
6 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Geomorfologi 

Geomorfologi adalah studi yang mendiskripsikan bentuklahan, proses-proses 

yang bekerja padanya dan menyelidiki kaitan antara bentuklahan dan proses-

proses tersebut dalam tatanan keruangannya (Zuidam, 1979 dalam Prilly, 2011). 

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa geomorfologi berupa bentuklahan, 

proses yang bekerja padanya disebut dengan proses geomorfologi dan 

mengkaitkannya antara bentuklahan dengan proses tersebut secara keruangan. 

Bentuklahan dikemukakan oleh Zuidam (1979) dalam Wijayanto, 2012 adalah 

kenampakan medan yang terbentuk oleh proses-proses alam dan mempunyai 

komposisi serta serangkaian karakteristik fisik dan visual dalam julat tertentu 

dimanapun bentuklahan tersebut dijumpai. Verstappen (1983) dalam Danang, 

2007 mengemukakan bentuk muka bumi dapat  diklasifikasikan menjadi 9 satuan 

bentuklahan yaitu : 

1. Bentuklahan Asal Volkanik 

Bentuklahan asal volkanik dibagi menjadi bentuk-bentuk eksplosif dan 

efusif. Dalam hal ini akan terbentuk gunungapi kerucut. Erupsi yang besar 

mungkin sekali akan merusakkan dan dapat membentuk kaldera yang 

berukuran besar. 
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2. Bentuklaan Asal Struktural  

Bentuklahan ini berhubungan dengan perlapisan batuan sedimen yang 

berbeda ketahanannya terhadap erosi. Batuan berlapis yang terlipat selalu 

tercermin secara baik pada bentuklahan.  

3. Bentuklahan Asal Proses Pelarutan 

Pelarutan sebagai tenaga geomorfologi terdapat pada batuan yang 

permeable dan mudah larut seperti pada batu kapur (gamping). 

Bentuklahan yang berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang 

paling menonjol adalah karakteristik batuan dan kondisi iklimnya. 

4. Bentuklahan Asal Proses Denudasional 

Bentuk-bentuk yang berasal dari proses denudasional terdapat pada daerah 

yang paling luas terutama pada daerah yang berbatuan lunak dan pada 

daerah yang beriklim basah yang bentuk-bentuk strukturnya tidak dapat 

bertahan lama. 

5. Bentuklahan Asal Proses Fluvial  

Bentuklahan ini berhubungan dengan dearah-daerah penimbunan seperti 

lembah sungai besar dan dataran alluvial. 

6. Bentuklahan  Asal Proses Marin 

Perbedaan utama untuk kenampakan bentuklahan asal proses marin ini 

adalah antara pantai yang berbatu, bila terdapat tebing laut, permukaan 

abrasi, dan pantai dataran rendah yang dijumpai bukit-bukit pantai. 
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7. Bentuklahan Asal Proses Glasial  

Bentuk-bentuk dalam proses kelas ini adalah glasial dalam lembah yang 

terbatas dan luasnya daerah glasial continental baik pada saat sekarang 

maupun pada masa lampau. 

8. Bentuklahan Asal Proses Angin  

Kerja angin mempunyai dua aspek yaitu erosif dan akumulatif. Akumulasi 

oleh angin sangat dipengaruhi oleh ukuran butir materialnya. Pada wilayah 

ini akan terbentuk gumuk pasir apabila materialnya berlempung. 

9. Bentuklahan Asal Proses Organik 

Karang koral merupakan bentuk dari asal proses organik, ini terjadi karena 

pengaruh tektonik dan gerakan muka air laut. Karang yang terangkat 

selalu membentuk teras-teras yang bergelombang atau miring. 

 

2.2 Karakteristik, Kualitas Lahan, dan Syarat Tumbuh Tanaman 

2.2.1 Karakteristik lahan 

Karakteristik lahan mencakup faktor-faktor lahan yang dapat diukur atau 

ditaksir besarnya seperti kemirinan lereng, curah hujan, tekstur tanah, kedalaman 

efektif dan sebagainya. Satu jenis karakteristik lahan dapat berpengaruh terhadap 

lebih dari satu jenis kualitas lahan, misalnya tekstur tanah dapat berpengaruh 

terhadap tersedianya air (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007). 

2.2.2 Kualitas lahan 

Kualitas lahan adalah sifat-sifat atau atribut yang kompleks dari suatu 

satuan lahan. Masing-masing kualitas lahan mempunyai keragaman (performance) 
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tertentu yang berpengaruh terhadap kesesuaiannya bagi penggunaan tertentu. 

Kualitas lahan terkadang dapat diestimasi atau diukur secara langsung dilapangan, 

tetapi pada umumnya ditetapkan dari pengertian karakteristik lahan (Tim Pusat 

Penelitian Tanah, Agroklimat Dan Departement Pertanian, 1993). 

2.2.3 Persyaratan Tumbuh Tanaman 

Semua jenis tanaman agar dapat tumbuh dan berproduksi memerlukan 

syarat tumbuh tertentu, sehingga memungkinkan antara jenis tanaman satu dengan 

yang lainnya berbeda. Persyaratan tersebut terutama energi radiasi, temperatur 

yang cocok untuk pertumbuhannya, kelembaban, oksigen, dan unsur hara. 

Persyaratan temperatur dan kelembaban sering digabungkan dan disebut dengan 

istilah periode pertumbuhan (FAO, 1983 dalam Tim Pusat Penelitian Tanah, 

Agroklimat Dan Departement Pertanian, 1993) 

Kelapa memiliki syarat-syarat tumbuh, meskipun tanaman kelapa (cocos 

nucifera Linn) merupakan tanaman yang dapat tumbuh baik di Indonesia, tetapi 

tidak semua tempat dapat ditanamai pohon kelapa, ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi agar tanaman kelapa dapat tumbuh dengan baik. Kelapa tumbuh baik 

pada suhu 25-28 ˚C, curah hujan 2000-3000 mm/tahun, memiliki lereng <8%, 

tumbuh subur pada pH 5.5-7,0 dan pada kedalaman efektif >100cm 

(Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007). 

 

2.3 Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, 

sebagai contoh lahan sesuai untuk irigasi, tambak, pertanian tanaman tahunan atau 
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pertanian tanaman semusim. Lebih sepesifik lagi kesesuaian lahan tersebut 

ditinjau dari sifat lingkungan fisiknya, yang terdiri dari iklim, tanah, topografi, 

hidrologi dan drainase sesuai untuk usaha tani atau komoditas tertentu yang 

produktif (Tim Pusat Penelitian Tanah, Agroklimat Dan Departement Pertanian, 

1993). 

Penilaian kesesuaian lahan dibedakan menurut tingkatannya yaitu : 

1. Ordo : Pada tingkat ini kesesuaian lahan dibedakan antara lahan yang 

tergolong sesuai (S), dan lahan yang tergolong tidak sesuai (N). 

2. Kelas : Pada tingkat kelas, lahan yang tergolong sesuai (S) dibedakan antara 

lahan yang sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), dan marginal sesuai (S3). 

3. Sub kelas : Pada tingkat ini, kelas kesesuaian lahan dibedakan menjadi sub 

kelas berdasarkan karakteristik lahan yang merupakan faktor pembatas 

terberat. 

4. Unit : Tingkat unit ini merupakan bagian dari tingkat sub kelas, yang 

dibedakan masing-masing berdasarkan sifat-sifat yang akan berpengaruh 

terhadap aspek produksi atau dalam aspek manajemen bersifat minor yang 

diperlukan. (FAO, 1976 dalam Tim Pusat Penelitian Tanah, Agroklimat Dan 

Departement Pertanian, 1993) 

 

2.4  Penelitian sebelumnya 

Kurniawan, (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Kesesuaian 

Lahan Untuk Tanaman Sengon pada beberapa satuan kelas lereng di Kecamatan 

Batujajar Kabupaten Bandung” tujuan penelitian ini adalah mengetahui kelas 
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kesesuaian lahan actual dilokasi penelitian, mengetahui potensial jenis tanaman 

Sengon dilokasi penelitian. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

metode Survai dengan pengambilan sampel wilayah. 

Setyawan, (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Kesesuaian Lahan 

Untuk Tanaman Jati di Kecamatan Pekuncen Kababupaten Banyumas” tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui karakteristik lahan dan mengetahui tingkat 

kesesuaian lahan untuk tanaman jati dilokasi  penelitian. Metode yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah metode survai dengan teknik pengambilan sampel area 

sampling dan analisis laboratorium tanah. Perbandingan antara penelitian tersaji 

dalam Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Antara Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil  

Kurniawan, 

2006 

 

Evaluasi 

Kesesuaian 

Lahan Untuk 

Tanaman Sengon 

(paraserianthes 

falcataria) pada 

beberapa satuan 

kelas lereng di 

Kec. Batujajar 

Kab. Bandung 

 Mengetahui 

kelas 

kesesuaian 

lahan aktual  

 Mengetahui 

potensial jenis 

tanaman 

Sengon 

(paraserianth

es falcataria) 

di Kec. 

Batujajar Kab. 

Bandung 

Metode survai 

dengan 

pengambilan 

sampel wilayah 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini 

menunjukkan 

kesesuaian 

lahan 

didominasi S3 

pada beberapa 

satuan kelas 

lereng atau 

sesuai marginal 

Setyawan, 

2011 

Kesesuaian 

Lahan Untuk 

Tanaman Jati 

(Tectona 

grandis) di Kec. 

Pekuncen Kab. 

Banyumas 

 Mengetahui 

karakteristik 

lahan yang 

dilokasi 

penelitian 

 Mengetaui 

tingkat 

kesesuaian 

lahan untuk 

tanaman jati 

di lokasi 

penelitian 

Metode survai 

dengan teknik 

pengambilan 

sampel area 

random 

sampling dan 

analisa 

laboratorium 

tanah UNSOED 

Penelitian ini 

tingkat 

kesesuaian 

lahan untuk 

tanaman jati 

didominasi 

tingkat S3 atau 

sesuai marginal 

Sugianto, 

2013 

Kajian 

kesesuaian lahan 

untuk tanaman 

Kelapa (Cocos 

nucifera L.) di 

Kec. Ajibarang 

Kab. Banyumas 

 Mengetahui 

karakteristik 

dan kualitas 

lahan untuk 

tanaman 

kelapa 

 Mengetahui 

kesesuaian 

lahan untuk 

tanaman 

kelapa 

Metode survai 

dengan teknik 

pengambilan 

area sampling, 

maching dengan 

syarat tanaman 

kelapa dan 

analisa 

laboraterium 

Penelitian ini 

tingkat 

kesesuaian 

lahan untuk 

tanaman kelapa 

didominasi 

tingkat N atau 

tidak sesuai 
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2.5 Landasan Teori  

Penggunaan lahan untuk pertanian secara umum dapat dibedakan penggunaan 

lahan semusim, tahunan, dan permanen. Penggunaan lahan tanaman semusim 

diutamakan untuk tanaman musiman yang dalam polanya dapat dengan rotasi atau 

tumpang sari dan panen dilakukan setiap musim dengan periode biasanya kurang 

dari setahun. Penggunaan lahan tanaman tahunan merupakan penggunaan 

tanaman jangka panjang yang pergilirannya dilakukan setelah hasil tanaman 

tersebut secara ekonomi tidak produktif lagi, seperti pada tanaman perkebunan. 

Evaluasi lahan merupakan suatu pendekatan atau cara untuk menilai potensi 

sumber daya lahan. Evaluasi lahan dilakukan setelah kegiatan survai dan 

pemetaan sumber daya lahan. Hasil evaluasi lahan ini akan memberikan informasi 

dan arahan penggunaan lahan sesuai dengan untuk pengembangan komoditas apa, 

serata usulan atau input yang diperlukan, sehingga nilai harapan produksi yang 

kemungkinan dapat diperoleh. 

Kelapa merupakan tanaman perkebunan berupa pohon berbatang lurus dari 

family palma. Tanaman ini merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang 

mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Seluruh bagian pohon kelapa dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini sering disebut 

pohon kehidupan (tree of life).  

Pohon kelapa memiliki bagian-bagian tanaman yaitu akar, batang, daun, 

bunga dan buah. Pohon kelapa memiliki jenis akar serabut sebagaimana tanaman 

monokotil lainnya. Akar berfungsi untuk penyerapan air dan unsur-unsur hara lain 

dari dalam tanah serta untuk menunjang berdirinya batang kelapa agar tetap tegak. 
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Batang kelapa tumbuh lurus ke atas dan tidak bercabang, kecuali penanaman di 

daerah tepi sungai, tebing dan lain-lain dimana batang kelapa akan tumbuh 

melengkung menyesuaikan arah sinar matahari. Pada umumnya tinggi batang 

kelapa dapat mencapai 30 m dengan garis tengah batang antara 20-30 cm. 

Pertumbuhan batang kelapa ini sangat dipengaruhi oleh iklim, tanah dan keadaan 

lahan. 

 

2.6 Kerangka Pikir  

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka disusun 

Kerangka pikir penelitian sebagai berikut. Lihat gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Bentuk Lahan 

Syarat tumbuh tanaman 

kelapa 

Peta Kesesuaian Lahan Tanaman 

Kelapa Kec. Ajibarang Kab. 

Banyumas 

Karakteristik/kualitas  

Lahan 

Tingkat kesesuaian  lahan 
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2.7 Hipotesis  

“Daerah Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas > 50% tidak sesuai 

untuk syarat tumbuh tanaman kelapa (Cocos nucifera Linn)”. 
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