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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Geomorfologi 

Geomorfologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuklahan (landform) 

yang membentuk permukaan bumi, diatas dan dibawah permukaan laut dan 

menekankan pada cara terjadinya serta perkembangannya dalam konteks 

keruangan (Verstappen, 1982 dalam Endarto D.,dkk, 2007).  

Menurut Surastopo Hadisumarno (1985) dalam (Endarto D.,dkk, 2007) 

geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuklahan (landform), yaitu 

mengenai proses yang terjadi padanya, genesanya, serta kaitan dengan 

lingkungannya. Bentuklahan dapat dibedakan antara yang berukuran besar 

(pegunungan, gunungapi, dataran) dan yang berukuran kecil (bukit, lembah, kipas 

aluvial, dan lain sebagainya). Geomorfologi memiliki kaitan dengan kehidupan 

manusia karena berhubungan dengan potensi sumberdaya yang terdapat di suatu 

wilayah beserta dengan ancaman bencananya. Oleh karena itu, ilmu Geomorfologi 

dapat digunakan sebagai dasar analisis pemanfaatan sumberdaya wilayah secara 

optimal dan lestari sehingga tidak mengganggu kondisi lingkungan di dalamnya. 

Bentuklahan adalah bentukan pada permukaan bumi sebagai hasil perubahan 

bentuk permukaan bumi oleh proses-proses geomorfologis yang beroperasi pada 

permukaan bumi. Proses geomorfologi tersebut menyangkut semua perubahan 

baik fisik maupun kimia yang terjadi di permukaan bumi oleh tenaga-tenaga yang 
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ditimbulkan oleh medium alami yang berada dipermukaan bumi termasuk di 

atmosfer (Widyanto,2013). 

Bentuk lahan adalah benda alami yang membagi permukaan bumi menjadi 

entitas spasial fundamental, yang menentukan kondisi batas untuk proses yang 

beroperasi di bidang geomorfologi, hidrologi, ekologi, pedologi, dan lainnya 

(Drăguţ dan Eisank. 2012). 

Klasifikasi bentuklahan didasarkan pada: genesis, proses, dan batuan 

(Suwarno, 2009 dalam Widyanto,2013). Ada sembilan satuan bentuk lahan 

berdasarkan genesisnya, yaitu : 

1. Bentuklahan bentukan asal marine 

Bentuklahan asal marine adalah bentuklahan yang diakibatkan oleh adanya 

kegiatan gelombang dan arus laut yang membawa material sedimen laut dan 

diendapkan pada suatu mintakat yang dipengaruhi oleh gelombang dan arus 

tersebut.  

2. Bentuklahan bentukan asal vulkan 

Bentuk lahan bentukan asal vulkan adalah bentuklahan yang pembetukannya 

dikontrol oleh prose keluarnya magma dari dalam bumi. Pada saat ini, 

bentuklahan vulkan selalu dihubungkan dengan gerak-gerak tektonik. Gunung 

api-gunung api biasanya dijumpai di depan zona penunjaman (subduction zone) 

3. Bentuklahan bentukan asal struktural 

Bentuklahan bentukan asal struktural terbentuk karena adanya proses endogen 

(tenaga yang berasal dari dalam bumi) yang disebut proses tektonik atau 
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diantropisme. Proses ini meliputi pengangkatan, penurunan, dan pelipatan kerak 

bumi sehingga terbentuk struktural geologi yaitu lipatan dan patahan. 

4. Bentuklahan bentukan asal proses denudasional 

Bentuklahan bentukan asal proses denudasional merupakan material 

permukaan bumi yang terlepas dan terangkat oleh berbagai tenaga geomorfologi 

persatuan luas dalam waktu tertentu. Proses tersebut dapat berupa erosi dan gerak 

masa batuan. Dengan demikian daerah yang ditinggalkan oleh material tersebut 

maupun daerah hasil deposisi material akibat gravitasi dikenal sebagai fenomena 

permukaan bumi yang terdenudasi dan bentuklahannya dikelompokkan kedalam 

bentuk asal proses denudasional.  

Bentuklahan ini terdapat di daerah yang sangat luas terutama pada daerah 

yang berbatuan lunak dan pada daerah yang beriklim basah yang bentuk-bentuk 

strukturalnya tidak dapat bertahan lama. 

5. Bentuklahan bentukan asal proses fluvial 

Bentuklahan asal fluvial terutama berhubungan dengan daerah-daerah 

penimbunan seperti lembah sungai besar dan dataran aluvial. Kipas aluvial dan 

teras sungai merupakan bentuk lain yang juga termasuk kelas ini. Pada sungai-

sungai bermeander ditemukan bentuk tanggul alam, relief berrawa, gumuk pasir 

sungai, dan sungai teranyam.  

6. Bentuklahan bentukan asal pelarutan (karst) 

Karst merupakan suatu kawasan yang mempunyai karakteristik relief dan 

drainase yang khas, terutama disebabkan oleh larutnya batuan yang tinggi oleh 

air.  
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7. Bentuklahan bentukan asal angin 

Gerakan udara (angin) dapat membentuk bentuk lahan yang spesifik 

bentuknya, dan berbeda dari bentuk lahan hasil proses yang lainnya. Bentuk lahan 

ini berupa gumuk pasir dan endapan debu (loose). 

8. Bentuklahan bentukan asal glasial 

Bentuklahan ini disebabkan oleh adanya pencairan es/salju yang pada 

umumnya terdapat di daerah lintang tinggi maupun tempat-tempat yang 

mempunyai elevasi tinggi dari permukaan air laut. 

9. Bentuklahan bentukan asal aktivitas organisme 

Bentukalahan organik bukan hanya terumbu karang saja, akan tetapi termasuk 

pesisir bakau (mangrove coast) dan rancan gambut (peat bog).  

Bentuklahan pada daerah Pesisir Losari Brebes termasuk kedalam bentuklahan 

bentukan asal fluvial dan bentuklahan asal marine karena letak Pesisir Losari 

yang berada di pinggir pantai dan terdapat kenampakan bentuk lahan. 

B. Penggunaan lahan 

Pengertian penggunaan lahan menurut Arsyad (1989:207) dalam Eko, Trigus 

dkk (2012), “Penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensi (campur tangan) 

manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

material maupun spiritual”. Arsyad (1989) dalam Eko, Trigus dkk (2012) 

membagi penggunaan lahan kedalam dua jenis penggunaan utama    yaitu 

penggunaan lahan pertanian dan lahan non pertanian. Lahan pertanian meliputi : 

tegalan, sawah, perkebunan, hutan produksi dan lindung, padang rumput dan 

padang alang‐alang termasuk lahan untuk peternakan dan perikanan.Sedangkan 

Kesesuaian Lahan untuk…, Mohamad Nurul Muslim, FKIP UMP, 2021



 
 

 
 

10 

penggunaan lahan bukan pertanian dibedakan menjadi lahan permukiman, dan 

industri atau jasa. 

Penggunaan lahan merupakan suatu percampuran yang komplek dari berbagai 

karakteristik kepemilikan, lingkungan fisik, struktur dan penggunaan ruang 

(Kaiser, dkk; 1995 dalam Eko, Trigus.,dkk 2012).Pemanfaatan lahan merupakan 

bentuk campur tangan manusia terhadap sumberdaya lahan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan hidup, baik yang bersifat material maupun spiritual 

(Juhadi, 2007 dalam Lahamendu V, 2015).  

C. Karakteristik lahan 

Karakteristik lahan adalah sifat lahan yang dapat diukur atau diestimasi. 

Contoh kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah, kapasitas air tersedia, 

kedalaman efektif dan sebagainya ( Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 

1993 dalam Widianto 2013). 

Karakteristik lahan yang erat kaitannya untuk keperluan evaluasi lahan dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 faktor utama, yaitu topografi, tanah dan iklim (Ritung 

S.,dkk, 2007) adalah sebagai berikut : 

1. Topografi  

Topografi yang dipertimbangkan dalam evaluasi lahan adalah bentuk wilayah 

(relief) atau lereng dan ketinggian tempat diatas permukaan laut. Relief erat 

hubungannya dengan faktor pengelolaan lahan dan bahaya erosi.Sedangkan faktor 

ketinggian tempat di atas permukaan laut berkaitan dengan persyaratan tumbuh 

tanaman yang berhubungan dengan temperatur udara dan radiasi matahari (Ritung 

S.,dkk, 2007). 
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2. Tanah 

Faktor tanah dalam evaluasi kesesuaian lahan ditentukan oleh beberapa sifat 

atau karakteristik tanah diantaranya drainase tanah, tekstur,kedalaman tanah dan 

retensi hara (pH, KTK/ Kapasitas Tukar Kation), serta beberapa sifat lainnya 

diantaranya alkalinitas, bahaya erosi dan banjir/genangan. 

3. Iklim 

a. Suhu udara 

Tanaman kina dan kopi, misalnya, sesuai untuk dataran tinggi. Sedangkan 

karet, kelapa sawit, dan kelapa sesuai untuk dataran rendah. Pada daerah yang 

data suhu udaranya tidak tersedia, suhu udara diperkirakan berdasarkan ketinggian 

tempat dari permukaan laut. Semakin tinggi tempat, semakin rendah suhu udara 

rata-ratanya. Suhu udara rata-rata di tepi pantai berkisar antara 25-27˚ C (Ritung 

S.,dkk, 2007). 

b. Curah hujan 

Data curah hujan diperoleh dari hasil pengukuran stasiun penakar hujan yang 

ditempatkan pada suatu lokasi yang dianggap dapat mewakili suatu wilayah 

tertentu. Pengukuran curah hujan dapat dilakukan secara manual dan otomatis. 

Secara manual biasanya dicatat besarnya jumlah hujan yang terjadi selama 1 

(satu) hari,yang kemudian dijumlahkan menjadi bulanan dan tahunan. Sedangkan 

perhitungan secara otomatis menggunakan alat-alat khusus yang dapat mencatat 

kejadian hujan setiap periode tertentu, misalnya setiap menit, setiap jam, dan 

seterusnya (Ritung S.,dkk, 2007).  
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Untuk keperluan penilaian kesesuaian lahan biasanya dinyatakan dalam 

jumlah curah hujan tahunan, jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah. 

Oldeman  (1975)  mengelompokkan wilayah berdasarkan jumlah bulan basah dan 

bulan kering berturut-turut. Bulan basah adalah bulan yang mempunyai curah 

hujan >200 mm, sedangkan bulan kering memiliki curah hujan <100 mm. Kriteria 

ini diperuntukkan bagi tanaman pangan, terutama untuk padi. Berdasarkan kriteria 

tersebut Oldeman (1975) membagi zone agroklimat kedalam 5 kelas utama (A, B, 

C, D dan E). 

Karakteristik lahan menurut CSR/FAO (Food and Agriculture Organization) 

1983 yaitu : Curah hujan (mm), Kelas drainase, Tekstur, Kedalaman tanah, KTK 

liat, Reaksi tanah (pH), C-organik, lereng, genangan, dan Singkapan batuan. 

Pertimbangan peneliti dalam menentukan parameter karakteristik lahan 

dikarenakan keterbatasan biaya untuk penelitian dan keterbatasan waktu dalam 

penelitian.  

Karakteristik lahan pesisir merupakan agregasi dari berbagai komponen 

ekologi dan fisik yang saling terkait dan saling mempengaruhi, serta secara 

ekologis sangat rapuh. Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa 

pembangunan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip 

ekologi akan sangat mudah merusak proses atau berfungsinya ekosistem pantai 

(Patton, 1986 dalam Djunaedi, 2002).Suatu ekosistem pantai adalah komposisi 

dari berbagai komponen (komponen ekologi dan biologi, serta lingkungan fisik 

pantai) serta interaksinya. Komponen ekologi dan biologi dari ekosistem pantai 

termasuk spesies binatang, tumbuhan dan organisme. Setiap spesies mempunyai 

Kesesuaian Lahan untuk…, Mohamad Nurul Muslim, FKIP UMP, 2021



 
 

 
 

13 

peranan fungsi yang unik di dalam ekosistem pantai dan mempunyai habitat 

tertentu. Lingkungan fisik pantai meliputi perairan pantai, muara sungai, karang 

pantai. Interaksi antar komponen dari ekosistem pantai terjadi melalui pertukaran 

energi dan zat, yang dimulai dengan konservasi cahaya matahari, nutrien dasar, 

karbon dioksida dan mineral oleh tumbuhan (primary produsers) menjadi jaringan 

tumbuh-tumbuhan (plant tissues) yang merupakan bahan dasar makanan untuk 

binatang. 

Beberapa komponen dari ekosistem pantai berfungsi sebagai unit yang 

menyimpan “energy supply”. Cadangan energi berfungsi menstabilisasikan 

ekosistem dan sebagai “buffer” terhadap kebutuhan energi yang besar yang terjadi 

pada musim atau periode waktu tertentu. Kombinasi dari masuknya air tawar ke 

perairan pantai, angin, ombak laut, temperatur, kekeruhan sangat mempengaruhi 

berfungsinya proses ekosistem pantai (Patton, 1986 dalam Djunaedi, 2002). 

Perubahan yang menonjol pada komponen dan rantai interaksi utama ekosistem 

pantai, terutama diakibatkan oleh proses pembangunan dan pendayagunaan 

sumber daya alam pantai, dapat mengakibatkan terganggunya proses dan 

integritas ekosistem yang selanjutnya menimbulkan degradasi lingkungan yang 

mengakibatkan kerugian pada masyarakat di wilayah pantai. 

Disamping itu ditunjukkan juga adanya komunitas dan multi kegiatan pada 

wilayah pantai misalnya petambak, nelayan petani, pengusaha industri, hotel dan 

rekreasi wisata, dan usaha-usaha yang berhubungan dengan laut pesisir. Dalam 

hal ini, meningkatnya kompleksitas didalamnya perlu diperhatikan melakukan 

perencanaan pengembangan kawasan pantai/pesisir. 
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D. Kualitas lahan 

Kualitas lahan adalah sifat-sifat pengenal atau attribute yang bersifat 

kompleks dari sebidang lahan. Setiap kualitas lahan mempunyai keragaan 

(performance) yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan 

tertentu dan biasanya terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahan (land 

characteristics). Kualitas lahan ada yang bisa diestimasi atau diukur secara 

langsung dilapangan, tetapi pada umumnya ditetapkan berdasarkan karakteristik 

lahan (FAO, 1976 dalam Djaenudin dkk.,2011). Kualitas lahan adalah sifat-sifat 

lahan yang tidak dapat diukur langsung karena merupakan interaksi dari beberapa 

karakteristik lahan (complex of land attribute) yang mempunyai pengaruh nyata 

terhadap kesesuaian lahan untuk penggunaan-penggunaan tertentu (Hardjowigeno 

dan Widiatmaka, 2018). 

Sitorus (1985) dalam Hendy (2013)  menjelaskan ada empat kelompok 

kualitas lahan utama : (a) Kualitas lahan ekologis yang berhubungan dengan 

kebutuhan tumbuhan seperti ketersediaan air, oksigen, unsur hara dan radiasi (b) 

Kualitas yang berhubungan dengan kualitas pengelolaan normal, seperti 

kemungkinan untuk mekanisasi pertanian (c) Kualitas yang berhubungan dengan 

kemungkinan perubahan, seperti respon terhadap pemupukan, kemungkinan untuk 

irigasi dan lain-lain (d) Kualitas konservasi yang berhubungan dengan erosi. 

Kualitas lahan menurut FAO (1983) dalam Djaenudin., dkk, 2011  yaitu: 

Kelembaban udara, salinitas air, temperatur udara, dan iklim (angin, kekeringan). 

Pertimbangan peneliti dalam menentukan parameter kualitas lahan dikarenakan 

keterbatasan biaya untuk penelitian dan keterbatasan waktu dalam penelitian. 
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E. Kesesuaian Lahan 

Menurut  Ritung S.,dkk  (2007) kesesuaian    lahan    tersebut dapat dinilai 

untuk kondisi saat   ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan 

(kesesuaian lahan potensial). Kesesuaian lahan  aktual adalah  kesesuaian  lahan 

berdasarkan data  sifat  biofisik  tanah  atau  sumber daya  lahan  sebelum  lahan 

tersebut diberikan    masukan-masukan    yang diperlukan  untuk  mengatasi 

kendala. Data  biofisik  itu  berupa  karakteristik  tanah  dan  iklim  yang 

berhubungan dengan  syarat  tumbuh  tanaman  yang dievaluasi. Kesesuaian lahan 

potensial menggambarkan kesesuaian lahan   yang   akan   tercapai   apabila 

dilakukan usaha-usaha    perbaikan. Lahan  yang  dievaluasi  dapat  berupa hutan 

konversi,  lahan  terlantar tidak produktif  atau lahan  pertanian  yang 

produktivitasnya  kurang  memuaskan tetapi   masih   memungkinkan   untuk 

dapat ditingkatkan bila komoditasnya diganti dengan tanaman yang sesuai. 

Menurut (FAO, 1976 dalam Ritung S.,dkk 2007) menyatakan bahwa sistem 

klasifikasi kesesuaian lahan terdiri dari empat kategori yang menunjukan 

tingkatan generalisasi yang sifatnya menurun, yakni sebagai berikut ini: (1) Ordo 

kesesuaian lahan (order), menunjukkan jenis kesesuaian lahan atau keadaan 

kesesuaian secara umum. (2) Kelas kesesuaian lahan (class), menunjukan tingkat 

kesesuaian dalam ordo. (3) Sub-kelas kesesuaian lahan (sub- class), menunjukkan 

jenis pembatas atau macam perbaikan yang diperlukan di dalam kelas (4) Satuan 

kesesuaian lahan (unit), menunjukkan perbedaan-perbedaan kecil yang diperlukan 

dalam pengelolaan didalam sub-kelas. 

Kesesuaian Lahan untuk…, Mohamad Nurul Muslim, FKIP UMP, 2021



 
 

 
 

16 

Penentuan jumlah kelas ini didasarkan pada keperluan minimum untuk 

mencapai tujuan interpretasi dan umumnya terdiri dari empat kelas sebagai 

berikut : 

1. Kelas S1 (sangat sesuai) lahan yang tidak mempunyai pembatas yang tidak 

berarti dan tidak berpengaruh secara nyata terhadap produksinya. 

2. Kelas S2 (sesuai) lahan yang mempunyai batsan-batasan yang agak berat 

untuk penggunaan lahan yang lestari. Pembatas akan mengurangi 

produktivitas atau keuntungan dan perlu meningkatkan masukan yang 

diperlukan.  

3. Kelas S3 (cukup sesuai) lahan yang mempunyai pembatas-pembatas yang 

sangat berat untuk suatu penggunaan yang lestari. Pembatas akan mengurangi 

produktivitas atau keuntungan dan perlu meningkatkan masukan yang 

diperlukan.  

4. Kelas N (tidak sesuai) lahan yang mempunyai pembatas yang sangat berat 

sehingga tidak mungkin untuk digunakan bagi suatu penggunaan yang lestari. 

F. Syarat tumbuh tanaman semangka 

1. Iklim  

a. Secara teoritis curah hujan yang ideal untuk areal penanaman semangka 

adalah 40-50 mm/bulan.  

b. Seluruh areal pertanaman semangka perlu sinar matahari sejak terbit sampai 

tenggelam. Kekurangan sinar matahari menyebabkan terjadinya kemunduran 

waktu panen.  
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c. Tanaman semangka akan dapat tumbuh berkembang serta berbuah dengan 

optimal pada suhu  ±  25 derajat C (siang hari).  

d. Suhu udara yang ideal  bagi pertumbuhan tanaman semangka adalah suhu 

harian rata-rata yang berkisar 20–30˚c.  

e. Kelembaban udara cenderung rendah bila sinar matahari menyinari areal 

penanaman, berarti udara kering yang miskin uap air. Kondisi demikian 

cocok untuk pertumbuhan tanaman semangka, sebab di daerah asalnya 

tanaman semangka hidup di lingkungan padang pasir yang berhawa kering. 

Sebaliknya, kelembaban yang terlalu tinggi akan mendorong tumbuhnya 

jamur perusak tanaman. 

2. Media tanam 

a. Kondisi tanah yang cocok untuk tanaman semangka adalah tanah yang cukup 

gembur, kaya bahan organik, bukan tanah asam dan tanah kebun/persawahan 

yang telah dikeringkan.  

b. Keasaman tanah (pH) yang diperlukan antara 6-6,7. Jika pH < 5,5 (tanah 

asam) maka diadakan pengapuran dengan dosis disesuaikan dengan tingkat 

keasaman tanah tersebut. 

c. Tanah yang cocok untuk tanaman semangka adalah tanah porous (sarang) 

sehingga mudah membuang kelebihan air, tetapi tanah yang terlalu mudah 

membuang air kurang baik untuk ditanami semangka. 

3. Ketinggian tempat 

Ketinggian tempat yang ideal untuk areal penanaman semangka adalah : 100-

300 m dpl.  Kenyataannya semangka dapat ditanam di daerah dekat pantai yang 

mempunyai ketinggian di bawah 100 m dpl dan di atas perbukitan dengan 

ketinggian lebih dari 300 mdpl. 
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G. Penelitian yang relevan 

Tabel 2.1  Penelitian Relevan 

Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil 

Bayu 
Pradana 

Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian 
Terhadap Komoditas Pertanian di 

Kabupaten Cilcap. 

1.Teridentifikasinya kesesuaian lahan berdasarkan kondisi fisik 
terhadap komoditas pertanian.  

2. Diketahuinya perilaku masyarakat dalam pemilihan komoditas 

pertanian.  

3. Sebagai referensi pemerintah berupa arahan pengembangan 
beberapa komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Cilacap. 

Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis deskriptif kuantitatif. 

semua kelas kesesuaian yang ada 
pada pengklasifikasian kesesuaian 

lahan yaitu Sangat Sesuai (S1), 

Cukup Sesuai (S2), Sesuai 

Marginal (S3) dan Tidak Sesuai 

(N). 

Agus 
Widianto 

Kajian Kesesuaian Lahan Untuk 
Tanaman Albasia (Albazia 

Falcataria) di Kecamatan Ajibarang 

Kabupaten Banyumas. 

Mengetahuai karakteristik dan kualitas lahan di Kecamatan 
Ajibarang . 

Metode survey dengan teknik 
pengambilan sampel area dan analisa 

laboratorium. 

Penelitian ini tingkat kesesuaian 
lahan untuk tanaman albasia 

didominasi tingkat tidak sesuai 

(N). 

Rizal 

Firdaus 

Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk 

Tanaman Semangka (Citrullus 

lanatus) di Desa Rato Kecamatan 
Bolok Kabupaten Bima. 

1) Untuk mengetahui apakah di Desa Rato Kecamatan Bolo 

Kabupaten Bima berpotensi untuk budidaya semangka. 

2) Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesesuaian lahan 
tanaman semangka diDesa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. 

Metode survei dan deskriptif. Penelitian ini tingkat kesesuaian 

lahan untuk tanaman semangka 

didominasi tingkat tidak sesuai 
(N). 

Mohamad 
Nurul 

Muslim 

 

Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman 

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

Mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman semangka di 

Pesisir Losari 

Metode survey dengan teknik 
pengambilan sampel area dan analis data 

yang dilakukan dengan mematchingkan 

data primer dan data sekunder dengan 

syarat tumbuh tanaman semangka. 

Penelitian ini menghasilkan 
kesesuaian lahan untuk tanaman 

semangka dengan tingkat 

kesesuaian sesuai marginal (S3) 
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Dari penelitian terdahulu seperti tabel diatas, dapat diketahui bahwa 

persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah kesamaan fokus pada 

kesesuaian dan karakteristik lahan, persamaan yang kedua yaitu metode yang 

digunakan menggunakan metode survey. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

peneliti adalah fokus dari lokasi penelitian yang berfokus pada wilayah pesisir. 

H. Landasan Teori 

Bentuklahan adalah bentukan permukaan bumi hasil dari perubahan bentuk 

permukaan bumi yang dipengaruhi oleh proses-proses geomorfologis baik fisik 

maupun kimia. 

Lahan adalah suatu area atau wilayah dipermukaan bumi yang membentuk 

suatu sifat tertentu yaitu dalam hal sifat atmosfer, geologi, geomorfologi, 

pedologi, hidrologi, vegetasi, dan penggunaan lahan. Penggunaan lahan 

merupakan suatu bentuk kegiatan manusia terhadap mengolah lahan. 

Penggunaan lahan adalah segala bentuk pemanfaatan yang dipengaruhi oleh 

campur tangan manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan berlandaskan 

karakteristik, lingkungan fisik, struktur dan penggunaan ruang. 

Karakteristik lahan adalah suatu parameter lahan yang dapat diukur seperti 

curah hujan, kedalaman efektif tanah, pH, lereng dan sebagainya. Kualitas lahan 

adalah atribut di bidang tanah yang sifatnya kompleks dan mempunyai yang 

berpengaruh terhadap kesesuainnya bagi penggunaan lahan tertentu.  

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk suatu 

penggunaan lahan tertentu.Untuk kesesuaian lahan pada kategori sub kelas 

tanaman semangka terlebih dahulu diketahui syarat tumbuh dari tanaman 
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semangka, persyaratan tersebut meliputi temperatur rata-rata, curah hujan, tekstur 

tanah, kedalaman efektif, pH tanah, salinitas air, kemiringan lereng, singkapan 

batuan. 

I. Kerangka pikir 

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka disusun 

kerangka pikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir maka dapat diajukan hipotesis dalam penelitian 

yang dilaksanakan di daerah Pesisir Losari Kabupaten Brebes adalah Kesesuaian 

Lahan untuk Tanaman Semangka masuk kedalam kelas S1 (Sangat Sesuai). 

 

 

Kondisi fisik wilayah 

Kualitas lahan Karakteristik lahan 

Metode Matching 

Kesesuaian Lahan Untuk 

Tanaman Semangka 

Syarat tumbuh tanaman 

semangka 
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