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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Geomorfologi  

Geomorfologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuklahan yang 

menyusun permukaan bumi, baik diatas maupun dibawah permukaan air laut dan 

menekankan pada asal mula terjadinya serta perkembangan yang akan datang 

dan hubungan dengan kelingkungan (Versatappen, 1983 dalam Suwarno 2009). 

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 dipermukaan bumi oleh tenaga-tenaga 

geomorfologis. Tenaga geomorfologis adalah semua tenaga yang ditimbulkan 

oleh medium alami yang berada dipermukaan bumi termasuk diatmosfer 

(Suprapto Dibyosaputro, 1999 dalam Listiyanto, 2008). 

Klasifikasi bentuklahan didasarkan pada : genesis, proses, dan batuan 

(Verstappen, 1985 dalam Suwarno, 2009). Ada Sembilan satuan bentuklahan 

berdasarkan genesisnya, yaitu :  

1) Bentuklahan bentukan asal vulkan 

Adalah berbagai fenomena yang berkaitan dengan  gerakan magma naik 

kepermukaan bumi. Akibat dari proses ini terjadi bentukan yang secara 

makro yang disebut Vulkanik. 
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2) Bentuklahan bentukan asal structural 

Bentuklahan structural terbentuk karena adanya proses endogen  

(tenaga yang berasal dari dalam bumi) yang disebut proses tektonik atau 

diantropisme. Proses ini meliputi pengangkatan, penurunan, dan pelipatan 

kerak bumi sehingga terbentuk structural geologi yaitu lipatan dan patahan. 

3) Bentuklahan bentukan asal proses denudasional 

Bentuklahan denudesioanal merupakan material permukaan bumi yang 

terlepas dan terangkut 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. 

4) Bentuklahan bentukan asal proses fluvial 

Bentuklahan ini berupa daerah-daerah penimbunan (sedimentasi) 

seperti lembah-lembah, sungai besar dan dataran alluvial. Bentuklahan 

fluvial terjadi akibat proses air (overland flow). 

5) 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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6) Bentuklahan bentukan asal marine 

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. 

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 perukaan air laut. 

9) Bentuklahan bentukan asal aktivitas organisme 

Bentuklahan organik bukan hanya terumbu karang saja, akan tetapi 

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

 

B. Karakteristik, kualitas lahan, dan syarat tumbuh tanaman  

1) 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, Agroklimat Dan Departemen Pertanian, 1993). 
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2) Kualitas Lahan 

Kualitas lahan adalah sifat-sifat atau atribut yang kompleks dari 

satu kesatuan lahan (Tim Pusat Penelitian Tanah, Agroklimat Dan 

Departemen Pertanian, 1993). 

3) Persyaratan Tumbuh Tanaman 

Semua jenis tanaman agar bisa tumbuh dan berproduksi 

memerlukan syarat tumbuh yang berbeda-beda. 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 Departemen Pertanian, 1993). 

Tanaman albasia dapat tumbuh baik pada tanah regosol, aluvial, 

dan latosol yang bertekstur lempung berpasir atau lempung berdebu 

dengan kemasaman tanah sekitar pH 6-7. 

Tanaman albasia membutuhkan batas curah hujan minimum yang 

sesuai, yaitu 15 hari hujan dalam 4 bulan terkering, namun juga tidak 

terlalu basah, dan memiliki curah hujan tahunan yang berkisar antara 

2000-4000 mm. Suhu optimal untuk pertumbuhan albasia adalah 22-

29°C dengan suhu maksimum 30-34°C dan suhu minimum 20-24°C. 

Albasia tumbuh pada ketinggian di atas permukaan laut hingga 1600 m, 

kadang-kadang sampai ketinggian 3.300 m Soerianegara dan Lemmens 

(1993 dalam Krisnawati dkk, 2011). 
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C. Kesesuaian lahan 

Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan  

tertentu, sebagai contoh lahan sesuai untuk irigasi, tambak, pertanian 

tanaman tahunan atau pertanian tanaman semusim. Lebih spesifik lagi 

kesesuaian lahan tersebut ditinjau dari sifat lingkungan fisiknya, yang terdiri 

dari iklim, tanah, topografi, drainase, dan hidrologi sesuai untuk usaha tani 

atau komoditas tertentu yang produktif (Tim Pusat Penelitian Tanah, 

Agroklimat Dan Departemen Pertanian, 1993). 

Penilaian kesesuaian lahan dibedakan menurut tingkatnya yaitu : 

1. Ordo 

Pada tingkat ini kesesuaian lahan dibedakan antara yang tergolong sesuai 

(S), dan lahan yang 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. 
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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. Selain tingkat kelas atau mulai dari 

ordo sampai unit juga juga dikenal istilah bersyarat (CS) merupakan 

fase dari ordo sesuai (S), fase ini menunjukan tingkat kesesuaian 

setelah kondisi yang diperlukan terpenuhi (FAO, 1976 dalam 

Listiyanto, 2008). 

 

D. Penelitian yang Relevan 

Iwan  Setyawan  (2008),  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  

“Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Jati (Tectona grandis) di Kecamatan 

Pekuncen Kabupaten Banyumas” adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui karakteristik dan kualitas lahan di daerah penelitian dan 

mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman jati di daerah penelitian. 

Metode yang digunakan adalah metode survai dan pengambilan sampel area 

random dan sampling dan analisa laboratorium tanah Unsoed. Hasil yang 

didapatkan dari penelitian ini yaitu tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman 

jati yang meliputi kelas S1 (sangat sesuai), S2 (sesuai), S3 (sesuai secara 

marjinal), N1 (tidak sesuai sementara), dan N2 (tidak sesuai secara 

permanen). 
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Adhitya Listyanto, 2008 dalam penelitian yang berjudul “Identifikasi 

Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Jati di Kecamatan Padas Kabupaten 

Ngawi” tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesesuaian lahan 

untuk tanaman jati di daerah penelitian dan mengetahui luas dan persebaran 

lahan untuk tanaman jati di daerah penelitian serta memvisualisasikan dalam 

bentuk peta. Metode yang digunakan adalah metode survai dengan teknik 

pengambilan sampel stratified area random sampling. Teknik analisis datanya 

dilakukan secara matching atau perbandingan yaitu membandingakan antara 

persyaratan penggunaan lahan (untuk tanaman jati) dengan sifat-sifat lahan 

yang ada di daerah penelitian. Hasil dari penelitian tersebut akan didapatkan 

tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman jati yang meliputi kelas S1 (sangat 

sesuai), S2 (sesuai), S3 (sesuai secara marginal), N1 (tidak sesuai sementara), 

dan N2 (tidak sesuai secara permanen). 
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Tabel 2.1 Perbandingan Antar Penelitian 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil  

Adhitya 

Listiyanto, 

2008 

Identifikasi 

Kesesuaian Lahan 

Untuk Tanaman 

Jati di Kecamatan 

Padas Kabupaten 

Ngawi 

 Mengetahui tingkat 
kesesuaian lahan 

untuk tanaman jati di 

daearah penelititan 

 Mengetahui luas dan 

persebaran lahan 

untuk tanaman jati di 

daerah penelitian dan 

divisualisasikan dalam 

bentuk peta 

Metode 

survai dengan 

teknik 

pengambilan 

sampel 

stratified area 

random 

sampling 

Penelitian ini 

menunjukan 

kesesuaian 

lahan 

didominasi 

S3 pada 

beberapa 

satuan kelas 

lereng atau 

marginal 

Iwan 

Setyawan, 

2011 

Kesesuaian Lahan 

Untuk Tanaman 

Jati (Tectona 

Grandis) di 

Kecamatan 

Pakuncen 

Kabupaten 

Banyumas 

 Mengetahui 
karakteristik lahan di 

lokasi penelitian 

 Mengetahui 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 

Agus 

Widianto, 

2013 

Kajian 

Kesesuaian Lahan 

Untuk Tanaman 

Albasia (Albazia 

Falcataria) di 

Kecamatan 

Ajibarang 

Kabupaten 

Banyumas 

 Mengetahui 

karakteristik dan 

kualitas lahan di 

Kecamatan 

Ajibarang 

 Mengetahui 
karakteristik dan 

kualitas lahan di 

Kecamatan 

Ajibarang 

Metode 

survai dengan 

teknik 

pengambilan 

sampel area 

dan analisa 

laboratorium 

Penleitian ini 

tingkat 

kesesuaian 

lahan untuk 

tanaman 

albasia 

didominasi 

tingkat sesuai 

(N) 
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E. Landasan Teori 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas dapat dirumuskan landasan teori 

berikut ini. Potensi suatu wilayah dalam penggunaan lahan di sektor 

pertanian/perkebunan pada dasarnya ditentukan oleh beberapa sifat lingkungan 

fisik, diantaranya yaitu iklim, tanah, topografi, bentuk wilayah hidrologi, dan 

persyaratan penggunaan tertentu. Kecocokan antara karakteristik sifat 

lingkungan dari suatu wilayah dengan persyaratan penggunaan atau komoditas 

yang dievaluasi memberikan gambaran atau informasi bahwa lahan tersebut 

potensial untuk dikembangkan. 

Evaluasi lahan harus didukung oleh kualitas lahan (land qualities), dan 

setiap karakteristik lahan (land characteristics) biasanya terdiri atas satu atau 

lebih kualitas lahan. Beberapa karakteristik lahan umumnya mempunyai 

hubungan satu sama lain didalam pengertian kualitas lahan dan akan 

berpengaruh terhadap jenis penggunaan atau pertumbuhan tanaman dan 

komoditas lainnya yang berbasis lahan. 

Penggunaan lahan untuk pertanian secara umum dapat dibedakan atas: 

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 lahan jangka panjang yang pergilirannya dilakukan setelah hasil 

tanaman tersebut secara ekonomi tidak produktif lagi, seperti pada tanaman 

perkebunan. 
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Evaluasi lahan merupakan suatu pendekatan atau cara untuk menilai 

potensi sumber daya lahan. Evaluasi lahan dilakukan setelah kegiatan survai 

sumber daya lahan. Hasil evaluasi ini akan memberikan informasi dan arahan 

penggunaan lahan sesuai dengan untuk perkembangan komoditas, serta usulan 

atau yang diperlukan, sehingga nilai harapan produksi yang kemungkinan dapat 

diperoleh. 

Karakteristik lahan adalah sifat lahan yang dapat diukur atau diestimasi. 

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

kedalaman efektif dan sebagainya. 

Kualitas lahan dan kesesuaian lahan akan sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik sifat lingkungan, sifat kimia tanah, topografi serta ketinggian 

tempat. Untuk kesesuaian lahan pada kategori sub kelas tanaman albasia harus 

diketahui syarat tumbuh tanaman terlebih dahulu, persyaratan tersebut terdiri 

dari temperatur rata-rata,bulan kering,curah hujan tahunan, drainase, tekstur 

tanah, kedalaman efektif, pH tanah, salinitas tanah, kemiringan lereng, batuan 

permukaan dan singkapan batuan. 

Penggunaan lahan tertentu maka harus dilakukan perbandingan antara 

kesesuaian lahan dengan persyaratan tingkat kesesusaian lahan untuk tanaman 

yang akan dibudidayakan, dalam penelitian ini tanaman yang akan diteliti adalah 

tanaman albasia sehingga akan didapatkan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman 

albasia. 

  

Kajian Kesesuaian Lahan..., Agus Widianto, FKIP UMP, 2014



15 

 

 
 

F. Kerangka Pikir 

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka 

disusun kerangka pikir penelitian sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka pikir 

 

G. Hipotesis  

“Bentuk lahan di daerah penelitian yaitu Kecamatan Ajibarang 

Kabupaten Banyumas >60%  sesuai untuk tumbuh tanaman Albasia (Albazia 

Falcataria). 
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Karakteristik lahan 

Syarat tumbuh tanaman albasia Kualitas lahan 

Tingkat kesesuaian lahan 

Peta kesesuaian lahan tanaman albasia 

Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas 
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