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Kabupaten Lampung Barat  merupakan kabupaten penghasil kopi robusta 

terbesar di Provinsi Lampung. Pada  tahun 2019 produksi kopi robusta di 

Lampung Barat mencapai 52.460 ton, meskipun sebagai kabupaten penghasil kopi 

robusta tertinggi di Provinsi Lampung, tetapi jumlah produksi kopi robusta yang 

dihasilkan mengalami penurunan sebanyak 113 ton dibandingkan tahun 

sebelumnya. Padahal jumlah luasan lahan kopi setiap tahun bertambah karena di 

beberapa titik lokasi penelitian masyarakatnya berinisiatif mencari lahan baru 

yang sesuai untuk menanam kopi. Diduga lahan yang baru tersebut tidak sesuai. 

Sehingga jika hal ini  terus terjadi dikhawatirkan akan memiliki dampak buruk 

pada perekonomian masyarakatnya yang mayoritas adalah petani kopi. Untuk  

menanggulagi hal tersebut salah satu usaha yang dilakukan yaitu perlu melakukan 

kajian mengenai kesesuaian lahan untuk tanaman kopi robusta di Lampung Barat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui tingkat kesesuaian 

lahan pada tanaman kopi robusta di Lampung Barat. Parameter yang digunakan 

yaitu kelerengan, ketinggian, curah hujan, temperatur, jenis tanah, dan tutupan 

lahan. Penelitian ini mengunakan metode scoring, pembobotan parameter 

menggunakan Analytical hierarchy process (AHP) dan overlay dengan  seluruh 

parameter yang mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan tanaman kopi robusta. 

Penerapan teknik overlaynya menggunakan sistem informasi geografis (SIG). 

  Berdasarkan hasil analisa  Kabupaten Lampung Barat memiliki tingkat 

kesesuaian yang terbagi menjadi yaitu kelas sangat sesuai (S1)  mencapai 37,95 % 

dengan luasan 55510,48 Ha , kelas cukup sesuai mencapai (S2) 55,91% dengan 

luasan 81770,05 Ha, kelas sesuai marginal mencapai (S3) 1,54 % dengan luasan 

2255,80 Ha, dan kelas tidak sesuai (N) 4,59 % dengan luasan 6719,10 Ha  

 

 

Kata Kunci:  Lampung Barat, Kesesuaian Lahan Kopi Robusta 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF LAND SUITABILITY FOR ROBUSTA COFFEE PLANTS 

IN WEST LAMPUNG DISTRICT 

 

 

By 

 

IRA PUTRI YANTI 

 

 

 West Lampung Regency is the largest Robusta coffee producing district in 

Lampung Province. In 2019 Robusta coffee production in West Lampung reached 

52,460 tons, although as the highest Robusta coffee producing district in 

Lampung Province, the amount of Robusta coffee production produced decreased 

by 113 tons compared to the previous year. In fact, the amount of coffee land area 

increases every year because at some points in the research locations, the 

community takes the initiative to find new land suitable for growing coffee. It is 

suspected that the new land is not suitable. So if this continues to happen, it is 

feared that it will have a bad impact on the economy of the community, the 

majority of whom are coffee farmers. To overcome this, one of the efforts made is 

to conduct a study on the suitability of land for robusta coffee plants in West 

Lampung. The purpose of this study was to determine the level of land suitability 

for Robusta coffee plants in West Lampung. The parameters used are slope, 

altitude, rainfall, temperature, soil type, and land cover. This study uses a scoring 

method, parameter weighting using Analytical hierarchy processes (AHP) and 

overlaying with all parameters that affect the level of suitability of Robusta coffee 

plantations. The application of the overlay technique uses a geographic 

information system (GIS). Based on the results of the analysis, West Lampung 

Regency has a suitability level which is divided into: very suitable class (S1) 

reaching 37,95 % with an area of 55510,48 Ha, quite appropriate class reaching 

(S2) 55,91 % with an area of  81770,05  Ha, Marginally suitable reached (S3) 

1,54 % with an area of  2255,80 Ha, and unsuitable class (N) 4,59 % with an area 

of 6719,10 Ha 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Lampung  merupakan salah satu provinsi yang memiliki kontribusi terbesar 

dalam pembangunan perkebunan Indonesia, khususnya perkebunan tanaman 

tahunan seperti kopi, sebagian besar perkebunan kopi di Provinsi Lampung 

berada di Kabupaten Lampung Barat. 

 

Lampung Barat merupakan daerah penghasil kopi robusta terbesar di 

Lampung. Pada tahun 2019 produksi kopi robusta mencapai 52.460 ton 

(Provinsi Lampung dalam angka 2020).  

 

 
Gambar 1.  Hasil produksi kopi robusta Provinsi Lampung 

     Sumber : Lampung Dalam Angka 2018 Dan 2019 

 

 

Meskipun Lampung Barat merupakan  kabupaten penghasil kopi robusta 

tertinggi di Lampung, tetapi produktivitas kopi robusta yang dihasilkan 

menurun yang awalnya pada tahun 2016 produksi kopi  mencapai 57.668 

ton,  mengalami penurunan di tahun 2017 hasil produksi kopi sebesar 
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51.485 ton, dan pada tahun 2018 hasil produksi kopi mengalami kenaikan 

tetapi tidak signifikan menjadi 52.573 ton, dan tahun berikutnya mengalami 

penurunan sebanyak 113 ton menjadi 52.460 ton. Seperti yang tampak  pada 

gambar di bawah ini : 

 

 
Gambar 2. Hasil Produksi Kopi Robusta Lampung Barat   

     Sumber : Dinas Perkebunan 2015-2019 

 

 

Penurunan hasil produksi kopi di Kabupaten Lampung Barat diduga karena 

adanya lahan kopi yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun. Namun 

kenyataan di lapangan lahan kopi bertambah sebesar 441 Ha seperti pada 

tabel dibawah ini : 

 

Tabel 1. Luas lahan tanaman kopi robusta di lampung barat 

 

Luas lahan Tanaman Kopi Robusta Di Kabupaten Lampung 

Barat (Ha) 2015 – 2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

53.610 53.611 53.977 54.051 54.051 

Sumber : Provinsi Lampung dalam angka  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa di tahun 2015 luas lahan kopi sebesar 

53.610 Ha dan di tahun 2018 luas lahan kopi bertambah menjadi 54.051 Ha. 

Hal ini terjadi karena di beberapa titik lokasi penelitian ,  masyarakatnya 

berinisiatif mencari lahan tanaman kopi  yang baru (Hasil survey lapangan 

2020) .  

48.000,00

50.000,00

52.000,00

54.000,00

56.000,00

58.000,00

60.000,00

2015 2016 2017 2018 2019

HASIL PRODUKSI KOPI KABUPATEN 
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Meskipun demikian, produksi kopi tetap mengalami penurunan, sempat 

mengalami kenaikan namun tidak signifikan di tahun 2018 sebanyak 1.088 

ton, dan di tahun berikutnya tidak terjadi pertambahan luas lahan namun 

produktivitas kopi tetap mengalami penurunan sebanyak 113 ton dari tahun 

sebelumnya. Produktivitas kopi  ditentukan beberapa faktor seperti keadaan 

fisik, permodalan dan etos kerja (Badan Penelitian Dan Perkembangan, 

Kementerian Pertanian RI, 2010). 

 

Kesesuaian lahan merupakan salah satu variabel yang termasuk dalam 

keadaan fisik. Karakteristik lahan yang sesuai untuk tanaman kopi robusta 

yaitu tanah  latosol karena tanah latosol mampu menyerap air dengan baik 

sehingga bisa menahan erosi, kemudian untuk temperatur yang sesuai untuk 

tanaman kopi robusta suhunya antara 22 s/d 25
 ○

C,  lalu untuk curah hujan 

antara 2000 s/d 3000 mm, untuk ketinggian yang sesuai antara 200 s/d 700 

mdpl, dan kelerengan yang sesuai yaitu <8% (Permentan RI Nomor 

49/OT.140/4/2014). Kemungkinan lahan yang baru tersebut tidak sesuai 

sehingga perlu kajian mengenai kesesuaian lahan tanaman kopi robusta di 

Lampung Barat. Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan produktivitas 

kopi robusta dan untuk mensejahterakan masyarakat lampung barat yang 

42%  penduduknya adalah petani kopi seperti pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2. Data badan pusat statistik di Lampung Barat 

 

Data BPS 2018 2019 

Jumlah Penduduk 300.877 302.139 

Jumlah petani kopi 121.659 126.015 

 Sumber :Lampung Barat dalam angka tahun 2020 

 

 

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kesesuaian lahan 

tanaman kopi robusta di Lampung Barat.  Dengan demikian penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk Pemerintah setempat 

khususnya dinas perkebunan dan  dapat membantu masyarakat dalam 

menentukan lokasi budidaya untuk pengembangan tanaman kopi robusta. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas masalah yang dapat dirumuskan 

yaitu Luas lahan di Lampung Barat bertambah setiap tahun, namun 

berbanding terbalik dengan hasil produktivitasnya. Kemungkinan lahan 

yang baru tersebut tidak sesuai sehingga perlu kajian mengenai kesesuaian 

lahan  kopi robusta di Lampung Barat. 

 

Dari rumusan masalah tersebut bagaimana cara mengetahui  tingkat 

kesesuaian lahan kopi robusta di lampung barat dan bagaimana cara 

melakukan pemetaan kesesuaian lahan kopi robusta dengan menggunakan 

teknologi sistem informasi geografis.  

 

 

1.2 Maksud Dan Tujuan 

Penelitian ini  memiliki maksud dan tujuan yaitu 

1.2.1 Maksud  

Mengetahui tingkat kesesuaian lahan kopi robusta di Lampung Barat 

1.2.2 Tujuan 

 penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Melakukan pemetaan kesesuaian lahan kopi robusta di Lampung 

Barat 

2. Menguji hasil peta kesesuaian lahan kopi robusta dengan 

melakukan validasi lapangan. 

 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu metode 

penelitian dan kerangka penulisan : 

a. Metode Penelitian 

Upaya untuk meningkatkan hasil produktivitas kopi robusta di Lampung 

Barat yaitu perlu dilakukan analisis terkait aspek fisik untuk mengetahui 

lahan yang sesuai untuk kopi robusta. Penelitian ini menggunakan 

analisis yaitu sistem klasifikasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia No.49/Permentan/OT.140/4/2014 Tentang 

Pedoman Teknis Budidaya Kopi Yang Baik. Metode  untuk menentukan 
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kesesuaian lahannya yaitu menggunakan metode skoring dan 

pembobotan. penelitian ini menggunakan parameter yaitu temperatur, 

curah hujan, ketinggian, jenis tanah, kelerengan dan tutupan lahan 

diberikan nilai atau  skoring dan bobot pada setiap parameter, parameter 

yang paling berpengaruh mempunyai bobot yang lebih besar 

dibandingkan parameter yang kurang berpengaruh dalam penelitian, 

perhitungan bobot tiap parameter diperoleh melalui perhitungan metode 

AHP kemudian selanjutnya, lakukan teknik overlay yaitu 

menggabungkan semua peta-peta yang menjadi parameter, melakukan 

penjumlahan nilai skor dan bobot hasil overlay, kemudian 

mengklasifikasikan tingkat kesesuaian lahan dalam beberapa kelas yaitu 

sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai marginal dan tidak sesuai serta 

menganalisa lokasi mana saja yang termasuk dalam kelas kesesuaian 

lahan tersebut.  

 

 

b. Sistematika penulisan 

Adapun penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yaitu  : 

Bab pertama Pendahuluan menjelaskan tentang  latar belakang  masalah  

penelitian, maksud dan tujuan, kerangka pemikiran dan hipotesis.  

Bab kedua Tinjauan Pustaka menjelaskan  mengenai dasar-dasar teori 

yang digunakan untuk membantu penelitian, yaitu penelitian terdahulu, 

menjelaskan kondisi tanaman kopi robusta di Kabupaten Lampung 

Barat, syarat tumbuh kopi robusta, lahan yang sesuai untuk tanaman 

kopi robusta,  struktur klasifikasi kesesuaian lahan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi kopi robusta dan SIG. 

Bab ketiga metodologi penelitian menjelaskan mengenai lokasi 

penelitian, diagram alir, tahap persiapan (pengumpulan studi literatur,  

pengumpulan data serta persiapan alat dan bahan), lalu menjelaskan 

tahap pengolahan data (perhitungan bobot, skoring dan pembobotan, 

overlay) tahap analisis (penentuan daerah Kesesuaian lahan kopi 

robusta dan validasi). 
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Bab keempat berisi tentang  hasil dan pembahasan penelitian yaitu  

analisis pembobotan metode AHP,  analisis parameter, kesesuaian lahan  

untuk tanaman kopi robusta  dan validasi lapangan kesesuaian lahan kopi 

robusta. 

Bab kelima berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan saran untuk pemerintah serta peneliti selanjutnya. 

 

 

1.4 HIPOTESIS 

Penurunan hasil produksi kopi di Kabupaten Lampung Barat diduga karena 

adanya alih fungsi lahan kopi menjadi lahan terbangun. Namun kenyataan di 

lapangan lahan kopi bertambah sebesar 441 Ha seperti yang terjadi tahun 

2015 luas lahan kopi sebesar 53.610 Ha dan pada tahun  2018 berikutnya 

luas lahan kopi bertambah menjadi 54.051 Ha.  

 

Hal ini terjadi karena di beberapa titik lokasi penelitian , masyarakatnya 

berinisiatif mencari lahan tanaman kopi yang baru  (Hasil survey lapangan 

2020 ). Meskipun demikian, produksi kopi tetap mengalami penurunan, 

sempat mengalami kenaikan,  namun tidak signifikan pada tahun 2018 

sebanyak 1.088 ton, dan tahun  berikutnya tidak terjadi pertambahan luas 

lahan namun produktivitas kopi tetap mengalami penurunan sebanyak 113 

ton dari tahun sebelumnya. Produktivitas kopi ditentukan Beberapa hal 

seperti keadaan fisik, permodalan dan etos kerja (Badan Penelitian Dan 

Perkembangan, Kementerian Pertanian RI, 2010).  

 

Kesesuaian lahan merupakan salah satu variabel yang termasuk dalam 

keadaan fisik. Karakteristik lahan yang sesuai untuk tanaman kopi robusta 

yaitu tanah  latosol  karena tanah latosol mampu menyerap air dengan baik 

sehingga bisa menahan erosi, kemudian untuk temperatur yang sesuai 

suhunya berkisar 22-25
 ○

C,  lalu untuk curah hujan berkisar 2000-3000 mm, 

untuk ketinggian yang sesuai berkisar 200-700 mdpl, dan kelerengan yang 

sesuai berkisar <8% (Permentan RI Nomor 49/OT.140/4/2014).   
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa luas lahan kopi di Kabupaten 

Lampung Barat bertambah setiap tahun, namun berbanding terbalik dengan 

hasil produktivitasnya. Berdasarkan survey lapangan lahan yang baru 

tersebut tidak sesuai sehingga perlu kajian mengenai kesesuaian lahan kopi 

robusta di Lampung Barat. 

 

Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu dengan 

cara mencari karakteristik lahan yang sesuai untuk kopi robusta seperti 

tanah  latosol  yang dapat  menyerap air dengan baik sehingga bisa menahan 

erosi, kemudian untuk temperatur yang sesuai suhunya berkisar 22-25
 ○

C,  

lalu untuk curah hujan berkisar 2000-3000 mm, untuk ketinggian yang 

berkisar 200-700 mdpl, dan kelerengan yang sesuai berkisar <8% 

(Permentan RI Nomor 49/OT.140/4/2014) dan untuk menentukan lokasi 

yang sesuai yaitu dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi 

geografis dalam mengklasifikasikan tingkat kesesuaian lahan dalam 

beberapa kelas yaitu sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai marginal dan tidak 

sesuai serta menganalisa lokasi yang masuk dalam kelas kesesuaian lahan 

tersebut. Hasil analisa penelitian akan diuji dengan validasi lapangan untuk 

mengetahui fakta dilapangan dengan cara membandingkan peta kesesuaian 

lahan tanaman kopi dengan hasil survey dilapangan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai salah satu 

referensi literatur yang diambil dari jurnal-jurnal sebelumnya sebagai bahan 

analisis dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Adapun referensi 

yang digunakan penulis untuk penelitian seperti  tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

 
No Judul jurnal 

dan peneliti 

Tahun dan 

tempat 

penelitian 

Metode 

penelitian 

Objek 

penelitian 

Perbandingan 

yang dijadikan 

alasan tinjauan 

pustaka 

1. Analisis 

Kesesuain 

lahan untuk 

tanaman kopi  

di kabupaten 

semarang 

 

Sindy 

Pariamanda, 

Abdi Sukmono, 

dan 

Hani’ah. 

2016 

 

Kabupaten 

Semarang 

Provinsi 

jawa tengah 

Metode 

Matching 

dengan 

Metode 

(AHP) 

Menganalisis 

kesesuaian 

lahan 

perkebunan 

kopi dengan 

memetakan 

wilayah yang 

berpotensi pada 

kecamatan-

kecamatan di 

Kabupaten 

Semarang 

Pengolahan 

penelitian ini 

metode (AHP) 

yang juga dipakai 

peneliti untuk 

menganalisis 

kesesuaian lahan 

kopi robusta di 

Lampung Barat 

2. Analisis 

Kesesuaian 

Lahan 

Komoditas 

Kehutanan Dan 

Perkebunan Di 

Kabupaten 

Banjarnegara 

Dengan Metode 

Matching 

 

Qomaruddin,A

bdi 

Sukmono,dan 

Arief Lalla 

Nugraha 

2016 

 

Kabupaten 

Banjarnegar

a Provinsi 

Jawa 

Tengah 

Metode 

Maching  

Menganalisis 

kesesuaian 

lahan untuk 

mengetahui 

potensi 

komoditas 

perkebunan dan 

kehutanan dari 

masing-masing 

daerah agar 

lebih mudah 

dalam 

mengambil 

kebijakan . 

 

Hasil penelitian 

ini sebagai  

patokan untuk 

mengetahui 

lokasi yang 

berpotensi untuk 

kesesuaian lahan 

memudahkan 

untuk mengambil 

kebijakan 
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3. Evaluasi 

Kriteria 

Kesesuaian 

Lahan Kopi 

Arabika  Gayo 

2 Di Dataran 

Tinggi Gayor 

 

Reza 

Salima,Abubak

ar Karim,dan 

Sugianto 

2012 

 

Kabupaten 

Aceh Besar 

Provinsi 

Nanggroe 

Aceh 

Darussalam 

Metode 

Survei dengan 

analisis 

deskriptif 

Mengevaluasi  

kesesuaian 

lahan kopi 

arabika gayo 2 

dengan 

melakukan 

survei untuk 

mengetahui 

kelayakan 

teknis 

kesesuaian 

lahan yang 

mencangkup 

iklim dan tanah. 

Sebagai upaya 

untuk 

menetapkan 

karakteristik 

lahan untuk 

menentukan 

kualitas 

fisik(size  ) biji 

kopi arabika 

gayo 2. 

Penelitian ini 

memiliki tujuan 

yang serupa 

dengan peneliti 

yaitu upaya untuk 

meningkatkan 

produksi kopi 

maka dari itu 

perlunya 

informasi 

kesesuaian lahan 

untuk tanaman 

kopi 

4. Kesesuaian 

Lahan Untuk 

Komoditas Teh 

Di Wilayah 

Sagalaherang,S

ubang, 

Jawa Barat. 

 

Asep Mulyono, 

Hilda Lestiana, 

dan Dedi 

Mulyadi 

2011 

 

Kabupaten 

Subang , 

Provinsi 

Jawa Barat 

Metode 

Overlay/menc

ocokan 

Menganalisis 

aspek 

kesesuaian 

lahan dalam 

memberi 

gambaran 

mengenai 

karakteristik 

,potensi dan 

daya dukung 

pengelolaan 

lahan terhadap 

potensi 

komoditas 

perkebunan 

khususnya teh 

untuk 

pengambilan 

keputusan yang 

akan 

memperbaiki 

dan 

meningkatkan 

produktivitas 

lahan serta 

penataan 

wilayah. 

Pengolahan 

penelitian ini 

menggunakan 

metode overlay 

yang  juga 

dipakai oleh 

peneliti untuk 

menganalisis 

kesesuaian lahan 

kopi robusta di 

Lampung Barat 
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5. 

 

 

 

Penentuan 

Lokasi 

Penanaman 

Karet,Kopi Dan 

Kakao Berbasis 

SIG 

 

Dwi Putro 

Sarwo  

2014 

 

Kabupaten 

Jember 

Metode 

Unified 

Process (UP) 

Menentukan 

lokasi yang 

sesuai untuk 

penanaman 

perkebunan 

seperti karet, 

kopi dan kakao. 

Agar dapat 

meningkatkan 

efisiensi dan 

daya saing 

usaha dibidang 

perkebunan. 

penelitian ini 

menggunakan 

teknologi SIG 

yang  juga 

dipakai oleh 

peneliti untuk 

menganalisis 

kesesuaian lahan 

kopi robusta di 

Lampung Barat  

 

Berikut ini merupakan penjelasan dari tabel perbandingan penelitian 

sebelumnya: 

1. Berdasarkan penelitian (Sindy Pariamanda Dkk., 2016) dengan judul 

“Analisis Kesesuain lahan untuk tanaman kopi di Kabupaten Semarang” 

Kabupaten Semarang berada di dataran tinggi dan memiliki suhu relatif 

rendah, sehingga banyak komoditas perkebunan dihasilkan. Salah 

satunya komunitas perkebunan unggulan di Semarang adalah kopi. 

Menurut data statistik Semarang dalam Angka Tahun 2009, terjadi 

peningkatan luas lahan perkebunan kopi sebanyak 60% dari luas tahun 

sebelumnya. keadaan biofisik lahan merupakan penentu potensi lahan 

sebagai upaya dalam mengoptimalkan produktivitas tanaman dan 

kualitas lahan terjaga. Dilakukannya penelitian ini sebagai upaya agar 

dapat mengetahui lahan yang sesuai untuk perkebunan kopi dan juga 

yang sesuai kemampuannya di Semarang. Metode yang digunakan yaitu 

yaitu metode Ahp untuk menentukan bobot yang sejalan dengan penulis 

yang memiliki tujuan yang sama untuk mencari lahan yang sesuai untuk 

kopi robusta. 

 

2. Berdasarkan penelitian (Qomaruddin Dkk.,2016) yang berjudul 

“Analisis Kesesuaian Lahan Komoditas Kehutanan Dan Perkebunan Di 

Banjarnegara Dengan Metode Matching”. 

Dilihat kondisi lahannya Banjarnegara mempunyai komoditas yang 

berpotensi dalam  perkebunan dan kehutanan yang beragam sehingga 

perlu penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan hasil komoditas 
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yang memiliki manfaat ekonomis cukup tinggi. Penelitian ini 

menganalisis teh, tebu kopi arabika, dan kopi robusta. Metode yang 

digunakan yaitu metode matching pencocokan tanaman. Sejalan dengan 

penulis yang sama-sama memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai 

kesesuaian lahan yang salah satu objeknya yaitu kopi robusta yang 

berpatokan untuk memudahkan kan dalam mengambil kebijakan. 

 

3. Berdasarkan penelitian (Reza Salima dkk.,2012) yang berjudul 

“Evaluasi Kriteria Kesesuaian Lahan Kopi Arabika  Gayo 2 Di Dataran 

Tinggi Gayor”. Saat ini kebijaksanaan pengembangan kopi diarahkan 

pada peningkatan produksi dan  kualitas fisik biji kopi. Agar dapat 

produksi dan kualitas fisik biji yang baik juga maksimal maka tanaman 

kopi Arabika harus ditanam pada lahan-lahan yang sesuai dan 

memenuhi persyaratan pada masing-masing varietas kopi tersebut. 

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengevaluasi kriteria lahan yang 

sesuai untuk  kopi Arabika Gayo 2 dan juga menetapkan karakteristik 

lahan berdasarkan iklim dan tanah yang menentukan kualitas fisik biji 

kopi Arabika Gayo dengan menggunakan metode survei dan analisis 

deskriptif.  Sejalan dengan penulis yang memiliki tujuan yang sama 

yaitu  untuk meningkatkan hasil produktivitas kopi  

 

4. Berdasarkan penelitian (Asep Mulyono Dkk.,2011) yang berjudul 

“Kesesuaian Lahan Untuk Komoditas Teh Di Wilayah Sagalaherang, 

Subang, Jawa Barat”. Konversi lahan perkebunan menjadi pemukiman, 

diversifikasi komoditas menjadi kelapa sawit dan umur teh yang masih 

muda yang menyebabkan penurunan produktivitas tanaman  teh. Adanya 

kecenderungan perubahan jenis komoditas dari teh menjadi sawit, 

diduga hanya melihat nilai ekonomisnya saja, tanpa mempertimbangkan 

aspek kondisi lahannya. Untuk itu perlunya suatu studi untuk menilai 

kondisi lahan sebagai bahan  dalam memtimbangkan penilaian lahan 

yang sesuai untuk komoditas teh. Dengan menggunakan teknik overlay 

seperti mencocokkan antara karakteristik lahan persyaratan tumbuh 
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tanaman. Sejalan dengan penulis yang dalam penelitiannya 

menggunakan metode overlay. 

 

5. Berdasarkan penelitian (Dwi Putro Sarwo.,2014) yang berjudul 

“Penentuan Lokasi Penanaman Kopi, Karet dan Kakao Berbasis Sistem 

Informasi Geografis”. Pengembangan perkebunan dapat mendorong dan 

menarik pertumbuhan dan sektor-sektor ekonomi  lainnya untuk menjadi 

pendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di Jember. 

Namun demikian masih banyak masalah dalam pengembangan 

perkebunan berkaitan dengan kondisi geografis Kabupaten Jember 

dalam memilih lokasi. penelitian ini  bertujuan untuk menemukan  

lokasi yang cocok untuk menanam pohon kopi, karet dan kakao di lokasi 

penelitian. Penelitian tersebut menggunakan metodologi Unified 

Process. Parameter penentuan mempertimbangkan di setiap lokasi 

adalah angin, curah hujan, topografi, suhu tanah dan bumi. Sejalan 

dengan penulis menggunakan teknologi SIG sebagai alat untuk 

menganalisis kesesuaian lahan  kopi robusta di Lampung Barat 
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 2.2 Landasan Konseptual 

 Adapun landasan konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

2.2.1 Kondisi Tanaman Kopi Robusta di Kabupaten Lampung Barat 

 

 

Gambar 3. Kopi Robusta 

Sumber: www.okezone.com 

 

Lampung Barat merupakan kabupaten penghasil kopi robusta terbesar di 

Lampung. Kopi robusta ini selain sebagai sumber penghasilan masyarakat 

setempat juga sebagai devisa negara. Dari jumlah seluruh masyarakat di 

lampung barat yang 42% penduduk berpenghasilan dari pertanian kopi. 

Lampung Barat di tahun 2019  produksi kopi robustanya mencapai 52.460 

ton ( Provinsi Lampung dalam angka 2020).  

 

Meskipun Lampung Barat sebagai penghasil kopi robusta tertinggi di 

Lampung, tetapi jumlah produktivitas mengalami penurunan yang awalnya 

pada tahun 2016 menghasilkan kopi sebesar 57.668 ton , mengalami 

penurunan di tahun 2017 hasil produksi kopi sebesar 51.485 ton, dan di 

tahun 2018 hasil produksi kopi mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan 

menjadi 52.573 ton, dan di tahun berikutnya mengalami penurunan 

sebanyak 113 ton menjadi 52.460 ton. Penurunan hasil produksi kopi ini 

diduga karena adanya lahan kopi yang beralih fungsi menjadi lahan 

terbangun. Namun kenyataan di lapangan lahan kopi bertambah sebesar 441 

Ha. Di tahun 2015 luas lahan kopi sebesar 53.610 Ha dan pada tahun 2018 

luas lahan kopi bertambah menjadi 54.051 Ha. Hal ini terjadi karena di 
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beberapa titik lokasi di Kabupaten Lampung Barat masyarakatnya 

berinisiatif mencari lahan baru untuk tanaman kopi (Hasil survey lapangan 5 

Agustus 2020) .  

 

Kesimpulan dari uraian diatas bahwa luas lahan kopi di Lampung Barat 

bertambah setiap tahun, namun berbanding terbalik dengan hasil 

produktivitasnya. Diduga lahan yang baru tersebut tidak sesuai sehingga 

perlu kajian mengenai kesesuaian lahan kopi robusta di Lampung Barat. 

 

 

2.2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Kopi Robusta  

Kopi robusta tidak membutuhkan tempat  yang  khusus untuk hidup dan  

tumbuh seperti halnya kopi arabika, kopi robusta mudah menyesuaikan diri 

dengan lingkungan. Jenis kopi ini dapat  tumbuh di hutan belantara dapat 

hidup di ketinggian 200-700 meter, dengan temperatur udara yang sekitar 

22-25°C, seperti yang terlihat pada di bawah ini:.  

 

Tabel 4. Persyaratan tumbuh kopi robusta 

 

Parameter S1           S2        S3           N 

Temperatur 22 – 25 28 – 32 19 – 22 <19 

Curah hujan 2.000 – 3.000 1.750 – 2.000 1.500 – 1.750 < 1.500 

Kelerengan 0 – 8 8 – 16 16 – 30  > 30 

tekstur tanah 
halus,agak 

halus 
Sedang agak kasar 

kasar, sangat 

halus 

Ketinggian 200 – 700 0 – 200 700 – 1.200 >1.200 

Sumber : Modifikasi  Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian  

RI  2011 dan Djaenuddin, dkk(2003). 

 

 

2.2.3 Lahan Yang Sesuai Untuk Tanaman Kopi Robusta 

Lahan (land) merupakan suatu wilayah dipermukaan bumi, mencakup 

semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang  

terletak di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, batuan 

induk, relief, tanah, hidrologi, hewan, dan tumbuhan serta segala sesuatu 

yang  yang berkaitan dengan aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; 
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mempunyai pengaruh terhadap tutupan lahan oleh manusia pada saat 

sekarang dan di masa akan datang (Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 

1975;dan FAO, 1976).  

  

 Evaluasi lahan adalah proses tataguna lahan yang direncanakan atau 

 Persyaratan pembanding yang penting untuk tutupan lahan yang akan 

diterapkan, dengan sifat-sifat atau kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan 

yang akan digunakan. sifat fisik lingkungan suatu wilayah yang dirinci ke 

dalam kualitas lahan dan setiap kualitas lahan terdiri atas satu atau lebih 

karakteristik lahan adalah hal yang diperlukan dalam melakukan  evaluasi 

lahan . Dengan cara tersebut , akan diketahui  kelas kesesuaian atau potensi 

lahan untuk jenis tutupan lahan tersebut.   

  

 Klasifikasi kesesuaian lahan adalah pengelompokan lahan berdasarkan 

kesesuaiannya atau kemampuannya untuk tujuan penggunaan tertentu. 

satuan peta tanah (SPT)  merupakan pengelompokan hasil survei yang 

dilakukan oleh ilmuwan tanah yang bertujuan sebagai dasar dan evaluasi 

untuk menentukan batas-batas penyebarannya. Istilah kemampuan lahan 

digunakan oleh banyak sistem klasifikasi lahan, terutama oleh Soil 

Conservation Service, USDA (Klingebiel & Montgomery,1961). 

 

 Kapabilitas merupakan kemampuan lahan untuk berproduksi, sedangkan 

suitability adalah kecocokan suatu  lahan untuk penggunaan tertentu. 

Kapabilitas lahan kadang-kadang diartikan pula sebagai penggolongan lahan 

yang didasarkan pada faktor-faktor penghambat yang merusakkan. Beberapa 

ahli mengemukakan bahwa istilah“capability” dan “suitability” merupakan 

dua istilah yang mempunyai arti yang sama, sehingga dapat saling 

menggantikan (interchangeable).   
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 Adapun aspek fisik yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut: 

1.  Ketinggian Tempat  

Ketinggian tempat dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan 

bentuk dari biji kopi robusta. Pengaruh dari ketinggian tempat yang 

berbeda tidak lepas dari adanya perbedaan temperatur udara dan curah 

hujan. Hubungan ketinggian tempat dengan temperatur udara dan curah 

hujan yaitu semakin tinggi ketinggian suatu lahan maka semakin rendah 

temperatur udara di wilayah tersebut maka curah hujannya pun semakin 

tinggi. Kopi robusta cocok ditanam pada ketinggian 200 sampai 700 

meter di atas permukaan laut.  

 

 2. Kemiringan Lereng  

Kemiringan lereng adalah kenampakan bumi yang bervariasi disebabkan 

oleh perbedaan ketinggian antara dua tempat atau lebih. Untuk daerah 

yang relatif datar memiliki nilai kemiringan lereng kecil dan untuk 

daerah yang relatif tinggi memiliki nilai kemiringan lereng yang besar. 

Satuan sudut kemiringan lereng dinyatakan dalam persen atau derajat. 

Dua titik yang berjarak horizontal 100 M dengan selisih tinggi 10 M 

membentuk lereng 10%, kecuraman 100% sama dengan kecuraman 45°. 

Kemiringan lereng dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kerusakan 

lahan dan menentukan tanaman apa yang tepat untuk ditanam di suatu 

lokasi. Pada penelitian ini kemiringan lereng dibagi menjadi empat kelas 

dan menggunakan satuan persen (%), kemiringan lereng yang sangat 

sesuai untuk jenis tanaman kopi robusta yaitu 0% sampai 8%. Kelas 

kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 5. Klasifikasi  kelerengan 

 

Kelerengan Klasifikasi 

<8% Datar 

 8%-16% Agak Curam 

16%-30% Curam 

>30% Sangat Curam 

Sumber: (Djaenudin & dkk, 2011) 
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 3.  Curah Hujan  

Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam 

penakar hujan yang terjadi pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak 

meresap,   dan  tidak mengalir. Satu milimeter unsur hujan artinya dalam 

cakupan satu meter persegi tempat datar dapat menampung air hujan 

sebanyak satu liter. Dalam penelitian ini menggunakan data curah hujan 

selama satu tahun dengan satuan milimeter per tahun. Curah hujan 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kopi. Setiap tanaman 

kopi membutuhkan curah hujan yang berbeda-beda. Untuk tanaman kopi 

jenis robusta tumbuh pada curah hujan yang tinggi yaitu 2.000 – 3.000 

mm per tahun.    

 

4. Temperatur Udara  

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tumbuhnya tanaman kopi 

robusta adalah temperatur udara. Temperatur juga berpengaruh terhadap 

laju metabolisme, fotosintesis, respirasi, dan transpirasi tumbuhan. Selain 

itu, temperatur juga berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme 

tanah. Fungsi temperatur udara pada kesesuaian lahan adalah menyatakan 

intensitas panas yang memiliki fungsi sebagai indikator tingkat atau 

derajat aktivitas molekuler. Setiap jenis tanah akan tumbuh baik pada 

temperatur yang berbeda-beda. Pada penelitian ini yang sangat sesuai 

kopi robusta yaitu di antara 15°C sampai 28°C. 

 

5. Tanah  

Tanah merupakan bagian yang terletak pada kerak bumi yang tersusun 

atas mineral dan bahan organik.  Selain itu tanah juga sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan  kopi robusta. Tanah dipengaruhi oleh temperatur 

dalam proses pelapukan, semakin tinggi temperatur maka proses 

pelapukannya pun semakin cepat. Tanah juga dipengaruhi oleh curah 

hujan yang berpengaruh kepada kekuatan erosi dan pencucian tanah. 

Melalui pendekatan pemahaman klasifikasi tanah, penggunaan tanah 

dikelola sesuai karakteristik dan potensinya. Agar memperoleh 

produktivitas kopi robusta yang optimal dan berkelanjutan. 
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2.2.4 Struktur Klasifikasi Kesesuaian Lahan  

Untuk menilai kesesuaian suatu lahan ada beberapa cara yaitu dengan 

penjumlahan, perkalian parameter,  atau mencocokkan karakteristik lahan 

dan kualitas lahan sebagai parameter dengan kriteria kelas lahan yang 

sesuai berdasarkan persyaratan tumbuh tanaman. Penggolongan kesesuaian 

lahan menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

49/Permentan/OT.140/4/2014  tentang  pedoman  teknis  budidaya  kopi  

yang  baik sebagai berikut: 

 

1. Kelas S1 : Sangat Sesuai (Highly Suitable) 

Klasifikasi lahan ini yaitu tidak memiliki pembatas yang 

serius dalam menerapkan pengelolaan yang diperlukan atau 

hanya memiliki pembatas yang tidak berarti dan tidak 

memiliki pengaruh nyata untuk produktivitas lahan serta akan 

menaikkan keperluan masukan dari apa yang diberikan. 

2.   Kelas S2 : Cukup Sesuai (Moderatly Suitable) 

Dalam klasifikasi lahan ini yaitu lahan yang memiliki 

pembatas yang agak serius dalam mempertahankan tingkat 

pengelolaannya yang harus diterapkan. Faktor pembatas 

tersebut akan mengurangi produktivitas lahan serta 

berkurangnya tingkat keuntungan dan meningkatnya 

masukan yang diberikan 

3.   Kelas S3 : Sesuai Marginal (Marginal Suitable) 

Lahan dalam klasifikasi ini memiliki pembatas serius untuk 

mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus dilakukan. 

Meskipun masih  batas normal, masukan yang diberikan 

pada kelas ini tinggi kebutuhan yang diperlukan oleh lahan 

yang memiliki tingkat kesesuaian S2. 

4. Kelas N  : Tidak Sesuai (Not suitable) 

 Lahan dengan faktor pembatas yang permanen, sehingga 

mencegah kemungkinan pengembangan lahan untuk 

penggunaan tertentu. Faktor pembatas ini tidak dapat 

dikoreksi dengan tingkat masukan yang normal. 
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2.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Produksi Kopi Robusta 

 Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi produksi kopi robusta yaitu 

sebagai berikut: 

1. Keadaan Fisik 

Adapun variabel yang termasuk dalam keadaan fisik adalah kesesuaian 

lahan yang meliputi : jenis tanah, temperatur , curah hujan, ketinggian 

dan kelerengan 

2. Permodalan 

Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi 

tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang baru yaitu produk 

pertanian. modal petani berupa barang diluar tanah seperti cangkul, alat 

pertanian lainnya bibit, pupuk dan lain-lain. 

3. Etos kerja (Tenaga kerja) 

Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu . 

tenaga kerja dalam usaha tani diklasifikasikan menjadi : tenaga kerja 

dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Penggunaan tenaga kerja 

usahatani seperti kegiatan pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan 

hingga panen. 

 

 

2.2.6 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem informasi geografis merupakan  suatu  sistem berbasis komputer 

yang mempunyai kapasitas dalam  mengatasi data bereferensi geografi yaitu 

memasukkan data, manipulasi , manajemen (pencadangan dan pemanggilan 

kembali),  dan analisis data, serta mengeluarkan hasil akhir. Hasil akhir  

yang dapat dijadikan sebagai tumpuan dalam mengambil keputusan 

(Aronoff 1989). 

 

 

2.2.7 ArcGIS 10.3.1 

ArcGIS merupakan software yang digunakan dalam melakukan 

penggabungan, modifikasi dan peningkatan dari 2 software ESRI yang 

sudah terkenal sebelumnya seperti ArcView GIS 3.3 (ArcView 3.3) dan 

Arc/INFO Workstation 7.2 (terutama untuk tampilannya). Setelah itu 
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berkembang dan meningkat kan kemampuan ArcGIS oleh ESRI yaitu 

berturut turut ArcGIS 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, dan terakhir saat ini ArcGIS 9.3  

(9.3.1) dan sekarang sudah ada ArcGIS 10. 

 

 

2.2.8 Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Metode Analytical Hierarchy Process adalah sebuah metode yang digunakan 

untuk pengambilan keputusan. Metode AHP membantu dalam menentukan 

prioritas dari beberapa kriteria dengan melakukan perbandingan 

berpasangan tiap kriteria..  Kemampuan dalam mempersepsikan hubungan 

antara hal-hal yang mereka amati, membandingkan dengan kriteria tertentu 

dan juga menilai perbedaannya. Tingkat kepentingan suatu variabel diberi 

nilai angka, kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang 

mempunyai prioritas tinggi dan berperan dalam mempengaruhi hasil sistem 

tersebut (Setiyadi, 2012). 

 

Menurut Saaty dalam Rahman, 2018 AHP memiliki skala dari 1 sampai 9 

merupakan skala terbaik dalam mengkualifikasikan pendapat. Skala nilai 

perbandingan berpasangan menurut Saaty adalah seperti tabel 8. Skala 

Penilaian Perbandingan berpasangan. 
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Tabel 6. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

 
No Tingkat 

Kepentingan 
Definisi Keterangan 

1 1 
Dua variabel yang sama 

pentingnya 

Dua variabel mempunyai 

pengaruh sama besar 

2 3 

 

Sebuah variabel sedikit 

lebih penting dari 

elemen lain 

 

Pendapat sedikit berpihak 

pada sebuah variabel 

dibandingkan dengan 

variabel yang lain 

3 5 

Sebuah variabel 

memiliki tingkat  lebih 

penting dari variabel 

yang lain 

Pendapat sedikit berpihak 

pada sebuah variabel 

dibandingkan variabel yang 

lain 

4 7 

Sebuah variabel sangat 

jelas lebih penting dari 

variabel lainnya 

 

Sebuah variabel secara kuat 

di senangi dan didominasi 

tampak dalam praktik 

5 9 

Sebuah variabel yang 

menunjukkan 

kepentingannya mutlak 

lebih penting dari 

variabel lain 

 

Sangat jelas bukti bahwa 

sebuah variabel lebih 

penting dari variabel lain 

6 2,4,6,8 

Nilai-nilai di antara dua 

pertimbangan yang 

berdampingan 

Nilai diperlukan sebuah 

kompromi 

7 
Kebalikan dari 

nilai diatas 

Bila elemen i mendapat nilai salah satu diatas  pada saat 

dibandingkan dengan elemen j, maka elemen j 

mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan 

elemen i 

Sumber : Thomas L.Saaty (1993) 

 

Dalam perhitungannya, AHP dilakukan dengan mencari nilai eigen vector 

dari matrik kriteria. Nilai eigen vector merupakan persentase kepentingan 

antara satu kriteria dengan kriteria lainnya (Rahman,2008). Setelah 

menemukan nilai eigen vector, maka melakukan pengujian konsistensi 

terhadap hasil AHP. Menurut Suryadi, 1998 dalam Rahman (2008), matriks 

perbandingan AHP dapat diterima jika nilai rasio konsistensi ≤ 0.1. 

Untuk menghitung rasio konsistensi/consistency ratio (CR) dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut : 

 

 

CR =  CI 

          RI 

 



22 

 

 Ratio Indeks (RI) adalah sebuah indeks acak yang besarnya berbeda sesuai 

dengan ordonya. Untuk matrik ber-ordo n, maka indeks konsistensi (CI) 

adalah : 

 

  

λ maksimal adalah nilai eigen terbesar dari matriks berordo n, didapat 

dengan cara menjumlahkan hasil perkalian dari jumlah kolom setiap 

kriteria dengan seluruh jumlah eigen vector. 

 

2.2.9 Metode Scoring Dan Pembobotan 

Metode skoring adalah suatu metode pemberian skor atau nilai terhadap 

masing-masing nilai parameter untuk menentukan tingkat kemampuannya 

(M Sholahudin 2013 dalam Ana, 2016).  

 

Metode pembobotan juga sering disebut weighting, ialah metode yang 

digunakan apabila setiap karakter memiliki peranan berbeda atau jika 

memiliki beberapa parameter untuk menentukan kemampuan lahan atau 

sejenisnya (M Sholahudin 2013 dalam Ana, 2016). 

 

 

2.2.10 Metode Tumpang Susun ( Overlay)  

Metode overlay adalah suatu proses penggabungan data dari layer yang 

berbeda.  Dalam melakukan overlay peta yang digunakan minimal dua peta 

untuk mendapatkan hasil berupa peta baru. Sehingga menghasilkan satu 

peta baru dari penggabungan  kedua peta yang memiliki informasi dari 

kedua peta tersebut (Drs. Tricahyono N.H.,M.Si, 2017) 

 

 

2.2.11 Teknologi Penginderaan Jauh 

Validasi lapangan menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh. Teknologi 

Penginderaan Jauh berperan penting dalam melakukan penelitian ini karena 

untuk melihat seberapa akuratnya peta yang dihasilkan dengan realita di 

lapangan. Penelitian ini  merujuk pada Peraturan Kepala Badan Informasi 

CI =   

        n – 1 
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Geospasial Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta 

Dasar. Adapun penelitian ini menggunakan citra satelit sentinel 2A yang di 

klasifikasi menggunakan klasifikasi terbimbing (supervised). Klasifikasi 

terbimbing itu sendiri merupakan klasifikasi yang dilakukan dengan 

petunjuk analisis supervised. Adapun kriteria pengelompokan kelas 

ditetapkan berdasarkan atribut  kelas class signature yang didapatkan 

melalui pembuatan area contoh training area. Setelah mendapatkan hasil 

klasifikasi terbimbing tersebut kemudian lakukan pengujian ketelitian 

atribut yang dengan cara melakukan  perhitungan confusion matrix untuk 

melihat tingkat akurasi sesuai dengan pedoman teknis ketelitian peta dasar . 

adapun standarisasi  ketelitian atribut yang harus dipenuhi untuk beberapa 

unsur rupa bumi yaitu : 

 

1. Persamaan Matriks Uji Ketelitian Atribut 

 

Tabel 7. Matriks Uji Ketelitian Atribut 

DATA 

TERKLASIFIKASI 
DATA 

TOTAL 

BARIS 

A X11 X12 X13 X1 

B X21 X22 X23 X2 

C X11 X12 X13 X3 

Total Kolom X11 X12 X13 N 

Sumber: Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial 

Nomor 15 tahun 2014 

 

Keterangan :  

 A,B,C = Atribut objek pada peta 

a,b,c    =  Atribut objek di lapangan 

 

 

Dari Matriks Uji ketelitian tersebut dapat dihitung nilai ketelitian atribut 

(Overall accuracy) suatu unsur peta dasar sebagai yaitu: 

Overall accuracy =  ( ∑     
    /N) x 100% 

N = Banyaknya piksel dalam contoh 

X3 = Nilai diagonal dari matrik kontingen baris ke i dan kolom ke i 
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2. Ketelitian atribut/semantik/tematik unsur rupabumi yang harus terpenuhi 

 

Tabel 8. Ketelitian atribut/semantik/tematik unsur rupabumi 

Uji Ketelitian Atribut Ketelitian 

a. Garis Pantai Sesuai Ketelitian Geometri Peta 

b. Hipsografi Sesuai Ketelitian Geometri Peta 

c. Perairan 85% 

d.  Nama rupabumi    90% 

e. Batas Wilayah 90% 

f. Transportasi dan Utilitas 90% 

g. Bagunan dan Fasilitas umum 85% 

h. Penutup Lahan 85% 

Sumber: Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial 

Nomor 15 tahun 2014 

 

Catatan : Untuk kriteria penilaian semakin tinggi persentase, semakin tinggi  

ketelitiannya 

 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Kopi termasuk salah satu komoditas unggulan di sektor perkebunan. 

Lampung Barat adalah salah satu daerah penghasil kopi robusta terbesar di 

Provinsi Lampung (aswandi., 2009). Meskipun Lampung Barat sebagai 

kabupaten penghasil kopi robusta tertinggi di Lampung, tetapi jumlah 

produksi kopi robusta yang dihasilkan mengalami penurunan yang awalnya 

pada mengalami kenaikan dan penurunan hasil produksi secara signifikan 5 

tahun terakhir  (Lampung Barat dalam angka tahun 2014-2019).  

 

Penurunan hasil produksi kopi di Kabupaten Lampung Barat diduga karena 

adanya lahan kopi yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun. Tetapi 

kenyataan di lapangan lahan kopi bertambah sebesar 441 Ha  (survey 

lapangan 5 Agustus 2020). Meskipun demikian, produksi kopi tetap 

mengalami penurunan, sempat mengalami kenaikan namun tidak signifikan 

pada tahun 2018 sebanyak 1.088 ton, dan  tahun 2019 tidak terjadi 

pertambahan luas lahan namun produktivitas kopi tetap mengalami 

penurunan sebanyak 113 ton dari tahun sebelumnya. Produktivitas kopi  

ditentukan oleh beberapa faktor seperti keadaan fisik, permodalan dan etos 
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kerja (Badan Penelitian Dan Perkembangan, Kementerian Pertanian RI, 

2010).  

 

Adapun variabel yang termasuk dalam keadaan fisik adalah kesesuaian 

lahan . Karakteristik lahan yang sesuai untuk tanaman kopi robusta yaitu 

tanah latosol karena tanah latosol mampu menyerap air dengan baik 

sehingga bisa menahan erosi, kemudian untuk temperatur yang sesuai 

suhunya berkisar 22-25
 ○

C,  lalu untuk curah hujan yang baik berkisar 2000-

3000 mm, untuk ketinggian yang sesuai berkisar 200-700 mdpl, dan 

kelerengan yang sesuai berkisar <8% (Permentan RI Nomor 

49/OT.140/4/2014). Kemungkinan lahan yang baru tersebut tidak sesuai 

sehingga perlu kajian mengenai kesesuaian lahan untuk tanaman kopi 

robusta di Kabupaten Lampung Barat.  

 

Upaya untuk menganalisis dalam penelitian ini menggunakan Teknologi 

Sistem informasi Geografis dengan aplikasi Arcgis, kemudian dapat 

diklasifikasikan merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 Tentang Pedoman Teknis 

Budidaya Kopi Yang Baik. Metode  untuk menentukan  kesesuaian 

lahannya yaitu menggunakan metode scoring dan pembobotan. Parameter 

atau data spasial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu temperatur, 

curah hujan, jenis tanah, ketinggian, kelerengan dan tutupan lahan  di 

berikan nilai atau  scoring dan bobot pada setiap parameter, parameter yang 

paling berpengaruh  mempunyai bobot yang lebih besar dibandingkan dengan 

parameter yang kurang berpengaruh dalam penelitian ini, melakukan 

perhitungan bobot tiap parameter  diperoleh dari perhitungan dengan 

metode AHP (Analytical Hierarchy Process), Kemudian selanjutnya 

lakukan teknik overlay yaitu  menggabungkan semua peta-peta yang 

menjadi parameter, melakukan penjumlahan nilai score dan bobot hasil 

overlay, kemudian mengklasifikasikan tingkat kesesuaian lahan dalam 

beberapa kelas yaitu sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai marginal dan tidak 

sesuai serta menganalisa lokasi mana saja yang termasuk dalam kelas 

kesesuaian lahan tersebut. 
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Setelah mendapatkan peta kesesuaian lahan untuk tanaman kopi robusta di 

Kabupaten Lampung Barat, dalam penelitian ini perlu melakukan validasi 

lapangan untuk mengetahui kebenaran dari hasil peta ini Validasi Lapangan 

diperlukan untuk mengetahui fakta dilapangan.Untuk memudahkan dalam 

memahami kerangka konseptual dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

 

sss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4. Kerangka konseptual 

  Sistem informasi geografis 

 Aplikasi arcgis 

 Permentan RI Nomor 

49/OT.140/4/2014). 

 Parameter yang digunakan 

peta ketinggian, peta curah 

hujan,  peta jenis tanah, peta 

kelerengan peta temperatur 

dan peta tutupan  lahan 

 Pemberian scoring dan bobot 

 Overlay 

 Merekomendasikan lahan 

baru sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil produksi 

kopi  robusta 

  

 Mengetahui 

tingkat kesesuaian 

lahan untuk 

tanaman kopi 

robusta di 

Kabupaten 

Lampung Barat 

 

Survey lapangan 

 Perkebunan kopi  

robusta di Kabupaten 

Lampung  Barat 

 alih fungsi lahan kopi  

menjadi lahan 

terbangun 

 Lahan kopi bertambah 

 Lahan yang tidak 

sesuai  

 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi yang diambil dalam  penelitian ini yaitu Kabupaten Lampung 

Barat, Provinsi Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Batas Administrasi Kabupaten Lampung Barat 

 

 

Kabupaten Lampung Barat yang letaknya berada pada 4
o 

47' sampai 

dengan 5
o
 56' 42" Lintang Selatan dan 103

o
 35' 08" sampai dengan 

104
o
,33',51" bujur timur. Wilayahnya terdiri dari 15 kecamatan dan 

memiliki luasan 2064.40 km
2
. secara administratif  Kabupaten 

Lampung Barat dibatasi oleh: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Ogan Komering Ulu Selatan 

(Sumatera Selatan); 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, 

Kabupaten Tanggamus; 
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3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, 

Kabupaten Way Kanan; dan 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat 

 

 

3.2  Diagram Alir Penelitian 

 Diagram alir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 
Gambar 6. Diagram alir penelitian 

Mulai 

Studi Literatur 

Parameter: 

1.Peta ketinggian 
2. Peta kelerengan  

3. Peta curah hujan 

4. Peta jenis tanah 
5. Peta temperatur 

6. Peta tutupan lahan 

Overlay Parameter 

Pembobotan Parameter 

Perolehan data 

selesai 

Proses pengolahan data 

Analisa 

PengumpulanData 

Skoring parameter yang digunakan 

Penyajian 

persiapan 

Data kuisioner AHP 

Perhitungan pembobotan 

dengan  Ms.Excel 

mengunakan metode AHP 

Klasifikasi 

Peta kesesuaian lahan untuk tanaman kopi 

robusta di Kabupaten Lampung Barat 

Peta kesesuaian lahan untuk tanaman kopi 

robusta di Kabupaten Lampung Barat 

 

Validasi Lapanagan 

tidak 
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3.3 Tahap Persiapan 

Langkah awal penelitian ini yaitu dengan adanya tahap persiapan yang 

terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut: 

 

 3.3.1  Persiapan Administrasi  

Hal-hal yang perlu dipersiapkan berupa surat izin penelitian 

dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) 

Kabupaten Lampung Barat. 

 

 3.3.2  Pengumpulan Studi Literatur 

Tahap ini merupakan tahapan untuk memperoleh teori-teori 

yang mendukung penelitian terkait masalah yang diangkat. 

Tahapan ini dilakukan dengan membaca buku, jurnal 

penelitian terdahulu dan internet yang bertujuan untuk 

memahami materi yang akan diteliti. 

Materi yang dikumpulkan berkaitan pada Peraturan yang 

mengatur kesesuaian lahan kopi robusta, sistem informasi 

geografis (SIG), dan Statistika dan perhitungan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP).  

 

 3.3.3  Persiapan Peralatan 

  Alat yang di dalam pergunakan dalam penelitian ini: 

 a.Laptop  

 b.Printer 

c.Flashdisk 

 d.Alat tulis 

 e.Sistem Operasi Windows 8 (64 Bit ) 

 f.Software ArcGIS versi 10.3 

 g Microsoft Office Word 2010 

 h. Microsoft Office excel 2010 
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3.4  Tahapan Pengumpulan Data 

 Penelitian : 

a. Data primer  

Pengumpulan data primer merupakan pengumpulan data yang 

dilakukan sendiri di lapangan melalui wawancara, peninjauan lokasi 

atau pengamatan, dokumentasi, perhitungan maupun kuesioner 

kepada responden. 

 

b. Data sekunder  

Pengumpulan data sekunder merupakan data yang digunakan dalam 

mengolah peta yang diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan 

dinas badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) 

Kabupaten Lampung Barat dalam bentuk shapefile (shp) data 

sekunder yang dikumpulkan sebagai berikut: ketinggian, 

kelerengan, curah hujan, temperatur, jenis tanah dan tutupan lahan. 

 

 

3.5 Tahapan Proses Pengolahan Data 

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, tahap selanjutnya adalah 

tahap proses atau pengolahan data. Langkah selanjutnya yaitu : 

3.5.1 Perhitungan Pembobotan Keputusan Metode  Analisis Hierarchy 

Process (AHP) dengan Microsoft Excel 

Untuk mengetahui parameter yang lebih mendominasi atau  lebih 

berpengaruh dari yang lain dalam penentuan kesesuaian lahan kopi 

robusta yaitu dengan metode pembobotan AHP (Analisis Hierarchy 

Proces). Metode ini dilakukan dengan  membandingkan tiap parameter 

dengan  memberikan nilai 1-9 semakin tinggi nilai yang diberikan maka 

akan semakin penting parameter tersebut. Berikut tabel hasil pengisian  

dari 2 instansi yaitu Bappeda dan Dinas Perkebunan Kabupaten 

Lampung Barat.  
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Pengolahan data dalam penelitian dengan metode AHP meliputi : 

1. Menghitung Matriks Berpasangan 

 Membandingkan  hasil data dari kelima kueoner 

. 

Tabel 9. Hasil Perhitungan Matrik Berpasangan 
 

Tujuan/Goals A
1
 A

2
 A

3
 A

4
 A

5
 A

6
 

A
1
 1 0,200 1,362 1,480 0,280 2,440 

A
2
 5,000 1 1,107 1,907 1,284 2,295 

A
3
 0,734 0,904 1 1,320 0,787 2,280 

A
4
 0,676 0,524 0,758 1 0,547 2,133 

A
5
 3,571 0,779 1,271 1,829 1 3,000 

A
6
 0,410 0,436 0,439 0,469 0,333 1 

Jumlah 11,391 3,842 5,936 8,005 4,231 13,149 

 

 

2. Menghitung Matriks Ternormalisasikan 

Menghitung Matrik Ternormalisasikan Angka dalam setiap sel dibagi 

dengan jumlah pada kolom maka akan menghasilkan matrik yang 

telah dinormalkan atau Ternormalisasikan. 

 

Tabel 10. Hasil matrik ternormalisasikan 

 

Faktor A1 A2 A3 A4 A5 A6 JUMLAH AIGEN 

A1 0,088 0,052 0,229 0,185 0,066 0,186 0,806 0,134 

A2 0,439 0,260 0,186 0,238 0,304 0,175 1,602 0,267 

A3 0,064 0,235 0,168 0,165 0,186 0,173 0,992 0,165 

A4 0,059 0,136 0,128 0,125 0,129 0,162 0,740 0,123 

A5 0,314 0,203 0,214 0,229 0,236 0,228 1,423 0,237 

A6 0,036 0,113 0,074 0,059 0,079 0,076 0,437 0,073 

JUMLAH 1 1 1 1 1 1 6 1 

 

 

3. Menghitung Rasio Konsistensi 

Dalam  melakukan  perhitungan  Rasion  Konsistensi  terdapat  

beberapa tahap, yaitu : 

 

1. Melakukan Perkalian matrik antara Matrik Berpasanga dengan Rata-

rata matrik ternormalisasikan. 
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 Tabel 11. Hasil perkalian matrik antara matrik berpasangan dengan rata-

rata matriks ternormalisasi 

 

Vektor A1 A2 A3 A4 A5 A6 jumlah/Tot.Row 

A
1
 0,13 0,05 0,23 0,18 0,07 0,18 0,839443 

A
2
 1,33 0,27 0,18 0,24 0,30 0,17 2,491819 

A3 0,10 0,24 0,17 0,16 0,19 0,17 1,020575 

A
4
 0,09 0,14 0,13 0,12 0,13 0,16 0,764320 

A
5
 0,48 0,18 0,21 0,23 0,24 0,22 1,555740 

A
6
 0,06 0,03 0,07 0,06 0,08 0,07 0,368942 

 

2. Langkah selanjutnya melakukan perhitungan untuk menemukan nilai 

rata-rata maksimal (λ maks) dengan perhitungan Jumlah Vektor 

Konsistensi/jumlah Parameter (n). Jumlah konsistensi sendiri diperoleh 

dari jumlah rasio konsistensi dibagi dengan aigen.  

 

λ maks =  39,57979842 

6 

λ maks = 6,59663307 

 

3. Menghitung nilai Consistency Index (CI)  

 

CI  =  λ maks – n 

   n – 1 

 

   CI  =  6,59663307 –  6 

                   6-1 

 

   CI  =  0,119326614 

 

4 .  Menghitung nilai Consistency Ratio (CR) berdasarkan nilai Random 

Index (RI)  

 

CR  =  CI 

              RI 

CR  =  
0,119326614 

              1,24 

 

CR  =  0,09623114 atau 0,1 
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Nilai 0.1 ini menyatakan bahwa rasio konsistensi dari perhitungan 

tersebut adalah 10%. Menurut Suryadi, 1998 matriks perbandingan 

AHP dapat diterima jika nilai rasio konsistensi ≤ 0.1, maka hasil 

perhitungan ini dapat digunakan. 

 

5. Perhitungan Bobot Parameter 

Bobot Parameter didapat dari matrik Rasio Konsistensi, adapun nilai 

bobot tiap Parameter sebagai Berikut : 

 

Tabel 12. Nilai bobot parameter AHP 
 

No

. 

Parameter Bobot persentase (%) 

1. Jenis Tanah 0,27 

0. 

27% 
2. Tutupan lahan 0,24 24% 

 
3. Curah Hujan 0,17 17% 

 
4. Ketinggian 0,13 13% 
5. Temperatur 0,12 12% 
6 Kelerengan 0,07 7% 

 
 Total 1.00 100% 

 

Sumber : Perhitungan hasil data 

 

 

3.5.2 Klasifikasi Parameter 

Pada proses klasifikasi setiap parameter akan diurutkan dari yang 

berpengaruh hingga tidak berpengaruh dengan nilai yang berdasarkan 

peraturan  ataupun  berbagai  sumber  sebagai  acuannya.  Yang 

berpengaruh  akan  memiliki  nilai  yang besar  sedangkan  yang 

sedikit/tidak memiliki pengaruh mendapatkan nilai yang kecil. 

Memasukkan setiap klasifikasi ke dalam attribute tiap parameter pada 

aplikasi Sistem Informasi Geografis. 
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1. Klasifikasi parameter ketinggian 

 

Tabel 13. Klasifikasi parameter ketinggian 

 

Ketinggian Skor Klasifikasi 

200-700 4 Sangat sesuai 

0-200 3 Cukup sesuai 

700-1200 2 Sesuai marginal 

>1200 1 Tidak sesuai 

Sumber: Permentan RI Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 

 

 

 
 

 
Gambar 7. Hasil pembuatan skor klasifikasi di Attributte parameter 

ketinggian 
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2. Klasifikasi Parameter Kelerengan 

 

Tabel 14.  Klasifikasi parameter kelerengan 

 

Kelerengan Skor Klasifikasi 

<8% 4 Sangat sesuai 

 8%-16% 3 Cukup sesuai 

16%-30% 2 Sesuai marginal 

>30% 1 Tidak sesuai 

Sumber: Permentan RI Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 

 

 

 

 

Gambar 8. Hasil pembuatan skor klasifikasi di Attributte parameter 

kelerengan 
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3. Klasifikasi Parameter Curah Hujan 

 

Tabel 15. Klasifikasi parameter curah hujan 

 

Curah Hujan Skor Klasifikasi 

2000-3000 4 Sangat sesuai 

1750-2000 3 Cukup sesuai 

1500-1750 2 Sesuai marginal 

<1500 1 Tidak sesuai 

 Sumber : Permentan RI Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 

 

 

 
 

 
Gambar 9. Hasil Pembuatan skor klasifikasi di attributte  parameter 

curah hujan 
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4. Klasifikasi Parameter Temperatur 

 

Tabel 16. Klasifikasi parameter temperatur 

 

Temperatur Skor 
Klasifikasi 

22-25 4 Sangat sesuai 

21-22 3 Cukup sesuai 

19-21 2 Sesuai marginal 

<19 1 Tidak sesuai 

       Sumber: Permentan RI Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 

 

 

 

 

 

Gambar10. Hasil pembuatan skor klasifikasi di attributte parameter 

temperatur 
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5. Klasifikasi Parameter Jenis Tanah 

 

Tabel 17. Klasifikasi Parameter Jenis Tanah 

 

Jenis Tanah Skor Klasifikasi 

Latosol, Andosol, Aluvial 4 Sangat sesuai 

Gleisol 3 Cukup sesuai 

Regosol, Padsolik  2 Sesuai marginal 

Organosol,Gawir  1 Tidak sesuai 

    Sumber: Permentan RI Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 

 

 

 

 

Gambar 11. Hasil pembuatan skor klasifikasi di attributte parameter 

 jenis tanah 
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6. Klasifikasi Parameter Tutupan lahan 

 

Tabel 18. Klasifikasi Parameter  Tutupan lahan 

 

Tutupan lahan Skor Klasifikasi 

Perkebunan, ladang, tegalan 4 Sangat sesuai 

Hutan rimba, semak blukar 3 Cukup sesuai 

Pemukiman 2 Sesuai marginal 

Danau, sawah, tambak 1 Tidak sesuai 

Sumber: Permentan RI Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 

 

 

 

 

Gambar 12. Hasil pembuatan skor klasifikasi di attributte parameter 

 tutupan lahan 
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3.5.3 Overlay 

Overlay adalah cara untuk menggabungkan beberapa data menjadi 

satu data  dan  menghasilkan  data  informasi  baru.  Pada  proses  

overlay terdapat 3 tahapan yaitu : 

1. memasukkan bobot dari perhitungan AHP ke dalam attribute table 

tiap parameter. 

2. Proses Overlay yang digunakan yaitu teknik Union. Dimana pada 

proses ini dilakukan penggabungan pada tiap parameter yang 

digunakan yaitu, Tutupan lahan, Curah Hujan, Temperatur  Jenis   

Tanah, Kemiringan Lereng, dan Ketinggian. 

 

 

 

 

Gambar 13. Hasil overlay dari semua parameter 
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3.5.4  Nilai Akhir 

Skoring adalah nilai pengambilan keputusan dengan cara memberi 

skor pada masing-masing Parameter. Dalam Skoring nilai skor 

didapatkan dari perhitungan pembobotan AHP terhadap 6  parameter. 

1. Perhitungan skor 6 Parameter 

Setelah Muncul hasil dari Overlay kemudian melakukan 

perhitungan untuk memperoleh skor total dari 6 parameter dengan 

cara menghitungnya menggunakan field calculator pengolah data 

spasial. 

  

Kesesuaian lahan = (24 * Skor Tutupan lahan) + (27 * Skor Jenis 

Tanah) + (17 * Skor Curah Hujan + (12 * Skor Temperatur) + (13 * 

Skor Ketinggian) + (7 * Kelerengan) 

  

Hasil dari kesesuaian Lahan ini yaitu berupa peta yang diklasifikasi 

menjadi empat  kelas yaitu sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai 

marginal dan tidak sesuai. 

Dengan interval kelas : 

                   
                        

                
 

 

                 
      

 
 

 

=   90,75 atau 91 

 

Tabel 19. Kelas interval pada kesesuaian lahan kopi robusta 

 

No Skor  Klasifikasi 

1 37-128 Tidak Sesuai 

2 129-220 Sesuai Marginal 

3 221-312 Cukup Sesuai 

4 313-400 Sangat Sesuai  
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3.6 Tahap Analisis 

Untuk mengetahui kebenaran dari hasil peta maka dilakukan validasi. 

Validasi diperlukan untuk mengetahui kesesuaian penelitian di 

lapangan. Validasi lapangan menggunakan Teknologi Penginderaan 

Jauh. Dalam hal ini teknologi penginderaan jauh berperan penting 

dalam melakukan penelitian ini karena untuk melihat seberapa 

akuratnya peta yang dihasilkan dengan realita di lapangan. Penelitian 

ini  merujuk  pada Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial 

Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar. 

 

Adapun penelitian ini menggunakan citra satelit sentinel 2A yang 

diklasifikasi menggunakan klasifikasi terbimbing (supervised). 

Klasifikasi terbimbing itu sendiri adalah klasifikasi yang dilakukan 

dengan petunjuk analisis supervised, dimana kriteria pengelompokan 

kelas ditetapkan berdasarkan atribut kelas class signature yang 

diperoleh melalui pembuatan area contoh training area. Setelah 

mendapatkan hasil klasifikasi terbimbing tersebut kemudian lakukan 

pengujian ketelitian atribut yang dengan cara melakukan  perhitungan 

confusion matriks untuk melihat tingkat akurasi sesuai dengan pedoman 

teknis ketelitian peta dasar. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1  Simpulan 

Dalam menentukan lahan yang sesuai untuk kopi robusta di Lampung Barat 

maka dilakukan perhitungan bobot menggunakan metode AHP dengan 

mempertimbangkan 6 parameter yaitu jenis tanah, ketinggian, curah hujan, 

tutupan lahan, temperatur dan kelerengan sebagai penunjang dalam 

penentuan lahan yang sesuai untuk kopi robusta.   

 

Dari hasil kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa daerah 

Kabupaten Lampung Barat memiliki tingkat kesesuaian yang terbagi 

menjadi yaitu lahan sangat sesuai mencapai 34,84% dengan luasan 

72329,47 Ha, lahan cukup sesuai mencapai 57,10% dengan luasan 

118531,50 Ha, lahan sesuai marginal  mencapai 2,65% dengan luasan 

5493,39 Ha, dan lahan tidak sesuai 5,42% dengan luasan 11245,25 Ha. 

 

Selanjutnya untuk mengetahui tanaman kopi yang berada pada lahan sesuai 

yaitu dengan cara melakukan analisis lahan eksisting kopi terhadap tingkat 

kesesuaian lahan yang mendapatkan luasan sebagai berikut : tanaman kopi 

yang berada pada kelas sangat sesuai memiliki luasan sebesar 55510,48 Ha 

atau 37,95 %, kemudian tanaman kopi yang berada pada kelas cukup sesuai 

memiliki luasan sebesar 81770,05 atau 55,91%, selanjutnya tanaman kopi 

yang berada pada kelas sesuai marginal sebesar 2255,80 Ha atau 1,54 %  

dan tanaman kopi yang berada pada kelas tidak sesuai memiliki luasan 

sebesar 6719,10 Ha atau 4,59 % dari jumlah total luasan tanaman kopi yang 

berada di Kabupaten Lampung Barat sebesar 146255,42 Ha. 

 

Dari penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesesuaian lahan 

pengaruhnya sedikit di Kabupaten Lampung Barat karena lahan yang berada 
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di Kabupaten Lampung Barat rata-rata berpotensi atau sesuai untuk 

ditanami kopi robusta oleh karena itu, menurunnya hasil produksi kopi 

bukan hanya faktor lahan yang tidak sesuai melainkan ada faktor lain seperti 

permodalan dan etos kerja. 

 

 

5.2   Saran 

Dari kajian lahan yang dilakukan oleh peneliti hampir rata-rata lahan yang 

digunakan sesuai dan berpotensi untuk ditanami kopi. Namun meskipun 

demikian penurunan hasil produksi kopi di Kabupaten Lampung Barat tetap 

menurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurunnya hasil produksi kopi di 

Kabupaten Lampung Barat bukan hanya karena faktor lahannya yang tidak 

sesuai melainkan ada faktor lain seperti permodalan dan etos kerja. 

Sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian 

lanjutan mengenai faktor lain seperti permodalan dan etos kerja sebagai 

upaya untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih baik. 

 

 Selanjutnya untuk pemerintah terkait diharapkan dapat membantu 

mengarahkan masyarakat setempat, untuk menanam kopi pada lahan yang 

sangat sesuai dan cukup sesuai untuk budidaya  dan pengembangan kopi 

robusta, agar hasil produksi kopinya maksimal.  
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