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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Semakin meningkatnya kebutuhan lahan dan langkanya lahan-lahan 

perkebunan yang subur dan potensial, serta adanya persaingan penggunaan lahan 

antara sektor perkebunan dan sektor nonperkebunan, diperlukan adanya 

kesesuaian lahan dalam upaya mengoptimalkan sumber daya lahan secara 

berkelanjutan. Untuk dapat memanfaatkan sumber daya lahan secara terarah dan 

efisien diperlukan tersedianya data dan informasi yang lengkap mengenai 

keadaan iklim, tanah dan sifat lingkungan fisik lainnya. Data mengenai sifat 

lingkungan fisik dapat diperoleh melalui survai dan pemetaan sumber daya lahan 

termasuk pemetaan lahan (Pusat Penelitian Tanah, Agroklimat Dan Departemen 

Pertanian, 1993). 

Era modern ini ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang sehingga 

mendorong kemampuan manusia untuk lebih memanfaatkan lingkungan alam 

yang ada. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, 

baik yang diperbaharui maupun tidak diperbaharui. Melalui ilmu pengetahuan 

dan teknologi manusia dituntut untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam 

yang ada secara optimal dengan tidak merusaknya (Listiyanyo, 2008). 

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting peranannya baik 

masa kini maupun yang akan datang. Kehidupan manusia dan makhluk lainnya 

sangat tergantung pada tanah dan tidak mungkin menghindar dari 

ketergantungan akan tanah (Munir, 1996). 
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Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup 

pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi bahkan 

keadaan vegetasi, (natural vegetation) yang semuanya secara potensial akan 

berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976 dalam Pusat Tim 

Penelitian Tanah Dan Agroklimat, 1993). 

Pemanfaatan sumber daya lahan merupakan usaha penggunaan lahan dengan 

tujuan tertentu yang dapat bersifat ekonomis, baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang bagi kehidupan manusia, upaya pemanfaatan sumber daya lahan 

sebaiknya berorientasi pada : 

a) Potensi sumber daya alam 

b) Dapat memberikan keuntungan yang baik 

c) Dapat memberikan kelestarian masa sekarang dan dimasa yang akan 

datang 

d) Dapat dikembangkan sehingga bermanfaat bagi pembangunan 

Perencanaan penggunaan lahan harus memperhatikan keseimbangan dan 

kelestarian lingkungan-lingkungan. Sebagian besar lahan belum dikelola dengan 

baik, hal ini karena persebaran penduduk yang tidak merata. 

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 arahan penggunaan lahan 

sesuai dengan keperluan. Sedangkan kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan 

sebidang lahan untuk penggunaan tertentu (Pusat Penelitian Tanah, Agroklimat 

Dan Departemen Pertanian, 1993). 
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Tanaman albasia merupakan tanaman keras yang berakar tunjang dan 

merupakan salah satu jenis pionir serbaguna yang sangat penting di Indonesia. 

Sengon memiliki akar tunggang yang cukup kuat menembus kedalam tanah, 

akar rambutnya tidak terlalu besar, tidak rimbun dan tidak menonjol 

kepermukaan tanah (Nasution, 2008).  

Kecamatan Ajibarang yang terletak di antara kecamatan Gumelar dan 

Pakuncen juga merupakan daerah yang rawan longsorlahan, hal ini dapat dilihat 

dari topografi yang brbukit dengan lereng lebih dari 45 %, struktur batuan yang 

berlapis mengikuti arah lereng dengan jenis batuan dari batupasir, batu lempung 

dan batu tuff (Suwarno dan Sutomo, 2012). Oleh karena itu perlu ada usaha 

pengurangan risiko longsorlahan, salah satunya adalah dengan penanaman 

tanaman keras dan ringan. Tanaman albasia dimungkinkan dapat mengurangi 

resiko untuk longsorlahan di Kecamatan Ajibarang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijalaskan di atas, sebagai motivasi 

peneliti untuk mengadakan penelitian tentang “Kajian Kesesuaian Lahan 

Untuk Tanaman Albasia (Albazia Falcataria) Di Kecamatan Ajibarang 

Kabupaten Banyumas”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik dan kualitas lahan di Kecamatan Ajibarang 

Kabupaten Banyumas? 

2. Bagaimana tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman Albazia Falcataria 

di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui karakteristik dan kualitas lahan di Kecamatan Ajibarang. 

2. Mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman Albasia di 

Kecamatan Ajibarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberi masukan kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang 

karakteristik lahan dan tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman albasia 

di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

2. Untuk peneliti selanjutnya. 
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