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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong kemampuan 

manusia untuk lebih memanfaatkan lingkungan alam, yang akan terus mengalami 

peningkatan. Segala sesuatu yang telah diciptakan oleh manusia dalam berbagai 

aktivitasnya, tidak akan lepas dari pengaruh sumberdaya, baik sumberdaya alam, 

sumberdaya manusia maupun peningkatan kebutuhan ekonomi. Dengan 

terbatasnya sumberdaya pemenuhan kebutuhan manusia, maka manusia harus 

dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang ada semaksimal mungkin, dengan 

tidak merusaknya. Tanah merupakan salah satu sumberdaya alam yang harus 

dimanfaatkan sebaik mungkin karena tanah merupakan salah satu faktor 

pembentuk lahan. Tanah bagi manusia sebagai sumber penghidupan bagi mereka 

yang mencari nafkah melalui usaha tani disamping sebagai tempat permukiman. 

Tanah adalah salah satu faktor penting dalam studi geografi, tanah adalah 

akumulasi tubuh alam bebas yang menduduki sebagian permukaan planet bumi 

yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh 

iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap batuan induk dalam keadaan relief 

tertentu selama jangka waktu tertentu pula (Darmawijaya, 1990).  

Tanah adalah tubuh alam gembur yang menyelimuti sebagian besar 

permukaan bumi dan mempunyai sifat dan karakteristik fisik, kimia, biologi serta 

morfologi yang khas sebagai akibat dari serangkaian panjang berbagai proses 
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yang membentuknya. Kurun waktu pembentukkan tanah dimulai setelah batuan 

hancur dan menjadi bahan lepas-lepas karena proses pelapukan fisik, kimia, dan 

biologi (Junun, dkk, 2012). 

Tanah merupakan salah satu sumberdaya fisik yang sangat penting, oleh 

karena itu sifat-sifat tanah yang menentukan potensi penggunaan lahan perlu 

dilakukan survei tanah di lapangan, dibantu dengan analisa tanah di laboratorium. 

Pengamatan tanah selanjutnya yaitu profil tanah yang terdiri dari beberapa 

horizon yang dapat dibedakan satu sama lain atas dasar warna, tekstur, sifat-sifat 

kimia, susunan mineral dan lain-lain (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007). 

Warisno, 2003 mengemukakan dalam taksonomi tumbuh-tumbuhan, tanaman 

kelapa dimasukkan ke dalam klasifikasi sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisio  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Sub-divisio  : Angiospermae (Berbiji tertutup) 

Kelas   : Monocotyledonae (Biji berkeping satu) 

Ordo   : Palmales 

Familia  : Palmae 

Genus   : Cocos 

Spesies  : Cocos nucifera linn 

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang 

memiliki potensi khususnya dalam bidang produksi kelapa. Banyumas memiliki 

27 Kecamatan penghasil kelapa, namun terdapat tiga kecamatan yang memiliki 

sentra perdagangan yaitu Kecamatan Ajibarang, Wangon dan Somagede. Kelapa 
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yang diperdagangkan di tiga kecamatan ini sebagian besar akan dijual untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyumas sendiri, dan biasanya ada 

yang dijual ke beberapa daerah seperti Tegal dan Brebes (Sari, 2009). 

Kelapa termasuk jenis tanaman palma yang mempunyai buah berukuran 

cukup besar. Macam nama atau sebutan kelapa di setiap daerah atau negara antara 

lain Coconut (Inggris), Cocotier (Perancis); Kelapa, Nyiur (Indonesia), Kambil, 

Kerambil, Klapa (Jawa). Batang pohon kelapa umumnya berdiri tegak dan tidak 

bercabang, dan dapat mencapai 10 - 14 meter lebih. Daunnya berpelepah, 

panjangnya dapat mencapai 3 - 4 meter lebih dengan sirip-sirip lidi yang 

menopang tiap helaian. Buahnya terbungkus dengan serabut dan batok yang 

cukup kuat sehingga untuk memperoleh buah kelapa harus dikuliti terlebih 

dahulu. Kelapa yang sudah besar dan subur dapat menghasilkan 2 - 10 buah 

kelapa setiap tangkainya (BPPT, IPTEK 2005). 

Kelapa tumbuh di semua jenis tanah terutama yang mengandung pasir, 

asalkan tanah tersebut memenuhi syarat-syarat seperti struktur tata udara dan 

sistem perairan dalam tanah yang baik. Tipe tanah yang sekiranya cukup baik bagi 

pertumbuhan kelapa adalah tanah liat yang mengandung sedikit pasir dengan tata 

udara dan peresapan air yang baik, atau tanah pasir dengan letak air tanah yang 

cukup dalam dan sedikit mengandung tanah liat (Wahyuni, 2002).  

Ajibarang merupakan daerah yang rawan longsorlahan. (Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, 2009) longsorlahan di Kecamatan Ajibarang sering 

terjadi. Desakan akan kebutuhan lahan baik untuk pertanian maupun non 

pertanian telah memaksa penduduk memanfaatkan lahan perbukitan dan 
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pegunungan yang rentan terhadap longsorlahan. Kurangnya pemahaman atas 

lonsorlahan dan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan kerentanan 

longsorlahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 

(Anonim, 2010). Tanaman kelapa memiliki jenis akar serabut, sehingga banyak 

menyerap air dan unsur hara, kelapa cocok tumbuh ditanah alluvial, vulkanis, 

berpasir, tanah liat, ataupun tanah berbatu (Warisno 1998). Jenis akar serabut 

yang dimiliki kelapa tidak cocok untuk daerah yang mudah longsor seperti di 

ajibarang karena akar serabut yang banyak menyerap unsur hara. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengadakan penelitian yang 

berjudul “Kajian Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Kelapa Di Kecamatan 

Ajibarang Kabupaten Banyumas”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1.2.1 Bagaimana karakteristik dan kualitas lahan di Kecamatan Ajibarang 

Kabupaten Banyumas? 

1.2.2 Bagaimana kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa di Kecamatan 

Ajibarang Kabupaten Banyumas? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1.3.1 Mengetahui karakteristik dan kualitas lahan di Kecamatan Ajibarang 

Kabupaten Banyumas? 

1.3.2 Mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa di Kecamatan 

Ajibarang Kabupaten Banyumas? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sebagai masukan kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang 

karakteristik lahan dan  kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa di Kecamatan 

Ajibarang Kabupaten Banyumas. 
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