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ABSTRAK 
 

Mardiyanah, 2005. Evaluasi Kemampuan lahan Wilayah Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Survei dan Pemetaan Wilayah Jurusan 

Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Lahan, Evaluasi Lahan, Klasifikasi Kemampuan Lahan. 
 

Klasifikasi Kemampuan Lahan merupakan penilaian lahan (komponen- 
komponen lahan) secara sistematik dan pengelompokkannya kedalam beberapa 
kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat 
dalam penggunaanya secara lestari. Dalam tugas Akhir ini permasalahannya 
adalah (1). Bagaimana klasifikasi kemampuan lahan yang ada di wilayah 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, (2). Apakah penggunaan lahan 
di wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan sesuai dengan 
kemampuan lahan yang terdapat di derah tersebut. Tujuan penulisan Tugas Akhir 
ini adalah (1). Mengetahui klasifikasi kemampuan lahan yang ada di wilayah 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan yang disajikan dalam bentuk peta 
kelas kemampuan lahan, (2). Mengevaluasi kesesuaian antara penggunaan lahan 
yang ada dengan kemampuan lahan yang sudah ditetapkan. Penulisan Tugas 
Akhir ini bermanfaat bagi pembangunan dan ilmu pengetahuan. 
 Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, 
dokumentasi, studi kepustakaan, interpretasi. Dalam pengumpulan data tersebut 
digunakan populasi dan sampel yang berupa satuan lahan. Metode analisa data 
yang digunakan adalah metode scorring dan overlay melaiui kegiatan cek 
lapangan. 

Berdasarkan hasil overlay peta kemiringan, peta penggunaan lahan dan 
peta bentuk lahan diproleh 55 jenis satuan lahan dan dengan metode scorring  di 
wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan terdapat 3 kelas 
kemampuan lahan yaitu kelas II, III dan kelas IV. Ketiga kelas kemampuan lahan 
yang terdapat di wilayah Kecamatan Karanganyar tersebut dipengaruhi oleh faktor 
penghambat yang berupa erosi. Jika faktor tersebut kurang mendapat perhatian 
dari masyarakat dalam pemanfaatan lahan maka dapat menimbulkan dampak 
negatif  baik bagi masayarakat maupun lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan 
bahwa dalam pemanfaatan lahan di wilayah Kecamatan Karangnyar sebaiknya 
perlu diperhatikan kemampuan lahan agar tidak menimbulkan dampak yang 
berkelanjutan. 

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa di wilayah 
Kecamatan Karanganyar  terdapat 3 karakteristik lahan yang berbeda dengan 
arahan berbeda pula. Penulis menyarankan sebaiknya dalam perencanaan 
penggunaan lahan perlu diperhatikan kondisi kemampuan lahan yang berkaitan 
agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Berdasarkan hasil seminar dan lokakarya para pakar Geografi di 

Semarang tahun 1988 menyatakan bahwa Geografi adalah pengetahuan 

mengenai persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi 

(gejala geosfer) serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks 

keruangan dan kewilayahan (Sumaatmadja, 1991: 21 dalam Kumpulan Makalah 

Seminar Lokakarya Nasional Pengajaran Geografi, 1991). Hubungan antara 

permukaan bumi dan penduduk khususnya terlihat pada lingkungan, dimana 

manusia menempati bagian-bagian permukaan bumi dengan cara merubah 

keadaan alam sekitarnya atau lingkungan. 

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia adalah dengan 

memanfaatkan lahan yang ada secara optimal dengan cara menyesuaikan 

penggunaan lahannya dengan kemampuan tanah dan memberikan perlakuan 

sesuai dengan syarat – syarat yang diperlukan, agar tanah dapat berfungsi tanpa 

mengurangi tingkat kesuburannya yang dilakukan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan 

semakin meningkat pula kebutuhan akan lahan dan langkanya lahan-lahan 

pertanian yang subur dan potensial, serta adanya persaingan penggunaan lahan 

antara sektor pertanian dan sektor non pertanian diperlukan adanya tekhnologi 

yang tepat guna dalam upaya mengoptimalkan penggunaan sumberdaya lahan 
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secara berkelanjutan. Untuk dapat memanfaatkan sumberdaya lahan secara 

terarah dan efisien diperlukan tersedianya data informasi yang lengkap mengenai 

keadaan iklim, tanah dan sifat lingkungan fisik lainnya, serta persyaratan tumbuh 

tanaman yang akan diusahakan terutama tanaman-tanaman yang mempunyai arti 

ekonomi cukup baik. 

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu wilayah pengembangan 

yaitu  wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai salah satu 

kawasan pantura Jawa Tengah. Potensi-potensi Kabupaten Pekalongan saat ini 

baik yang sudah digali maupun belum digali merupakan modal dasar bagi 

pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan. Potensi-potensi yang ada bila 

tidak mendapat perhatian khusus, selamanya akan menjadi potensi saja bukan 

keluaran produknya yang sangat penting. Salah satu potensi yang di miliki oleh 

Kabupaten Pekalongan adalah potensi pertanian dan perkebunan terutama di 

wilayah bagian selatan, namun saat ini potensi tersebut belum diusahakan secara 

optimal sehingga sampai saat ini belum memberikan sumbangan yang menonjol. 

Agar harapan tersebut dapat berwujud maka diperlukan suatu usaha agar dapat 

mengetahui secara pasti tentang potensi di Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Pekalongan dengan cara mengetahui kemampuan lahan di daerah tersebut yang 

selanjutnya dapat diubah kesesuaian lahannya sehingga dapat menghasilkan 

produksi yang maksimal.  

Wilayah yang terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa ini memiliki 

luasan wilayah ± 836, 13 Km2 yang terdiri dari 19 kecamatan yang terdiri dari 

282 desa/kelurahan. Secara morfologis rona fisik wilayah Kabupaten Pekalongan 
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sebagian besar berupa dataran dan sebagian lagi berbentuk perbukitan dan 

pergunungan dengan kondisi kelerengan lahan yang cukup bervariasi. Secara 

umum rona kelerengan di Kabupaten Pekalongan merupakan pegunungan di 

bagian selatan yang melandai ke arah utara (pantai). 

Kondisi Wilayah yang demikian mempengaruhi persebaran penduduk di 

setiap Kecamatan. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Pekalongan 

mencapai 1,28 % pertahun dengan tingkat rata-rata kepadatan penduduk ± 977 

jiwa/Km2 (BPS Kabupaten Pekalongan Tahun 2002). 

Melihat potensi yang ada di Wilayah Kabupaten Pekalongan, peneliti 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini lebih mengarah pada potensi lahan yang 

terdapat di Kecamatan Karanganyar. Kecamatan tersebut merupakan salah satu 

Kecamatan yang  mempunyai potensi lahan cukup baik dalam berbagai segi 

peruntukannya misalnya sebagai lahan permukiman, lahan pertanian, irigasi dan 

sebagainya. 

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang 

posisinya strategis karena terletak 6 Km dari pusat Kabupaten Pekalongan. 

Wilayah ini memiliki rona fisik yang beragam, dengan kondisi iklim tropis 

dengan curah hujan 3540 mm dan jumlah hari hujan 194 (Kecamatan 

Karanganyar Dalam Angka, BPS Tahun 2003). 

Pembukaan suatu wilayah yang baru sebaiknya didahului dengan survei 

dan evaluasi tentang kemampuan lahan dan kesesuaian lahan, sehingga di 

wilayah itu dapat digolongkan menurut penggunaannya yang tepat (Ishemat 

soeranegara, 1977 dalam Jamulyo dan Sunarto, 1996). Survei kemampuan lahan 
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merupakan salah satu survei sumberdaya lahan yang bertujuan mengetahui 

kemampuan lahan suatu daerah dan menentukan penggunaan lahan beserta 

pengelolaanya yang tepat sehingga dapat dicapai produktivitas yang optimal atau 

sedikit menimbulkan kerusakan lahan. Evaluasi Kemampuan lahan pada 

hakekatnya merupakan proses untuk mengarahkan potensi sumberdaya lahan 

untuk berbagai penggunaan. 

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul 

“EVALUASI KEMAMPUAN LAHAN DI WILAYAH KECAMATAN 

KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN”. 

 

B. Permasalahan  

 1. Bagaimana klasifikasi kemampuan lahan yang ada di wilayah Kecamatan    

Karanganyar  Kabupaten  Pekalongan ? 

2. Apakah penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Pekalongan sesuai dengan kemampuan lahan yang terdapat di daerah 

tersebut? 

 

C. Manfaat  

1. Manfaat bagi pembangunan 

Manfaat penelitian ini bagi pembangunan adalah : 

a. Untuk menyumbang pikiran bagi pemerintah daerah setempat yang 

berkaitan dengan kegiatan perencanaan kawasan. 
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b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten 

Pekalongan dalam penyusunan kegiatan yang berkaitan dengan 

perencanaan penggunaan lahan. 

2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan  

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan hasil 

penelitian 

b. Untuk mengembangkan kepustakaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

c.  Untuk menambah referensi pengetahuan bagi pembaca mengenai potensi 

wilayah Kabupaten Pekalongan khususnya yang berkaitan dengan kodisi 

sumberdaya lahan. 

 

D. Tujuan 

1. Mengetahui klasifikasi kemampuan lahan yang ada di wilayah Kecamatan   

Karanganyar Kabupaten Pekalongan yang disajikan dalam bentuk Peta Kelas 

Kemampuan Lahan. 

2. Mengevaluasi kesesuaian antara penggunaan lahan yang ada dengan 

kemampuan lahan yang sudah ditetapkan. 

 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi 

ruang lingkup permasalahn penulis yang akan di teliti sehingga jelas batasannya. 

 

 



 

 

6

1. Lahan 

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup 

pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi atau relief, hidrologi 

bahkan keadan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya secara 

potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976). 

2. Evaluasi lahan 

Evaluasi lahan adalah proses penilaian atau keragaan (perfomance) lahan jika 

dipergunakan untuk tujuan tertentu, meliputi pelaksanaan dan interpretasi 

survei dan studi bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim dan aspek lahan lainnya, 

agar dapat mengidentifikasi dan membuat perbandingan berbagai alternatif 

penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan (FAO, 1976  dalam Arsyad, 

1989 ; 209). 

Evaluasi lahan merupakan suatu pendekatan atau cara untuk menilai potensi 

sumberdaya lahan (Joung, 1976). 

3. Klasifikasi Kemampuan lahan 

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dikelompokan atau golongan 

menurut kaidah/standar yang ditetapkan (KBBI : 445). 

Klasifikasi kemampuan lahan adalah penilaian lahan (komponen-komponen 

lahan) secara sistematik dan pengelompokannya kedalam beberapa kategori 

berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam 

penggunaanhnya secara lestari (Arsyad, 1989 ; 209-210). 
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F. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

1. Bagian Awal 

Bagian awal Tugas Akhir ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman abstrak, halaman motto dan persembahan, halaman prakata, 

halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman gambar, halaman lampiran.  

2. Bagian Pokok 

Bagian pokok terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Permasalahan 

C. Manfaat 

D. Tujuan 

E. Penegasan Istilah 

F. Sistematika Penulisa Tugas Akhir 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Evaluasi Lahan 

B. Klasifikasi Kemampuan Lahan  

C. Kriteria Pegelompokan Kelas 

D. Penggunaan Lahan 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

B. Variabel Penelitian 

C. Tekhnik pengumpulan Data  
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D. Alat Penelitian  

E. Metode Analisis Data  

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMETAAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Fisik Kecamatan Karanganyar 

2. Kondisi Sosial Penduduk 

3. Kondisi Iklim 

4. Pola Penggunaan Lahan  

5. Bentuk Lahan 

6. Satuan Lahan  

B. Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

3. Bagian Akhir 

Terdiri dari : 

A. Daftar Pustaka 

B. Lampiran – lampiran  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Evaluasi Lahan 

Lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk yang telah dipengaruhi 

oleh berbagai aktivitas manusia baik di masa lalu maupun masa sekarang. 

Sebagai contoh aktvitas dalam penggunaan lahan pertanian, reklamasi lahan rawa 

dan pasang surut, atau tindakan konservasi tanah. 

Dalam kegiatan survei dan pemetaan sumber daya alam, bagian lahan 

satu dengan yang lain dibedakan berdasarkan perbedaan sifat – sifatnya yang 

tediri dari iklim, bentuk lahan (termasuk litologi, topografi atau relief), tanah dan 

atau hidrologi sehingga terbentuk satuan – satuan lahan. Melalui satuan lahan 

tersebut dapat diketahui kelas – kelas kemampuan lahan.  

Evaluasi lahan adalah proses penilaian atau keragaan (perfomance) lahan 

jika dipergunakan untuk tujuan tertentu, meliputi pelaksanaan dan interpretasi 

survei dan studi bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim dan aspek lahan lainnya, 

agar dapat mengidentifikasi dan membuat perbandingan berbagai alternatif 

penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan (FAO, 1976 dalam Arsyad, 

1989 ; 209). Evaluasi lahan sebagai proses penelaahan dan interprertasi data 

dasar tanah, vegetasi, iklim dan aspek lahan lainya agar dapat 

mengidentifikasikan dan membuat perbandingan pertama antara berbagai 

alternatif penggunaan lahan termasuk sosial – ekonomi yang sederhana 

(Brinkman dan Smyth, 1973 dalam Jamulyo dan Sunarto, 1996 ;5). 
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Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi lahan adalah 

suatu proses penilaian terhadap lahan untuk dilakukan identifikasi kedalam 

bentuk kelas – kelas lahan. 

 

B. Klasifikasi Kemampuan lahan 

Lahan yang dimanfaatkan oleh manusia pada dasarnya mempunyai 

kemampuan yang berbeda. Untuk mengetahui kemampuan suatu lahan maka 

perlu dilakukan klasifikasi kemampuan lahan. Klasifikasi kemampuan lahan 

(Land Capability Classification) adalah penilaian lahan (komponen - komponen 

lahan) secara sistematik dan pengelompokkanya ke dalam beberapa kategori 

berdasarkan atas sifat – sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam 

penggunaanya secara lestari. Kemampuan disini dipandang sebagi kapasitas 

lahan itu sendiri untuk suatu macam atau tingkat penggunaan umum. 

Menurut Nockensmith dan Steel (1943) dan Klingebel dan Montgomery 

(1973) klasifikasi kemampuan lahan terdiri dari 3 kategori utama yaitu kelas, 

subkelas dan satuan kemampuan (Arsyad, 1989 : 212) 

 
1. Kelas 

Pengelompokan di dalam kelas didasarkan atas intensitas faktor 

penghambat. Tanah dikelompokkan ke dalam delapan kelas yang ditandai 

dengan huruf Romawi I sampai VIII. Ancaman kerusakan atau hambatan 

meningkat berturut – turut dari kelas I sampai kelas VIII. 

 Tanah pada kelas I sampai kelas IV dengan pengelolaan yang baik 

mampu menghasilkan dan sesuai untuk berbagai penggunaan seperti untuk 
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penanaman tanaman pertanian umumnya (tanaman semusim, dan tahunan), 

rumput untuk makanan ternak, padang rumput dan hutan. Tanah pada kelas 

V, VI dan VII sesuai untuk padang rumput, tanaman pohon – pohon atau 

vegetasi alami. Dalam beberapa hal tanah kelas V dan VI dapat menghasilkan 

dan menguntungkan untuk beberapa jenis tanaman tertentu seperti buah – 

buahan, tanaman hias atau bunga – bungaan dan bahkan jenis sayuran 

bernilai tinggi dengan pengelolaan dan tindakan konservasi tanah dan air 

yang baik. Tanah kelas VIII sebaiknya dibiarkan dalam keadaan alami. 

 
2. Kelas Kemampuan Lahan 

a. Kelas I 

Lahan kelas I mempunyai sedikit hambatan yang membatasi 

penggunaanya. Lahan kelas I sesuai untuk berbagai penggunaan 

pertanian, mulai dari tanaman semusim (dan tanaman pertanian pada 

umumnya), tanaman rumput, hutan dan cagar alam. Tanah – tanah di 

kelas I mempunyai salah satu kombinasi sifat dan kualitas sebagai 

berikut: 

1) Terletak pada topografi hampir datar  

2)  Ancaman erosi kecil 

3) Mempunyai kedalaman efektif yang dalam 

4) Umumnya berdrainase baik 

5) Mudah di olah 

6) Kapasitas menahan air baik 

7) Subur atau responsif terhadap pemupukan  
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8) Tidak Terancam banjir 

9) Di bawah iklim setempat yang sesuai bagi tanaman umumnya. 

Di daerah beriklim kering yang telah di bangun fasilitas irigasi, 

suatu tanah yang dimasukkan kedalam kelas I jika topografi hampir datar, 

daerah perakaran dalam, permeabilitas dan kapasitas menahan air yang 

baik, dan mudah di olah. Beberapa dari tanah yang dimasukkan kedalam 

kelas ini mungkin memerlukan perbaikan pada awalnya seperti perataan, 

pencuculan garam laut, atau penurunan permukaan permukaan air dalam 

tanah musiman. Jika hambatan oleh garam, permukaan air tanah, 

ancaman banjir, atau ancaman erosi akan terjadi kembali, maka tanah 

tersebut mempunyai hambatan alami permanen yang oleh karenanya 

tidak dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. 

Tanah yang kelebihan air dan mempunyai lapisan bawah yang 

permeabilitasnya lambat tidak dimasukkan ke dalam kelas I. Tanah – 

tanah dalam kelas I yang dipergunakan untuk penanaman tanaman 

pertanian memerlukan tindakan pengelolaan untuk memelihara 

produktivitas, berupa pemeliharaan kesuburan dan struktur tanah. 

Tindakan tersebut dapat berupa pemupukan dan pengapuran, penggunaan 

tanaman penutup tanah dan pupuk hijau, penggunaan sisa – sisa tanaman 

dan pupuk kandang, pergiliran tanaman. Di dalam peta kelas kemampuan 

lahan, lahan kelas I biasanya diberi warna hijau. 
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b. Kelas II 

Tanah – tanah dalam kelas II memiliki beberapa hambatan atau 

ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaanya atau 

mengakibatkannya memerlukan tindakan konservasi sedang. Lahan kelas 

II memerlukan pengelolaan yang berhati – hati, termasuk didalamnya 

tindakan – tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan atau 

memperbaiki hubungan air dan udara jika tanah diusahakan untuk 

pertanian. Hambatan pada kelas II sedikit, dan tindakan yang diperlukan 

mudah diterapkan. Tanah – tanah ini sesuai untuk penggunaan tanaman 

semusim, tanaman rumput, padang penggembalaan, hutan produksi, 

hutan lindung dan cagar alam. 

Hambatan atau ancaman kerusakan pada kelas II adalah salah 

satu kombinasi dari pengaruh berikut : 

1) Lereng yang landai 

2) Kepekaan erosi atau ancaman erosi sedang atau telah mengalami 

erosi sedang. 

3) Kedalaman efektif agak dalam 

4) Struktur tanah dan daya olah agak kurang baik 

5) Salinitas ringan sampai sedang atau terdapat garam natrium yang 

mudah dihilangkan akan tetapi besar kemungkinan timbul kembali. 

6) Kelebihan air dapat diperbaiki dengan drainase, akan tetapi ada 

sebagai pembatas yang sedang tingkatannya, atau 

7) Keadaan iklim agak kurang sesuai bagi tanaman dan pengelolaan. 
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Tanah – tanah dalam kelas II memberikan pilihan penggunaan 

yang kurang dan tuntutan pengelolaan yang lebih berarti dari tanah kelas 

I kepada penggarap. Tanah – tanah dalam kelas ini mungkin memerlukan 

sistem pertanaman konservasi khusus, tindakan – tindakan pencegahan 

erosi, pengendalian air lebih, atau metode pengelolaan jika dipergunakan 

untuk tanaman semusim dan tanaman yang memerlukan pengelolaan 

tanah. Sebagai contoh : tanah yang dalam dengan lereng yang landai 

yang terancam erosi sedang jika dipergunakan untuk tanaman semusim 

mungkin memerlukan salah satu atau kombinasi tindakan – tindakan 

berikut : guludan, penanaman dalam strip, pengolahan menurut kontur, 

pergiliran tanaman dengan rumput dan leguminosa, mulsa selain dari 

pemupukan. Secara tepatnya tindakan atau kombinasi tindakan yang akan 

diterapkan, dipengaruhi oleh sifat – sifat tanah, iklim dan sistem usaha 

tani. Didalam peta kemampuan lahan kelas II biasanya diberi warna 

kuning. 

c. Kelas III 

Tanah – tanah dalam lahan kelas III mempunyai hambatan yang 

berat yang mengurangi pilihan penggunaan atau memerlukan tindakan 

konservasi khusus dan keduanya. Tanah – tanah dalam Kelas III 

mempunyai pembatas yang lebih berat dari tanah – tanah kelas II dan jika 

dipergunakan bagi tanaman yang memerlukan pengelolaan tanah 

tindakan konservasi yang diperlukan biasanya lebih sulit diterapkan dan 

dipelihara. Lahan kelas III dapat dipergunakan untuk tanaman semusim 
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dan tanaman yang memerlukan pengolahan tanah, tanaman rumput, 

padang rumput, huitan produksi, hutan lindung dan suaka margasatwa. 

Hambatan yang terdapat pada tanah dalam Kelas III membatasi 

lama penggunaanya bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan 

tanaman atau kombinasi dari pembatas – pembatas tersebut. Hambatan 

atau ancaman kerusakan kerusakan mungkin disebabkan oleh salah satu 

beberapa hal berikut : 

1) Lereng yang agak miring atau bergelombang 

2) Peka terhadap erosi atau telah mengalami erosi yang berat 

3) Seringkali mengalami banjir yang merusak tanaman  

4) Lapisan bawah tanah yang berpermeabilitas lambat 

5) Kedalamannya dangkal terhadap batuan, lapisan padat keras 

(hardpan), lapisan padas rapuh (fragipan) atau lapisan liat padat 

(claypan) yang membatasi perakaran dan simpanan air. 

6) Terlalu basah atau masih terus jenuh air setelah didrainase 

7) Kapasitas menahan air rendah 

8) Salinitas atau kandungan natrium sedang 

9) Hambatan iklim yang agak besar. 

Jika digunakan untuk tanman semusim dan tanaman pertanian 

umumnya, pada tanah yang basah, permeabilitas rendah tetapi hampir 

datar dida;lam Kelas III memerlukan drainase dan pengelolaan tanah 

yang dapat memelihara atau memperbaiki struktur dan keadaan olah 

tanah. Untuk mencegah pelumpuran dan pemadatan dan memperbaiki 
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permeabilitas umumnya diperlakukan penambahan bahan organik dan 

tidak mengolah tanah sewaktu tanah masih basah. Pada tanah berlereng 

tindakan – tindakan konservasi tanah untuk mencegah erosi diperlukan 

bagi tanah – tanah di dalam Kelas III, seperti guludan bersaluran, 

penanamn dalam strip, penggunaan mulsa, pergiliran tanaman atau 

pembuatan terras atau kombinasi dari tindakan – tindakan tersebut. 

Didalam peta kemampuan lahan, lahan Kelas III biasanya diberi warna 

merah 

d. Kelas IV 

Hambatan dan ancaman kerusakan pada tanah – tanah  di dalam 

lahan Kelas IV lebih besar dari pada tanah – tanah di dalam Kelas III, dan 

pilihan tanaman juga lebih tebatas. Jika dipergunakan untuk tanaman 

semusim duiperlukan pengelolaan yang lebih hati – hati dan tindakan 

konservasi lebih sulit diterapkan dan di pelihara, seperti terras bangku, 

saluran bervegetasi dan dam penghambat, disamping tindakan yang 

dilakukan untuk memelihara kesuburan dan kondisi fisik tanah. Tanah 

didalam Kelas IV dapat dipergunakan untuk tanaman semusim dan 

tanaman pertanian pada umumnya juga dapat dipergunakan untuk 

tanaman rumput, hutan produksi, padang penggembalaan,  hutan lindung 

atau suaka alam.  

Hambatan atau ancaman kerusaklan tanah – tanah di dalam kelas 

IV disebabkan oleh salah satu kombinasi faktor – faktor berikut : 

1) Lereng yang miring atau berbukit 
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2) Kepekaan erosi yang besar 

3) Pengaruh bekas erosi agak berat yang telah terjadi 

4) Tanahnya dangkal 

5) Kapasitas menahan air yang rendah 

6) Sering tergenang yang menimbulkan kerusakan berat pada tanaman. 

7) Kelebihan air bebas dan ancaman penjenuhan atau penggenangan 

terus terjadi setelah didrainase 

8) Salinitas atau kandungan natrium yang tinggi  

9) Keadaan iklim yang kurang menguntungkan. 

Pada peta kelas kemampuan lahan, lahan kelas IV biasanya diberi 

warna biru. 

e. Kelas V 

Tanah – tanah di dalam lahan kelas V tidak terancam erosi akan 

tetapi mempunyai hambatan lain yang tidak untuk dihilangkan sehingga 

membatasi pilihan penggunaanya, oleh karena itu lahan ini sesuai untuk 

tanaman rumput, padang penggembalaan, hutan produksi atau hutan 

lindung dan suaka alam. Tanah – tanah didalam kelas V mempunyai 

hambatan yang membatasi pilihan macam penggunaan dan tanaman, dan 

menghambat pengolahan tanah bagi tanaman semusim. Tanah – tanah ini 

terletak pada topografi datar atau hampir datar tetapi tergenang air, sering 

terlanda banjir, atau berbatu – batu, atau iklim yang kurang sesuai, atau 

mempunyai kombinasi hambatan tersebut. Contoh tanah kelas V adalah 

sebagai berikut : 
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1) Tanah – tanah yang sering di landa banjir sehingga sulit 

dipergunakan untuk penanaman tanaman semusim secara normal. 

2) Tanah – tanah datar yang berda di bawah iklim yang tidak 

memungkinkan produksi secara normal. 

3) Tanah datar atau hampir datar yang berbatu – batu, dan 

4) Tanah – tanah tergenang yang tidak layak didrainase untuk tanaman 

semusim, tetapi dapat ditumbuhi rumput atau pohon – pohonan. 

Pada peta kelas kemampuan lahan, lahan kelas V biasanya di beri 

warna hijau tua. 

f. Kelas VI 

Tanah – tanah dalam kelas VI mempunyai hambatan yang berat 

yang menyebabkan tanah – tanah ini tidak sesuai dengan untuk 

penggunaan pertanian, penggunaanya terbatas untuk tanaman rumput 

atau padang pengembalaan, hutan produksi, hutan lindung, cagar alam. 

Tanah – tanah dalam kelas VI mempunyai pembatas atau ancaman 

kerusakan yang tidak dapat dihilangkan, berupa salah satu atau 

kombinasi faktor – faktor berikut : 

1) Terletak pada lereng agak curam 

2) Ancaman erosi berat 

3) Telah tererosi berat 

4) Mengandung garam laut atau natrium 

5) Berbatu – batu 

6) Daerah perakaran sangat dangkal 
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7) Iklim yang tidak sesuai  

Tanah – tanah kelas VI yang terletak pada lereng agak curam, 

jika dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan produksi harus 

dikelola dengan baik untuk menghindari erosi. Beberapa tanah dalam 

kelas VI dan daerah perakarannya dalam tetapi terletak pada lereng agak 

curam dapat dipergunakan untuk tanaman semusi dengan tindakan 

konservasi yang berat. Pada peta kelas kemampuan lahan, lahan kelas VI 

diberi warna orange. 

g. Kelas VII 

Lahan kelas VII tidak sesuai untuk budidaya pertanian. Jika 

dipergunakan untuk padang rumput atau hutan produksi harus dilakukan 

dengan usaha pencegahan erosi yang berat.Tanah – tanah dalam lahan 

kelas VII yang dalam dan tidak peka erosi jika digunakan untuk tanman 

pertanian harus di buat terras bangku yang ditunjang dengan cara 

vegetatif untuk konservasi tanah, di samping tindakan pemupukkan. 

Tanah – tanah kelas VII mempunyai beberapa hambatan atau ancaman 

kerusakan yang berat dan tidak dapat dihilangkan seperti : 

1) Terletak pada lereng yang curam 

2) Telah tererosi sangat berat berupa erosi parit 

3) Daerah perakaran sangat dangkal 

Pada peta kelas kemampuan lahan, lahan kelas VII biasanya 

diberi warna coklat. 
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h. Kelas VIII 

Lahan kelas VIII tidak sesuai untuk budidaya pertanian, tetapi 

lebih sesuai untuk dibiarkan dalam keadaan alami. Lahan kelas VIII 

bermanfaat sebagai hutan lindung, tempat rekreasi atau cagar alam. 

Pembatas atau ancaman kerusakan pada kelas VIII dapat berupa ; 

1) Terletak pada lereng yang sangat curam 

2) Berbatu 

3) Kapasitas menahan air sangat rendah 

Contoh lahan kelas VIII adalah tanah mati, batu terungkap, pantai pasir 

dan puncak gunung. 

Pada peta kelas kemampuan lahan biasanya lahan kelasVIII 

berwarna putih atau tidak berwarna (Arsyad, 1989 : 216-220). 

 
3. Subkelas 

Pengelompokan dalam sub kelas berdasarkan atas jenis faktor 

penghambat atau ancaman kerusakan. Jadi sub kelas adalah pengelompokkan 

unit kemampuan lahan yang mempunyai jenis hambatan atau ancaman 

dominan yang sama. Jika dipergunakan untuk pertanian sebagai akibat sifat – 

sifat tanah, relief, hidrologi dan iklim. 

Terdapat beberapa jenis hambatan atau ancaman yang  pada sub kelas 

yaitu : ancaman erosi tanah ditandai dengan huruf e; keadaan drainase atau 

kelebihan air atau ancm,an banjir ditandai dengan huruf w; hambatan daerah 

perakaran ditandai dengan huruf s; dan hambatan iklim ditandai dengan huruf 

c. Subkelas menunjukan kepada pemakai peta informasi tentang derajat dan 
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jenis hambatan dan kelas keterangan dari pada sub kelas. Satuan kemampuan 

adalah pengelompokan lahan yang sama atau hampir sama kesesuaianya bagi 

tanaman dan memerlukan pengelolaan yang sama atau memberi tanggapan 

yang sama terhadap masukan pengelolaan yang diberikan (Arsyad, 1989 : 

220). 

 
C. Kriteria Pengelompokan Kelas 

Tanah dan komponen lahan lainnya seperti bentuk lahan, hidrologi dan 

iklim dalam hubungannya dengan penggunaan lahan, pengelolaan dan 

produktivitas lahan adalah dasar dalam pengelompokan kelas kemampuan. Kelas 

kemampuan didasarkan atas derajat atau intensitas dan jumlah faktor pembatas 

atau penghambat atau ancaman kerusakan yang mempengaruhi jenis penggunaan 

lahan, resiko kerusakan jika salah kelola, keperluan pengelolaan tanah dan resiko 

kegagalan tanaman (Arsyad, 1989 : 221-222)  

Untuk membantu klasifikasi diperlukan kriteria yang jelas yang 

memungkinkan pengelompokan tanah pada setiap kategori yaitu kelas, subkelas 

dan satuan kemampuan. Oleh karena pengaruh sifat – sifat dan kualitas lahan  

berbeda dengan sangat luas menurut iklim, maka kriteria yang disusun dengan 

anggapan meliputi berbagai tanah iklim yang sama. 

Kriteria yang digunakan dalam pengelompokan kelas adalah sebagai 

berikut : 

1. Iklim 

Komponen iklim yang paling mempengaruhi kemampuan lahan 

adalah temperatur dan curah hujan. Temperatur yang rendah mempengaruhi 
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jenis dan pertumbuhan tanaman. Di daerah tropika yang paling penting 

mempengaruhi temperatur udara adalah ketinggian letak suatu tempat adri 

permukaan laut. Udara yang bebas bergerak akan turun temperatur pada 

umumnya dengan 1 °C untuk setiap  100 meter naik diatas permukaan laut. 

Penyediaan air secara alami berupa curah hujan yang terbatas atau 

rendah di daerah agak basah (sub humid), agak kering (semi arid) dan kering 

(arid) mempengaruhi kemampuan tanah. Oleh karena klasifikasi pada setiap 

lokasi didasarkan atas penmapilan tanaman, maka pengaruh interaksi antara 

iklim dan tanah harus diperhitungkan. 

2. Lereng 

Kemiringan lereng dinyatakan dal;am derajat atau persen. Dua titik 

yang berjarak horizontal 100 meter yang mwempuyai selisih tinggi 10 meter 

membentuk lereng 10 persen. Kecuraman lereng tercatat atau dapat di ketahui 

pada peta tanah. Panjang dan bentuk lereng tidak tercatat pada peta tanah 

tetapi dapat menajdi peunjuk jenis tanah tertentu dan pengaruhnya pada 

penggunaan dan pengelolaan tanah dapat di evaluasi sebagai bagian satuan 

peta.  

3. Kedalaman tanah 

Kedalaman tanah efektif adalah kedalaman tanah yang baik bagi 

pertumbuhan akar tanaman, yaitu sampai pada lapisan yang tidak dapat di 

tembus oleh akar tanaman. Lapisan tersebut dapat berupa lapisan padas keras, 

padas liat, padas rapuh atau lapisan phlintite. 
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4. Tekstur tanah 

Tekstur tanah adalah satu faktor penting yang mempengaruhi  

kapasitas tanah untuk menahan air dan permeabilitas tanah serta berbagai 

sifat dan kimia tanah lainnya. 

5. Permeabilitas 

Permeabilitas adalah cepat lambatnya air merembes kedalam tanah 

baik melalui pori – pori makro maupun pori – pori mikro baik kearah 

horisontal maupun vertikal.  

6. Faktor – faktor khusus 

Faktor – faktor khusus ini berupa : 

a. Kondisi batuan permukaan 

b. Ancaman banjir atau genangan 

c. Salinitas (Kandungan Garam Laut) 

(Arsyad, 1989 : 223-231). 

D. Penggunaan Lahan  

Evaluasi kemampuan lahan pada hakekatnya merupakan proses untuk 

menduga potensi sumber daya lahan untuk berbagi penggunaan lahan sangat 

bervariasi dalam berbagai benruk faktor seperti keadaan topografi, iklim, 

geologi, geomorfologi, tanah, air dan vegetasi atau penggunaan lahan. Lahan 

yang merupakan obyek penelitian keadaanya kompleks dan tidak merupakan 

suatu unsur fisik atau sosial ekonomi yang berdiri sendiri. Tetapi merupakan 

hasil interaksi dari lingkungan  biofisisnya (Karmono,1985 dalam Jamulyo dan 

Sunarto, 1996 ; 1). 
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Berhasilnya suatu peningkatan produksi pertanian tergantung pada  

perencanaan penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahannya (Kang 

Biaw Tjwan,1955 Jamulyo dan Sunarto, 1996 ; 1). Menurut Jamulyo dan 

Sunarto, 1996 hal. 2 Penggunaan lahan (land use) diartikan sebagai setiap bentuk 

intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik materiil maupun spirituil. 

Contoh tipe penggunaan lahan adalah sebagai berikut : 

1. Perladangan 

2. Tanaman semusim campuran, tanah darat tidak intensif 

3. Tanaman semusim campuran, tanah   darat intensif 

4. Sawah satu kali setahun, tidak intensif 

5. Sawah dua kali setahun, intensif 

6. Perkebunan rakyat (karet, kopi atau coklat, jeruk), tidak intensif  

7. Perkebuanan rakyat intensif 

8. Perkebunan besar tidak intensif 

9. Perkebunan besar intensif 

10. Hutan produksi alami 

11. Hutan produksi, tanaman pinus, dan sebagainya 

12. Padang penggembalaan tidak intensif 

13. Hutan lindung 

14. Cagar alam 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi 

Suatu penelitian memerlukan lokasi yang dijadikan objek penelitian untuk 

memperoleh data, informasi, keterangan dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk 

keperluan penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di Wilayah Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Dipilihnya wilayah ini  karena Kecamatan 

Karanganyar  memiliki potensi yang baik dalam hal peningkatan lahan untuk 

penggunaan pertanian dan perkebunan. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala-gejala yang menunjukkan variasi baik dalam 

jenisnya maupun dalam tingkatannya (Sutrisno, 2000 ; 224). 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan antara lain : 

1. Iklim 

2. Kemiringan Lereng 

3. Erosi, meliputi kepekaan erosi dan erosi yang telah terjadi 

4. Kedalaman Tanah 

5. Tekstur Tanah  

6. Permeabilitas Tanah 

7. Drainase Tanah 

8. Kondisi Batuan 

9. Ancaman Banjir 

10. Salinitas  
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C. Tekhnik Pengumpulan Data   

1. Observasi Lapangan 

Tekhnik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

dilapangan agar diperoleh data yang aktual (Sumaatmadja, 1981 ; 105). 

Kegiatan observasi Lapangan dilakukan untuk melakukan cek lapangan 

terhadap data-data yang di peroleh dari instansi yang berkaitan maupun data 

sekunder lainnya. 

2. Studi Dokumentasi 

Menurut Sumaatmadja, 1981 halaman 109 menjelaskan bahwa penggunaan 

sumber dokumentasi dalam penelitian dilakukan dengan cara melakukan 

seleksi terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. 

Melalui studi dokumentasi ini di peroleh data sekunder yang terdapat di 

instansi-instansi yang berkaitan seperti BAPPEDA. Data Sekunder yang 

dikumpulkan antara lain : 

a. Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Karanganyar skala 1 : 50.000 

b. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Karanganyar skala 1 : 50.000 

c. Peta Bentuk Lahan Kecamatan Karanganyar skala 1 : 50.000 

d. Peta Tanah Kecamatan Karanganyar skala 1 : 50.000 

3. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari  kepustakaan yang 

sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan (Sumaatmadja, 1981:110) 

4. Studi Interpretasi  

 Metode ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan peta. 
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D. Alat Penelitian 

1. Alat Pengumpul Data  

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan populasi. Populai 

merupakan himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak 

terbatas, jadi ppulasi adalah semua objek yang akan diselidiki (Bintarto dan 

Surastopo, 1978 ; 42). Dalam penelitian ini tentu akan berhadapan dengan 

sekelompok subyek, karena luasnya subyek penelitian maka perlu dibagi atau 

ditentukan daerah yang akan dijadikan subyek penelitian tersebut. Adapun 

yang menjadi populasi  dalam penelitian ini adalah satuan lahan yang 

terdapat di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Dari populasi 

tersebut ditentukan sampel yang merupakan sebagian dari populasi, Jadi 

sampel merupakan sejumlah satuan lahan yang dipilih sebagai wakil dari 

pupulasi yang ada. 

2. Alat Laboratorium 

Alat laboratorium ini berupa perangkat komputer yang meliputi : 1 

set komputer, Hardisk, Ploppy disk, Printer, Scanner dan perangkat lunak 

yaitu sistem Arc/View versi 3.3 yang digunakan untuk membuat peta tematik 

dan melakukann overlay peta-peta tematik tersebut. Alat ini juga digunakan 

untuk penulisan dan pengolahan penulisan data.  

 

E. Metode Analisa Data  

Analisa data atau pengolahan data merupakan salah satu langkah yang 

paling penting dalam penelitian sebab analisis  yang salah dapat menimbulkan 
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kesalahan  dalam pengambilan kesimpulan. Suatu kesimpulan biasanya di ambil 

dari pengolahan data (analisa data) yang telah dibuat sebelumnya. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini metode analisa data yang digunakan adalah : 

1. Metode Pengharkatan (Scorring) 

Yaitu suatu cara menilai potensi lahan dengan memberikan nilai pada 

masing-masing karakteristik lahan, sehingga dapat di hitung nilainya dan 

dapat ditentukan harkatnya. Penilaian kemampuan lahan dengan 

pengharkatan ini dianggap mempunyai kualitas yang berbeda. Kelas 

kemampuan sangat bermanfaat untuk penilaian awal sebagai dasar 

perencanaan. 

Dalam metode pengharkatan untuk menentukan klasifikasi 

kemampuan lahan terdapat faktor menguntungkan dan faktor merugikan, 

dimana faktor-faktor tersebut selanjutnya di nilai (di harkat). Berikut 

pedoman dan kriteria yang digunakan untuk menentukan harkat faktor -faktor 

kemampuan lahan : 

a. Faktor Menguntungkan  

1) Kedalaman Efektif Tanah 

Tabel 1. Kriteria Pengharkatan  Kedalaman Efektif Tanah  

No Kedalaman Tanah Keterangan Harkat 
1 < 25 Cm Dangkal 1 
2 25 – 50 Cm Sedang 2 
3 50 – 75 Cm Dalam 3 
4 > 75 Cm Sangat Dalam 4 

 Sumber : Jamulyo dan Sunarto, 1996 
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2) Tekstur Tanah 

Tabel 2. Kriteria Pengharkatan  Tekstur Tanah 

No Tekstur Tanah Harkat 
1 Kasar 1 
2 Agak Kasar 2 
3 Sedang 3 
4 Agak Halus 4 
5 Halus 5 

     Sumber: Jamulyo dan Sunarto, 1996 

3) Drainase 

Tabel 3. Kriteria Pengharkatan Drainase 

No Drainase Harkat 
1 Jelek 1 
2 Sedang 2 
3 Agak Baik 3 
4 Baik 4 

 Sumber : Jamulyo dan Sunarto, 1996 

4) Permeabilitas Tanah 

Tabel 4. Kriteria Pengharkatan Permeabilitas Tanah  

No Permeabilitas 
(Cm/Jam) Keterangan Harkat 

1 > 12,50 Cepat 1 
2 6,25 – 12,50 Agak Cepat 2 
3 2,00 – 6,25 Sedang 3 
4 0,50 – 2,00 Agak Lambat 2 
5 < 0,50 Lambat 1 

  Sumber : Jamulyo dan Sunarto, 1996 

5) Lereng 

Tabel 5. Kriteria Pengharkatan Tingkat Kelerengan 

No Lereng (%) Keterangan Harkat 
1 < 3 Datar 0 
2 3 – 8 Landai -1 
3 8 – 15 Miring -2 
4 > 15 Curam -3 

  Sumber : Jamulyo dan Sunarto, 1996 
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b. Faktor Merugikan 

1) Erosi 

         Tabel 6. Kriteria Pengharkatan Tingkat Bahaya Erosi 

No Erosi Harkat 
1 Tanpa 0 
2 Ringan 0 
3 Sedang -1 
4 Berat -2 

       Sumber : Jamulyo dan Sunarto, 1996 

2) Banjir  

Tabel 7 Kriteria pengharkatan Tingkat Bahaya Banjir  

No Banjir Harkat 
1 Tanpa 0 
2 Jarang -1 
3 Sering -2 
4 Selalu -3 

                      Sumber : Jamulyo dan Sunarto, 1996 

3) Batu Permukaan 

Tabel 8. Kriteria Pengharkatan Sebaran Batuan  

No Batu Harkat 
1 Tanpa 0 
2 Sedikit -1 
3 Sedang -2 
4 Banyak -3 

       Sumber : Jamulyo dan Sunarto, 1996 

4) Salinitas  

Tabel 9. Kriteria Pengharkatan Salinitas  

No Kadar Garam Harkat 
1 Tanpa 0 
2 Sedikit -1 
3 Sedang -2 
4 Banyak -3 

                      Sumber : Jamulyo dan Sunarto, 1996 
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Rumus yang digunakan adalah : 

Kemampuan Wilayah = Faktor menguntungkan – Faktor Merugikan  

                                    =   Kd + Tk + Dr + Pr + Lr – Er – Ba – Bt – Sa 

 Tabel 10. Kriteria pengharkatan Kemampuan Lahan  

Jumlah 
Harkat 

Kelas 
Kemampuan 

Lahan 
Arti Kelas Kemampuan 

≥ 20 I Wilayah baik sekali, hampir tidak ada 
penghambat, dapat digunakan untuk segala 
macam usaha pertanian 

16 – 19 II Wilayah baik, ada sedikit penghambat, dapat 
digunakan untuk berbagai usaha pertanian 
dengan sedikit intensifikasi 

12 – 15 III Wilayah agak baik, beberapa penghambat 
memerlukan investasi untuk usaha peratnian 

8 – 11 IV Wilayah sedang, beberapa penghambat perlu 
diatasi untuk suatiu usaha pertanian 

4 – 7 V Wilayah agak jelek, beberapa penghambat 
memerlukan usaha intensifikasi lebih banyak, 
usaha pertanian mekanis tidak mungkin 

0 – 3 VI Wilayah jelek, berbagai penghambat alam 
membatasi penggunaan lahan untuk pertanian 
biasa, baik untuk tanaman tahunan, hutan 
produksi dan peternakan 

-3 – 0 VII Wilayah jelek sekali, pertumbuhan 
tanaman/penggunaan lahan sangat terbatas oleh 
faktor alam, agak baik untuk tanaman tahunan 
dan hutan produksi 

≤ -4 VIII Wilayah amat jelek, faktor-faktor alam tidak 
memungkinkan untuk suatu usaha pertanian 
hanya baik untuk hutan lindung atau ,marga 
satwa 

Sumber: Jamulyo dan Sunarto, 1996 

2. Metode Tumpang Susun (Overlay) 

yaitu menggambarkan antara dua atua lebih data grafis untuk dapat 

diperoleh data baru yang memiliki satuan pemetaan (unit pemetaan) 

gabungan dari beberapa data grafis tersebut. Jadi dalam proses tumpang 

susun akan diperoleh satuan pemetaan baru (unit baru). 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMETAAN 

 

A. Deskripsi Fisiografis dan Sosial Daerah Penelitian 

1. Kondisi Fisik Kecamatan Karanganyar 

a. Lokasi 

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu wilayah 

Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah. Secara 

astronomis wilayah Kecamatan Karanganyar  terletak antara 6°57´8,34˝ 

LS – 7°2´12,66˝ LS dan 109°34´3˝ BT – 109°36´34,56˝ BT (Peta RBI 

BAKOSURTANAL Skala 1 : 25.000 Lembar 1408-343, 433 dan 1409-

111). 

Wilayah Kecamatan Karanganyar berbatasan dengan : 

Sebelah Utara : Kecamatan Wonopringgo 

Sebelah Timur : Kecamatan Doro 

Sebelah Selatan : Kecamatan Lebakbarang 

Sebelah Barat : Kecamatan Kajen 

 

b. Luas wilayah 

Luas wilayah Kecamatan Karanganyar yaitu 4.499,620 Ha yang 

terdiri dari 2.057,910 Ha lahan basah dan 2.441,710 Ha lahan kering. 
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c. Pembagian Wilayah Administrasi  

Dari luas tersebut wilayah Kecamatan Karanganyar terbagi ke 

dalam 15 desa meliputi 74 dusun. Secara rinci dapat di lihat pada tabel 11.  

Tabel 11. PembagianWilayah Administrasi Kecamatan Karanganyar 

No. Desa Dusun RT RW 
1 Gutomo 5 5 15 
2 Limbangan 4 4 12 
3 Karanggondang 4 4 10 
4 Lolong 4 4 9 
5 Pedawang 8 6 15 
6 Pododadi 5 5 16 
7 Legokkalong 7 7 20 
8 Karangsari 6 7 21 
9 Kulu 4 4 13 
10 Banjarejo 4 4 10 
11 Wonosari 6 4 11 
12 Sukosari 4 5 14 
13 Sidomukti 4 6 17 
14 Kayugeritan 5 4 13 
15 Kutosari 4 5 12 

Jumlah 74 74 208 
                  Sumber : Kecamatan Karanganyar Dalam Angka, BPS Tahun 2003 
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Peta Administrasi 
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d. Kondisi Tanah 

Jenis Tanah yang terdapat di wilayah Kecamatan Karanganyar adalah 

sebagai berikut :  

1) Aluvial 

Jenis tanah aluvial ini berupa Aluvial Kelabu Tua terdapat pada daerah 

datar seperti desa Kayugeritan, Podadi, Kutosari, Karangasari, 

Legokkalong, Karanggondang dan sebagian desa limbangan dan lolong. 

2) Grumusol 

Tanah Grumusol yang tedapat d wilayah kecamatan karanganyar berupa 

Asosiasi Grumusol Kelabu Kekuning-kuningan dan Regosol Kelabu. 

Jenis ini terdapat didaerah Pedawang, suosari, Wonosar, Sidomukti, 

Banjarejo, Kulu, Limbangan, sebagian desa Gutomo dan Karangsari. 

3) Latosol 

Tanah Latosol di wilayah Kecamatan Karanganyar berupa Komplek 

Latosol Merah Kekuningan dan litosol, tersebar didesa lolong, Gutomo 

dan Pedawang. 

Adapun luas jenis tanah yang terdapat di Wilayah Kecamatan Karanganyar 

dapat di lihat pada tabel berikut. 

Tabel 12. Luas Jenis Tanah di wilayah Kecamatan Karanganyar 

No. Jenis Tanah Luas (Ha) 

1 Asosiasi Grumusol Kelabu Kekuning-
kuningan dan Regosol Kelabu  1706,707 

2 Aluvial Kelabu Tua 1045,272 

3 Komplek Latosol Merah Kekuningan dan 
Litosol 1747,640 

Jumlah 4499,620 
    Sumber : Hasil perhitungan. 
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Peta Tanah  
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e. Kondisi Geologi 

Dilihat dari susunan atau struktur geologi wilayah Kecamatan 

Karanganyar terbagi dalam 3 wilayah, yaitu : 

1) Wilayah Endapan Aluvial 

Daerah ini terdiri dari : 

a) Aluvium 

Terletak pada ketinggian 0 - 26 m diatas permukaan air laut, 

merupakan daerah endapan sungai. Umurnya relatif muda, namun jika 

tersedia sarana pengairan dapat menjadi daerah pertanian yang cukup 

baik dan subur. Penyebarannya tedapat di desa Pododadi, Kutosari, 

sebagian desa Legokkalong dan Pedawang. 

b) Aluvium Facies Gunung Api 

Terletak pada ketinggian 25 - 500 m diatas permukaan air laut, 

merupakan daerah pertanian yang baik, karena daerah ni mempunyai 

sifat aquifer atau pemegang air. Wilayah ini tesebar di desa Sukosari, 

Wonosari, Sidomukti, Kayugeritan, Banjarejo, Karangsari, 

Legokkalong, Kulu, Karanggondang, Limbangan sebagian desa 

Gutomo dan Lolong. 

2) Daerah Hasil Gunung Api kwarter Tua 

Terletak pada daerah dengan ketinggian 500 M diatas permukaan air laut, 

umumnya mempunyai sifat kurang subur, topografinya mayoritas kasar 

sehingga hasil pelapukan yang terjadi mudah dihanyutkan ke daerah 

Aluvium facies Gunung Api. Di kanan kiri sungai daerah ini masih 
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merupakan daerah aluvium. Penyebarannya meliputi desa Gutomo, 

Lolong dan Pedawang. 

3) Daerah Miosen fasies Sedimen 

Terdapat di daerah dengan ketinggian antara 500 - 1000 M di atas 

permukaan air laut. Penggunaan tanah umumnya merupakan daerah 

hutan, penyebarannya terdapat di desa Gutomo. 

4) Daerah pratersier Sedimen 

Penyebarannya terdapat di desa Sukosari. 

Untuk luas penyebaran kondisi geologi di wilayah Kecamatan Karanganyar 

dapat di lihat pada tabel berikut. 

Tabel 13. Luas Penyebaran Daerah geologi di Wilayah Kecamatan     

 Karanganyar 

No. Kondisi Geologi Luas (Ha) 
1 Pratersier Sedimen 110,742 
2 Aluvium 315,339 
3 Aluvium Facies Gunung Api 2367,86 
4 Miosen Fasies Sedimen 317,591 
5 Hasil Gunung Api Kwarter Tua 1388,09 

Jumlah 4499,620 
    Sumber : Hasil perhitungan. 

 

f. Kondisi Geomorfologi 

Secara morfologi wilayah Keacmatan Karanganyar berupa hamparan 

dan perbukitan dengan ketinggian 25 s/d 500M, yang terdiri dari daerah datar 

sampai berombak (50 %),Berombak sampai berbukit (30 %) dan daerah 

berbukit sanmpai bergunung (20 %). 
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Peta Geologi 
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2. Kondisi Sosial Penduduk 

Berdasarkan data monografi jumlah penduduk Kecamatan Karanganyar 

adalah 38.634 Jiwa yang terdiri dari 19.417 jiwa penduduk laki-laki dan 

19.217 jiwa penduduk perempuan. Lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.  

Tabel 14. Jumlah Penduduk Kecamatan Karanganyar 
 

Jumlah Penduduk No Desa Laki - laki Perempuan Jumlah 

1 Gutomo 1.282 1.325 2.607 
2 Limbangan 1.034 1.082 2.116 
3 Karanggondang    905     925 1.830 
4 Lolong    834    854 1.688 
5 Pedawang 1.187 1.199 2.386 
6 Pododadi 1.413 1.500 2.913 
7 Legokkalong 1.888 1.893 3.781 
8 Karangsari 2.000 1.986 3.994 
9 Kulu     941    954 1.895 
10 Banjarejo 1.000 1.053 2.053 
11 Wonosari 1.057 1.109 2.166 
12 Sukosari 1.083 1.101 2.184 
13 Sidomukti 1.211 1.291 2.502 
14 Kayugeritan 1.299 1.300 2.599 
15 Kutosari 1.028 1.070 2.098 

Jumlah 18.170 18.642 36.812 
           Sumber : Kecamatan Karanganyar Dalam Angka, BPS Tahun 2003 

 Dari jumlah penduduk tersebut sebagian besar bermata pencaharian di 

bidang pertanian hal ini diketahui data monografi Kecamatan Karanganyar. 

Jumlah penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian 22.122 

orang, pengusaha  sedang/besar 260 jiwa, buruh industri 2.267 jiwa, buruh 

bangunan 745 jiwa, buruh perkebunan 1991 jiwa, pedagang 1991 jiwa, jasa 

angkutan 89 jiwa, ABRI 60 jiwa dan pensiunan 159 jiwa. (Data Monografi 

Kecamatan Karanganyar, 2004). 
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3.  Kondisi Iklim 

Dua komponen iklim yang berpengaruh dalam evaluasi kemampuan 

lahan ini adalah suhu udara (temperatur) dan curah hujan. 

a. Suhu 

Wilayah Kecamatan Karnganyar terletak pada ketinggian minimal 

25 M dan maksimal 500 M diatas permukaan air laut, untuk menentukan 

keadaan rata-rata suhu di Kecamatan Karanganyar digunakan rumus 

sebagai berikut : 

T = 26,3° C – 0,61 h 

Keterangan : 

T       = Rata-rata temperatur pada permukaan air laut 

H       = Ketinggian tempat 

26,3   = Rata-rata suhu daerah tropis 

0.61 = Konstanta temperatur (penurunan temperatur tiap kenaikan 

100 M) 

Berdasarkan data yang ada, maka rata-rata suhu tahunan untuk 

wilayah Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut : 

1) Rata – rata suhu tempat tertinggi (500 M) 

T = 26,3 – (0,61 X 25/100)°C 

 = 26,3°C – 3,05°C 

 = 23,25°C 

2) Rata suhu tempat terendah (25 M) 

T = 26,3 – (0,61 X 25/100°C) 
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 = 269,3°C – 0,15°C 

 = 26,15°C 

Rata-rata suhu tahunan wilayah Kecamatan Karanganyar adalah : 

2
ahmpatTerendratasuhuteRataggimpatTertinratasuhuteRataT −+−

=  

2
C26,15 C25,23 °+°

=T  

2
C4,49 °

=  

C7,24 °=  

b. Curah Hujan 

Data curah hujan wilayah Kecamatan Karanganyar yang tercatat di 

Kantor Pengairan Ranting Kecamatan Karanganyar menunjukkan bahwa 

rata-rata curah hujan tahunan untuk jangka waktu 1994 - 2005 yaitu 

sebesar 3153,253 mm, dengan rata-rata hujan bulan basah yaitu pada 

bulan Februari sebesar 687,2 mm dan rata-rata bulan terkering pada bulan 

Agustus sebesar 16,83 mm. 

Rata-rata bulan terkering tiap tahun adalah 1,8 bulan sedangkan 

rata-rata bulan basah 9,1 bulan. Bulan terkering adalah bulan dimana 

curah hujan yang jatuh selama satu bulan berjumlah < 60 mm. Bulan 

basah adalah jumlah curah hujan yang jatuh selama satu bulan > 100 mm. 

Penentuan tipe  curah hujan yang digunakan adalah didasarkan pada 

sistem Schmidt dan Ferguson yaitu atas dasar nisbah rata-rata jumlah 

bulan kering dan rata-rata jumlah bulan basah yang dikalikan 100 %. 
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%100ker X
asahrataBulanBJumlahRata

ingrataBulanJumlahRataQ
−
−

=  

Jika diketahui jumlah rata-rata bulan kering 1,8 dan rata bulan basah 9,1 

maka: 

%100
1,9
8,1 XQ =  

       %78,19=  

Tipe Curah hujan ini diklasifikasikan berdasarkan jumlah besarkecilnya 

nilai Q, semakin besar nilai Q semakin kering kondisi iklimnya dan 

semakin kecil nilai Q berarti daerah tersebut termasuk daerah basah 

(Suhandini, 1991 : 86) Lihat tabel 15. 

 

Tabel 15 Pembagian Tipe Curah Hujan Menurut Schmidt dan Ferguson 

Tipe Nilai Q Arti Simbol 

A 

B 

C 

D 

E 

R 

G 

H 

0 % ≤ Q < 14,3 % 

14,3 % < Q < 33,3% 

33,3 % < Q < 60,0 % 

60,0 % < Q < 100,0 % 

100,0 % < Q < 167,0 % 

167,0 % < Q < 300, 0 % 

300, 0 % < Q < 700,0 % 

700,0 % ≤ Q 

Sangat Basah 

Basah 

Agak Basah 

Sedang 

Agak Kering 

Kering 

Sangat Kering 

Luar Biasa Kering 

 
 

Tipe iklim wilayah Kecamatan Karanganyar jika di lihat dari tabel 

diatas termasuk dalam kategori tipe B (Basah), dengan ciri-ciri basah 

dan bervegetasi hutan hujan tropis (Suhandini, 1991 :88). 
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4. Pola Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah jenis pemanfaatan suatu bidang pada suatu 

waktu tertetu. Penggunaan lahan merupakan suatu proses yang dinamis dan 

dapat mencerminkan aktivitas penduduk di suatu daerah atau wilayah baik 

perkotaan maupun pedesaan. 

Berdasarkan hal tersebut penggunaan lahan di Kecamatan Karangnayar 

dapat diklasifikasikan menurut jenis penggunaannya yang meliputi 

permukiman/perkampungan, sawah, kebun campuran, perkebunan dan hutan. 

Penyebaran penggunaan lahan untuk permukiman di bagian selatan 

agak berkurang, hal ini sebagai akibat kondisi fisik topografi dan kemiringan 

tanah yang di dominasi oleh kawasan hutan. 

Penggunaan lahan sawah ± 2.057,910 Ha tersebar di desa Sukosari, 

Wonosari, Sidomukti, Kayugeritan, Pododadi, Karangsari, Legokkalong, 

Banjarejo, Kulu, Limbangan, Karanggondang sebagian desa Pedawang dan 

Gutomo. 

Penggunaan lahan untuk perkebunan yang meliputi perkebunaan 

campuran, karet dan cengkeh ± 958,040 Ha, tersebar di desa Gutomo, 

Limbangan, Lolong dan Pedawang. Sedangkan penggunaan lahan untuk 

hutan tersebar di desa Gutomo, Lolong dan Pedawang.  

Pola penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Karanganyar jika dilihat 

dari penyebarannya termasuk pola penggunaan lahan yang tersebar, dimana 

penyebarannya sesuai dengan kondisi topografi daerah yang bersangkutan. 
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5. Bentuk Lahan  

Bentuk lahan merupakan bagian dari permukaan bumi yang meliputi 

bentuk khas sebagai akibat pengaruh dari proses dan struktur batuan selama 

periode waktu tertentu. Pada dasarnya bentang lahan yang kompleks di 

permukaa bumi ini dapat dibedakan menjadi 9 satuan bentukan asal bentuk 

lahan yaitu satuan bentuk lahan asal vulkanis, asal denudasional, asal 

struktural, asal proses marin, asal proses fluvial, asal eolin (angin), asal 

proses glasial, asal proses solusional/karst dan asal proses organik. 

Bentuk lahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Karanganyar adalah 

bentukan lahan asal fluvial, denudasional dan struktural. 

   Tabel 16 Luas Bentuk Lahan di wilayah Kecamatan Karanganyar 

No. Bentuk Lahan Luas (Ha) 
1 Dataran Aluvial (F1) 304,4707 
2 Teras Aluvial (F3) 1208,811 
3 Alur Sungai Tua (F5) 91,0728 
4 Perbukitan Terkikis (D1) 335,9822 
5 Struktural Lipatan (S1) 1193,695 
6 Struktural patahan (S2) 1365,589 

Jumlah 4499,620 
 Sumber : Hasil perhitungan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

47

 

 

 

 

 



 

 

48

6.  Satuan Lahan 

Satuan lahan adalah suatu wilayah dari lahan yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik lahan yang khas dan dapat ditentukan batasnya pada peta 

(FAO, 1976). Penggunaan satuan lahan ini didasarkan atas beberapa faktor 

yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut apabila digabung dalam satu 

satuan lahan akan menjadi karakteristik yang membedakan dengan satuan 

lahan yang lain. Faktor-faktor tersebut meliputi bentuk lahan, kemiringan 

lereng dan penggunaan lahan. 

Satuan lahan yang ada diperoleh melalui interpretasi peta kemiringan 

lereng (Data Pokok) skala 1 : 50.000, Peta penggunaan lahan (Data Pokok) 

skala 1 : 50.000 dan peta bentuk lahan skala 1 : 50.000. Dari peta tersebut 

selanjutnya dilakukan tumpang susun peta (overlay). Dari proses tersebut 

diperoleh 55 macam satuan lahan di Kecamatan Karanganyar (Lihat Peta 

Satuan Lahan). 

Karakteristik dari masing-masing satuan lahan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. S1IIPk 

Satuan lahan struktural lipatan, kemiringan lereng 2 – 8 %, dengan 

penggunaan lahan perkebunan karet. Lahan ini terdapat pada wilayah 

dengan jenis tanah Grumusol. 
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2. F1IIPm 

Lahan dataran aluvial, kemiringan lereng 2 – 8 %, dengan penggunaan 

lahan sebagai permukiman. Satua lahan ini terdapat pada wilayah dengan 

jenis tanah aluvial kelabu tua. 

3. S1IIPm 

Satuan lahan struktural lipatan, kemiringan lereng 2 – 8 %, dengan 

penggunaan lahan permukiman. Terdapat pada daerah yang berjenis tanah 

latosol. 

4. F5IIPm 

Satuan lahan alur sungai tua, kemiringan lereng 2 – 8 %, terdapat di 

wilayah dengan jenis tanah aluvial kelabu tua. 

5. F1IISw 

Satuan lahan jenis dataran aluvial, kemiringan lereng 2 – 8 %, dengan 

fungsi lahan sebagai lahan sawah. 

6. S1IISw 

Satuan lahan berupa daerah struktural lipatan, kemiringan lereng 2 – 8%, 

terdapat pada ketinggian 250 – 500 m dpal. 

7. F5IISw 

Satuan lahan alur sungai tua, kemiringan lereng 2 – 8 %, dengan 

penggunaan lahan sebagai lahan sawah. 

8. F1IIPc 

Satuan lahan yang berupa dataran aluvial, kemiringan lereng 2 – 8 %, 

penggunaan lahan perkebunan campuran. 
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9. S1IIPc 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 2 – 8 %, penggunaan 

lahan sebagai lahan perkebunan campuran. 

10. F3Ipm 

Satuan lahan teras aluvial dengan kemiringan 0 – 2 %, penggunaan lahan 

permukiman. 

11. F5Ipm 

Satuan lahan alur sungai tua, kemiringan lereng 0 – 2 %, penggunaan 

lahan permukiman. 

12. F1IPm 

Satuan lahan dataran aluvial dengan kemiringan 0 – 2 %, penggunaan 

lahan permukiman 

13. S1IPm 

Satuan lahan struktural lipatan, kemiringan lereng 0 – 2 %, penggunaan 

lahan permukiman. 

14. F3ISw 

Satuan lahan teras aluvial, kemiringan lereng 0 – 2 % dengan penggunaan 

lahan sebagai lahan sawah. 

15. F1ISw 

Satuan lahan dataran aluvial, kemiringan lereng 0 - 2 %, dengan 

penggunaan lahan sebagai lahan sawah. 
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16. F5Isw 

Satuan lahan alur sungai tua dengan kemiringan 0 – 2 %, penggunaan 

lahan sawah. 

17. S1ISw 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 0 – 2 %, penggunaan 

lahan sawah. 

18. F1IPc 

Satuan lahan dataran aluvial, kemiringan lereng 0 – 2 % dengan 

penggunaan lahan sebagai lahan perkebunan campuran. 

19. S1IPc 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 0 – 2 %, penggunaan 

lahan perkebunan campuran. 

20. S1IIIPk 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 8 – 15 %, penggunaan 

lahan perkebunan karet. 

21. S2IIIPk 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan 8 – 15 %, penggunaan 

lahan perkebunan karet. 

22. S1IIIPc 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 8 – 15 %, penggunaan 

lahan perkebunan campuran. 

 

 



 

 

52

23. S1IIIPm 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 8 – 15 %, penggunaan 

lahan permukiman 

24. S1IIISw 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 8 – 15 %, penggunaan 

lahan sawah. 

25. S2IIIPc 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan 8 – 15 %, penggunaan 

lahan perkebunan campuran. 

26. S1IVPk 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 15 – 25 %, 

penggunaan lahan perkebunan karet. 

27. S2IVPk 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan 15 – 25 %, 

penggunaan lahan perkebunan karet. 

28. S1IVPc 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 15 – 25 %, 

penggunaan lahan perkebunan campuran. 

29. S2IVPc 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan 15 – 25 %, 

penggunaan lahan perkebunan campuran.  
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30. S1IVPm 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 15 – 25 %, 

penggunaan lahan permukiman 

31. S1IVSw 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 15 - 25 %, penggunaan 

lahan sawah. 

32. S2IVSw 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan 15 - 25 %, 

penggunaan lahan sawah. 

33. S2VIPk 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan > 40 %, penggunaan 

lahan perkebunan karet. 

34. S1VIPk 

Satuan lahan strukltural lipatan dengan kemiringan > 40  %, penggunaan 

lahan perkebunan karet. 

35. D1VIPk 

Satuan lahan perbukitan terkikis dengan kemiringan > 40 %, penggunaan 

lahan perkebunan karet. 

36. S2VIPCk 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan > 40 %, penggunaan 

lahan perkebunan cengkeh. 
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37. S1VIPc 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan > 40 %, penggunaan 

lahan perkebunan campuran. 

38. D1VIPc 

Satuan lahan perbukitan terkikis dengan kemiringan > 40 %, penggunaan 

lahan perkebunan campuran. 

39. S2VIPc 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan > 40 %, penggunaan 

lahan perkebunan campuran. 

40. S1VISw 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan > 40  %, penggunaan 

lahan sawah. 

41. S2VISw 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan > 40 %, penggunaan 

lahan sawah. 

42. S2VIPm 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan >40 %, penggunaan 

lahan permukiman 

43. S1VIH 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan > 40 %, penggunaan 

lahan hutan. 
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44. D1VIH 

Satuan lahan perbukitan terkikis dengan kemiringan > 40 %, penggunaan 

lahan perkebunan hutan. 

45. S2VIH 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan > 40 %, penggunaan 

lahan hutan. 

46. S1VPk 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 25 – 40 %, 

penggunaan lahan perkebuan karet. 

47. S2VPk 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan 25 – 40 %, 

penggunaan lahan perkebunan karet. 

48. S1VSw 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 25 – 40 %, 

penggunaan lahan sawah. 

49. S2VSw 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan 25 – 40 %, 

penggunaan lahan sawah. 

50. S2VPm 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan 25 – 40 %, 

penggunaan lahan permukiman. 
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51. S1VPm 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 25 – 40 %, 

penggunaan lahan permukiman. 

52. S2VPc 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan 25 – 40 %, 

penggunaan lahan perkebunan campuran. 

53. S1VPc 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 25 - 40 %, penggunaan 

lahan perkebunan campuran. 

54. S1VH 

Satuan lahan struktural lipatan dengan kemiringan 25 - 40 %, penggunaan 

lahan hutan 

55. S2VH 

Satuan lahan struktural patahan dengan kemiringan 25 - 40 %, 

penggunaan lahan hutan. 

Karakteristik dari satuan lahan tersebut menunjukkan ciri khas dari 

masing-masing lahan yang terdapat di wilayah kecamatan Karanganyar. 

Adapun karakteristik dari masing-masing satuan lahan dapat dilihat pada 

tabel 19. 
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Peta satuan Lahan  
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Legenda Peta Satuan Lahan 
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Peta Kemiringan Lereng 
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B. Analisis 

1. Evaluasi Kemampuan Lahan 

Berdasarkan metode yang digunakan yaitu metode Overlay dan 

scorring, wilayah kecamatan Karanganyar di dominasi oleh kelas 

kemampuan tingkat III dan IV. Hasil scorring  menunjukkan tingkat harkat 

tertinggi atau skor tertinggi adalah 17 yaitu pada wilayah dengan satuan lahan 

S1IIPk yang terdapat di desa Karanggondang, dan nilai terendah yaitu 9 

dengan struktural (S1) tersebar di desa Limbangan, Karanggondang, Lolong 

dan Pedawang. Dengan luas wilayah 4499.620 Ha Kecamatan Karanganyar 

dalam pembagian luas daerah kemampuan wilayahnya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 18. Luas Kelas Kemampuan Lahan Di Wilayah Kecamatan   
Karanganyar 

 
No. Kelas Kemampuan Lahan Luas (Ha) 
1 II 3,1082 
2 III 2742,1971 
3 IV 1754,317 

Jumlah 4499,620 
        Sumber : Hasil perhitungan 
 

     
2. Kelas Kemampuan Lahan 

Penentuan kelas kemampuan lahan ini berdasarkan faktor-faktor yang 

digunakan sebagai variabel yaitu kondisi iklim, kemirigan lereng, erosi, 

tekstur tanah, permeabilitas, kondisi batuan, ancaman banjir, salinitas dan 

drainase. Pembagian kelas kemampuan lahan di Wilayah Kecamatan 

Karanganyar dapat dilihat pada lampiran. 
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Klasifikasi kemampuan lahan yang terdapat di Kecamatan Karanganyar 

antara lain : 

a. Kelas Kemampuan Lahan II 

Kelas kemampuan II terdiri dari S1IIPk dan S1IIPm. 

Secara umum wilayah ini mempunyai sifat daerah dataran dengan 

kemiringan 2 – 8 %, kondisi batuan sedikit, erosi sedang, tanpa adanya 

ancaman banjir, tanpa kandungan salinitas, drainase baik, tekstur sedang dan  

kedalaman tanah 40 Cm.  

Wilayah satuan lahan ini dimasukkan kedalam kelas II karena adanya faktor 

kemiringan lereng yang landai, dan tingkat erosi yang terjadi pada tingkat 

ringan, kelas ini termasuk pada sub-kelas IIe. 

b. Kelas Kemampuan Lahan III 

Terdiri dari : S1IIIPm, S2IVPm, S1IVPm, S1VIH, D1VIH, S2IVPk, S1IVPk, 

S2IIIPk, S1IIPk, S2VIH, S1VH, S1IIPm, F5Isw, S1IVSw, S1IIISw, S1Isw, 

F1IIPm, F1IisW, S1IISw, F3Isw, F1Isw, S1IIPm, F1Ipm, F5IIPm, S1IPm, 

S2VPk, S1VPk, S2VIPk. 

Wilayah ini mempunyai sifat antara lain : tingkat erosi sedang hingga berat 

karena daerah ini terdapat pada daerah dengan kemiringan 15 - > 40 %, 

kondisi batuan relatif, tekstur tanah agak kasar, permeabilitas 6.54 – 9.84 

Cm/Jam, drainase baik, tanpa ancaman banjir, tanpa kandungan salinitas, 

kedalaman efektif 40 – 90 Cm.  
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Satuan lahan ini dimasukkan dalam kelas III karena faktor lereng yang 

miring, sehingga kemungkinan erosi yang terjadi agak berat, satuan lahan ini 

termasuk dalam sub kelas IIIe. 

c. Kelas Kemampuan Lahan IV 

Terdiri dari : F1IIPm, S2VPm, D1IISw, S1VSw, S1IVSw, S1IVPm, 

S1IIIPm, S1IIPm, F5IPM, S2VIPm, D1VIPc, S2VIPc, S1VIPc, S2IIIPc, 

S2VIPCk, S2VIPk, S1VPk, S2VPk. 

Wilayah ini mempunyai sifat yang berupa : tingkat erosi berat, kondisi 

batuan cukup banyak, tanpa ancaman banjir, permeabilitas 9.84 – 12,56 

Cm/Jam, tekstur tanah halus hingga kasar, tanpa kandungan salinitas, 

kedalaman efektif tanah 30 – 90 Cm. 

Satuan lahan ini dimasukkan dalam kelas IV karena pengaruh kemiringan 

lereng, sehingga subkelasnya IVe. 

 

3. Arahan Penggunaan Lahan   

Arahan penggunaan lahan disini sebagai hasil yang diperoleh baik 

melalui data sekunder maupun melalui kegiatan cek lapangan. Wilayah 

Kecamtan Karanganyar mempunyai 3 kriteria kelas kemampuan lahan. Dari 

ketiga jenis tersebut mempunyai arahan penggunaan lahan yang berbeda.  

a. Kelas II 

Lahan kelas II merupakan lahan yang cocok untuk berbagai macam 

penggunaan, lahan pada kelas II memerlukan pengelolaan yang hati – 

hati, termasuk tindakan konservasi. Lahan ini sesuai untuk segala jenis 
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penggunaan pertanian dengan sedikit hambatan dan ancaman kerusakan. 

Jika digunakan untuk tanaman semusim perlu tindakan-tindakan 

pemupukan. Arahan penggunaan lahan untuk kelas ini dapat berupa 

tanaman semusim, tanaman rumput, padang penggembalaan, hutan 

produksi, hutan lindung dan cagar alam.  

b. Kelas III 

Kelas III merupakan lahan yang sesuai untuk segala jenis 

penggunaan namun hambatan dan ancaman kerusakannya lebih besar dari 

kelas II. Lahan kelas ini memerlukan tindakan pengawetan tanah yang 

khusus, seperti penanaman dalam strip, pembuatan terras, pergiliran 

dengan tanaman penutup tanah. Juga tetap memerlukan pemeliharaan dan 

pemupukan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Arahan penggunaan 

lahan untuk lahan kelas III ini seperti cagar alam, hutan produksi dan 

padang penggembalaan. Adapun untuk tanaman semusim merupakan 

wilayah pertanian sedang yaitu lahan yang memerlukan pengelolaan 

untuk memudahkan proses penanaman. 

c. Kelas IV 

Satuan lahan yang masuk dalam kelas ini merupakan wilayah 

pertanian yang memerlukan adanya pengelolaan untuk menghindari 

terjadinya dampak negatif dari penggunaan lahan untuk tanaman semusim 

seperti erosi. Meski masih sesuai dengan segala jenis penggunaan 

pertanian namun hambatan dan ancaman kerusakannya sudah cukup berat 

sehingga perlu tindakan khusus dalam hal pengawetan yang cukup berat, 
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perlu terassering dengan drainase yang baik, pergiliran tanaman dengan 

tanaman penutup lahan selama 3 – 5 tahun. 

4. Kesesuaian antara Penggunaan Lahan dengan Kemampuan Lahan  

Melalui pembahasan sebelumnya telah diketahui kelas-kelas 

kemampuan lahan pada masing-masing satuan lahan. Dari satuan lahan 

tersebut secara umum lahan yang ada di wilayah Kecamatan Karanganyar 

menunjukkan adanya kesesuaian dengan kemampuan lahan yang ada, adanya 

wilayah yang kurang sesuai dengan kenyataanya dikarenakan adanya faktor 

penghambat yang masih memungkinkan untuk diperbaharui lagi atau 

disesuaikan dengan kondisi sebenarnya, hal ini dikarenakan faktor 

penghambat tersebut bersifat sementara. 

Berdasarkan pengkelasan kelas kemampuan lahan jika disesuaikan 

dengan kenyataan yang ada yaitu peta penggunaan lahan dapat diketahui 

bahwa penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Karanganyar secara umum 

sudah sesuai dengan kemampuan lahan yang ada, dimana klasifikasi yang ada 

yaitu kelas II, III dan IV. Faktor penghambat yang berupa erosi jika tidak 

diperhatikan dalam pemanfaatan lahan yang ada dapat menimbulkan dampak 

baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar, dampak tersebut dapat 

berupa bahaya longsor. 
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Peta Evaluasi Kemampuan Lahan  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa : 

1. Wilayah Kecamatan Karanganyar memiliki topografi yang beraneka ragam 

dengan ketinggian 100 – 500 mdpal. 

2. Kondisi topografi yang beraneka ragam menyebabakan variasi satuan lahan 

yang terdiri dari 55 jenis satuan lahan. 

3. Melalui kegiatan Scorring yang didasarkan atas data sekunder dan cek 

lapangan wilayah kecamatan karanganyar terbagi dalam 3 kelas kemampuan 

lahan. 

4. Kelas kemampuan lahan yang terdapat di wilayah kecamatan Karanganyar 

banyak dipengaruhi oleh adanya faktor penghambat yang berupa faktor 

kemiringan yaitu erosi. 

5. Kelas kemampuan lahan menunjukkan adanya perbedaan karakteristik lahan 

yang terdapat di wilayah Kecamatan Karanganyar. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan di atas penulis dapat menyarankan : 

1. Dalam perencanaan penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Karanganyar 

sebaiknya perlu diperhatikan kondisi wilayah dengan mengetahui terlebih 



 

 

67

dahulu bagaimana karakteristik lahan yang terdapat pada wilayah yang 

bersangkutan. 

2. Lahan Kelas II sebagai kelas lahan dengan ancaman erosi terkecil sebaiknya 

digunakan sebagai lahan pertanian yang disertaidengan tindakan konservasi. 

3. Lahan kelas III dengan ancaman erosi sedang diarahkan sebagai kelas 

kemampuan lahan yang diperuntukkan pertanian yang disertai tindakan 

pengawetan tanah yang khusus seperti penanaman dalam strip, pembuatan 

terras, pergiliran dengan tanaman penutup tanah. 

4. Lahan kelas IV yang memiliki ancaman erosi terberat sebaiknya digunakan 

sebagai lahan hutan produksi dan cagar alam disertai tindakan khusus. 

5. Perencanaan penggunaan lahan tanpa memperhatikan kemampuan lahan di 

suatu wilayah dapat menimbulkan bahaya bagi lahan yang diolah seperti 

terjadinya erosi.  

6. Perlu adanya peran serta pemerintah dalam penyuluhan kepada masyarakat 

dengan cara pengarahan mengenai pentingnya pengolahan lahan yang 

memeperhatikan kemampuan suatu lahan agar tidak menimbulkan kerusakan 

lingkungan atau bahaya bagi masyarakat sekitar seperti longsor. 

7. Perlu dilaksanakannya program terkait dengan konservasi lahan dengan cara 

dipublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut andil dalam 

perencanaan kawasan penggunaan lahan sesuai dengan prosedur atau 

ketetapan yang sudah ada. 
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