yang karakteristik 

lahannya dapat diperbaiki, kelas kesesuaian lahannya dapat berubah menjadi 

satu atau dua tingkat lebih baik. 

c. Usaha Perbaikan 

  Usaha perbaikan yang dapat dilakukan agar kondisi lahan yang diharapkan 

sesudah diberikan masukan sesuai dengan tingkat pengelolaannya. 

 

 

2.1.9. Zona Agroekologi 

 

 

2.1.9.1. Pengertian Zona Agroekologi  

Zona Agroekologi merupakan pengelompokan suatu wilayah dalam satuan-

satuan (zona-zona) yang kurang lebih seragam dalam hal faktor-faktor fisik yang 

besar pengaruhnya terhadap produksi tanaman ((Hardjowigeno dan Widiatmaka, 

2015). Menurut Adnyana 2006, Zona Agroekologi merupakan sebuah teknologi 

evaluasi kesesuaian lahan yang spesifik, khususnya dalam sektor pertanian yang 

berwawasan lingkungan. Fungsi zona agroekologi adalah untuk mengelompokan 

suatu wilayah dengan berdasarkan kemiripan jenis tanah, rezim suhu, rezim 

kebasahan, serta untuk mengetahui dan menetapkan areal pertanian dengan 
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komoditas pertanian yang berskala ekonomi dan tertata baik agar diperoleh sistem 

usaha tani yang berkelanjutan.  

Zona Agroekologi bagi pertanian adalah untuk memperoleh sistem usaha 

tani yang berkelanjutan. Sistem pertanian berkelanjutan dapat terwujud jika lahan 

yang digunakan dalam sistem pertanian tepat dengan cara pengelolaan yang sesuai. 

Lahan yang tidak digunakan dengan tepat, akan cepat menurunkan produktivitas 

dan ekosistem akan terancam rusak. Penggunaan lahan yang tepat selain menjamin 

bahwa lahan dan alam memberikan manfaat untuk pemakai masa kini, juga akan 

menjamin bahwa sumber daya alam ini bermanfaat untuk generasi selanjtunya di 

masa depan. Zona Agroekologi menghendaki pemanfaatan lahan dengan 

mempertimbangkan kemiringan, drainase, curah hujan, dan ketinggian tempat 

dalam pemilihan tanaman yang tepat.  

Peta Zona Agroekologi adalah data geospasial tematik turunan dari peta 

tanah atau satuan lahan, yang menyajikan sebaran satuan-satuan lahan yang 

mempunyai kesamaan karakteristik iklim, terrain, tanah, dan potensi untuk 

pengembangan komoditas pertanian (Hikmatullah dan Sofyan Ritung, 2014). 

 

 

2.1.9.2. Parameter Zona Agroekologi 

Parameter yang digunakan untuk menyusun peta ZAE di Indonesia terdiri atas 

data iklim, terrain dan tanah, karena merupakan parameter berpengaruh terhadap 

keragaan tanaman (Hikmatullah dan Sofyan Ritung, 2014). Parameter utama yang 

digunakan dalam seleksi awal adalah terrain, terutama kemiringan lereng atau 

relief, karena mudah diinterpretasi dari peta tanah atau peta kontur, dan dapat 



38 
 

 
 
 

membedakan wilayah apakah sesuai atau tidak untuk pengembangan komoditas 

pertanian.  Pada parameter ini zona agro ekologi dikelompokan menjadi 4 (empat) 

zona utama yaitu zona I (lereng ˂ 8 %), zona II (lereng 8-15%), zona III (lereng 16-

40%) dan zona IV (lereng ˃ 40%). Berdasarkan kriteria zona utama tersebut, suatu 

wilayah dapat dibagi ke dalam 4 zona agro ekologi dengan spesifikasi sistem 

pertanian atau kehutanan sebagai berikut (Pusat Penelitian Ilmu Tanah dan 

Agroklimat, 1999) : 

1) Zona I adalah suatu wilayah dengan lereng ˂ 8 % dengan tipe pemanfaatan 

lahan adalah untuk tanaman semusim apabila tanahnya sesuai. Pertanian 

tanaman semusim tidak dianjurkan pada lahan datar apabila tanahnya dari 

bahan induk pasir kuarsa maupun gambut dalam, serta tanah yang terlalu 

banyak berbatu sehingga menyulitkan pengolahan tanah. 

2) Zona II adalah suatu wilayah dengan lereng 8-15 % dengan tipe pemanfaatan 

lahan adalah untuk wanatani, dengan mengusahakan tanaman semusim dengan 

tanaman keras. 

3) Zona III adalah suatu wilayah dengan lereng 16-40 % dengan tipe pemanfaatan 

lahan adalah untuk tanaman permanen, seperti tanaman keras maupun 

kehutanan. 

4) Zona IV adalah suatu wilayah dengan lereng ˃ 40 % dengan tipe pemanfaatan 

lahan adalah untuk kehutanan sebagai wilayah konservasi. 

Pembagian zona ke dalam sub zona beserta kelompok tanaman yang sesuai 

untuk dikembangkan pada setiap zona didasarkan pada rejim iklim yaitu kombinasi 

antara kelembaban tanah dan suhu udara yang membagi lingkungan menjadi kelas-
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kelas tanaman tertentu yang dapat hidup dengan baik/. Rejim kelembaban udara 

suatu wilayah dibedakan berdasarkan jumlah bulan kering dalam satu tahun. Bulan 

kering adalah bulan yang mempunyai curah hujan ˂ 75 mm. Pembagian rejim iklim 

sebagai berikut (Sudaryanto, dkk., 2002) : 

1)  Lembab yaitu jumlah bulan kering ˂ 3 bulan dalam setahun (simbol x) 

2)  Agak kering yaitu jumlah bulan kering antara 3-6 bulan dalam setahun (simbol 

y) 

3) Kering yaitu jumlah bulan kering ˃ 6 bulan dalam setahun (simbol z) 

Rejim suhu terbagi menjadi 2 kelompok yaitu : 

1) Panas yaitu selisih suhu udara rata-rata maksimum dan minimum harian lebih 

besar dari 6 °C (simbol a). Dalam pelaksanaannya penentuan rejim suhu dapat 

ditentukan melalui ketinggian dari permukaan laut. Rejim suhu panas terdapat 

pada daerah yang memiliki ketinggian ≤ 750 m dpl. 

2) Sejuk yaitu selisih suhu udara rata-rata maksimum dan minimum harian lebih 

kecil dari 6 °C (simbol b). Dalam pelaksanaannya penentuan rejim suhu dapat 

ditentukan melalui ketinggian dari permukaan laut. Rejim suhu panas terdapat 

pada daerah yang memiliki ketinggian ˃750 m dpl. Sub zona dapat 

dikelompokan lagi berdasarkan keadaan drainase tanah (mudah tidaknya air 

hilang dari tanah) yaitu : 

1) Darinase baik yaitu daerah yang tanahnya tidak tergenang (simbol 1) 

2) Darinase buruk yaitu daerah yang tanahnya selalu tergenang (simbol 2) 

 

 



40 
 

 
 
 

2.1.10  Sistem Informasi Geografis (Geografic Information System) 

 

 

2.1.10.1. Pengertian Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System/GIS) yang 

selanjutnya akan disebut SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang 

digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis (Islam, 

2013). Teknologi SIG ini dapat mengintegrasikan sistem operasi basis data seperti 

query dengan berbagai keuntungan analisis dari data vektor dan data raster yang 

memiliki koordinat pada titik bumi. SIG memiliki kemampuan untuk 

menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, 

menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya.  

Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data 

yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat 

tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab 

beberapa pertanyaan seperti; lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan. 

Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya.  Secara 

umum SIG dapat diartikan merupakan suatu komponen yang terdiri dari perangkat 

keras, perangkat lunak, data geografis dan sumber daya manusia yang bekerja 

secara efektif untuk fungsi memasukkan, menyimpan, memperbaiki, 

memperbaharui, memanipilasi, megintegrasikan, menganalisa dan menampilkan 

data dalam suatu informasi berbasis geografis. 
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2.1.10.2. Sistem Informasi Geografis  

Sistem informasi geografis berfungsi meningkatkan kemampuan 

menganalisis informasi spasial secara terpadu untuk perencanaan sebagai bahan 

dalam pengambilan keputusan. Secara umum fungsi sistem informasi geografis 

adalah sebagai sebagai berikut : 

1. Melakukan sejumlah operasi/perhitungan dapat dilakukan melalui SIG, 

2. Display (layer peta - warna, ukuran, bentuk dan lain-lain), 

3. Kompilasi data base non-spasial, 

4. Overlay 

5. Buffering (membuat zona radius objek) pada jarak tertentu di sekitar/ 

sekelilingnya, 

6. Memperbaiki/memperbaharui data atau tayangan tabel, 

7. Memuat hubungan-hubungan keruangan (spatial),  

8. Membuat peta-peta tematik dan peta arahan yang berguna untuk perencanaan 

pembangunan wilayah. 

Tujuan penggunaan sistem informasi geografis, antara lain :  

1. Penyimpanan, manajemen dan integrasi dari data spasial.  

2. Menganalisis hal yang berhubungan secara spesifik dengan komponen data 

geografis.  

3. Mengorganisasikan data sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh 

semua pengguna. 
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2.2.  Pendekatan Masalah 

Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk 

tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. 

Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan/atau arahan penggunaan lahan 

sesuai dengan keperluan (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007). Dijkerman, J.C. 

(1985) mengatakan bahwa untuk evaluasi lahan suatu daerah harus dibagi ke dalam 

satuan peta lahan yaitu suatu daerah dari lahan yang dipetakan dengan karakteristik 

tertentu. Kualitas lahan adalah sifat lahan yang biasanya majemuk dan komplek 

serta mempunyai pengaruh langsung dalam penggunaan lahan. Untuk dapat 

menentukan kualitas lahan yang tepat maka harus diketahui karakteristik dari lahan 

serta lahan tersebut digunakan untuk apa.  

Secara agroklimatologi Kabupaten Indramayu cocok untuk pengembangan 

budidaya padi sawah, jagung dan kedelai. Berdasarkan topografinya ketinggian 

wilayah pada umumnya berkisar antara 0 - 18 m dpl dan wilayah dataran rendahnya 

berkisar antara 0 – 6 m di atas permukaan laut berupa rawa, tambak, sawah, 

pekarangan. Kabupaten Indramayu sebagian besar permukaan tanahnya berupa 

dataran dengan kemiringan antara 0% - 2% seluas 201.285 ha (96,03%) dari total 

wilayah. Keadaan ini terpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan tinggi maka 

daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air dan bila musim kemarau akan 

mengakibatkan kekeringan (Bapeda Kabupaten Indramayu, 2017). 

Suhu udara di Kabupaten Indramayu cukup tinggi berkisar antara 22.9° – 

30° C. Tipe iklim di Indramayu termasuk iklim tropis, menurut klasifikasi schmidt 

dan ferguson termasuk iklim tipe D (iklim sedang) dengan karakteristik iklim antara 
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lain: (1) suhu udara harian berkisar antara 22,9º-30º C dengan suhu udara tertinggi 

320 C dan terendah 22° C, (2) kelembaban udara antara 70-80%, (3) curah hujan 

sepanjang tahun 2011 adalah sebesar 1.287 mm dengan hari hujan 80 hari, (4) curah 

hujan tertinggi sekitar 1287 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 80 hari yang terjadi 

di Kecamatan Sindang dan Pasekan sedangkan curah hujan terendah sekitar 538 

mm dengan jumlah hari hujan 54 hari terjadi di Kecamatan Patrol, (5) angin barat 

dan angin timur tertiup secara bergantian setiap 5-6 bulan sekali (Bapeda 

Kabupaten Indramayu, 2017). 

Secara hidrologi sumber air yang terdapat di Kabupaten Indramayu meliputi 

air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai dan air genangan yang 

merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) sedangkan air tanah tertekan yang 

dieksploitasi melalui sumur-sumur pompa. Kabupaten Indramayu merupakan 

daerah hilir dari aliran sungai yang sangat potensial sebagai sumber air bagi 

kebutuhan masyarakat baik untuk pertanian, industri maupun bahan baku air bersih. 

Daerah Aliran Sungai tersebut yaitu Cipunegara, Cipancuh, Sewo, Mang Setan, 

Bugel, Legok, Eretan, Cilet, Tuan, Cilalanang, Cipanas, Cipondoh, Cibelerang, 

Pangkalan, Semak, Maja, Rambatan, Cimanuk, Kelolo, Prawiro, Darung, Gebang, 

Sawit, Glayem, Kamal, Sigedang, Bobos, Oyoran, Pamengkang, Cimanis, dan 

Kumpulkuista  (Bapeda Kabupaten Indramayu, 2017). 

Potensial lahan untuk dijadikan kawasan padi sawah, jagung dan kedelai  

akan sangat tergantung kepada kesesuaian lahannya terutama kesesuaian lahan 

permanen  (lereng,  jenis tanah, suhu rata-rata, ketersediaan air, bulan kering, curah 

hujan, kelembaban, media perakaran, drainase, tekstur, kedalaman efektif, tingkat 
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bahaya erosi dan  lereng), sedangkan untuk kesesuaian lahan tidak permanen seperti 

KTK tanah kejenuhan basa, pH tanah, C-organik, dan hara tersedia dapat 

diusahakan jika kesesuaian lahan permanennya tidak bermasalah. 

Salah satu metoda untuk menganalisis kesesuaian lahan adalah SIG (Sistem 

Informasi Geografis) dengan menginput data-data digital peta : lereng,  jenis tanah, 

suhu rata-rata, ketersediaan air, bulan kering, curah hujan, kelembaban, media 

perakaran, drainase, tekstur, kedalaman efektif, tingkat bahaya erosi dan  lereng 

aplikasi SIG dapat menentukan antara lain  lokasi, kondisi, trend, pola dan 

pemodelan kemudian memetakan hasilnya. Peta tersebut merupakan irisan dari 

berbagai indikator kesesuaian lahan sehingga dapat diketahui kelas kesesuaian 

lahan, kendala kesesuaian lahan  dan luasan lahan  untuk padi sawah, jagung dan 

kedelai  di Kecamatan Terisi.  Adapun bagan alur pendekatan masalah dapat dilihat 

pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Bagan Alur Pendekatan Masalah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu yang 

mencakup 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Cibereng, Cikawung, Jatimunggul, Karangasem, 

Kendayakan, Plosokerep dan Rajasinga dengan luas area keseluruhan seluas 

17.107,46 Hektar 

Secara geografis Kecamatan Terisi terletak pada 107°51’ – 107°54’ Bujur 

Timur dan 6°35’ – 6°39’ Lintang Selatan. Batas administrasi Kecamatan Terisi 

berbatasan dengan Kecamatan Gabus Wetan dan Losarang di sebelah utara, sebelah 

barat berbatasan dengan Kecamatan Kroya, sebelah barat daya berbatasan dengan 

Kecamatan Gantar, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cikedung, sebelah 

tenggara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, dan sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Sumedang,   

Penelitian dimulai pada bulan Juli  - September  2019. Gambar 6 di bawah 

ini menunjukkan peta areal penelitian yang sudah dikurangi areal hutan, pemukiman, 

jalan tol dan sungai seluas 5.568,43 Hektar atau 32,55% dari luas total Kecamatan 

Terisi. 
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Gambar 4. Peta Areal Penelitian  Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu 

 

 

Tabel 1. Luas Pengguanaan Lahan di Kecamatan Terisi 

 
No. URAIAN LUAS (Ha) Persentase (%) 

1 Hutan 917,24 5,36 

2 Hutan Produksi 9.677,99 56,57 

3 Jalan Toll 4,2 0,02 

4 Kebun Campuran 22,5 0,13 

5 Lahan Terbuka 23,33 0,14 

6 Pemukiman 882,54 5,16 

7 Perkebunan 24,06 0,14 

8 Sawah 5.451,66 31,87 

9 Semak/Belukar 47,38 0,28 

10 Sungai 56,56 0,33 

JUMLAH  17.107,46 100,00 
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3.1.2. Metode Penelitian 

   Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif serta analisis 

spasial dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan observasi lapangan. Tahap-

tahap penelitian sebagai berikut : 

 Menghimpun data-data skunder yang terkait peta tematik yaitu peta jenis tanah, 

peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan dan peta curah hujan skala 1 : 

50.000. Pengamatan dan analisis dilakukan pada setiap satuan peta lahan. Satuan 

peta lahan terbentuk dari hasil overlay dari beberapa karakteristik lahan seperti 

kemiringan lereng, iklim, jenis tanah dan penggunaan lahan. Hasil dari satuan peta 

lahan ini digunakan untuk memudahkan pengelompokan lahan yang mempunyai 

karakteristik sama. 

 Survai lapangan dilakukan menggunakan metode kuantitatif deskriptif 

berdasarkan pendekatan fisiografis.. Pengambilan  contoh tanah dilakukan dengan 

metode composite sampling. Metode deskriptif  dilakukan dengan menggunakan 

analisis data secara kualitatif berdasarkan hasil survai di lapangan.  

Metode komparatif dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan antara luasan 

penggunaan lahan aktual dengan luasan penggunaan lahan yang sesuai potensial 

untuk tanaman padi sawah, jagung dan kedelai.  Karena terbatasnya waktu penelitian 

sehingga tidak semua kriteria kesesuaian lahan yang dihitung. Kriteria yang di tidak 

dilakukan pengamatan/penghitungan adalah temperatur, toksisitas dan penyiapan 

lahan.  
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3.2 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Data primer diperoleh melalui mengamatan identifikasi morfologi lahan dan 

karakteristik tanah di lapangan, pengambilan contoh tanah serta analisis tanah di 

laboratorium. Pengambilan contoh tanah berdasarkan satuan peta lahan yaitu 

dilakukan dengan cara boring pada tanah dengan menggunakan alat auger hand bor 

dan melihat kondisi lahan berdasarkan pada satuan penggunaan lahan. Tanah yang 

telah diambil dianalisa di laboratorium. 

Data skunder diperoleh dari data-data yang ada di peta tematik seperti data 

curah hujan, kelembaban, bulan kering, LGP, kemiringan lereng, penggunaan lahan 

dan jenis tanah. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1.  Desk Study 

Pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan parameter penyusun 

kesesuaian lahan  untuk tanaman padi sawah, jagung dan kedelai, dengan 

menyiapkan indikator dan data yang akan dikumpulkan sehingga  proses digitasi 

dan analisis data spasial dapat dilakukan. Proses tahap awal adalah pengumpulan 

peta untuk penyusunan peta kerja antara lain peta curah hujan, penggunaan lahan, 

kemiringan lereng dan jenis tanah. Penyusunan peta dilakukan untuk menentukan 

satuan peta lahan, lokasi pengambilan contoh tanah dan penentuan jalur rintis. 

Penetapan satuan peta lahan dilakukan dengan cara tumpang susun (overlay) 

menggunakan software Arc.Gis dengan menggunakan tools intersect. Penentuan 

titik sampel merupakan pewakil untuk setiap satuan peta lahan. Penentuan titik 
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sampel dipilih berdasarkan pertimbangan yaitu antara lain kompleksnya lahan, 

penggunaan lahan, jenis konservasi pada lahan, luas area, waktu dan aksesibilitas 

lokasi penelitian. Jalur rintis bertujuan untuk mengetahui rute atau akses jalan dari 

1 satuan unit lahan ke unit lahan lainnya. 

 

 

3.3.2. Tahap lapangan 

Pengamatan identifikasi di lapangan meliputi identifikasi morfologi lahan 

dan karakteristik tanah. Pengamatan dilakukan dengan cara boring pada tanah 

dengan menggunakan alat auger hand bor dan melihat kondisi lahan berdasarkan 

pada satuan penggunaan lahan. Identifikasi morfologi lahan dilakukan dengan 

mengamati kondisi lahan meliputi elevasi, kemiringan lereng, suhu kelembaban 

udara, penggunaan lahan, jenis vegetasi, pola tanam, jenis konservasi, irigasi, 

topografi dan pengelolan lahan. Karakteristik tanah yang diamati berupa drainase 

tanah. 

Pengambilan contoh tanah dilakukan dengan menggunakan metode 

composite sampling cara sistematis system diagonal. Composite sampling adalah 

teknik pengambilan contoh tanah gabungan dari beberapa sub contoh tanah 

individu yang berada pada hamparan tanah yang homogen. Pengambilan contoh 

tanah dengan menggunakan auger hand bor dengan cara sistematis system diagonal 

pada kedalaman 60 cm dalam keadaan lembab. 

Teknis dalam pengambilan contoh tanah dengan menetapkan satu titik 

sebagi titik pusat, kemudian ditentukan titik-titik disekelilingnya sebanyak 5 buah 

(1 titik pusat + 4 titik diagonal) dengan jarak anatara setiap titik ± 50 m diukur dari 
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titik pusat. Hasil pengambilan contoh tanah diaduk secara merata dalam ember 

plastik, kemudian diambil sebanyak 1 Kg dan diberi label. 

Pengamatan drainase tanah dilakukan terhadap perubahan warna tanah pada 

profil tanah kedalaman 0-60 cm. Pengamatan warna tanah dilakukan per 20 cm. 

Indikator drainase adalah adanya warna kelabu yang menunjukkan adanya 

pengaruh genangan air yang kuat, sehingga menunjukkan kondisi3 drainase tanah 

yang buruk (Hardjowigeno, 2007). 

 

 

3.3.3. Analisis Laboratorium 

 Analisis laboratorium bertujuan untuk menentukan kualitas/karakteristik 

lahan yaitu sifat-sifat kimia tanah dengan mengukur nilai pH, tektur, C-organik, 

kejenuhan basa dan Kapasitas Tukar Kation (KTK), salinitas, kandungan N, P dan 

K. Analisis sifat fisik tanah meliputi tekstur.  

 

 

3.3.4. Penyusunan/Penetapan Satuan Lahan 

Satuan lahan (land unit) didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang 

mempunyai karakteristik yang seragam atau serupa dalam hal landform, 

litologi/bahan induk dan relief/lereng, yang dapat didelineasi dan digambarkan 

pada peta. Analisis satuan lahan dilakukan dari data DEM dan citra inderaja. 

Komponen satuan lahan merupakan faktor yang mempengaruhi proses 

pembentukan tanah dan menentukan sifat-sifat tanah, sehingga digunakan sebagai 

dasar dalam membedakan satuan peta tanah. Dalam prakteknya, analisis satuan 



52 
 

 
 
 

lahan dibedakan berdasarkan satuan landform, satuan batuan induk, dan satuan 

relief/lereng yang dapat dilakukan sekaligus. 

 

 

3.3.5. Penyusunan Zona Agroekologi (ZAE) 

Zona agroekologi merupakan pengelompokan suatu wilayah berdasarkan 

keadaan fisik lingkungan yang tidak jauh berbeda, dimana komponen utama dari 

agroekologi meliputi iklim, fisiografi, atau bentuk wilayah dan tanah (Badan 

Penelitian Pengembangan Pertanian, 1999). Penerapan Zona Agroekologi ini 

ditentukan berdasarkan luasan lahan pertanian yang tersedia (di luar pemukiman, 

hutan, sungai dan toll) dan kemiringan lereng.  

 

 

3.3.6. Analisis Data 

Analisis data kesesuaian lahan secara spasial memanfaatkan kemampuan 

Sistem Informasi Geografi (SIG).  

Tahapan dalam analisis kesesuaian lahan dilakukan dengan cara, yaitu: 

1. Masing-masing komponen karakteristik lahan (karakteristik fisik) dipetakan 

sehingga diperoleh peta tematik untuk masing-masing karakteristik lahan, yaitu; 

bulan kering, curah hujan, kelembaban, LGP, drainase tanah, tekstur, kedalaman 

efektif, KTK,  kejenuhan basa, pH H2O, C-organik, Total N, P2O5, K2O, lereng, 

bahaya erosi, batuan di permukaan, singkapan batuan dan bahaya banjir. 

2. Selanjutnya peta tematik/layer yaitu; peta lereng, peta curah hujan, peta 

penggunaan lahan dan peta tanah dilakukan operasi tumpang tindih (overlay) 

untuk mendapatkan satuan peta lahan (land units)/SPL.  
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3. Hasil dari satuan peta lahan ini digunakan untuk memudahkan pengelompokan 

lahan yang mempunyai karakteristik sama.  

4. Survai lapangan dilakukan menggunakan metode kuantitatif deskriptif 

berdasarkan pendekatan fisiografis.. Pengambilan  contoh tanah dilakukan 

dengan metode composite sampling.  Contoh tanah dari lapangan dianalisis di 

laboratorium tanah di Balai Penelitian Sayuran di Lembang untuk memperoleh 

data pH H2O, C-organik, KTK dan kejenuhan basa. 

5. Langkah berikutnya adalah mencocokkan (matching) masing-masing satuan 

lahan (land units)/SPT pada peta satuan lahan ditambah dengan data dari 

laboratorium dengan kriteria kesesuaian lahan (land requirements) untuk padi 

sawah, jagung dan kedelai guna mendapatkan peta kesesuaian lahannya. 

Pekerjaan pada proses matching banyak dilakukan dalam data tabular. Dalam 

penelitian ini kelas kesesuaian lahan menggunakan kriteria FAO dalam 

”Framework of Land Evaluation” (FAO, 1976) dan mempertimbangkan kriteria 

kesesuaian lahan untuk padi sawah, jagung dan kedelai yang dikeluarkan oleh 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian 

dengan beberapa penyesuaian.  

Keseluruhan pengolahan data dalam analisis kesesuaian lahan tersebut di atas 

dilakukan dengan memanfaatkan SIG, yaitu dengan perangkat lunak ArcGIS versi  

10.  Hasil akhir dari penyesuaian tersebut berupa peta kesesuaian lahan untuk padi 

sawah, jagung dan kedelai di Kecamatan Terisi. 



 
 

 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Terisi yang mencakup 7 (tujuh) 

Desa dengan luas wilayah sebesar 177,59 Km² atau 8,46% dari luas Kabupaten 

Indramayu. Secara administratif Kecamatan Terisi berbatasan oleh : 

Sebelah Utara  : Kecamatan Losarang dan Kecamatan Gabus Wetan 

Sebelah Timur : Kecamatan Cikedung 

Sebelah Selatan : Kabupaten Sumedang 

Sebelah Barat : Kecamatan Gantar 

Keadaan alam serta topografi yang datar dan landai dengan kemiringan 

tanahnya rata-rata 0 – 8 %. Keadaan ini berpengaruh terhadap drainase, bila curah 

hujan cukup tinggi, maka di daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air.  

Sementara rata-rata curah hujan sepanjang Tahun 2018 adalah sebesar 1025 mm 

dengan jumlah hari hujan 60 hari. Kecamatan Terisi mempunyai luas lahan seluas 

11.642 Hektar yang terdiri dari luas lahan sawah seluas 5.099 Hektar dengan luas 

lahan sawah irigasi seluas 3.629 Hektar dan tadah hujan seluas 1.470 Hektar; luas 

lahan pertanian bukan sawah atau lahan kering seluas 5.086 Hektar dan luas lahan 

bukan pertanian (pemukiman, jalan, sungai dan lain-lain) seluas 1.457 Hektar. 

Jenis tanah di Kecamatan Terisi terdiri dari tanah inceptisol, vertisol, ultisol 

dan alfisol yang terbentuk dari bahan induk endapan liat, andesit, batu liat 

berkapur dan batu pasir, batu liat dan batu pasir , batu liat dan batu gamping, serta  



55 
 

 
 
 

batu liat dan batu pasir berkapur dengan tektur liat dan lempung. 

Penggunaan lahan di Kecamatan Terisi berdasarkan peta penggunaan lahan 

dari Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2018 terdiri dari hutan seluas 917,24 Ha, 

hutan produksi seluas  9.677,99 Ha, jalan tol seluas  4,20 Ha, kebun campuran 

22,50 Ha, lahan terbuka 23,33 Ha, pemukiman, 882,54 Ha, perkebunan 24,06 Ha, 

sawah 5.451,66 Ha, semak/belukar seluas 47, 38 Ha dan sungai seluas 56,56 Ha.  

 

4.2.  Satuan Peta Lahan 

Pada penelitian ini  di Kecamatan Terisi terbentuk 32 satuan peta lahan 

setelah dikurangi areal pemukiman, hutan, sungai dan jalan tol, dengan luasan 

5.454,99 Hektar, seperti tabel 2. 
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Tabel 2. Satuan Peta Lahan di Kecamatan Terisi 

 

 

 

4.3.  Zona Agroekologi 

Berdasarkan Zona Agroekologi, Kecamatan Terisi diklasifikasikan ke 

dalam 2 (dua) zona yaitu zona I (kemiringan lereng < 8 ) dan zona II (kemiringan 

lereng  8 – 15 % ). Sebaran zona agroekologi Kecamatan Terisi dapat dilihat pada 

gambar 7. 

ZAE NO. SPL LERENG CURAH HUJAN JENIS TANAH PENGGUNAAN LAHAN LUAS

I 1 < 8 % 1000 - 1500 mm Aquepts Kebun Campuran 124,94          

2 < 8 % 3000 - 3500 mm Aquerts Kebun Campuran 115,99          

3 < 8 % 2500 - 3000 mm Aquerts Kebun Campuran 7,82               

4 < 8 % 3000 - 3500 mm Udalfs Kebun Campuran 22,42            

5 < 8 % 1000 - 1500 mm Udults Kebun Campuran 35,03            

6 < 8 % 1500 - 2000 mm Udands Kebun Campuran 73,11            

7 < 8 % 3000 - 3500 mm Udepts Kebun Campuran 34,04            

8 < 8 % 2500 - 3000 mm Udepts Kebun Campuran 7,51               

9 < 8 % 1500 - 2000 mm Udepts Kebun Campuran 12,35            

10 < 8 % 1500 - 2000 mm Aquepts Ladang / Tegalan 17,30            

11 < 8 % 3000 - 3500 mm Aquerts Ladang / Tegalan 119,98          

12 < 8 % 2500 - 3000 mm Aquerts Ladang / Tegalan 10,30            

13 < 8 % 3000 - 3500 mm Udalfs Ladang / Tegalan 31,45            

14 < 8 % 1500 - 2000 mm Udults Ladang / Tegalan 64,94            

15 < 8 % 1000 - 1500 mm Udults Ladang / Tegalan 38,68            

16 < 8 % 1500 - 2000 mm Udands Ladang / Tegalan 759,32          

17 < 8 % 3000 - 3500 mm Udepts Ladang / Tegalan 24,09            

18 < 8 % 1500 - 2000 mm Udepts Ladang / Tegalan 24,82            

19 < 8 % 3000 - 3500 mm Udert Ladang / Tegalan 7,58               

20 < 8 % 1000 - 1500 mm Aquepts Perkebunan 200,34          

21 < 8 % 3000 - 3500 mm Aquerts Perkebunan 381,83          

22 < 8 % 2500 - 3000 mm Aquerts Perkebunan 208,63          

23 < 8 % 3000 - 3500 mm Udalfs Perkebunan 6,30               

24 < 8 % 1000 - 1500 mm Udults Perkebunan 23,44            

25 < 8 % 3000 - 3500 mm Udepts Perkebunan 9,97               

26 < 8 % 2500 - 3000 mm Udepts Perkebunan 16,58            

27 < 8 % 3000 - 3500 mm Udert Perkebunan 13,19            

28 < 8 % 1000 - 1500 mm Aquepts Sawah 2.134,99      

29 < 8 % 1500 - 2000 mm Udults Sawah 191,30          

30 < 8 % 1000 - 1500 mm Udults Sawah 633,88          

31 < 8 % 1500 - 2000 mm Udands Sawah 74,52            

II 32 8 % - 15 % 3000 - 3500 mm Udalfs Perkebunan 28,33            

5.454,99      
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Gambar 5. Sebaran Zona Agroekologi Kecamatan Terisi 

Tabel 3 Luasan dan Persentase Zona Agroekologi Kecamatan Terisi 

Zona Kemiringan Luas (Ha) Persentase (%) 

I < 8 % 5.426,66 99,48 

II 8 – 15 % 28,33 0,52 

Jumlah 5.454,99 100,00 

 

 

 Berdasarkan tabel 3., sebagian besar wilayah Kecamatan Terisi 

diklasifikasikan pada zona agroekologi I yang memiliki luasan 5.426,66 Ha 

dengan persentase 99,48 %. Zona agroekologi I terdapat pada kemiringan lereng 

yang datar dengan kemiringan < 8 %. Penggunaan lahan pada zona agrioekologi 

I, antara lain sawah, perkebunan, tegalan dan kebun campuran. SPL yang termasuk 

dalam zona agroekologi I yaitu SPL nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31. Sedangkan 
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untuk zona agroekologi II yang memiliki luasan 28,33 Ha dengan persentase 0,52 

% terdiri dari penggunaan lahan sawah dan lahan terbuka. SPL yang termasuk 

dalam zona agroekologi II yaitu SPL nomor 32. 

 

 

4.4.  Evaluasi Kesesuaian Lahan Aktual  
 
 

4.4.1. Evaluasi Kesesuaian Lahan Aktual Padi Sawah  

Menurut Kriteria Penilaian Kesesuaian Lahan untuk komoditas pertanian 

(Ritung et al, 2011), padi sawah tumbuh optimum dengan kondisi temperatur rata-

rata antara 24 – 290C, pH 5,5 – 7,0, C-organik >1,5 %,  total N ≥ sedang, K2O total 

(HCL 25 %) ≥ sedang  atau seluas 21 – 40 mg/100 gram tanah, P2O5 ≥ tinggi, 

kondisi drainase tanah yang agak terhambat hingga agak baik, lereng 1 - 3 % dan 

tekstruk tanah halus hingga agak halus 

Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk padi sawah di Kecamatan 

Terisi saat ini sebagai berikut: 

1. Curah Hujan 

Curah hujan merupakan salah satu faktor penentu terpenuhinya ketersediaan 

air bagi tanaman dan memiliki pengaruh penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman baik menguntungkan maupun merugikan.  

Berdasarkan data dari BMKG, diperoleh curah hujan di Kecamatan Terisi 

berkisar antara 1000 – 3500 mm per tahun. Kondisi curah hujan tersebut jika 

disesuaikan dengan kelas kesesuaian untuk tanaman padi sawah terbagi dalam dua 

kelas diantaranya kelas S1 atau sangat sesuai dengan curah hujan rata-rata > 1500 
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mm per tahun seluas 2.263,67 Hektar. Kelas S1 yaitu lahan yang tidak mempunyai 

pembatas yang besar untuk pengelolaan yang diberikan. Curah hujan antara 1000 - 

1500 sebanyak 58,50 % dari total wilayah penelitian di Kecamatan Terisi yaitu 

seluas 3.191,28 Hektar termasuk kedalam kelas S2 atau cukup sesuai yaitu lahan 

yang mempunyai pembatas agak berat untuk suatu penggunaaan yang lestari. 

2. Kelembaban 

Kelembaban udara merupakan tingkat kebasahan udara atau jumlah uap air 

yang ada di udara (%) yang berpengaruh terhadap laju transpirasi tanaman, yaitu 

jika kelembaban udara terlalu rendah maka laju transpirasi meningkat untuk 

mempertahankan supaya tanaman tidak mengalami kekeringan. Tanaman padi 

sawah menghendaki kelembaban lebih dari 33% - 90% untuk proses 

pertumbuhannya. 

Berdasarkan data dari BMKG, diperoleh rata-rata kelembaban di 

Kecamatan Terisi yaitu berkisar antara 71% - 88%. Jika dicocokan dengan kelas 

kesesuaian lahan tanaman padi sawah maka kelembaban di Kecamatan Terisi 

termasuk kedalam kelas sangat sesuai atau S1 dimana lahan tidak memiliki 

pembatas yang besar atas pengelolaan yang diberikan untuk suatu penggunaaan 

yang lestari. 

3. Drainase 

Drainase merupakan pengaruh laju perkolasi air ke dalam tanah terhadap 

aerasi udara dalam tanah. Tanaman padi sawah menghendaki drainase yang yang 

agak terhambat hingga agak baik. Berdasarkan data yang diperoleh kondisi di 

Kecamatan Terisi mempunyai drainase yang terhambat yang termasuk kedalam 
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kelas sangat sesuai atau S1 sebanyak 46.88 % atau seluas 4.408,94 Ha dan  sesuai 

marginal atau S3 yaitu lahan yang mempunyai pembatas yang sangat berat untuk 

suatu penggunaan yang lestari sebanyak 53,13% atau seluas 1.046,01 Ha dari 

wilayah penelitian. 

4. Kedalaman efektif (cm) 

Kedalaman efektif merupakan kedalaman lapisan tanah yang dapat di 

manfaatkan untuk perkembangan perakaran tanaman (cm) yang sangat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman, selain itu juga 

menentukan jumlah unsur hara dan air yang dapat diserap tanaman. Tanaman padi 

sawah menghendaki tanah dengan kedalaman efektif lebih dari 50 cm, supaya akar 

tanaman dapat mengikat tanah secara kuat dan mendapatkan cukup unsur hara. 

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa lahan areal penelitian di Kecamatan Terisi  

mempunyai kelas kesesuaian lahan S1 atau sesuai yaitu mempunyai ke dalaman 

efektif antara 58 – 71 cm.  

5. KTK Tanah 

KTK tanah merupakan kemampuan tanah mempertukarkan kation 

(me/100 g tanah). Semakin tinggi nilai KTK tanah maka akan memudahkan tanah 

dalam menjerap kation dan tanaman padi sawah menghendaki nilai KTK tanah 

yang  ≥  sedang yaitu ≥17 – 24 me/100 g tanah. Berdasarkan data uji yang 

dilakukan laboratorium tanah terhadap tanah lahan di Kecamatan Terisi bahwa 

termasuk kedalam kelas sangat sesuai atau S1 yaitu 18,40 – 35,21 me/100 g tanah. 
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6. Kejenuhan Basa 

Kejenuhan basa adalah jumlah basa-basa terekstrak NH4OAc pada setiap 

100 g contoh tanah. Kejenuhan basa yang tinggi menujukkan banyaknya jumlah 

kation basa yang dapat ditutarkan dengan ion H+ hasil respirasi tanaman, sehingga 

unsur hara dapat mudah tersedia bagi tanaman. Tanaman padi sawah menghendaki 

nilai kejenuhan basa yang optimal yaitu lebih dari 50%.  

Berdasarkan data hasil laboratorium bahwa lahan di Kecamatan Terisi 

mempunyai kejeenuhan basa 78% – 98% dan termasuk kelas kesesuaian lahan kelas 

sesuai atau S1. 

7. pH H2O 

pH H2O merupakan [H+] di dalam larutan tanah, semakin tinggi [H+], 

maka nilai pH semakin masam, sebaliknya semakin rendah [H+], maka pH 

semakin basa. pH sangat menentukan mudah tidaknya ion-ion unsur hara diserap 

oleh tanaman. Pada umumnya unsur hara akan mudah diserap tanaman pada pH 

6-7, karena pada pH tersebut sebagian besar unsur hara akan mudah larut dalam 

air. Tanaman padi sawah menghendaki pH H2O berkisar antara >5,5 - 7,0. 

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh laboratorium terhadap tanah di 

Kecamatan Terisi mempunyai pH antara 5,6 – 6,0 yang termasuk kelas kesesuaian 

lahan sesuai atau S1 sebanyak 82,38% atau seluas 4.493,54 Ha dan yang termasuk 

cukup sesuai atau S2 dengan pH  5,4 sebanyak 17,62% atau seluas 961,41 Ha. 

8. C – Organik 

C-organik tanah adalah kandungan karbon organik di dalam tanah. C-

organik merupakan penyangga biologis tanah yang mampu menyeimbangkan hara 
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dalam tanah dan menyediakan unsur hara bagi tanaman secara efisien. 

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap tanah lahan di Kecamatan Terisi 

bahwa kandungan C-organik di dalam tanahnya sebesar 1,69 - 1,78 sebanyak 

31,23% atau seluas 1.703,33 Ha termasuk kelas kesesuaian S1 atau sesuai dan C-

organiknya 1,07 – 1,40 sebanyak 68,77% atau seluas 3.751,62 Ha termasuk cukup 

sesuai atau S2.  

9. Lereng 

Lereng yaitu kemiringan lahan (%). Lahan yang mempunyai kemiringan 

curam dapat lebih mudah terganggu atau rusak, dan dapat terjadinya longsor jika 

tidak dikelola dengan baik. Tanaman padi sawah akan tumbuh dengan baik pada 

kemiringan lereng kurang dari 3 %. Berdasarkan data peta lereng bahwa di 

Kecamatan Terisi mempunyai kemiringan lereng yang datar < 8 % sebanyak 99,48% 

atau seluas 5.426,66 Ha dari wilayah penelitian yang termasuk kelas kesesuaian 

lahan S2 atau cukup sesuai dan lereng 8 – 15 % sebanyak 0,52% atau seluas 28,33 

Ha termasuk kelas sesuai marginal atau S3 yaitu lahan yang mempunyai pembatas 

yang sangat berat untuk suatu penggunaan yang lestari. 

10. Bahaya Erosi 

Erosi yaitu jumlah tanah hilang dari suatu lahan, diprediksi menggunakan 

rumuas USLE (ton/Ha/tahun). Bahaya erosi yang menjadi ancaman pada lahan 

pertanian jika tidak dikelola dengan baik, perlu mendapatkan perhatian penting 

dalam mengelola lahan dengan kemiringan lereng yang curam. Untuk lahan di 

wilayah penelitian di Kecamatan Terisi tingkat bahaya erosinya R (rendah) yang 
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termasuk kelas kesesuaian lahan S2 atau cukup sesuai dengan lereng datar < 8% 

seluas dan  S (sedang) yang termasuk kelas kesesuaian S3 atau sesuai marginal 

dengan lereng landai 8-15% seluas  

11. Batuan di Permukaan 

Batuan di permukaan merupakan volume batuan yang dijumpai di 

permukaan tanah (%). Batuan di permukaan ini menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kedalaman akar dalam menembus tanah. 

Tanaman padi sawah menghendaki batuan di permukaan kurang dari 3%. 

Berdasarkan data yang ada bahwa batuan di permukaan yang terdapat di Kecamatan 

Terisi 1,17 – 1,94% yang teremasuk kelas kesesuaian lahan S1 atau sesuai. 

12. Singkapan Batuan 

Singkapan batuan merupakan volume batuan yang muncul ke permukaan 

tanah (%) dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

dan kedalaman akar dalam menembus tanah. Tanaman padi sawah menghendaki 

singkapan batuan pada tanah kurang dari 2 %,. Berdasarkan data yang ada bahwa 

batuan di permukaan yang terdapat di Kecamatan Terisi 1,17 – 1,87% yang 

teremasuk kelas kesesuaian lahan S1 atau sangat sesuai.  

Data hasil matching antara data yang ada di peta dan hasil laboratiorium dengan 

Kriteria Kesesuaian Lahan Aktual padi sawah dengan dapat dilihat di lampiran 1. 
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Gambar 6. Peta Kesesuaian Lahan Aktual Padi Sawah di Kecamatan Terisi  

Tabel 4. Kelas Kesesuaian Lahan Aktual Padi Sawah di Kecamatan Terisi 

 

SPL Kesesuaian Faktor Pembatas LUAS

1 S2w2, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b Curah Hujan, Kandungan C-organik, P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 124,94      

2 S3r-1 Drainase Tanah 115,99      

3 S3r-1 Drainase Tanah 7,82           

4 S3r-1 Drainase Tanah 22,42        

5 S2w2, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b Curah Hujan, Kandungan C-organik, P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 35,03        

6 S2f-3, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b pH Tanah, Kandungan C-organik, P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 73,11        

7 S3r-1 Drainase Tanah 34,04        

8 S3r-1 Drainase Tanah 7,51           

9 S2f-3, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b pH Tanah, Kandungan C-organik, P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 12,35        

10 S2f-3, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b pH Tanah, Kandungan C-organik, P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 17,30        

11 S3r-1 Drainase Tanah 119,98      

12 S3r-1 Drainase Tanah 10,30        

13 S3r-1 Drainase Tanah 31,45        

14 S2f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b Kandungan C-organik, P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 64,94        

15 S2w2, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b Curah Hujan, Kandungan C-organik, P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 38,68        

16 S2f-3, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b pH Tanah, Kandungan C-organik, P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 759,32      

17 S3r-1 Drainase Tanah 24,09        

18 S2f-3, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b pH Tanah, Kandungan C-organik, P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 24,82        

19 S3r-1 Drainase Tanah 7,58           

20 S2w2, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2,b Curah Hujan, Kandungan C-organik, P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 200,34      

21 S3r-1 Drainase Tanah 381,83      

22 S3r-1 Drainase Tanah 208,63      

23 S3r-1 Drainase Tanah 6,30           

24 S2w2, n-2, n-3, e-1, e-2, b Curah Hujan, Kandungan P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 23,44        

25 S3r-1 Drainase Tanah 9,97           

26 S3r-1 Drainase Tanah 16,58        

27 S3r-1 Drainase Tanah 13,19        

28 S2w2, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b Curah Hujan, Kandungan C-organik, P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 2.134,98  

29 S2f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b Kandungan C-organik, P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 191,30      

30 S2w2, n-2, n-3, e-1, e-2, b Curah Hujan, Kandungan P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 633,88      

31 S2f-3, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b pH Tanah, Kandungan C-organik, P₂O₅ dan K₂O, bahaya erosi, lereng dan banjir 74,52        

32 S3r-1, e-1, e-2, b Drainase Tanah, bahaya erosi, lereng dan banjir 28,33        
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 Dari tabel 4., di atas bahwa berdasarkan kriteria kelas kesesuaian aktual 

padi sawah di Kecamatan Terisi termasuk sesuai marginal yaitu lahan yang 

mempunyai pembatas yang sangat berat untuk suatu penggunaan yang lestari 

dimana faktor pembatasnya yaitu S3r1, e-1, e-2, b yaitu  drainase tanah, bahaya 

erosi, lereng dan banjir seluas 1.046,01 Hektar. 

 

 

4.4.2  Evaluasi Kesesuaian Lahan Aktual Jagung  

Menurut Kriteria Penilaian Kesesuaian Lahan untuk komoditas pertanian 

(Ritung et al, 2011), jagung dapat tumbuh optimum  dengan kondisi temperatur 

rata-rata 21-260C, KTK tanah yang tinggi (41-60 mg/100 gram tanah), pH 5,5 – 

7,0, C-organik lebih dari 1,2 %,  K2O total (HCL 25 %) ≥ sedang  atau seluas 21 

– 40 mg/100 gram tanah, kondisi drainase tanah yang baik hingga sedang, lereng 

kurang dari 8 % dan tekstruk tanah halus, agak halus dan sedang. 

Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk jagung di Kecamatan Terisi 

saat ini sebagai berikut: 

1. Curah Hujan 

Curah hujan merupakan salah satu faktor penentu terpenuhinya ketersediaan 

air bagi tanaman dan memiliki pengaruh penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman baik menguntungkan maupun merugikan.  

Berdasarkan data dari BMKG, diperoleh curah hujan di Kecamatan Terisi 

berkisar antara 1000 – 3500 mm per tahun. Kondisi curah hujan tersebut jika 

disesuaikan dengan kelas kesesuaian untuk tanaman jagung termasuk kelas S1 atau 

sangat sesuai dengan curah hujan rata-rata > 1200 mm per tahun. 
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2. Kelembaban 

Kelembaban udara merupakan tingkat kebasahan udara atau jumlah uap air 

yang ada di udara (%) yang berpengaruh terhadap laju transpirasi tanaman, yaitu 

jika kelembaban udara terlalu rendah maka laju transpirasi meningkat untuk 

mempertahankan supaya tanaman tidak mengalami kekeringan. Tanaman jagung 

menghendaki kelembaban lebih dari 42% untuk proses pertumbuhannya. 

Berdasarkan data dari BMKG, diperoleh rata-rata kelembaban di 

Kecamatan Terisi yaitu berkisar antara 71% - 88%. Jika dicocokan dengan kelas 

kesesuaian lahan tanaman jagung maka kelembaban di Kecamatan Terisi termasuk 

kedalam kelas sangat sesuai atau S1 dimana lahan tidak memiliki pembatas yang 

besar atas pengelolaan yang diberikan untuk suatu penggunaaan yang lestari. 

3. Drainase 

Drainase merupakan pengaruh laju perkolasi air ke dalam tanah terhadap 

aerasi udara dalam tanah. Tanaman jagung menghendaki drainase yang baik 

hingga sedang. Berdasarkan data yang diperoleh kondisi di Kecamatan Terisi 

mempunyai drainase sedang sampai terhambat. Lahan yang mempunyai drainase 

sedang termasuk ke dalam kelas sangat sesuai atau S1 sebanyak 19,18 % atau 

seluas 1.046,01 Ha sedangkan lahan yang mempunyai drainase terhambat 

termasuk ke dalam kelas sesuai marginal atau S3 sebanyak 80,82% dari wilayah 

penelitian yaitu seluas 4.408,94 Ha. 

4. Kedalaman efektif (cm) 

Kedalaman efektif merupakan kedalaman lapisan tanah yang dapat di 

manfaatkan untuk perkembangan perakaran tanaman (cm) yang sangat 
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mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman, selain itu juga 

menentukan jumlah unsur hara dan air yang dapat diserap tanaman. Tanaman 

jagung menghendaki tanah dengan kedalaman efektif lebih dari 60 cm, supaya 

akar tanaman dapat mengikat tanah secara kuat dan mendapatkan cukup unsur 

hara. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa lahan areal penelitian di Kecamatan 

Terisi  mempunyai ke dalaman efektif antara 58 – 71 cm. Berdasarkan kelas 

kesesuaian lahan termasuk kelas kesesuaian lahan S1 atau sesuai seluas 4.408,94 Ha 

atau 80,82 % dan kelas sesuai marginal atau S3 seluas 1.406,01 Ha atau 19,18%.  

2. KTK Tanah 

KTK tanah merupakan kemampuan tanah mempertukarkan kation 

(me/100 g tanah). Semakin tinggi nilai KTK tanah maka akan memudahkan tanah 

dalam menjerap kation dan tanaman jagung menghendaki nilai KTK tanah yang  

≥  sedang yaitu ≥17 – 24 me/100 g tanah. Berdasarkan data uji yang dilakukan 

laboratorium tanah terhadap tanah lahan di Kecamatan Terisi bila ditanam jagung 

termasuk kedalam kelas sangat sesuai atau S1 yaitu 18,40 – 35,21 me/100 g tanah. 

3. Kejenuhan Basa 

Kejenuhan basa adalah jumlah basa-basa terekstrak NH4OAc pada setiap 

100 g contoh tanah. Kejenuhan basa yang tinggi menujukkan banyaknya jumlah 

kation basa yang dapat ditutarkan dengan ion H+ hasil respirasi tanaman, sehingga 

unsur hara dapat mudah tersedia bagi tanaman. Tanaman jagung menghendaki 

nilai kejenuhan basa yang optimal yaitu lebih dari 50%. Berdasarkan data hasil 

laboratorium bahwa lahan di Kecamatan Terisi mempunyai kejeenuhan basa 78% – 

98% dan termasuk kelas kesesuaian lahan kelas sesuai atau S1. 
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4. pH H2O 

pH H2O merupakan [H+] di dalam larutan tanah, semakin tinggi [H+], 

maka nilai pH semakin masam, sebaliknya semakin rendah [H+], maka pH 

semakin basa. pH sangat menentukan mudah tidaknya ion-ion unsur hara diserap 

oleh tanaman. Pada umumnya unsur hara akan mudah diserap tanaman pada pH 

6-7, karena pada pH tersebut sebagian besar unsur hara akan mudah larut dalam 

air. Tanaman jagung menghendaki pH H2O berkisar antara >6,0 - 7,0. Berdasarkan 

hasil uji yang dilakukan oleh laboratorium terhadap tanah di Kecamatan Terisi 

mempunyai pH antara 5,4 – 6,0. Lahan yang mempunyai pH 6,0 termasuk kelas 

kesesuaian lahan S1 atau sesuai seluas 3.424,09 Ha atau 62,77%, pH 5,6 - 5,7 

termasuk cukup sesuai atau S2 sebanyak 19,61% atau seluas 1069,45 Ha dan pH 

5,4 termasuk sesuai marginal atau S3 sebanyak 17,62% atau seluas 961,41 Ha.. 

5. C – Organik 

C-organik tanah adalah kandungan karbon organik di dalam tanah. C-

organik merupakan penyangga biologis tanah yang mampu menyeimbangkan hara 

dalam tanah dan menyediakan unsur hara bagi tanaman secara efisien. 

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap tanah lahan di Kecamatan Terisi 

bahwa kandungan C-organik di dalam tanahnya sebesar 1,07 - 1,78 termasuk kelas 

kesesuaian S1 atau sesuai. 

6. Lereng 

Lereng yaitu kemiringan lahan (%). Lahan yang mempunyai kemiringan 

curam dapat lebih mudah terganggu atau rusak, dan dapat terjadinya longsor jika 

tidak dikelola dengan baik. Tanaman jagung akan tumbuh dengan baik pada 
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kemiringan lereng kurang dari 3 %. Berdasarkan data peta lereng bahwa di 

Kecamatan Terisi mempunyai kemiringan lereng yang datar < 8 % sebanyak 99,48% 

atau seluas 5.426,66 Ha dari wilayah penelitian yang termasuk kelas kesesuaian 

lahan S2 atau cukup sesuai dan lereng 8 – 15 % sebanyak 0,52% atau seluas 28,33 

Ha termasuk kelas sesuai marginal atau S3 yaitu lahan yang mempunyai pembatas 

yang sangat berat untuk suatu penggunaan yang lestari. 

7. Bahaya Erosi 

Erosi yaitu jumlah tanah hilang dari suatu lahan, diprediksi menggunakan 

rumuas USLE (ton/Ha/tahun). Bahaya erosi yang menjadi ancaman pada lahan 

pertanian jika tidak dikelola dengan baik, perlu mendapatkan perhatian penting 

dalam mengelola lahan dengan kemiringan lereng yang curam. Untuk lahan di 

Kecamatan Terisi tingkat bahaya erosinya R (rendah) yang termasuk kelas 

kesesuaian lahan S2 atau cukup sesuai dengan lereng datar < 8%  seluas 5.426,66 Ha 

dan S (sedang) yang termasuk kelas kesesuaian lahan S3 atau sesuai marginal dengan 

lereng landai 8 -15% seluas 28,33 Ha. 

8. Batuan di Permukaan 

Batuan di permukaan merupakan volume batuan yang dijumpai di 

permukaan tanah (%). Batuan di permukaan ini menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kedalaman akar dalam menembus tanah. 

Tanaman jagung menghendaki batuan di permukaan kurang dari 3%. Berdasarkan 

data yang ada bahwa batuan di permukaan yang terdapat di Kecamatan Terisi 1,17 – 

1,94% yang teremasuk kelas kesesuaian lahan S1 atau sesuai. 
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9. Singkapan Batuan 

Singkapan batuan merupakan volume batuan yang muncul ke permukaan 

tanah (%) dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

dan kedalaman akar dalam menembus tanah. Tanaman jagung menghendaki 

singkapan batuan pada tanah kurang dari 2 %,. Berdasarkan data yang ada bahwa 

batuan di permukaan yang terdapat di Kecamatan Terisi 1,17 – 1,87% yang 

teremasuk kelas kesesuaian lahan S1 atau sesuai.  

Data hasil matching antara data yang ada di peta dan hasil laboratiorium dengan 

Kriteria Kesesuaian Lahan Aktual Jagung dengan dapat dilihat di lampiran 2. 

 

Gambar 7. Peta Kesesuaian Lahan Aktual Jagung di Kecamatan Terisi  
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Tabel 5. Kelas Kesesuaian Lahan Aktual Jagung di Kecamatan Terisi 

 

Dari tabel 5., di atas bahwa berdasarkan kriteria kelas kesesuaian aktual 

jagung di Kecamatan Terisi termasuk sesuai marginal atau S3 yaitu lahan yang 

mempunyai pembatas yang sangat berat untuk suatu penggunaan yang lestari 

dimana faktor pembatasnya yaitu S3r-1, n-2, f-3, e-1, e-2, b yaitu  drainase tanah 

yang terhambat, kandungan P2O5 yang sedang dan pH tanah 5,4, bahaya erosi, 

lereng dan banjir di wilayah penelitian. 

SPL Kesesuaian Faktor Pembatas LUAS

1 S3r-1, n-2 Drainase Tanah dan Kandungan P₂O₅ 124,94           

2 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 115,99           

3 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 7,82                

4 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 22,42             

5 S3r-1, n-2 Drainase Tanah dan Kandungan P₂O₅ 35,03             

6 S3r-1, f-3, n-2 Drainase, pH Tanah dan Kandungan P₂O₅ 73,11             

7 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 34,04             

8 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 7,51                

9 S3r-1, f-3, n-2 Drainase, pH Tanah dan Kandungan P₂O₅ 12,35             

10 S3r-1, f-3, n-2 Drainase, pH Tanah dan Kandungan P₂O₅ 17,30             

11 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 119,98           

12 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 10,30             

13 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 31,45             

14 S3r-1, n-2 Drainase Tanah dan Kandungan P₂O₅ 64,94             

15 S3r-1, n-2 Drainase Tanah dan Kandungan P₂O₅ 38,68             

16 S3r-1, f-3, n-2 Drainase, pH Tanah dan Kandungan P₂O₅ 759,32           

17 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 24,09             

18 S3r-1, f-3, n-2 Drainase, pH Tanah dan Kandungan P₂O₅ 24,82             

19 S3w-2, n-2 Curah Hujan dan Kandungan P₂O₅ 7,58                

20 S3r-1, n-2 Drainase Tanah dan Kandungan P₂O₅ 200,34           

21 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 381,83           

22 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 208,63           

23 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 6,30                

24 S3r-1, n-2 Drainase Tanah dan Kandungan P₂O₅ 23,44             

25 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 9,97                

26 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 16,58             

27 S3n-2 Kandungan P₂O₅ 13,19             

28 S3r-1, n-2 Drainase Tanah dan Kandungan P₂O₅ 2.134,98       

29 S3r-1, n-2 Drainase Tanah dan Kandungan P₂O₅ 191,30           

30 S3r-1, n-2 Drainase Tanah dan Kandungan P₂O₅ 633,88           

31 S3r-1, f-3, n-2 Drainase, pH Tanah dan Kandungan P₂O₅ 74,52             

32 S3n-2, e-1, e-2, b Kandungan P₂O₅, bahaya erosi, lereng dan banjir 28,33             
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4.4.3  Evaluasi Kesesuaian Lahan Aktual Kedelai  

Menurut Kriteria Penilaian Kesesuaian Lahan untuk komoditas pertanian 

(Ritung et al, 2011), kedelai dapat tumbuh optimum  dengan kondisi drainase 

tanah yang baik sampai agak baik, kelas lereng < 3%, KTK tanah yang tinggi (41-

60 mg/100 gram tanah), pH 5,5 – 7,5,  K2O total (HCL 25 %) tinggi  atau sebesar 

41 – 60 mg/100 gram tanah dan tekstur tanah halus, agak halus dan sedang. 

Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk kedelai di Kecamatan Terisi 

saat ini sebagai berikut: 

1. Curah Hujan 

Curah hujan merupakan salah satu faktor penentu terpenuhinya ketersediaan 

air bagi tanaman dan memiliki pengaruh penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman baik menguntungkan maupun merugikan.  

Berdasarkan data dari BMKG, diperoleh curah hujan di Kecamatan Terisi 

berkisar antara 1000 – 3500 mm per tahun. Kondisi curah hujan tersebut jika 

disesuaikan dengan kelas kesesuaian untuk tanaman kedelai terbagi dalam tiga 

kelas yaitu kelas S1 atau sangat sesuai dengan curah hujan rata-rata 1000 -  1500 

mm per tahun seluas 3.191,28 Hektar atau 58,50%. Kelas S1 yaitu lahan yang tidak 

mempunyai pembatas yang besar untuk pengelolaan yang diberikan. Kelas S2 atau 

cukup sesuai dengan curah hujan antara 1500 - 2500 sebanyak 22,32% seluas 

1.217,66 Hektar dan kelas S3 sebanyak 19,18% atau seluas 1.046,01 Hektar yang 

mendapatkan curah hujan 2500 – 3500 mm yaitu lahan yang mempunyai pembatas 

agak berat untuk suatu penggunaaan yang lestari. 
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2. Kelembaban 

Kelembaban udara merupakan tingkat kebasahan udara atau jumlah uap air 

yang ada di udara (%) yang berpengaruh terhadap laju transpirasi tanaman, yaitu 

jika kelembaban udara terlalu rendah maka laju transpirasi meningkat untuk 

mempertahankan supaya tanaman tidak mengalami kekeringan. Tanaman kedelai 

menghendaki kelembaban lebih dari 42% untuk proses pertumbuhannya. 

Berdasarkan data dari BMKG, diperoleh rata-rata kelembaban di 

Kecamatan Terisi yaitu berkisar antara 71% - 88%. Jika dicocokan dengan kelas 

kesesuaian lahan tanaman kedelai maka kelembaban di Kecamatan Terisi yang 

termasuk ke dalam kelas sangat sesuai atau S1 seluas 2.483,70 Ha atau sebesar 

45,53% dimana lahan tidak memiliki pembatas yang besar atas pengelolaan yang 

diberikan untuk suatu penggunaaan yang lestari. Sedangkan sisanya seluas 

2.971,25 Ha atau sebesar 54,47% termasuk ke dalam kelas kesesuaian S2 atau 

cukup sesuai. 

3. Drainase 

Drainase merupakan pengaruh laju perkolasi air ke dalam tanah terhadap 

aerasi udara dalam tanah. Tanaman kedelai menghendaki drainase yang baik 

hingga sedang. Berdasarkan data yang diperoleh kondisi di Kecamatan Terisi 

mempunyai drainase sedang sampai terhambat.  Untuk lahan yang berdrainase 

sedang termasuk ke dalam kelas sangat sesuai atau S1 sebanyak 19,18% atau 

seluas 1.046,01 Ha dan  lahan yang berdrainase terhambat termasuk kelas sesuai 

marginal atau S3 sebanyak 80,82% dari wilayah penelitian yaitu seluas 4.408,94 

Ha. 
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4. Kedalaman efektif (cm) 

Kedalaman efektif merupakan kedalaman lapisan tanah yang dapat di 

manfaatkan untuk perkembangan perakaran tanaman (cm) yang sangat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman, selain itu juga 

menentukan jumlah unsur hara dan air yang dapat diserap tanaman. Tanaman 

kedelai menghendaki tanah dengan kedalaman efektif lebih dari 50 cm, supaya 

akar tanaman dapat mengikat tanah secara kuat dan mendapatkan cukup unsur 

hara. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa lahan areal penelitian di Kecamatan 

Terisi  mempunyai ke dalaman efektif antara 58 – 71 cm. Berdasarkan kelas 

kesesuaian lahan termasuk kelas kesesuaian lahan S1 atau sesuai.  

5. KTK Tanah 

KTK tanah merupakan kemampuan tanah mempertukarkan kation 

(me/100 g tanah). Semakin tinggi nilai KTK tanah maka akan memudahkan tanah 

dalam menjerap kation dan tanaman kedelai menghendaki nilai KTK tanah yang  

≥  sedang yaitu ≥17 – 24 me/100 g tanah. Berdasarkan data uji yang dilakukan 

laboratorium tanah terhadap tanah lahan di Kecamatan Terisi bila ditanam kedelai 

termasuk kedalam kelas sangat sesuai atau S1 yaitu 18,40 – 35,21 me/100 g tanah. 

6. Kejenuhan Basa 

Kejenuhan basa adalah jumlah basa-basa terekstrak NH4OAc pada setiap 

100 g contoh tanah. Kejenuhan basa yang tinggi menujukkan banyaknya jumlah 

kation basa yang dapat ditutarkan dengan ion H+ hasil respirasi tanaman, sehingga 

unsur hara dapat mudah tersedia bagi tanaman. Tanaman kedelai menghendaki 

nilai kejenuhan basa yang optimal yaitu lebih dari 35%. Berdasarkan data hasil 
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laboratorium bahwa lahan di Kecamatan Terisi mempunyai kejenuhan basa 78% – 

98% dan termasuk kelas kesesuaian lahan kelas sesuai atau S1. 

7. pH H2O 

pH H2O merupakan [H+] di dalam larutan tanah, semakin tinggi [H+], 

maka nilai pH semakin masam, sebaliknya semakin rendah [H+], maka pH 

semakin basa. pH sangat menentukan mudah tidaknya ion-ion unsur hara diserap 

oleh tanaman. Pada umumnya unsur hara akan mudah diserap tanaman pada pH 

6-7, karena pada pH tersebut sebagian besar unsur hara akan mudah larut dalam 

air. Tanaman kedelai menghendaki pH H2O berkisar antara 6,0 - 7,0. Berdasarkan 

hasil uji yang dilakukan di laboratorium terhadap tanah di Kecamatan Terisi 

mempunyai pH antara 5,4 – 6,0. Lahan dengan pH 6 termasuk kelas sesuai atau 

S1 seluas 1.797,67 Ha atau sebesar 32,95%,  lahan dengan pH 5,7 termasuk kelas 

kesesuaian lahan cukup sesuai atau S2 sebanyak 64,71% atau seluas 3.529,71 Ha 

dan yang termasuk sesuai marginal atau S3 dengan pH  5,4 sebanyak 2,34% atau 

seluas 127,57 Ha. 

8. C – Organik 

C-organik tanah adalah kandungan karbon organik di dalam tanah. C-

organik merupakan penyangga biologis tanah yang mampu menyeimbangkan hara 

dalam tanah dan menyediakan unsur hara bagi tanaman secara efisien. 

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap tanah lahan di Kecamatan Terisi 

bahwa kandungan C-organik di dalam tanahnya sebesar 1,07 - 1,78 termasuk kelas 

kesesuaian S1 atau sesuai. 
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9. Lereng 

Lereng yaitu kemiringan lahan (%). Lahan yang mempunyai kemiringan 

curam dapat lebih mudah terganggu atau rusak, dan dapat terjadinya longsor jika 

tidak dikelola dengan baik. Tanaman kedelai akan tumbuh dengan baik pada 

kemiringan lereng kurang dari 3 %. Berdasarkan data peta lereng bahwa di 

Kecamatan Terisi mempunyai kemiringan lereng yang datar <8% sebanyak 99,48% 

dari wilayah penelitian yang termasuk kelas kesesuaian lahan S2 atau cukup sesuai, 

dan lereng 8-15 % sebanyak 0,52% termasuk kelas sesuai marginal atau S3 yaitu 

lahan yang mempunyai pembatas yang sangat berat untuk suatu penggunaan yang 

lestari. 

10. Bahaya Erosi 

Erosi yaitu jumlah tanah hilang dari suatu lahan, diprediksi menggunakan 

rumuas USLE (ton/Ha/tahun). Bahaya erosi yang menjadi ancaman pada lahan 

pertanian jika tidak dikelola dengan baik, perlu mendapatkan perhatian penting 

dalam mengelola lahan dengan kemiringan lereng yang curam. Untuk lahan di 

Kecamatan Terisi tingkat bahaya erosinya R (rendah) yang termasuk kelas 

kesesuaian lahan S2 atau cukup sesuai dengan lereng datar <8% dan lereng 8-15 %  

yang termasuk kelas S3 atau sesuai marginal. 

11. Batuan di Permukaan 

Batuan di permukaan merupakan volume batuan yang dijumpai di 

permukaan tanah (%). Batuan di permukaan ini menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kedalaman akar dalam menembus tanah. 

Tanaman kedelai menghendaki batuan di permukaan kurang dari 3%. Berdasarkan 
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data yang ada bahwa batuan di permukaan yang terdapat di Kecamatan Terisi 1,17 – 

1,94% yang teremasuk kelas kesesuaian lahan S1 atau sesuai. 

12. Singkapan Batuan 

Singkapan batuan merupakan volume batuan yang muncul ke permukaan 

tanah (%) dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

dan kedalaman akar dalam menembus tanah. Tanaman kedelai menghendaki 

singkapan batuan pada tanah kurang dari 2 %,. Berdasarkan data yang ada bahwa 

batuan di permukaan yang terdapat di Kecamatan Terisi 1,17 – 1,87% yang 

teremasuk kelas kesesuaian lahan S1 atau sesuai.  

Data hasil matching antara data yang ada di peta dan hasil laboratiorium dengan 

Kriteria Kesesuaian Lahan Aktual Kedelai dengan dapat dilihat di lampiran 3. 

 

Gambar 8. Peta Kesesuaian Lahan Aktual Kedelai di Kecamatan Terisi.  
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Tabel 6. Kelas Kesesuaian Lahan Aktual Kedelai di Kecamatan Terisi. 

 

Dari tabel 6., di atas bahwa berdasarkan kriteria kelas kesesuaian aktual 

jagung di Kecamatan Terisi termasuk sesuai marginal atau S3 yaitu lahan yang 

mempunyai pembatas yang sangat berat untuk suatu penggunaan yang lestari 

dimana faktor pembatasnya yaitu S3r-1, w-2, f3, e-1, e-2, b yaitu  drainase tanah 

yang terhambat, Curah Hujan, yang tinggi, pH tanah yang rendah, bahaya erosi, 

kemiringan lereng dan banjir. 

 

SPL Kesesuaian Faktor Pembatas LUAS

1 S3r-1 Drainase Tanah 124,94        

2 S3w-2 Curah Hujan 115,99        

3 S3w-2 Curah Hujan 7,82             

4 S3w-2 Curah Hujan 22,42           

5 S3r-1 Drainase Tanah 35,03           

6 S3r-1, f-3 Drainase Tanah dan pH Tanah 73,11           

7 S3w-2 Curah Hujan 34,04           

8 S3w-2 Curah Hujan 7,51             

9 S3r-1, f-3 Drainase Tanah dan pH Tanah 12,35           

10 S3r-1, f-3 Drainase Tanah dan pH Tanah 17,30           

11 S3w-2 Curah Hujan 119,98        

12 S3w-2 Curah Hujan 10,30           

13 S3w-2 Curah Hujan 31,45           

14 S3r-1 Drainase Tanah 64,94           

15 S3r-1 Drainase Tanah 38,68           

16 S3r-1 Drainase Tanah 759,32        

17 S3w-2 Curah Hujan 24,09           

18 S3r-1, f-3 Drainase Tanah dan pH Tanah 24,82           

19 S3w-2 Curah Hujan 7,58             

20 S3r-1 Drainase Tanah 200,34        

21 S3w-2 Curah Hujan 381,83        

22 S3w-2 Curah Hujan 208,63        

23 S3w-2 Curah Hujan 6,30             

24 S3r-1 Drainase Tanah 23,44           

25 S3w-2 Curah Hujan 9,97             

26 S3w-2 Curah Hujan 16,58           

27 S3w-2 Curah Hujan 13,19           

28 S3r-1 Drainase Tanah 2.134,98     

29 S3r-1 Drainase Tanah 191,30        

30 S3r-1 Drainase Tanah 633,88        

31 S3r-1 Drainase Tanah 74,52           

32 S3w-2, e-1, e-2, b Curah Hujan, bahaya berosi, lereng dan banjir 28,33           
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4.5. Evaluasi Kesesuaian Lahan Potensial 
 

 

4.5.1  Evaluasi Kesesuaian Lahan Potensial Padi Sawah  

Kesesuaian lahan potensial yaitu kondisi lahan yang akan dicapai setelah adanya 

usaha perbaikan. Adapun usaha-usaha perbaikan yang dapat dilakukan hanya pada 

karakter-karakter yang mudah diubah. Pada kesesuaian lahan untuk tanaman padi 

sawah di Kecamatan Terisi ini, karakter-karakter yang dapat diubah meliputi; 

drainase,  kemiringan lereng, bahaya erosi, banjir, pH tanah, C-organik, P2O5, K2O 

dan curah hujan dengan tingkat pengelolaan sedang dan tinggi akan menaikan 

kelas satu tingkat lebih tinggi, sehingga kelas untuk karakter drainase, kemiringan 

lereng, bahaya erosi, banjir, pH tanah, C-organik, P2O5, K2O dan curah hujan 

menjadi S1 atau S2. Unit-unit kesesuaian lahan potensial padi sawah di Kecamatan 

Terisi dilihat pada Tabel 7., dan Gambar 9. 
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Gambar 9. Peta Kesesuaian Lahan Potensial Padi Sawah di Kecamatan Terisi 
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Tabel 7. Kelas Kesesuaian Lahan Potensial Padi Sawah di Kecamatan Terisi 

 
 

 

 

4.5.2. Evaluasi Kesesuaian Lahan Potensial Jagung 

Kesesuaian lahan potensial yaitu kondisi lahan yang akan dicapai setelah 

adanya usaha perbaikan. Adapun usaha-usaha perbaikan yang dapat dilakukan 

hanya pada karakter-karakter yang mudah diubah. Pada kesesuaian lahan untuk 

SPL Unit Kesesuaian Aktual Usaha Perbaikan Unit yang diperbaiki Unit Kesesuaian Potensial

1 S2w2, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ w-2, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b S1

2 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

3 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

4 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

5 S2w2, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ w-2, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b S1

6 S2f-3, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ f-3, n-2, n-3, e-1, e-2, b S1

7 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

8 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

9 S2f-3, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ f-3, n-2, n-3, e-1, e-2, b S1

10 S2f-3, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ f-3, n-2, n-3, e-1, e-2, b S1

11 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

12 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

13 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

14 S2f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ f-4, n-2, n-3 , e-1, e-2, b S1

15 S2w2, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ w-2, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b S1

16 S2f-3, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ f-3, n-2, n-3, e-1, e-2, b S1

17 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

18 S2f-3, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ f-3, n-2, n-3, e-1, e-2, b S1

19 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

20 S2w2, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2,b + , ++ w-2, f-4, n-2, n-2, e-1, e-2, b S1

21 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

22 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

23 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

24 S2w2, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ w-2, n-2, n-3, e-1, e-2, b S1

25 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

26 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

27 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

28 S2w2, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ w-2, f-4, n-2, n-2, e-1, e-2, b S1

29 S2f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ f-4, n-2, n-2, e-1, e-2, b S1

30 S2w2, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ w-2, n-2, n-3, e-1, e-2, b S1

31 S2f-3, f-4, n-2, n-3, e-1, e-2, b + , ++ f-3, n-2, n-3, e-1, e-2, b S1

32 S3r-1, e-1, e-2, b + , ++ r-1,  e-1, e-2, b S2r-1,  e-1, e-2, b

Keterangan : + , ++ = perbaikan sedang (+) dan tinggi (++) dapat dilakukan dan akan dihasilkan kenaikan kelas 

                                         satu tingkat lebih tinggi (S3 menjadi S2 dan S2 menjadi S1)

                        f-3 = pH tanah                           n-2 = P₂O₅                                      r-1 = drainase tanah               

                        f-4 = C-organik (%)                  n-3 = K2O                                       w-2 = curah hujan

                       e-1 = bahaya erosi                   e-2 = lereng                                        b = banjir
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tanaman jagung di Kecamatan Terisi ini, karakter-karakter yang dapat diubah 

meliputi; drainase, kemiringan lereng, bahaya erosi, banjir, pH tanah, P2O5 dan 

curah hujan dengan tingkat pengelolaan sedang dan tinggi akan menaikan kelas 

satu atau dua tingkat lebih tinggi, sehingga kelas untuk karakter drainase, 

kemiringan lereng, bahaya erosi, banjir, pH tanah, P2O5 dan curah hujan menjadi 

S2.  

Unit-unit kesesuaian lahan potensial jagung di Kecamatan Terisi dilihat 

pada Tabel 8., dan peta kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Kecamatan 

Terisi dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

Gambar 10. Peta Kesesuaian Lahan Potensial Jagung di Kecamatan Terisi 
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Tabel 8. Kelas Kesesuaian Lahan Potensial Jagung di Kecamatan Terisi 

 

 

 

4.5.3  Evaluasi Kesesuaian Lahan Potensial Kedelai  

Kesesuaian lahan potensial yaitu kondisi lahan yang akan dicapai setelah 

adanya usaha perbaikan. Adapun usaha-usaha perbaikan yang dapat dilakukan 

hanya pada karakter-karakter yang mudah diubah. Pada kesesuaian lahan untuk 

SPL Unit Kesesuaian Aktual Usaha Perbaikan Unit yang diperbaiki Unit Kesesuaian Potensial

1 S3r-1, n-2 + , ++ r-1, n-2 S2r-1, n-2

2 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

3 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

4 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

5 S3r-1, n-2 + , ++ r-1, n-2 S2r-1, n-2

6 S3r-1, f-3, n-2 + , ++ r-1, f-3, n-2 S2r-1, f-3, n-2

7 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

8 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

9 S3r-1, f-3, n-2 + , ++ r-1, f-3, n-2 S2r-1, f-3, n-2

10 S3r-1, f-3, n-2 + , ++ r-1, f-3, n-2 S2r-1, f-3, n-2

11 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

12 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

13 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

14 S3r-1, n-2 + , ++ r-1, n-2 S2r-1, n-2

15 S3r-1, n-2 + , ++ r-1, n-2 S2r-1, n-2

16 S3r-1, f-3, n-2 + , ++ r-1, f-3, n-2 S2r-1, f-3, n-2

17 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

18 S3r-1, f-3, n-2 + , ++ r-1, f-3, n-2 S2r-1, f-3, n-2

19 S3w-2, n-2 + , ++ n-2 S2n-2

20 S3r-1, n-2 + , ++ r-1, n-2 S2r-1, n-2

21 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

22 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

23 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

24 S3r-1, n-2 + , ++ r-1, n-2 S2r-1, n-2

25 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

26 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

27 S3n-2 + , ++ n-2 S2n-2

28 S3r-1, n-2 + , ++ r-1, n-2 S2r-1, n-2

29 S3r-1, n-2 + , ++ r-1, n-2 S2r-1, n-2

30 S3r-1, n-2 + , ++ r-1, n-2 S2r-1, n-2

31 S3r-1, f-3, n-2 + , ++ r-1, f-3, n-2 S2r-1, f-3, n-2

32 S3n-2, e-1, e-2, b + , ++ n-2, e-1, e-2, b S2n-2, e-1, e-2, b

Keterangan : + , ++ = perbaikan sedang (+) dan tinggi (++) dapat dilakukan dan akan dihasilkan 

                                          kenaikan kelas satu tingkat lebih tinggi (S3 menjadi S2)

                         r-1 = drainase tanah              f-3 = pH tanah                  n-2 = P₂O₅                     w-2 = curah hujan                  

                        e-1 = bahaya erosi                 e-2 = lereng                           b = banjir
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tanaman kedelai di Kecamatan Terisi ini, karakter-karakter yang dapat diubah 

meliputi; drainase, kemiringan lereng, bahaya erosi, banjir, pH tanah dan curah 

hujan dengan tingkat pengelolaan sedang dan tinggi akan menaikan kelas satu 

tingkat lebih tinggi, sehingga kelas untuk karakter drainase, kemiringan lereng, 

bahaya erosi, banjir, pH tanah dan curah hujan menjadi S2.  

Unit-unit kesesuaian lahan potensial kedelai di Kecamatan Terisi dilihat 

pada Tabel 9., dan peta kesesuaian lahan untuk tanaman kedelai di Kecamatan 

Terisi dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

Gambar 11. Peta Kesesuaian Lahan Potensial Kedelai di Kecamatan Terisi 
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Tabel 9. Kelas Kesesuaian Lahan Potensial Kedelai di Kecamatan Terisi 

 

 
 

4.6 Usaha Perbaikan Lahan 

Usaha perbaikan lahan adalah usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kendala atau faktor-faktor pembatas yang ada sehingga secara ekonomis masih 

menguntungkan dengan memasukkan teknologi yang tepat. Usaha perbaikan 

lahan ini dapat meningkatkan kelas kesesuaiannya untuk komoditas tertentu satu 

SPL Unit Kesesuaian Aktual Usaha Perbaikan Unit yang diperbaiki Unit Kesesuaian Potensial

1 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

2 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

3 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

4 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

5 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

6 S3r-1, f-3 + , ++ r-1, f-3 S3r-1, f-3

7 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

8 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

9 S3r-1, f-3 + , ++ r-1, f-3 S3r-1, f-3

10 S3r-1, f-3 + , ++ r-1, f-3 S3r-1, f-3

11 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

12 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

13 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

14 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

15 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

16 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

17 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

18 S3r-1, f-3 + , ++ r-1, f-3 S3r-1, f-3

19 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

20 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

21 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

22 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

23 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

24 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

25 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

26 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

27 S3w-2 + , ++ w-2 S2w-2

28 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

29 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

30 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

31 S3r-1 + , ++ r-1 S2r-1

32 S3w-2, e-1, e-2, b + , ++ w-2, e-1, e-2, b S2w-2, e-1, e-2, b

Keterangan : + , ++ = perbaikan sedang (+) dan tinggi (++) dapat dilakukan dan akan dihasilkan 

                                          kenaikan kelas satu tingkat lebih tinggi (S3 menjadi S2)

                        f-3 = pH tanah                               e-1 = bahaya erosi                             e-2 = lereng                   

                        r-1 = drainase tanah                  w-2 = curah hujan                                    b= banjir                  
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atau dua tingkat dari kelas kesesuaian aktualnya menjadi kelas yang lebih sesuai 

untuk komoditas tersebut untuk menghasilkan produksi yang tinggi. 

Usaha perbaikan lahan dapat dilakukan dengan tingkat rendah yaitu 

pengelolaan dapat dilakukan oleh petani dengan biaya relatif rendah. Usaha 

perbaikan lahan dengan pengelolaan tingkat sedang yaitu pengelolaan dapat 

dilaksanakan oleh petani sendiri dengan modal tidak terlalu tinggi dan 

membutuhkan teknik pertanian yang baik. Usaha perbaikan dengan pengelolaan 

tingkat tinggi yaitu pengelolaan hanya dapat dilaksanakan dengan modal yang 

relatif besar umumnya dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan besar atau 

menengah (lampiran 7). 

Curah hujan sangat berperan terhadap ketersediaan air bagi tanaman, untuk 

perbaikan kekurangan air akibat curah hujan dapat dilakukan dengan penambahan 

air irigasi. Perbaikan untuk karakter drainase yaitu dengan memperbaiki saluran 

pada pengelolaan sedang dan pembuatan saluran drainase untuk pengelolaan 

tingkat tinggi. Usaha perbaikan untuk menaikan pH tanah, C-organik yaitu dengan 

cara pemberian kapur atau dolomit dan pemberian bahan organik. Usaha 

perbaikan ketersediaan hara untuk K2O dan P2O5 dengan pemupukan. 

Usaha perbaikan untuk kemiringan lereng dan bahaya erosi merupakan 

tingkat pengelolaan yang sedang dan tinggi yaitu dengan cara pembuatan 

terasering, penamanan tanaman penutup tanah, dan penanaman sejajar kontur. 

Sistem terasering yang diterapkan harus disertai dengan saluran drainase. Sistem 

terasering yang dapat diterapkan yaitu berbentuk teras bangku miring ke dalam, 

lalu di bagian dalam dibuat saluran drainase berupa parit supaya air mengalir ke 
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satu arah. Demikian juga untuk bahaya banjir memerlukan tingkat pengelolaan 

yang tinggi yaitu dengan cara pembuatan tanggul penahan banjir dan pembuatan 

saluran drainase untuk mempercepat pembuangan air.  Usaha-usaha dan tingkat 

pengelolaan dapat dilihat di lampiran 8. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI 
 
 

5.1 Kesimpulan 

1. Kesesuaian lahan aktual di Kecamatan Terisi 

a. untuk tanaman padi sawah termasuk ke dalam tingkat ordo S (sesuai) 

dengan tingkat kelas S2 (cukup sesuai) dan S3 (sesuai marginal). Pada 

tingkat kelas S2 (cukup sesuai) memiliki luas 4.408,94 Hektar atau 

80,82% dari luas areal penelitian di Kecamatan Terisi dan pada tingkat 

kelas S3 (sesuai marginal) sebanyak 1.046,01 Hektar atau 19,18%. 

b. untuk tanaman jagung  termasuk ke dalam tingkat ordo S (sesuai) 

dengan tingkat kelas S3 (sesuai marginal) dengan luas 5.454,95 Hektar 

seluruh luas areal penelitian di Kecamatan Terisi. 

c. untuk tanaman kedelai termasuk ke dalam tingkat ordo S (sesuai) 

dengan tingkat kelas S3 (sesuai marginal dengan luas 5.454,95 Hektar 

seluruh luas areal penelitian di Kecamatan Terisi. 

4. Faktor-faktor yang menjadi pembatas : 

a. untuk kesesuaian lahan padi sawah adalah drainase, kemiringan lereng, 

bahaya erosi, banjir, pH tanah, kandungan C-organik, P2O5, K2O dan curah 

hujan. 

b. untuk kesesuaian lahan jagung adalah drainase, kemiringan lereng, bahaya 

erosi, banjir, pH tanah, kandungan P2O5, dan curah hujan  

c. untuk kesesuaian lahan kedelai adalah drainase, kemiringan lereng, bahaya 
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erosi, banjir, pH tanah, dan curah hujan. 

5. Kesesuaian lahan potensial yaitu kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila 

dilakukan usaha-usaha perbaikan meliputi; drainase, pH tanah, kandungan 

P2O5, K2O, C-organik, curah hujan, kemiringan lereng, bahaya  erosi dan 

banjir. Luas kesesuaian lahan potensial untuk padi sawah, jagung dan kedelai 

maksimal seluas areal penelitian yaitu 5.454,95 Hektar dengan adanya 

perbaikan faktor pembatas dan pemberian input berupa pemupukan dan 

pemberian kapur/dolomit/bahan organik.    

 

 

5.2 Saran 

Dalam upaya mendukung program pemerintah untuk swasembada Padi, 

Jagung dan Kedelai melalui Upaya Khusus maka diharapkan kontribusi 

yang besar dari Kabupaten Indramayu sebagai salah satu daerah sentra padi, 

jagung dan kedelai, dimana Kecamatan Terisi merupakan salah satu sentra 

dari 3 Kecamatan lain yaitu Gantar, Kroya dan Losarang.  Luas lahan di 

Kecamatan Terisi berdasarkan kriteria kesesuaian lahan tidak sesuai untuk 

ditanami padi sawah, jagung dan kedelai karena adanya faktor pembatas, 

sehingga untuk mengoptimalkan penggunaan lahan untuk padi sawah, 

jagung dan kedelai harus dilakukan usaha perbaikan baik melalui : 

perbaikan drainase dengan memperbaiki atau membuat saluran drainase; 

menaikan pH tanah yaitu dengan cara pemberian kapur atau dolomit dan 

pemberian bahan organik; pemupukan untuk memperbaiki kandungan P2O5, 

K2O; perbaikan lereng dengan terasering atau teras bangku, dan bahaya erosi 
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dengan cara pembuatan tersasering, penanaman sejajar garis kontur, dan 

penanaman penutup tanah; serta untuk bahaya banjir yaitu dengan cara 

pembuatan tanggul penahan banjir dan pembuatan saluran drainase untuk 

mempercepat pembuangan air. 

 

5.3. Rekomendasi 

Pada umumnya lahan di Kecamatan Terisi tidak termasuk lahan yang sesuai (S1) 

untuk pengembangan budidaya tanaman padi sawah, jagung dan kedelai. 

Rekomendasi dari hasil penelitian bahwa lahan di wilayah Kecamatan Terisi masih 

memungkinkan digunakan untuk pengembangan budidaya tanaman padi sawah, 

dengan memperbaiki kesesuaian lahan S3/S2 menjadi S2/S1 yaitu melalui 

perbaikan dan pembuatan saluran darinase untuk memperbaiki kondisi aerasi 

tanahnya, pemupukan dan pemberian kapur/dolomit untuk meningkatkan pH 

tanah, juga dapat menambah ketersediaan Ca dan Mg dalam tanah,  Untuk lahan 

padi sawah dapat dilakukan pengembalian jerami padi sisa hasil panen yang dapat 

meningkatkan kandungan K₂O total di dalam tanah dan memperbaiki tekstur 

tanah. Sedangkan untuk pengembangan budidaya jagung dan kedelai disarankan 

untuk tidak dilakukan di wilayah Kecamatan Terisi tetapi lebih cenderung ke 

pengembangan budidaya komoditas hortikultura seperti mentimun, semangka dan 

buah-buahan tahunan. 
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Lampiran 1. Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Padi Sawah. 

 

Sumber : Widiatmaka (2015) 

 

 

Kualitas/Karakteristik lahan Simbol

S1 S2 S3 N1 N2

Temperatur (t)

- Rata-rata tahunan (0C) 24-29 >29-32 >32-35 Td >35

22-<24 18-<22 <18

Ketersediaan air (w)

- Bulan Kering (<75 mm) <3 3-<9 9-9,5 Td >9,5

- Curah hujan/tahun (mm) >1500 1200-1500 800-<1200 - <800

- Kelembaban (%) 33-90 30-<33 <30,>90 - -

- LGP (hari) >9--240 75-90 75-90 <75 <75

Media perakaran (r)

- Drainase tanah Terhambat Terhambat Sedang-baik Cepat Sangat Cepat

- Tekstur SCL, SiL, Si SL, L, SiCL, C LS, Str C Td Kerikil

CL SiC pasir

- Kedalaman Efektif (cm) >50 >40-50 >25-40 20-25 <20

- Gambut

a. Kematangan - Saprik Hemik Hemik-Saprik Fibrik

b. Ketebalan (cm) - <100 100-150 >150-200 >200

Retensi Hara (f)

-KTK Tanah ≥ sedang rendah sangat rendah Td -

- Kejenuhan Basa (%) >50 35-50 <35 - -

- pH tanah 5,5-7,0 >7,0-8,0 >8,0-8,5 - >8,5

4,5-5,5 4,0-<4,5 <4,0

- C-organik (%) >1,5 0,8-1,5 <0,8 - -

Toksisitas (x)

- Salinitas (mmhos/cm) <3,5 3,5-5,0 >5,0-6,6 >6,6-8,0 >8,0

- Sodisitas (Alkalinitas/ESP) (%) <20 20-30 >30-40 >40 -

- Kejenuhan AL (%) - - - - -

- Kedalaman Sulfidik (cm) >75 60-75 40-<60 30-<40 <30

Hara Tersedia (n)

- Total N ≥ sedang rendah sangat rendah - -

- P2O5 ≥tinggi sedang rendah- - -

sangat rendah

- K2O ≥ sedang rendah sangat rendah - -

Penyiapan Lahan (p)

- Batuan permukaan (%) <3 3-15 >15-40 Td >40

- Singkapan Batuan (%) <2 2-10 >10-25 >25-40 >40

- Konsistensi, besar butir - - sangat keras - berkerikil

sangat teguh berbatu

sangat lekat

Tingkat bahaya erosi (e)

- Bahaya erosi SR R S B SB

- Lereng (%) <3 3-8 >8-15 >15-25 >25

Bahaya Banjir b) F0-F1 F2 F3 F4 F4

Kelas Kesesuaian Lahan



Lampiran 2. Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Jagung. 

 

Sumber : Widiatmaka (2015) 

 

 

Kualitas/Karakteristik lahan Simbol

S1 S2 S3 N1 N2

Temperatur (t)

- Rata-rata tahunan (0C) 20-26 >26-30 >30-32 Td >32

15-<20 Td <15

Ketersediaan air (w)

- Bulan Kering (<75 mm) 1-7 >7-8 >8-9 Td >9

- Curah hujan/tahun (mm) >1200 900-1200 600-<900 - <600

- Kelembaban (%) >42 >36-42 30-36 <30

- LGP (hari) >150 >120-150 90-120 <90 <90

Media perakaran (r)

- Drainase tanah baik-sedang agak terhambat- Td cepat-sangat

terhambat agak cepat terhambat

- Tekstur L, SCL, SiL SL, SC, C LS, SiC Td Kerikil

Si,CL,SiCL pasir

- Kedalaman Efektif (cm) >60 >40-60 >24-40 20-24 <24

- Gambut

a. Kematangan - Saprik Hemik Hemik-Saprik Fibrik

b. Ketebalan (cm) - <100 100-150 >150-200 >200

Retensi Hara (f)

-KTK Tanah ≥ sedang rendah sangat rendah Td -

- Kejenuhan Basa (%) >50 35-50 <35 - -

- pH tanah 6,0-7,0 >7,0-7,5 >7,5-8,0 >8,0-8,5 >8,5

5,5-<6,0 4,5-<5,5 4,0-4,5 <4,0

- C-organik (%) ≥0,8 <0,8 Td Td Td

Toksisitas (x)

- Salinitas (mmhos/cm) <2 2-4 >4-6 >6-8 >8,0

- Sodisitas (Alkalinitas/ESP) (%) <15 15-<20 20-25 >25 -

- Kejenuhan AL (%) <20 20-40 >40-60 >60 -

- Kedalaman Sulfidik (cm) >100 75-100 50-<75 40-<50 <40

Hara Tersedia (n)

- Total N ≥ sedang rendah sangat rendah - -

- P2O5 sangat tinggi tinggi sedang- sangat rendah -

rendah

- K2O ≥ sedang rendah sangat rendah - -

Penyiapan Lahan (p)

- Batuan permukaan (%) <3 3-15 >15-40 Td >40

- Singkapan Batuan (%) <2 2-10 >10-25 >25-40 >40

- Konsistensi, besar butir - - sangat keras - berkerikil

sangat teguh berbatu

sangat lekat

Tingkat bahaya erosi (e)

- Bahaya erosi SR R S B SB

- Lereng (%) <3 3-8 >8-15 >15-25 >25

Bahaya Banjir b) F0-F1 F2 F3 F4 -

Kelas Kesesuaian Lahan



Lampiran 3. Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Kedelai. 

 

Sumber : Widiatmaka (2015) 

 

Kualitas/Karakteristik lahan Simbol

S1 S2 S3 N1 N2

Temperatur (t)

- Rata-rata tahunan (0C) 23-25 >25-28 >28-32 Td >32

20-<23 18-<20 <18

Ketersediaan air (w)

- Bulan Kering (<75 mm) 3-7,5 >7,5-8,5 >8,5-9,5 Td >9,5

- Curah hujan/tahun (mm) 1000-1500 >1500-2500 >2500-3500 Td >3500

700-<1000 500-<700 <500

- Kelembaban (%) 24-80 20-<24 <20 - -

>80-85 >85

- LGP (hari) >270 >130-270 >100-130 70-100 <70

Media perakaran (r)

- Drainase tanah baik,sedang agak cepat terhambat Td Sangat ter-

agak terhambat hambat, cepat

- Tekstur L, SCL, SiL, Si SL, SC, C LS, SiC, StrC Td Kerikil

CL, SiCL pasir

- Kedalaman Efektif (cm) >50 30-50 20-<30 15-<20 <15

- Gambut

a. Kematangan - Saprik Hemik Hemik-Saprik Fibrik

b. Ketebalan (cm) - <100 100-150 >150-200 >200

Retensi Hara (f)

-KTK Tanah ≥ sedang rendah sangat rendah Td -

- Kejenuhan Basa (%) >35 20-35 <20 - -

- pH tanah 6,0-7,0 >7,0-7,5 >7,5-8,0 >8,0-8,5 >8,5

5,5-<6,0 5,0-<5,5 4,0-<5,0 <4,0

- C-organik (%) ≥0,8 <0,8 Td Td Td

Toksisitas (x)

- Salinitas (mmhos/cm) <2,5 2,5-4,1 >4,1-5,3 >5,3-8,0 >8,0

- Sodisitas (Alkalinitas/ESP) (%) <15 15-<20 20-25 >25 -

- Kejenuhan AL (%) - - - - -

- Kedalaman Sulfidik (cm) ≥100 75-<100 50-<75 40-<50 <40

Hara Tersedia (n)

- Total N ≥ sedang rendah sangat rendah - -

- P2O5 Tinggi sedang rendah- - -

sangat rendah

- K2O ≥ sedang rendah sangat rendah - -

Penyiapan Lahan (p)

- Batuan permukaan (%) <3 3-15 >15-40 Td >40

- Singkapan Batuan (%) <2 2-10 >10-25 >25-40 >40

- Konsistensi, besar butir - - sangat keras - berkerikil

sangat teguh berbatu

sangat lekat

Tingkat bahaya erosi (e)

- Bahaya erosi SR R S B SB

- Lereng (%) <3 3-8 >8-15 >15-25 >25

Bahaya Banjir b) F0-F1 F2 F3 F4 F4

Kelas Kesesuaian Lahan



Lampiran 4. Tabel Kesesuaian Aktual Padi Sawah 

 

SPL LERENG Penggunaan_Lahan Subordo CH_DESC BK_Nilai KL_Nilai LGP_Nilai Drns_Nilai Solef_nila KTK_Nilai Kjn_Nilai PH_nilai C_Nilai N_Nilai P2O5_Nilai K2O_Nilai Btn_Nilai Sing_NilaiErosi_ Banjir

1 < 8 % Kebun Campuran Aquepts 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

2 < 8 % Kebun Campuran Aquerts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

3 < 8 % Kebun Campuran Aquerts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

4 < 8 % Kebun Campuran Udalfs 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

5 < 8 % Kebun Campuran Udults 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

6 < 8 % Kebun Campuran Udands 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F2

7 < 8 % Kebun Campuran Udepts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

8 < 8 % Kebun Campuran Udepts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

9 < 8 % Kebun Campuran Udepts 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F2

10 < 8 % Ladang / Tegalan Aquepts 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F2

11 < 8 % Ladang / Tegalan Aquerts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

12 < 8 % Ladang / Tegalan Aquerts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

13 < 8 % Ladang / Tegalan Udalfs 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

14 < 8 % Ladang / Tegalan Udults 1500 - 2000 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

15 < 8 % Ladang / Tegalan Udults 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

16 < 8 % Ladang / Tegalan Udands 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F2

17 < 8 % Ladang / Tegalan Udepts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

18 < 8 % Ladang / Tegalan Udepts 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F2

19 < 8 % Ladang / Tegalan Udert 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

20 < 8 % Perkebunan Aquepts 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

21 < 8 % Perkebunan Aquerts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

22 < 8 % Perkebunan Aquerts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

23 < 8 % Perkebunan Udalfs 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

24 < 8 % Perkebunan Udults 1000 - 1500 mm 1,9 71,000000 195,000000 Terhambat 67,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,6 1,69 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,17 1,17 R F2

25 < 8 % Perkebunan Udepts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

26 < 8 % Perkebunan Udepts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

27 < 8 % Perkebunan Udert 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

28 < 8 % Sawah Aquepts 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

29 < 8 % Sawah Udults 1500 - 2000 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

30 < 8 % Sawah Udults 1000 - 1500 mm 1,9 71,000000 195,000000 Terhambat 67,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,6 1,69 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,17 1,17 R F2

31 < 8 % Sawah Udands 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F2

32 8 % - 15 % Perkebunan Udalfs 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 S F3



Lampiran 5. Tabel Kesesuaian Aktual Jagung 

 

SPL LERENG NM_LAHAN Subordo CH_DESC BK_Nilai KL_Nilai LGP_Nilai Drns_Nilai Solef_nila KTK_Nilai Kjn_Nilai PH_nilai C_Nilai N_Nilai P2O5_NilaiK2O_Nilai Btn_Nilai Sing_Nilai Erosi_NilaBanjir_

1 < 8 % Kebun Campuran Aquepts 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

2 < 8 % Kebun Campuran Aquerts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

3 < 8 % Kebun Campuran Aquerts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

4 < 8 % Kebun Campuran Udalfs 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

5 < 8 % Kebun Campuran Udults 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

6 < 8 % Kebun Campuran Udands 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F2

7 < 8 % Kebun Campuran Udepts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

8 < 8 % Kebun Campuran Udepts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

9 < 8 % Kebun Campuran Udepts 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F2

10 < 8 % Ladang / Tegalan Aquepts 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F2

11 < 8 % Ladang / Tegalan Aquerts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

12 < 8 % Ladang / Tegalan Aquerts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

13 < 8 % Ladang / Tegalan Udalfs 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

14 < 8 % Ladang / Tegalan Udults 1500 - 2000 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

15 < 8 % Ladang / Tegalan Udults 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

16 < 8 % Ladang / Tegalan Udands 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F2

17 < 8 % Ladang / Tegalan Udepts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

18 < 8 % Ladang / Tegalan Udepts 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F2

19 < 8 % Ladang / Tegalan Udert 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

20 < 8 % Perkebunan Aquepts 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

21 < 8 % Perkebunan Aquerts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

22 < 8 % Perkebunan Aquerts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

23 < 8 % Perkebunan Udalfs 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

24 < 8 % Perkebunan Udults 1000 - 1500 mm 1,9 71,000000 195,000000 Terhambat 67,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,6 1,69 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,17 1,17 R F2

25 < 8 % Perkebunan Udepts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

26 < 8 % Perkebunan Udepts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

27 < 8 % Perkebunan Udert 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F2

28 < 8 % Sawah Aquepts 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

29 < 8 % Sawah Udults 1500 - 2000 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

30 < 8 % Sawah Udults 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F2

31 < 8 % Sawah Udands 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F2

32 8 % - 15 % Perkebunan Udalfs 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 S F3



Lampiran 6. Tabel Kesesuaian Aktual Kedelai 

 

SPL LERENG NM_LAHAN Subordo CH_DESC BK_Nilai KL_Nilai LGP_Nilai Drns_Nilai Solef_nila KTK_Nilai Kjn_Nilai PH_nilai C_Nilai N_Nilai P2O5_NilaiK2O_Nilai Btn_Nilai Sing_Nilai Erosi Banjir

1 < 8 % Kebun Campuran Aquepts 1000 - 1500 mm 1,9 71,000000 195,000000 Terhambat 67,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,6 1,69 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,17 1,17 R F1

2 < 8 % Kebun Campuran Aquerts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

3 < 8 % Kebun Campuran Aquerts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

4 < 8 % Kebun Campuran Udalfs 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

5 < 8 % Kebun Campuran Udults 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F1

6 < 8 % Kebun Campuran Udands 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F1

7 < 8 % Kebun Campuran Udepts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

8 < 8 % Kebun Campuran Udepts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

9 < 8 % Kebun Campuran Udepts 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F1

10 < 8 % Ladang / Tegalan Aquepts 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F1

11 < 8 % Ladang / Tegalan Aquerts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

12 < 8 % Ladang / Tegalan Aquerts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

13 < 8 % Ladang / Tegalan Udalfs 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

14 < 8 % Ladang / Tegalan Udults 1500 - 2000 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F1

15 < 8 % Ladang / Tegalan Udults 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F1

16 < 8 % Ladang / Tegalan Udands 1500 - 2000 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F1

17 < 8 % Ladang / Tegalan Udepts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

18 < 8 % Ladang / Tegalan Udepts 1500 - 2000 mm 2,6 82,000000 228,000000 Terhambat 66,000000 ΓëÑ Sedang 81,000000 5,4 1,07 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,78 1,64 R F1

19 < 8 % Ladang / Tegalan Udert 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

20 < 8 % Perkebunan Aquepts 1000 - 1500 mm 1,9 71,000000 195,000000 Terhambat 67,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,6 1,69 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,17 1,17 R F1

21 < 8 % Perkebunan Aquerts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

22 < 8 % Perkebunan Aquerts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

23 < 8 % Perkebunan Udalfs 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

24 < 8 % Perkebunan Udults 1000 - 1500 mm 1,9 71,000000 195,000000 Terhambat 67,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,6 1,69 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,17 1,17 R F1

25 < 8 % Perkebunan Udepts 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

26 < 8 % Perkebunan Udepts 2500 - 3000 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

27 < 8 % Perkebunan Udert 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 R F1

28 < 8 % Sawah Aquepts 1000 - 1500 mm 1,9 71,000000 195,000000 Terhambat 67,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,6 1,69 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,17 1,17 R F1

29 < 8 % Sawah Udults 1500 - 2000 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F1

30 < 8 % Sawah Udults 1000 - 1500 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F1

31 < 8 % Sawah Udands 1500 - 2000 mm 2,7 88,000000 231,000000 Terhambat 71,000000 ΓëÑ Sedang 78,000000 6,0 1,40 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,94 1,87 R F1

32 8 % - 15 % Perkebunan Udalfs 3000 - 3500 mm 2,5 88,000000 237,000000 Sedang 58,000000 ΓëÑ Sedang 98,000000 5,7 1,78 ΓëÑ Sedang Sedang Rendah 1,67 1,67 S F2



Lampiran 7.  Usaha Perbaikan 

 

Sumber : Widiatmaka (2015) 

Jenis Usaha Perbaikan

Tingkat 

Pengelolaan

1. Rejim radiasi

- panjang penyinaran matahari tdk dpt dilakukan perbaikan -

2. Rejim Suhu

- suhu rata-rata tahunan tdk dpt dilakukan perbaikan -

- suhu rata-rata bulan terdingin tdk dpt dilakukan perbaikan -

- suhu rata-rata bulan terpanas tdk dpt dilakukan perbaikan -

3. Rejim kelembaban udara

- kelembaban nisbi tdk dpt dilakukan perbaikan -

4. Ketersediaan air

- bulan kering sistem irigasi/pengairan sedang, tinggi

- curah hujan sistem irigasi/pengairan sedang, tinggi

5. Media Perakaran

- drainase perbaikan sistem drainase (seperti 

pembuatan saluran drainase) sedang, tinggi

- tekstur tdk dpt dilakukan perbaikan -

- kedalaman efektif umumnya tdk dpt dilakukan perbaikan  

kecuali pada lapisan padas lunak dan tipis 

dengan membongkarnya waktu 

pengolahan tanah 

tinggi

- gambut; kematangan pengaturan sistem drainase untuk 

mempercepat pematangan gambut

tinggi

- gambut; ketebalan dengan teknik pemadatan gambut dan 

teknik penanaman serta pemilihan 

varietas

6. Retensi hara

- KTK pengapuran atau penambahan organik sedang, tinggi

- pH pengapuran sedang

7. Ketersediaan hara

- N total pemupukan sedang, tinggi

- P tersedia pemupukan sedang, tinggi

- K dapat ditukar pemupukan sedang, tinggi

8. Bahaya banjir

- periode pembuatantanggul penahan banjir tinggi

- frekuensi serta pembuatan saluran drainase untuk 

mempercepat pengaturan air

tinggi

9. Kegaraman

- salinitas reklamasi sedang, tinggi

10. Toksisitas

- kejenuhan Alumunium pengapuran sedang, tinggi

- lapisan pirit pengaturan sistem tata air tanah, tinggi 

permukaan air tanah harus di atas lapisan 

bahan sulfidik sedang, tinggi

11. pengaturan kelembaban tanah untuk 

mempermudah pengolahan tanah

sedang, tinggi

12. Terrain (Medan)/potensi mekanisasi tdk dpt dilakukan perbaikan -

13. Bahaya erosi pengaturan sistem drainase untuk 

mempercepat pematangan gambut sedang, tinggi

Kualitas/Karakteristik Lahan

Kemudahan pengolahan



Lampiran 8.  Tingkat Perbaikan Kualitas Lahan 

 

Sumber : Widiatmaka (2015) 

 

 

 

 

 

Sedang Tinggi

1. Rejim radiasi - - -

2. Rejim Suhu - - -

3. Rejim kelembaban udara - - -

4. Ketersediaan air

- bulan kering + ++ Irigasi

- curah hujan + ++ Irigasi

5. Media Perakaran

- drainase + ++ Saluran drainase

- tekstur - - -

- kedalaman efektif - + -

- gambut; kematangan - - -

- gambut; ketebalan - - -

6. Retensi hara

- KTK + ++ bahan organik

- pH + ++ kapur

7. Ketersediaan hara

- N total + ++ Pupuk N

- P tersedia + ++ Pupuk P

- K dapat ditukar + ++ Pupuk K

8. Bahaya banjir

- periode + ++ -

- frekuensi + ++ -

9. Kegaraman

- salinitas + ++ -

10. Toksisitas

- kejenuhan Alumunium + ++ Kapur

- lapisan pirit - + Mengatur permukaan air tanah

11. - + Mekanisasi

12. Terrain (Medan)/potensi mekanisasi - - -

13. Bahaya erosi + ++ Usaha konservasi tanah

Kemudahan pengolahan

Tingkat Pengelolaan
Jenis PerbaikanKualitas/Karakteristik Lahan
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