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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, 

hidrologi, dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi 

penggunaannya (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2018). Lahan merupakan bagian 

dari bentang alam (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik 

termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi 

alami (natural vegetation) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh 

terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976 dalam Ritung S.,dkk, 2011 ). Lahan 

dalam pengertian yang lebih luas termasuk yang telah dipengaruhi oleh berbagai 

aktivitas flora, fauna dan manusia baik di masa lalu maupun saat sekarang, seperti 

lahan rawa dan pasang surut yang telah direklamasi atau tindakan konservasi 

tanah pada suatu lahan tertentu.  

Lahan merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, 

sedangkan jumlah manusia yang membutuhkan lahan untuk aktivitasnya terus 

meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab 

munculnya penggunaan lahan yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian dalam 

penggunaan lahan dapat menyebabkan menurunnya produktvitas lahan tersebut 

(Bonan, G. B 2013). Untuk menyikapi permasalahan tersebut dibutuhkan 

perencanaan dan kebijakan yang matang agar nantinya tidak timbul masalah yang 

berkelanjutan (Baja, S., et al. 2018 ). 
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Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan 

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

evaluasi lahan akan memberikan informasi dan/atau arahan penggunaan lahan 

sesuai dengan keperluan (Ritung S.,dkk, 2007). Penggunaan lahan secara umum 

(major kinds of landuse)  adalah penggolongan penggunaan lahan secara umum 

seperti pertanian tadah hujan, pertanian beririgasi, padang rumput, kehutanan, atau 

daerah rekreasi. Penggunaan lahan secara umum biasanya digunakan untuk 

evaluasi lahan secara kualitatif atau dalam survei tinjau (reconaissance) 

(Hardjowigeno dan Widiatmaka,2018). 

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang 

dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, dimana ke arah darat wilayah pesisir 

meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih 

dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air 

asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih 

dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan 

aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti 

penggundulan hutan dan pencemaran  (Undang-Undang no 27 tahun 2007 tentang 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil). 

Lahan di wilayah pesisir yang secara ekonomis dan lingkungan dinilai kurang 

menguntungkan di desain supaya lebih bernilai dan memberikan keuntungan yang 

lebih banyak bagi masyarakat.  Beberapa upaya pemanfaatan yang dapat 

dilakukan adalah dengan konservasi, reklamasi, dan rehabilitasi.Pemanfaatan 

sumberdaya wilayah pesisir yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda hanya 
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dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan dengan perencanaan dan 

pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan (Ali, 2015). 

Optimasi lahan pesisir untuk pertanian merupakan usaha meningkatkan 

pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usahatani tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui upaya perbaikan dan 

peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usahatani yang 

lebih produktif. Kegiatan optimasi lahan pertanian diarahkan untuk memenuhi 

kriteria lahan usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 

perternakan dari aspek teknis, perbaikan fisik dan kimiawi tanah, serta 

peningkatan infrastruktur usahatani yang diperlukan (Direktorat jenderal 

perluasan dan pengelolaan lahan kementerian pertanian,2013). 

Kawasan pesisir rmempunyai potensi yang sangat tinggi, potensi tersebut 

antara lain: 1) sumber daya yang dapat diperbaharui (hutan mangrove, terumbu 

karang, padang lamun, dan rumput laut dan sumber daya perikanan laut); 2) 

sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, terdiri atas sumber daya mineral dan 

geologis; jasa–jasa lingkungan misalnya environmental service (kawasan 

perlindungan dan sistem penyangga kehidupan), pariwisata, transportasi, dan 

sumber energi (Harahab, 2010 dalam Ekosafitri K.,dkk, 2017). Sumber daya yang 

berada di Kawasan Pesisir Losari mempunyai banyak keanekaragaman seperti 

adanya hutan mangrove di Desa Prapag Kidul, adanya tempat pariwisata di Desa 

Prapag Kidul, sumber daya perikanan yang beragam seperti perikanan tambak dan 

perikanan tangkap di laut, sumber daya pertanian di Kawasan Pesisir Losari 

begitu melimpah mulai dari pertanian tambak, pertanian dll. 
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Potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan di Pesisir Losari yaitu 

budidaya pertanian. Namun, terdapat kendala didalam pengembangan budidaya 

pertanian di Pesisir Losari diantaranya yaitu ketika musim hujan pasokan air di 

saluran irigasi Pesisir Losari sangat melimpah sehingga menyebabkan banjir. 

Namun, pada saat musim kemarau pasokan air irigasi di Pesisir Losari berkurang 

sehingga membuat lahan pertanian terbengkalai dan tidak ditanam komoditi 

pertanian (Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Losari).  

Hal ini membuat menurunnya produktifitas lahan pertanian di Pesisir Losari. 

Guna meningkatkan produktifitas lahan pertanian pada saat musim kemarau perlu 

adanya pergantian jenis tanaman dari tanaman yang perlu pasokan air banyak ke 

tanaman yang tidak memerlukan pasokan air yang melimpah. Tanaman yang 

tahan di saat musim kemarau salah satunya yaitu tanaman semangka. Selain daya 

tahan tanamnya yang kuat semangka juga mempunyai daya jual yang tinggi. 

Namun, penelian terkait tanaman semangka dilahan Pesisir Losari belum 

dilakukan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut agar nantinya bisa 

menghasilkan produktifitas yang tinggi (Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan 

Losari). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik dan kualitas lahan di kawasan pesisir Losari? 

2. Bagaimana tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman semangka di kawasan 

pesisir Losari? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui karakteristik dan kualitas lahan di Kawasan Pesisir Losari. 

2. Mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman semangka di Kawasan 

Pesisir Losari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Dapat memperluas wawasan peneliti tentang kesesuaian lahan untuk 

tanaman semangka di Kawasan Pesisir Losari. 

2. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah Kabupaten Brebes berdasarkan Kesesuaian Lahan Untuk 

Tanaman Semangka di Kawasan Pesisir Losari dalam rangka pembangunan 

ekonomi masyarakat dan pengolahan lahan Pesisir Losari. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat dapat menggunakan lahan yang sesuai dengan karakteristiknya. 

b. Meningkatkan perekonomian masyarakat di Pesisir Losari Kabupaten Brebes 

dengan menanam dan menjual buah semangka. 
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