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ABSTRACT 

 

 

THE EVALUATING OF LAND SUITABILITY FOR CASSAVA PLANTS 

IN WAY SERDANG SUBDISTRICT MESUJI REGENCY 

 

 

By 

 

 

I Wayan Andreas P. 

 

 

 

The research was aimed to investigate about the evaluation of land suitability for 

cassava plants in Way Serdang Subdistrict Mesuji Regency. 

 

The research used survey method. In this research, the land units retrieved from 

the overlapping between the rainfall map, soil map and slope map. Data collecting 

technique used documentation, observation, and laboratory analysis. Data analysis 

used scoring technique with adjust of parameter and land suitability class. The 

result of this research showed: the level suitability land for cassava plants include 

in moderately suitable (S2) extents with main limit  

factor that is rooting media (effectiveness soil depth) and the preparation of land 
 

Keywords: Evaluating, Land suitability, Cassava Plants. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN SINGKONG DI 

KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI 

 

 

 

Oleh 

I Wayan Andreas P. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang evaluasi kesesuaian lahan untuk 

tanaman singkong di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. 

 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan satuan lahan sebagai unit 

satuan analisisnya. Dalam penelitian ini satuan lahan diperoleh dari hasil tumpang 

susun (overlay) peta curah hujan, peta jenis tanah dan peta kemiringan lereng. 

Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan analisis 

laboratorium. Teknik analisis data untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan 

menggunakan teknik skoring dengan mencocokkan parameter dan kriteria 

kesesuaian lahan sehingga didapatkan peta kesesuaian lahan untuk tanaman 

singkong. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman 

singkong di daerah penelitian termasuk kelas Cukup sesuai (S2) dengan faktor 

pembatas utama yaitu media perakaran (kedalaman tanah efektif) dan penyiapan 

lahan. 

Kata kunci: evaluasi, kesesuaian lahan, tanaman singkong. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Lahan (land) adalah permukaan daratan dengan kekayaan benda-benda padat, 

cair, dan bahkan gas (Suryatna, 1985 dalam I Gede Sugiyanta, 2007: 4),  

Menurut (Karmono, 1985 dalam I Gede Sugiyanta, 2007: 4) memberikan 

pengertian lahan adalah suatu daerah di permukaan bumi dengan sifat-sifat 

tertentu yaitu adanya persamaan dalam hal geologi, geomorfologi, atmosfer, 

tanah, hidrologi dan penggunaan lahan, sifat-sifat tersebut berupa iklim, batuan 

dan struktur, bentuk lahan dan proses, jenis tanah, tata air dan 

vegetasi/tumbuhannya.  

 

Selanjutnya pada perencanaan penggunaan lahan pertanian harus dilakukan 

proses penaksiran potensi lahan untuk tujuan penelitian, yang meliputi interpretasi 

dan survei bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim dan aspek-aspek lainya, sampai 

tingkatan mengidentifikasi dan membuat perbandingan jenis tanaman yang 

diperbolehkannya. 

 

Potensi lahan memiliki arti penting dalam pengolahan lahan dan pemanfaatan 

lahan. Lahan yang berpotensi tinggi untuk pertanian, dapat menghasilkan tanaman 

yang memiliki kualitas tinggi serta produksi tanaman pertanian yang lebih 
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banyak. Tanaman pasti akan tumbuh dengan baik apabila berada pada lahan atau 

media tanam yang cocok dan perawatan tanaman tersebut dikelola dengan baik.  

Pemanfaatan lahan sebaiknya sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki. Setiap 

lahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perlu pemahaman yang 

lebih mendalam tentang kajian potensi lahan untuk pemanfaatan lahan. 

Pemanfaatan lahan pada lahan yang memiliki potensi lahan tinggi, tentu 

berdampak positif terhadap hasil pemanfaatan lahan tersebut. Lahan memiliki 

potensi yang tinggi apabila lahan tersebut memiliki beberapa parameter yang 

mendukung. Parameter-parameter tersebut antara lain berupa parameter jenis 

tanah, jenis batuan, potensi hidrologi, kemiringan lereng, dan kerawanan bencana. 

 

Wujud dari penggunaan lahan diantaranya untuk pertanian, pemukiman, industri  

maupun untuk sarana lain baik dalam ruang lingkup fisik maupun sosial ekonomi. 

Penggunaan lahan merupakan segala kegiatan manusia terhadap lahan untuk 

memenuhi sebagian dari kebutuhan hidupnya. Indonesia sebagai negara agraris 

dimana sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai orang yang 

berkecimpung dalam bidang pertanian, maka usaha usaha penggunaan lahan 

untuk keperluan produksi untuk pertanian harus di perhatikan secara seksama 

dalam mencapai produksi pertanian secara maksimal. Untuk mencapai tujuan 

tersebut yaitu peningkatan produksi pertanian, tanaman yang akan di usahakan 

pada suatu lahan harus disesuaikan dengan kelas kesesuaian lahanya. 

  

Suatu usaha pertanian syarat keberhasilanya sangat ditentukan oleh kesesuaian 

lahan yang menjadi media tanam. Permasalahan yang dihadapi adalah sumber 

daya lahan bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia akan lahan semakin 
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lama semakin bertambah seiring bertambah pesatnya jumlah penduduk. Oleh 

sebab itu lahan harus dimanfaatkan secara maksimal dan dipergunakan secara 

optimal untuk memperoleh hasil baik yang menunjang kepada peningkatan 

kualitas kehidupan. 

 

Kecamatan Way Serdang yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata 

pencaharian di sektor pertanian dan daerah tersebut merupakan daerah pertanian 

dengan berbagai macam tanaman pertanian, kemudian Pemerintah Kabupaten 

Mesuji mulai mencoba dan mengembangkan tanaman singkong di Kecamatan 

Way Serdang, mengingat daerah tersebut memiliki lahan yang luas. Penelitian 

ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk 

tanaman singkong di Kecamatan Way Serdang. 

 

Informasi kelas kesesuaian lahan untuk pertanian di Kecamatan Way Serdang 

masih sangat terbatas. Oleh karena itu penelitian evaluasi kesesuaian lahan untuk 

tanaman perkebunan di tempat ini perlu di lakukan, mengingat daerah ini 

memiliki lahan yang luas dan berpotensi untuk tanaman perkebunan. Dengan 

informasi kelas keseuaian lahan untuk tanaman perkebunan ini diharapkan dapat 

dilakukan alternatif manajemen praktis yang tepat, guna meningkatkan produksi 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Way Serdang 

Kabupaten Mesuji. 

 

Penggunaan lahan yang didasarkan atas kepentingan pribadi tanpa 

memperlihatkan kesesuaian lahanya, apabila tidak di sertai usaha pelestarian 

sumber daya lahan akan mengakibatkan kemerosotan produktifitas lainnya. Bila 
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pengolahan lahan untuk pertanian tersebut dilakukan dengan baik, masa tanam 

yang benar, pemupukan yang teratur dan pengairan yang cukup maka hasil 

yang di peroleh akan maksimal sehingga taraf hidup dan tingkat perekonomian 

masyarakat petani akan meningkat. Pengkajian ini penting untuk dilakukan agar 

lahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan akan didapatkan produktivitas 

lahan yang optimal pula. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul: Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pertanian Singkong di 

Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “bagaimana tingkat kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh tanaman 

singkong di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji”?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk 

syarat tumbuh tanaman singkong di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Program Studi 

Geografi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suplemen bahan ajar 

pada mata pelajaran Geografi di SMA kelas XII Program IPS Semester I pada 

pokok bahasan Peta dan Pemetaan. 

3. Sebagai bahan informasi bagi pengambil keputusan dalam penentuan tanaman 

singkong yang sesuai di wilayah Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah: 

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah satuan lahan di wilayah Kecamatan 

Way Serdang Kabupaten Mesuji 

2. Ruang lingkup tempat penelitian adalah wilayah Kecamatan Way Serdang 

Kabupaten Mesuji 

3. Ruang lingkup waktu penelitian Tahun 2017 

4. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Geografi Pertanian dan 

Geografi Tanah. Menurut Singh dan Dhilon dalam Banowati dan Sriyanto 

(2011:4). Geografi Pertanian merupakan deskripsi tentang seni mengolah 

tanah dalam skala luas dengan memperhatikan kondisi lingkungan alam dan 

manusia. Objel atau tujuan geografi pertanian sendiri merupakan keunikan dan 

sebaran pertanian di muka bumi dan fungsinya, tingkat perbedaan antara 

wilayah, identifikasi wilayah yang produktivitas pertaniannya lemah dan 

mengungkap wilayah pertanian yang stagnasi, transisi dan dinamis.  

Sedangkan Geografi Tanah menurut Tejowoyono dalam I Gede Sugiyanta 

(2007:4) mendefinisikaan geografi tanah adalah ilmu yang mempelajarai 

agihan jenis tanah di muka daratan dan faktor-faktor yang menentukan agihan 
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tersebut. Selanjutnya di jelaskan pula bahwa agihan jenis tanah membentuk 

suatu bentangan atau mosaik tanah yang disebut pedosfer. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pertanian 

 

Pertanian merupakan salah satu jenis produksi yang berlandaskan proses 

pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti sempit 

merupakan suatu kegiatan bercocok tanam, sedangkan pertanian dalam arti luas 

adalah kegiatan manusia yang meliputi kegiatan bercocok tanam, perikanan, 

peternakan, kehutanan dan perkebunan. (Soetriono, 2003; 4). Sedangkan Anwas 

Adiwilaga (1972 dalam Rodjak, 2004; 5) mendefinisikan bahwa pertanian sebagai 

kegiatan memelihara tanaman dan ternak pada sebidang tanah tanpa menyebabkan 

tanah tersebut rusak untuk produk selanjutnya. 

 

Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertanian adalah 

kegiatan produksi biologis yang berlangsung diatas sebidang tanah (lahan) yang 

bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia tanpa merusak tanah (lahan) yang bersangkutan untuk produksi 

selanjutnya. 

 

2. Lahan 

 

Banyak pengertian lahan yang telah didefinisikan oleh para ahli, namun pada 
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dasarnya mempunyai rumusan yang kurang lebih sama. Menurut Mabbut (1968 

dalam Su Ritohardoyo 2013: 14), lahan membatasi arti lahan sebagai gabungan 

dari unsur-unsur permukaan dan dekat permukaan bumi yang penting bagi 

kehidupan manusia.  

 

Menurut Vink (1975 dalam Ali Kabul Mahi 2011: 90) konsep dasar lahan (land) 

itu sendiri adalah wilayah di permukaan bumi meliputi semua benda penyusun 

biosfer baik yang berada di atas maupun di bawahnya yang bersifat tetap atau 

siklis. Penyusun biosfer meliputi atmosfer, tanah dan batuan induk, topografi, 

hidrologi, tumbuhan dan hewan, dan akibat-akibat aktivitas manusia di masa lalu 

maupun sekarang seperti reklamasi laut, pembukaan hutan atau vegetasi lainnya 

dan akibat yang ditimbulkan seperti salinisasi tanah. Karakteristik sosial dan 

ekonomi secara murni tidak termasuk dalam konsep lahan karena merupakan 

bagian yang berhubungan dengan sosial dan ekonomi. 

 

Prinsip dasar dalam pelaksanaan evaluasi lahan menurut FAO (1976 dalam Ali 

Kabul Mahi 2011: 94) adalah sebagai berikut:  

a. Evaluasi lahan meliputi evaluasi kesesuaian lahan yaitu penilaian dan 

pengklasifikasian macam penggunaan secara khusus.  

b. Evaluasi lahan meliputi evaluasi kebutuhan yaitu evaluasi keuntungan yang 

mungkin didapat dengan input yang diperlukan pada tipe lahan yang berbeda.  

c. Evaluasi lahan memerlukan pendekatan terpadu sebagai disiplin ilmu.  

d. Evaluasi lahan dilakukan terhadap keadaan fisik, sosial dan ekonomi daerah 

setempat.  

e. Evaluasi lahan mengacu pada penggunaan berkelanjutan.  

f. Evaluasi lahan dapat dilakukan terhadap lebih dari satu jenis penggunaan. 

 

 

Tujuan evaluasi lahan adalah memprediksi segala konsekuensi yang mungkin 

terjadi bila ada perubahan penggunaan lahan. Seorang petani yang telah siap 

menanam singkong tidak memerlukan prosedur formal evaluasi lahan. Nilai 
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lahannya tergantung pada biaya yang dikeluarkan dan produksi yang diperoleh. 

Evaluasi lahan menjadi penting apabila akan dilakukan perubahan penggunaan 

lahan seperti perubahan dari hutan menjadi lahan pertanian atau penetapan hutan 

sebagai taman wisata atau perubahan penggunaan lahan karena memasuki 

teknologi baru seperti tambahan irigasi sprinkler (Ali Kabul Mahi 2011: 99).  

 

3. Evaluasi Kesesuaian Lahan  

 

Kesesuaian lahan adalah kecocokan macam penggunaan lahan secara spesifik 

pada tipe lahan tertentu. Kelas kesesuaian lahan suatu areal dapat berbeda-beda 

tergantung pada potensi dan penghambat yang terdapat pada sumber daya lahan 

yang bersangkutan apabila akan digunakan untuk suatu penggunaan tertentu 

secara spesifik. Perkataan spesifik mengandung arti bahwa pada suatu areal 

tertentu mungkin saja sangat cocok untuk penggunaan lahan A misalnya tetapi 

tidak cocok pada penggunaan B. Hal itu sangat tergantung pada persyaratan yang 

diperlukan oleh suatu penggunaan lahan tertentu (Ali Kabul Mahi 2011: 141). 

 

Sedangkan evaluasi kesesuaian lahan adalah penilaian kecocokan tipe lahan 

terhadap tipe penggunaan lahan spesifik, seperti penggunaan lahan untuk tanaman 

jagung, padi, kopi, singkong, cengkeh, tempat rekreasi pantai alam/hutan/budaya, 

permukiman, peternakan dan sebagainya. Kesesuaian tiap macam penggunaan 

lahan dinilai, diklasifikasikan dan disajikan untuk dapat dimanfaatkan oleh 

pengguna lahan (Ali Kabul Mahi 2011: 141). 

 

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan potensinya akan mengakibatkan 

produktivitas menurun, degradasi kualitas lahan dan tidak berkelanjutan. Guna 
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menghindari hal tersebut maka diperlukan evaluasi lahan untuk mendukung 

perencanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 

 

4. Karakteristik dan Kualitas Lahan 

 

M. Lutfhi Reyes (2007: 168) menyatakan bahwa karakteristik lahan merupakan 

sifat lahan yang dapat diukur atau diduga. Karakteristik lahan terdiri atas: 

a. Karakteristik tunggal, misalnya total curah hujan, kedalaman tanah, lereng dan 

lain-lain. 

b. Karakteristik majemuk, misalnya permeabilitas tanah, drainase, kapasitas tanah 

menahan air dan lain-lain. Setiap satuan peta lahan yang dihasilkan dari 

kegiatan survei dan pemetaan sumber daya lahan, karakteristiknya dirinci dan 

diuraikan yang mencakup keadaan fisik lingkungan dan tanahnya. Data 

tersebut digunakan untuk interpretasi dan evaluasi laha untuk komoditas 

tertentu. 

 

Karakteristik lahan merupakan susunan dari komponen struktural berupa data 

dasar dalam menentukan dan melaksanakan tahap-tahap evaluasi lahan. Data 

karakteristik dan kualitas lahan dapat dinilai dari potensi dan kesesuaian lahan 

untuk suatu tujuan penggunaan lahan misalnya lereng, curah hujan, tekstur tanah 

dan ketersediaan air (FAO 1976 dalam M Lutfi Reyes 2007; 173). 

 

Kualitas lahan kemungkinan berperan positif dan negatif terhadap penggunaan 

lahan tergantung dari sifat-sifatnya. Kualitas lahan yang bersifat positif adalah 

yang sifatnya menguntungkan bagi suatu penggunaan lahan. Sebaliknya kualitas 

lahan yang bersifat negatif karena keberadaannya akan merugikan (merupakan 
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kendala) dalam penggunaan tertentu sehingga merupakan faktor pembatas atau 

penghambat (M. Lutfhi Reyes, 2007: 162). 

 

Kualitas lahan, yaitu karakteristik lahan yang mempunyai hambatan langsung atau 

yang  dapat memenuhi kebutuhan pokok suatu bentuk penggunaan lahan. Salah 

satu kebutuhan pokok tanaman adalah air dan kebutuhan tersebut dari 

ketersediaan air. Ketersediaan air sebagai kualitas lahan yang dipengaruhi oleh 

berbagai karakteristik lahan seperti tekstur, kedalaman efektif tanah, distribusi 

ukuran pori dan curah hujan (Beek 1978 dalam M. Lutfhi Reyes, 2007: 165).  

 

Kualitas lahan merupakan komponen fungsional berupa sekelompok unsur-unsur 

lahan yang menentukan tingkat kemampuan dan kesesuain lahan. Dimana kualitas 

lahan tersebut dapat ditetapkan secara langsung dengan menggunakan keterangan-

-keterangan yang tersedia seperti massa tanah, riwayat atau sejarah pengelolaan, 

penggunaan lahan pada saat penelitian dan data lain tentang iklim. Secara  ringkas 

dapat dikatakan bahwa kualitas lahan adalah kumpulan dan interaksi dari berbagai 

karakteristik lahan (M. Lutfhi Reyes, 2007: 150). 

 

Kualitas lahan yang telah dikemukakan diatas, untuk keperluan evaluasi lahan 

dirinci lagi secara sistematis dihubungkan dengan aspek arkeologi (agro-

ecological), pengelolaan (management), perbaikan lahan (land improvement), 

serta konservasi dan bahaya lingkungan (conservation and environmental risk) 

(M. Lutfhi Reyes, 2007: 170). 

 

5. Kesesuaian Lahan Tingkat Order 

 

Menurut Ali Kabul Mahi (2011: 142) Kesesuaian lahan tingkat order merupakan 
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penilaian tipe lahan apakah sesuai atau tidak untuk macam penggunaan lahan 

tertentu. Oleh karena itu padka tingkta order hanya dibagi dua yaitu sesuai (S) dan 

tidak sesuai (N). Ada tiga pertimbangan pokok sehingga lahan dikelaskan tidak 

sesuai untuk suatu tujuan penggunaan yaitu: 

a. Secara teknis tidak praktis. Misalnya: Kedalaman tanah sangat dangkal atau 

tanahnya sangat berbatu. 

b. Secara ekologi tidak dapat dibenarkan. Misalnya: akan mengakibatkan erosi 

tanah sangat berat. 

c. Secara ekonomi tidak menguntungkan. Misalnya: pendapatan dari dugaan 

produksi lebih kecil daripada biaya input yang diperlukan. 

 

 

Ali Kabul Mahi (2011: 142) mengemukakan, Order S: Sesuai (Suitable), tipe 

lahan yang termasuk dalam order ini adalah tipe lahan yang dapat digunakan 

secara berkelanjutan untuk macam penggunaan lahan tertentu dangan tanpa atau 

sedikit resiko kerusakan sumberdaya lahan. Keuntungan yang diharapkan dari 

hasil pengelolaan lahan ini akan memuaskan setelah memperhitungkan input yang 

diberikan. 

Order N: Tidak Sesuai (Not Suitable), tipe lahan yang termasuk dalam order ini 

mempunyai pembatas sedemikian rupa sehingga mencegah kegunaan untuk suatu 

tujuan tertentu. 

  

6. Kesesuaian Lahan Tingkat Kelas 

 

Kesesuaian lahan tingkat kelas menggambarkan tingkat kesesuaian dalam order. 

Banyaknya kelas dalam setiap order sebetulnya tidak terbatas, akan tetapi 

dianjurkan hanya memakai tiga sampai lima kelas dalam order S dan dua kelas 

dalam order N. Jumlah kelas tersebut harus didasarkan kepada keperluan 

minimum untuk mencapai tujuan-tujuan penafsiran. Jika tiga kelas yang dipakai 
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dalam order S dan dua kelas yang dipakai dalam order N, maka pembagian serta 

definisinya secara kualitatif menurut Ali Kabul Mahi (2011: 143) adalah sebagai 

berikut:  

1. Kelas S1: sangat sesuai (highly suitable). Tipe lahan ini tidak mempunyai 

faktor pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan 

atau hanya mempunyai faktor pembatas yang tidak berarti atau berpengaruh 

sangat nyata terhadap produksi yang tidak akan menaikkan input yang biasa 

diberikan. 

2. Kelas S2: cukup sesuai (moderately suitable). Tipe Lahan ini mempunyai 

faktor pembatas yang agak besar untuk mempertahankan tingkat pengelolaan 

yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produk atau keuntungan 

dan meningkatkan masukan yang diperlukan.  

3. Kelas S3: sesuai marginal (marginally suitable). Tipe lahan ini mempunyai 

pembatas-pembatas yang besar untuk mempertahankan tingkat pengelolaan 

yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produksi dan keuntungan 

atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan  

4. Kelas N1: tidak sesuai pada saat ini (currently not suitable). Tipe lahan ini 

mempunyai pembatas yang lebih besar, masih memungkinkan di atasi, tetapi 

tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal. 

Keadaan pembatas sedemikian besarnya, sehingga mencegah penggunaan 

lahan yang lestari dalam jangka panjang.  

5. Kelas N2: tidak sesuai untuk selamanya (permanently not suitable). Tipe lahan 

ini mempunyai pembatas permanen yang mencegah segala kemungkinan 

penggunaan lahan yang lestari dalam jangka panjang.  

 

Kesesuaian lahan yang diukur dalam penelitian ini adalah kesesuaian lahan pada 

saat sekarang untuk tanaman singkong. Kesesuaian lahan ini diperoleh dengan 

mengukur parameter persyaratan kesesuaian lahan. 

Parameter dan kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman singkong dapat dilihat 

pada tabel 1. 
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Tabel 1 Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Singkong 

Persyaratan 

Penggunaan/Karakteristik 

Lahan 

Kesesuaian Lahan 

S1 

(4) 

S2 

(3) 

S3 

(2) 

N 

(1) 

Temperatur (tc) 

Temperatur rata-rata (
0
C) 

 

22-28 

 

20-22 

28-30 

 

18-20 

30-35 

 

<18 

>35 

Ketersediaan Air (wa) 

Curah Hujan (mm) 

 

Lama Bulan Kering (bulan) 

 

1000-2000 

 

2,5-5 

 

600-1000 

2000-3000 

5-6 

 

500-600 

3000-5000 

6-7 

 

<500 

>5000 

>7 

Ketersediaan Oksigen (oa) 

Drainase 

 

Baik, agak 

terhambat 

 

Agak 

cepat, 

sedang 

 

Terlambat 

 

Sangat 

terhambat 

cepat 

Media Perakaran (rc) 

Tekstur 

 

Kedalaman Tanah Efektif 

(cm) 

Ketebalan Tanah (cm) 

 

Agak halus, 

Sedang 

>100 

 

<60 

 

Halus, 

agak kasar 

75-100 

 

60-140 

 

Sangat halus 

 

50-75 

 

140-200 

 

Kasar 

 

<50 

 

>200 

Retensi Hara (nr) 

KTK liat (cmol) 

p
H
 H2O 

C-Organik 

Lereng 

 

>16 

5,2-70 

>0,8 

<8 

 

<16 

4,8-5-2 

<0,8 

8-16 

 

- 

<4,8 

- 

16-30 

 

- 

- 

- 

>30 

Penyiapan Lahan (lp) 

Batuan Permukaan (%) 

Singkapan Batuan (%) 

 

<5 

<5 

 

5-15 

5-15 

 

15-40 

15-25 

 

>40 

>25 

Sumber : Djaenuddin dkk, 2003 dalam Ali Kabul Mahi (2011: 146) 

 

 

7. Syarat Tumbuh Tanaman Singkong 

 

Tanaman singkong banyak diusahakan di lahan kering dengan berbagai jenis 

tanah Ultisol, Alfisol dan Inceptisol. Provinsi Lampung merupakan sentral 

produksi singkong utama di Indonesia . Di Provinsi Lampung singkong sebagian 

besar ditanam di lahan Ultisol bersifat masam yang kandungan hara relatif miskin 

(Balai Penelitian Kacang dan Ubi, 2013).  

 

Menurut Rahmad Rukamana (1997: 15) tanaman singkong dapat tumbuh dengan 

baik pada tanah Ultisol dengan p
H
 6,1, Curah hujan 150-200 mm pada umur 1-3 
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bulan, 250-300 mm pada umur 4-7 bulan dan 100-150 mm pada fase panen. 

Berdasarkan karakteristik iklim Indonesia dan kebutuhan air tersebut singkong 

dapat dikembangkan hampir di semua kawasan baik di daerah beriklim basah 

maupun kering sepanjang air tersedia sesuai kebutuhan tanaman pada tiap fase 

pertumbuhan. Tanaman singkong dapat tumbuh optimal pada ketinggian 0-800 m 

dpl. Diatas ketinggian lebih dari 800 m dpl, pertumbuhan akan lambat, daunnya 

kecil dan umbinya pun kecil dan sedikit. Drainase baik, tanah tidak terlalu keras 

dan curah hujan 760-2500 mm per tahun, dengan bulan kering tidak lebih dari 6 

bulan. 

 

Menurut Djaenuddin dkk (2000 dalam Ali Kabul Mahi 2011: 147), deskripsi 

karakteristik lahan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kelas 

kesesuaian lahan dikemukakan sebagai berikut : 

1. Temperatur (tc) 

Suhu udara tahunan rata-rata dikumpulkan dari hasil pengamatan stasiun 

klimatologi yang ada. Apabila data ini tidak ada maka dapat diduga 

berdasarkan ketiggian tempat di atas permukaan laut. 

2. Ketersediaan Air (wa)  

Karakteristik ketersediaan air digambarkan oleh keadaan curah hujan tahun 

rata-rata atau curah hujan selama masa pertumbuhan, bulan kering, dan 

kelembaban, yaitu: 

a. Curah Hujan 

Curah hujan dinyatakan dalam curah hujan tahunan rata-rata (mm), atau 

dalam curah hujan rata-rata selama masa pertumbuhan. 

b. Bulan Kering 

Bulan kering merupakan jumlah bulan kering berturut-turut dalam setahun 

yang jumlah curah hujannya kurang dari 60 mm bulan. 

c. Kelembaban Udara 

Kelembaban udara merupakan kelembaban udara rata-rata tahunan yang 

dinyatakan dalam persen (%). 

3. Media perakaran 

Karakteristik lahan yang mempengaruhi media perakaran terdiri dari tekstur 

tanah, kedalaman efektif. 

a. Tekstur tanah 

Tekstur tanah merupakan istilah dalam distribusi partikel tanah halus 

dengan ukuran < 2mm, yaitu pasir, debu, dan liat.  Tekstur dibagi menjadi: 
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1) Halus: liat berpasir, liat, liat berdebu, 

2) Agak halus: lempung berliat, lempung liat berpasir, lempung liat berdebu 

3) Sedang: lempung berpasir sangat halus, lempung, lempung berdebu, debu 

4) Agak kasar: lempung berpasir kasar, lempung berpasir, lempung berpasir 

halus 

5) Kasar: pasir, pasir berlempung 

6) Sangat halus: liat 

b. Kedalaman tanah 

Kedalaman tanah, menyatakan dalamnya lapisan tanah dalam cm yang 

dapat dipakai untuk perkembangan perakaran tanaman yang dievaluasi, 

dan dibedakan menjadi : 

Sangat dangkal             < 20 cm  

Dangkal                        20-50 cm  

Sedang                         50-75 cm  

Dalam                           > 75 cm 

4. Retensi Hara (nr) 

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. Retensi hara di dalam tanah 

di pengaruhi oleh KTK, p
H
 dan C-organik. Kapasitas tukar kation (KTK) 

merupakan jumlah total kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan 

koloid yang bermuatan negatif. Reaksi tanah (p
H
) merupakan salah satu sifat 

dan ciri tanah yang ikut menentukan besarnya nilai KTK. 

a. KTK  

KTK (Kapasitas Tukar Kation) adalah kemampuan tanah untuk dapat 

menyerap kation persatuan berat tanah, variabel yang digunakan untuk 

menyatakan kapasitas tukar kation dari fraksi liat yang dinyatakan dengan 

cmol. 

b. C-Organik 

C-Organik adalah jumlah total (akumulasi) karbon organik pada setiap 

lapisan tanah, variabel kandungan karbon organik total tanah yang digunakan 

dinyatakan dengan persen (%). 

c. Reaksi Tanah (p
H
) 

p
H
 adalah sifat yang menunjukkan kemasaman atau alkalinitas tanah, satuan 

yang digunakan adalah indeks p
H
. 

5. Drainase 

Drainase adalah kondisi air berlebih dipermukaan atau zona perakaran yang 

dapat segera hilang yang dinyatakan dengan ukuran baik-buruk. 

6. Penyiapan lahan (lp) 

a. Singkapan batuan 

Ada atau tidaknya singkapan batuan pada satuan lahan yang ada. 

b. Batuan Permukaan 

Batuan permukaan adalah volume batuan (%) yang ada dipermukaan tanah 

atau lapisan olah. 
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B. Sistem Informasi Geografis 

 

1. Pengertian Sistem Informasi Geografis 

 

Sistem Informasi Geografis (GIS) merupakan salah satu produk ilmu komputer 

yang paling mutakhir saat ini. Menurut Murai (1999 dalam Muhamad Jafar Elly 

2009: 3) mengartikan SIG sebagai sistem informasi yang digunakan untuk 

memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan 

menghasilkan data bereferensi geografis atau geospasial untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, 

sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota dan pelayanan umum 

lainnya. 

 

Sistem Informasi Geografi dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem manual 

(analog), dan sistem otomatis (yang berbasis digital komputer). Perbedaan yang 

paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya. SistemInformasi manual 

biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transparansi untuk 

tumpang susun (overlay), foto udara, laporan statistic dan laporan survey 

lapangan.Semua data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan 

alat tanpakomputer. Sedangkan Sistem Informasi Geografis otomatis telah 

menggunakan komputer sebagai sistem pengolah data melalui proses digitasi. 

Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau foto udara digital serta foto 

udara yang terdigitasi. Data lain dapat berupa peta dasar terdigitasi. SIG juga 

merupakan hasil dari perpaduan disiplin ilmu didalam beberapa proses data 

spasial. 
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C. Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian yang mengambil pokok permasalahan hampir sama dengan penelitian 

ini dirujuk guna kesempurnaan dan kelengkapan penelitian ini adalah sebagai 

berikut dalam Tabel 2 : 

 

Tabel 2. Penelitian yang relevan 

No Judul Peneliti Hasil Penelitian 

1 Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Untuk Budidaya Tanaman 

Buah Naga di Kelurahan 

Yosomulyo Kecamatan Metro 

Pusat 

Monica Sari 

(2016) 
Kesesuaian lahan untuk 

tanaman buah naga di 

daerah penelitian termasuk 

dalam kelas sangat sesuai 

(S1) tanpa ada faktor 

pembatas dengan luasan 

hampir seluruh wilayah 

yaitu mencapai  313,84 ha 

(100%). 

2 Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Untuk Produktivitas 

Budidaya Tanaman Padi 

Gogo  (Oriza Sativa) di 

Kecamatan Playen Kabupaten 

Gunung Kidul 

Nur Aida 

Kesumawaty 

(2009) 

Kesesuaian lahan untuk 

tanaman padi gogo di 

daerah penelitian termasuk 

dalam kelas cukup sesuai 

(S2) untuk jenis tanah 

mediteran merah, dengan 

luas 80,6 ha (30,07%) dari 

luasan daerah penelitian. 

Mencakup Desa Banyusoco 

dengan luas 48 ha dan 

produktivitas sebesar 44,45 

kw/ha /masa tanam. 
 

3 Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Untuk Tanaman Jambu Mete 

(Anacardium Occidentale L) 

di Kecamatan Karangmojo 

Kabupaten Gunung Kidul 

Dwi Putranti 

(2010) 

Kesesuaian lahan untuk 

tanaman jambu mete di 

Kecamatan Karangmojo 

termasuk dalam kelas sesuai 

marjinal (S3) untuk semua 

jenis tanah di Kecamatan 

Karangmojo. Jenis tanah 

mediteran, tanah rendzina, 

tanah  grumosol dan tanah 

litosol. 
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D. Kerangka Pikir 

 

Evaluasi lahan adalah suatu penelitian terhadap karakteristik suatu lahan untuk 

mengetahui potensi lahan tersebut, sehingga penggunaan lahan tersebut dapat 

maksimal. Tanaman singkong merupakan tanaman yang akan dikaji dan 

dievaluasi dalam penelitian ini dilihat dari segi kesesuaiannya. Hasil produksi 

singkong yang masih di bawah rata-rata produksi nasional menyebabkan perlu 

diadakannya evaluasi lahan agar mengetahui tingkat kesesuaian lahannya terhadap 

tanaman singkong yang ada di wilayah Kecamatan Way Serdang Kabupaten 

Mesuji.  

 

Dalam kegiatan evaluasi lahan selalu memperhatikan kualitas dan karakterik 

lahan. Kualitas dan karakteristik lahan digunakan untuk menentukan kelas 

kesesuaian lahan yang dikatikan dengan syarat tumbuh tanaman singkong. 

Dengan cara melakukan tumpang susun, analisis uji laboratorium dan 

membandingkan dapat lahan tersebut sesuai atau tidak sesuai media tanam 

singkong. 

 

Dalam penelitian ini satuan lahan merupakan satuan analisis yang digunakan 

untuk mengetahui kualitas dan kesesuaian lahan. Hasil akhir dari penelitian ini 

adalah kesesuaian lahan untuk tanaman singkong, sehingga dapat diketahui lahan-

lahan mana saja yang sesuai atau tidak sesuai untuk ditanami singkong. 
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Bagan Kerangka Pikir 

 

 
Peta Curah 

Hujan 

Skala 1 : 150.00 

Peta Kemiringan 

Lereng 

Skala 1 : 150.00 

 

Peta Penggunaan 

Lahan 

Skala 1 : 150.00 

 

Peta Jenis Tanah 

Skala 1 : 150.00 

 

Overlay 

Peta Satuan Lahan  

Skala 1 : 150.000 
 

Survei Lapangan Analisis 

Laboratorium 

Data dan Skoring 

Peta Kesesuaian 

Lahan 

Skala 1 : 150.000 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Metode  

 

1. Metode Survei 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

survei. Menurut Moh. Pabundu Tika (2005: 6) survei merupakan suatu metode 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah data berupa variabel, 

unit atau individu atau sampel fisik tertentu dengan tujuan agar dapat 

menggeneralisasi apa yang diteliti. 

 

Metode penelitian survei digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman singkong dengan melihat 

parameter dan kriteria tumbuh tanaman singkong. 

 

2. Pengumpulan Data 

 

Data-data yang dibutuhkan perlu dikumpulkan terlebih dahulu, seperti data 

digital yang meliputi peta penggunaan lahan, peta lereng, peta curah hujan dan 

peta jenis tanah. 
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B. Tempat dan Waktu 

 

Penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang 

akan dilaksanakan pada tahun 2018. 

 

C. Populasi dan Sampel  

 

Populasi adalah himpunan individu atau obyek yang masing-masing mempunyai 

sifat atau ciri geografi yang sama. Ciri yang dimaksud bisa berbentuk fisik 

maupun non-fisik, ciri fisik misalnya tanah dan ciri non-fisik misalnya pembagian 

penduduk (Moh. Pabundu Tika, 2005: 24). Populasi dalam penelitian ini adalah 

satuan lahan yang tersebar di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yaitu 

sebanyak 1.093 satuan lahan yang dapat dilihat pada gambar .  

 

Sampel adalah sebagian dari obyek atau individu-individu yang mewakili suatu 

populasi. Penelitian geografi sebelum menentukan sampel terlebih dahulu perlu 

diketahui ciri-ciri populasi geografi. Hal ini dilakukan agar sampel yang diambil 

dapat mewakili suatu populasi (Moh. Pabundu Tika 2005: 25). Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagian dari satuan lahan yang ada di daerah penetian. 

Selanjutnya menentukan sampel, sampel pada penelitian ini sebanyak 10 yang 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu 

sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambi obyek penelitian yang 

selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Sampel yang diambil memiliki 

ciri-ciri yang khusus dari populasi sehingga dapat dianggap cukup representatif 
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(Moh. Pabundu Tika, 2005: 41).  

 

Ciri khusus yang digunakan adalah mencari tempat yang mempertimbangkan 

keterjangkauan lokasi dan dekat dengan jalan desa. Cara pengambilan sampel 

tanah pada masing-masing satuan lahan yaitu dengan cara mencari tempat dari 

masing-masing satuan lahan berdasarkan ciri khusus yang ditentukan dan 

keterjangkauan lokasi dan dekat jalan desa. Kemudian tanah dibagian tengah 

tersebut diambil sebagai sampel untuk dibawa ke laboratorium dan dilakukan uji 

laboratorium. 

 

Tabel 3. Penentuan sampel 
No Satuan Lahan Populasi Sampel 

1 B-I-Pd-Pk 326 1 

2 B-I-Pd-Pm 76 1 

3 B-I-Pd-Pt 121 1 

4 B-I-Pd-Rw 2 1 

5 B-I-Pd-Tg 196 1 

6 L-I-Pd-Pk 126 1 

7 L-I-Pd-Pm 40 1 

8 L-I-Pd-Pt 84 1 

9 L-I-Pd-Rw 5 1 

10 L-I-Pd-Tg 117 1 

Jumlah  1093 10 

Sumber: Hasil perhitungan/overlay peta penggunaan lahan, kemiringan lereng, 

jenis tanah, curah hujan Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. 

 

 

Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 10 satuan lahan yang ada di 

wilayah Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. 
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Gambar 1. Peta Satuan Lahan Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun  

                  2017. 
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Gambar 2. Peta Sebaran Titik Sampel Kecamatan Way Serdang Kabupaten 

                  Mesuji Tahun 2017. 



26 

 

D. Alat Penelitian  

 

Alat penelitian digunakan untuk proses pengolahan data dan pelaksanaan survey 

nantinya, sehingga perlu adanya persiapan sebelum melakukan penelitian. Alat 

dan bahan ini akan sangat berguna dalam pemrosesan serta pengolahan data. Alata 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perangkat keras (Hardware) 

Laptop/komputer dan printer 

2. Perangkat lunak (software) 

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak 

yang berbasis SIG untuk mengolah data yaitu Arcview Gis.  

3. Alat yang digunakan saat dilapangan meliputi 

a) Kamera, digunakan untuk dokumentasi dan megambil gambar. 

b) GPS yang digunakan untuk mengetahui titik koordinat dari obejk 

penelitian. 

c) Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu udara 

d) P
H
 meter yang digunakan untuk mengetahui p

H
 tanah 

e) Abney level yang digunakan untuk mengetahui kemiringan lereng. 

 

E. Objek Penelitian 

 

Menurut Husein Umar (2005:303) objek penelitian menjelaskan tentang apa dan 

atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian 

dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu. Objek 

dalam penelitian ini adalah satuan lahan wilayah di Kecamatan Way Serdang 
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Kabupaten Mesuji. 

 

F. Variabel Penelitian dan Definisi Operasioal Variabel 

 

1. Variabel Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2012: 60), variabel Penelitian adalah sesuatu yang berbentuk 

apasaja yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya Variabel dalam 

penelitian ini adalah kesesuaian lahan untuk tanaman pertanian singkong yang 

mengacu pada parameter syarat tumbuhnya tanaman pertanian singkong untuk 

menentukan tingkat kesesuaian lahannya. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel dalam penelitian ini adalah kesesuaian lahan untuk tanaman singkong. 

Kesesuaian lahan adalah kecocokan macam penggunaan lahan secara spesifik 

pada tipe lahan tertentu. Kelas kesesuaian lahan suatu areal dapat berbeda-beda 

tergantung pada potensi dan penghambat yang terdapat pada sumber daya lahan 

yang bersangkutan apabila akan digunakan untuk suatu penggunaan tertentu 

secara spesifik. Perkataan spesifik mengandung arti bahwa pada suatu areal 

tertentu mungkin saja sangat cocok untuk penggunaan lahan A misalnya tetapi 

tidak cocok pada penggunaan B.  

 

Kesesuaian lahan disini mengacu pada parameter dan syarat tumbuh tanaman 

singkong untuk menentukan tingkat kesesuaian lahan. Parameter dan kriteria 
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kesesuaian lahan untuk tanaman singkong dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4 Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Singkong  

Persyaratan 

Penggunaan/Karakteristik 

Lahan 

Kesesuaian Lahan 

S1 

(4) 

S2 

(3) 

S3 

(2) 

S4 

(1) 

Temperatur (tc) 

Temperatur rata-rata (
0
C) 

 

22-28 

 

20-22 

28-30 

 

18-20 

30-35 

 

<18 

>35 

Ketersediaan Air (wa) 

Curah Hujan (mm) 

 

Lama Bulan Kering (bulan) 

 

1000-2000 

 

2,5-5 

 

600-1000 

2000-3000 

5-6 

 

500-600 

3000-5000 

6-7 

 

<500 

>5000 

>7 

Ketersediaan Oksigen (oa) 

Drainase 

 

Baik, agak 

terhambat 

 

Agak cepat, 

sedang 

 

Terlambat 

 

Sangat 

terhambat 

cepat 

Media Perakaran (rc) 

Tekstur 

 

Kedalaman Tanah Efektif 

(cm) 

Ketebalan Tanah (cm) 

 

Agak halus, 

Sedang 

>100 

 

<60 

 

Halus, agak 

kasar 

75-100 

 

60-140 

 

Sangat halus 

 

50-75 

 

140-200 

 

Kasar 

 

<50 

 

>200 

Retensi Hara (nr) 

KTK liat (cmol) 

P
H
  

C-Organik 

Lereng 

 

>16 

5,2-70 

>0,8 

<8 

 

<16 

4,8-5-2 

<0,8 

8-16 

 

- 

<4,8 

- 

16-30 

 

- 

- 

- 

>30 

Penyiapan Lahan (lp) 

Batuan Permukaan (%) 

Singkapan Batuan (%) 

 

<5 

<5 

 

5-15 

5-15 

 

15-40 

15-25 

 

>40 

>25 

Sumber : Djaenuddin dkk, 2003 dalam Ali Kabul Mahi (2011: 146) 

 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut Sugiyono (2012: 62) teknik pengumpulan data merupakan merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu : 
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1. Observasi 

 

Menurut Nurkancana (1986: 25) Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan 

penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. 

Data-data yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan 

observasi. Kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan bagian daripada 

kegiatan pengamatan. Kegiatan ini merupakan pengamatan terhadap daerah 

penelitian, meliputi karakteristik dan kualitas lahan yang dapat diamati langsung 

di lapangan dan selanjutnya perlu di uji laboratorium sebagai data penelitian.  

 

2. Dokumentasi 

 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengambil atau 

mencatat data yang sudah ada pada instansi terkait. Data yang diperoleh nantinya 

adalah kondisi daerah penelitian, data luas desa di daerah penelitian, data curah 

hujan, data iklim, peta daerah penelitian. 

 

3. Analisis Laboratorium 

 

Analisis laboratorium dalam penelitian ini diperlukan untuk mengetahui sifat 

kimia dari sampel tanah yang telah diambil dari lapangan. Sifat kimia yang diukur 

dan diamati dalam penelitian ini antara lain KTK, C-Organik dan Tekstur dari 

sampel tanah yang diambil pada setiap satuan lahan. Uji laboratorium penelitian 

ini akan dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung. Sifat kimia yang perlu diukur dalam penelitian ini adalah: 
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1. KTK 

KTK (Kapasitas Tukar Kation) adalah kemampuan tanah untuk dapat 

menyerap kation persatuan berat tanah, variabel yang digunakan untuk 

menyatakan kapasitas tukar kation dari fraksi liat yang dinyatakan dengan 

cmol. 

2. C-Organik 

C-Organik adalah jumlah total (akumulasi) karbon organik pada setiap lapisan 

tanah, variabel kandungan karbon organik total tanah yang digunakan 

dinyatakan dengan persen (%). 

3. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah menunjukkan kasar atau halusnya tanah. Tekstur tanah adalah 

perbandingan relative pasir, debu dan lempung. 

 
H. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah overlay peta. 

Overlay merupakan proses dua atau lebih peta tematik dengan area yang sama dan 

menghamparkan satu dengan yang lain untuk membentuk satu peta baru. 

Kemampuan untuk mengintegrasikan data dari dua sumber menggunakan peta 

merupakan kunci dari fungsi analisis Sistem Analisis Geografis (Eddy Prahasta, 

2011: 50).  

 

Teknik overlay disini menggunakan pegharkatan (skoring) yang digunakan untuk 

memberi nilai pada masing-masing karakteristik parameter dari sub variabel agar 

dapat dihitung nilainya serta dapat ditentukan peringkatnya. 
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Untuk mengukur tingkat kesesuaian lahan maka harus diketahui nilai tertinggi dan 

terendah didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut : 

Skor tertinggi 4 x 13 = 52  

Skor terendah 1 x 13 = 13  

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa nilai tertinggi yaitu 52 

dan nilai terendah adalah 13. Selanjutnya untuk menentukan kelas kesesuaian 

lahan untuk tanaman singkong diperoleh dari : 

  

Keterangan : 

I = lebar kelas interval 

R = Jarak interval (skor tertinggi – skor terendah) 

N = Jumlah kelas. (Dedy Miswar, 2015: 17). 

Dengan perhitungan diperoleh sebagai berikut : 

 

 

    = 9,75/10 

Berdasarkan penerapan rumus di atas, kemudian ditentukan kelas kesesuaian 

lahan, dalam hal ini tingkat kesesuaian lahan yang dikehendaki adalah 10 kelas 

interval. Setelah diperoleh lebar interval maka diperoleh kelas kesesuaian lahan 

untuk tanaman singkong seperti pada Tabel kesesuaian lahan untuk tanaman 

singkong berikut. 

 

 

 

 



32 

 

Tabel 5. Kelas Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Singkong. 

No Skor Kesesuaian Lahan 

1 >46 Sangat Sesuai (S1) 

2 35 – 45 Cukup Sesuai (S2) 

3 24 – 34 Sesuai Marjinal (S3) 

4 13 – 23 Tidak Sesuai Pada Saat Ini (N) 

Sumber : Hasil perhitungan lebar kelas interval 

 

 

 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan mengenai tingkat kesesuaian lahan 

untuk tanaman singkong di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan berdasarkan 

pada tujuan dan metode penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian lahan 

untuk tanaman singkong di daerah penelitian termasuk dalam kelas cukup sesuai (S2) dengan 

faktor pembatas utama yaitu kedalaman tanah efektif dan singkapan batuan. 

 

B. Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman singkong di 

Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan hasilnya adalah cukup sesuai (S2), saran 

yang dapat dikemukakan adalah warga yang hendak menanam singkong agar memperhatikan 

aspek kesesuaian lahan agar hasil yang didapatkan maksimal.  
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