
IV. TATA CARA PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai Januari 2015 hingga April 2015 di 

Kecamatan Kasihan yang terletak di Kabupaten Bantul DIY dengan daerah studi 

terdiri dari 4 Desa, yakni Bangunjiwo, Ngestiharjo, Tamantirto, dan Tirtonirmolo 

serta Laboratorium Tanah Fakultas Petanian Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

 

B. Metode Penelitian dan Analisis Data 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dilakukan menggunakan metode survei. Menurut Widyatama 

(2010) dalam Adhi Sudibyo (2011) metode survei adalah penyelidikan yang 

diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari 

keterangan secara faktual. 

2. Metode Pemilihan Lokasi 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi 

eksisting wilayah yang menggambarkan keadaan awal kawasan tersebut. 

Pemilihan lokasi observasi dengan cara purposive yaitu pengambilan sampel yang 

secara sengaja dipilih berdasarkan tujuan penelitian (Masri Singarimbun, 1989). 

Teknis pengambilan sampel tanah di lokasi penelitian berdasarkan pada 

luasan areal tanam tebu di empat desa yakni Tirtonirmolo, Tamantirto, 

Bangunjiwo, dan Ngestiharjo. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam observasi ini 

adalah identifikasi parameter sifat-sifat tanah yang akan diuji di Laboratorium 
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Tanah Fakultas Pertanian UMY, diantaranya kadar hara tersedia dalam tanah dan 

retensi hara. Data yang diperoleh dalam observasi ini berupa data kualitatif dan 

gambaran umum serta hasil pemotretan yang dapat mewakili kondisi wilayah 

secara keseluruhan. 

3. Metode Penentuan Sampel Tanah 

Sampel tanah diambil pada beberapa titik di lokasi pengambilan sampel 

(Universitas Negeri Lampung, 2014). Sampel tanah berjumlah 8 yang ditentukan 

berdasarkan luasan areal pertanaman tebu paling luas dari masing-masing 

pedukuhan di 4 desa. Sampel tanah tersebut mewakili keadaan eksisting aktual 

tiap-tiap lahan sebagaimana disampaikan dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Lokasi Pengambilan Sampel Tanah 
No Kebun Luas 

(Hektar) 

Titik Koordinat Pedukuhan Desa 

1 Petung 6,50 07˚51’12,7” LS 

110˚17’47,8” BT 

Petung 

Bangunjiwo 
2 Ngasinan 6,50 07˚49’43,7” LS 

110˚19’0,8” BT 

Donotirto 

3 Serut 4,5140 07˚49’14,9” LS 

110˚20’4,6” BT 

Kalipakis 

Tirtonirmolo 
4 Mojopahit 5,3705 07˚50’14,9 LS 

110˚20’34,9” BT 

Padokan Kidul 

5 Kulon Gangin 8,7435 07˚49’38,7” LS 

110˚19’1,5” BT 

Jetis 

Tamantirto 
6 Wetan Gangin 8,0875 07˚49’37” LS 

110˚19’12,1” BT 

Jetis 

7 Romawi VII 1,250 07˚48’49.1” LS 

110˚20’46,” BT 

Jomegatan 

Ngestiharjo 
8 Kabag. Pemerintahan 0,74 07˚48’45,2” LS 

110˚20’42,9” BT 

Jomegatan 

Sumber: Survei Lapangan pada 23 Januari 2015 

 

 Jenis tanah yang diambil adalah tanah terusik atau disturbed soil sample, 

yakni sampel diambil dengan menggunakan bor tanah (Kertonegoro, dkk., 1998). 

Mata bor diletakkan di permukaan tubuh tanah (masih dalam area permukaan 

zona akar tanaman tebu), kemudian pegangan bor diputar dengan disertai tekanan 
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sampai seluruh kepala bor terbenam, dan kepala bor dibenamkan sedalam 20cm, 

30cm, dan 40cm yang setiap kedalaman diambil tanahnya untuk dilakukan 

composting (pencampuran) agar supaya dapat mewakili sampel disetiap 

kedalaman tanah. 

4. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan matching, yaitu 

dengan cara mencocokan serta mengevaluasi data karakteristik lahan yang 

diperoleh di lapangan dan analisis di laboratorium dengan kriteria kesesuaian 

pertanaman tebu. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif 

dan spasial (Adhi Sudibyo, 2011). Analisis deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran, penjelasan, dan uraian hubungan antara satu faktor 

dengan faktor lain berdasarkan fakta, data, dan informasi kemudian dibuat dalam 

bentuk tabel atau gambar. Analisis spasial untuk menentukan pola perencanaan 

yang dilakukan dengan cara zonasi luas areal tanaman tebu di Kecamatan Kasihan 

Kabupaten Bantul. Analisis spasial merupakan prosedur kuantitatif yang 

dilakukan pada analisis lokasi penelitian. 

 

C. Standar Pengukuran Kriteria Tanaman Tebu 

Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka (2011) menyatakan bahwa sistem 

klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka evaluasi lahan Food and 

Agriculture Organisation atau FAO (1976), pada saat ini banyak digunakan di 

Indonesia dan Negara berkembang lainnya. Kerangka sistem ini dapat digunakan 

dengan lengkap dan rinci sehingga dapat digunakan untuk evaluasi lahan secara 

fisik (kualitatif) maupun secara ekonomi (kuantitatif), bila data-data yang 
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diperlukan tersedia. Sistem ini dapat memberikan informasi secara rinci mengenai 

pola penggunaan suatu lahan. Sesuai kriteria kesesuaian tanaman tebu, dalam 

penelitian ini, metode FAO yang dipakai untuk klasifikasi kuantitatif maupun 

kualitatif dengan menggunakan kerangka kategori kesesuaian lahan pada tingkat 

ordo sampai dengan unit. 

Kelas kesesuaian lahan adalah pembagian lebih lanjut dari ordo, 

menunjukan tingkat kesesuaian dari ordo tersebut (ordo menunjukan apakah suatu 

lahan sesuai atau tidak sesuai untuk penggunaan tertentu). Kelas diberi nomor urut 

yang ditulis dibelakang simbol ordo, dimana nomor ini menunjukan tingkat kelas 

yang makin jelek bila makin tinggi nomornya. Banyaknya kelas dalam setiap ordo 

sebetulnya tidak terbatas, akan tetapi dianjurkan hanya memakai tiga sampai lima 

kelas dalam ordo S dan dua kelas dalam ordo N, jumlah kelas tersebut harus 

didasarkan kepada keperluan minimum untuk mencapai tujuan-tujuan penafsiran. 

Ordo S (sesuai), lahan yang termasuk ordo ini adalah lahan yang dapat digunakan 

dalam jangka waktu yang tidak terbatas untuk suatu tujuan yang telah 

dipertimbangkan. Keuntungan dari hasil pengelolaan lahan itu akan memuaskan 

setelah dihitung dengan masukan yang diberikan. Tanpa atau sedikit resiko 

kerusakan terhadap sumberdaya lahannya. Sedangkan ordo N (tidak sesuai), lahan 

yang termasuk ordo ini adalah lahan yang mempunyai kesulitan sedemikian rupa, 

sehingga mencegah penggunaannya untuk suatu tujuan yang telah direncanakan. 

Lahan dapat digolongkan sebagai tidak sesuai untuk digunakan bagi usaha 

pertanian karena berbagai penghambat, baik secara fisik (lereng sangat curam, 
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berbatu-batu, dan sebagainya) atau secara ekonomi (keuntungan yang didapat 

lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan). 

Dalam penelitian ini, kelas yang digunakan adalah tiga kelas dalam ordo S 

dan dua kelas yang dipakai dalam ordo N, kemudian subkelas ditunjukan dengan 

simbol huruf sesuai urutan kualitas tabel kriteria kesesuaian lahan, dan unit sesuai 

angka urut karakteristik pada masing-masing kesesuaian. Pembagian serta definisi  

secara kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Kelas S1 

Kelas pada tingkat sangat sesuai (highly suitable). Lahan tidak mempunyai 

pembatas yang besar untuk pengelolaan yang diberikan, atau hanya mempunyai 

pembatas yang tidak secara nyata berpengaruh terhadap produksi dan tidak akan 

menaikkan masukan yang telah biasa diberikan. 

2. Kelas S2 

Kelas pada tingkat cukup sesuai (moderately suitable). Lahan mempunyai 

pembatas-pembatas yang agak besar untuk mempertahankan tingkat pengelolaan 

yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produk atau keuntungan dan 

meningkatkan masukan yang mengurangi. 

3. Kelas S3 

Kelas pada tingkat sesuai marginal (marginally suitable). Lahan 

mempunyai pembatas-pembatas yang besar untuk mempertahankan tingkat 

pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas akan mengurangi produksi dan 

keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan. 
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4. Kelas N1 

Kelas pada tingkat tidak sesuai pada saat ini (currently not suitable). 

Lahan mempunyai pembatas yang lebih besar, masih memungkinkan diatasi, 

tetapi tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal. 

Keadaan pembatas sedemikian besarnya, sehingga mencegah penggunaan lahan 

yang lestari dalam jangka panjang. 

5. Kelas N2 

Kelas pada tingkat tidak sesuai untuk selamanya (permanently not 

suitable). Lahan mempunyai pembatas permanen yang mencegah segala 

kemungkinan penggunaan lahan yang lestari dalam jangka panjang. 

 

D. Jenis Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi 

secara langsung dan hasil wawancara langsung di lapangan. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan penelusuran ke 

berbagai insansi terkait dengan penelitian (Adhi Sudibyo, 2011). Data-data yang 

mendukung dalam penelitian ini meliputi:  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik melalui 

penyelidikan di lapangan maupun di laboratorium. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur sebagai 

pendukung dan pelengkap dari data-data primer. Berupa kondisi lapangan saat 
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pengambilan sampel, ketentuan-ketentuan dari standar pengukuran, hasil 

percobaan-percobaan sebelumnya, dan buku-buku literatur lainnya. 

Beberapa jenis data primer dan sekunder yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini disajikan dalam Tabel 9. 

Tabel 9. Jenis Data Penelitian 
No Jenis Data Lingkup Bentuk Data Sumber 

1 Temperatur  Rata-rata temperatur 

tahunan (˚C) 

 

Hard & soft 

copy 

Bagian Tata 

Pemerintahan dan 

BMKG (Badan 

Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika) 

2 Ketersediaan air Curah hujan/tahun (mm) 

 

 

 

 

Hard & soft 

copy 

 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bantul 

Lama Masa Kering (<75 

mm) 

Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten 

Bantul 

3 Ketersediaan 

oksigen 

Drainase tanah (cm/jam) Hard & soft 

copy 

Survei Lapangan 

4 Media perakaran Tekstur Hard & soft 

copy 

Survei Lapangan 

Kedalaman Tanah (cm) Survei Lapangan 

5 Retensi hara Pertukaran KTK 

(me/100 gram tanah) 

 

Hard & soft 

copy 

Analisis Laboratorium 

Kejenuhan Basa (%) Analisis Laboratorium 

pH-Tanah Analisis Laboratorium 

6 Bahaya erosi Lereng atau kemiringan 

tanah (%) 

Hard & soft 

copy 

Survei Lapangan 

Bahaya erosi (cm/tahun) Survei Lapangan 

7 Bahaya banjir Genangan, lamanya 

banjir 

Hard & soft 

copy 

Survei Lapangan 

8 Penyiapan lahan Batuan Permukaan (%) Hard & soft 

copy 

Survei Lapangan 

Singkapan batuan (%) Survei Lapangan 

Konsistensi, besar butir Survei Lapangan 

9 Hara tersedia Total  N (%) Hard & soft 

copy 

Analisis Laboratorium 

P2O5 (mg/100g) Analisis Laboratorium 

K2O (mg/100 g) Analisis Laboratorium 
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3. Cara Pengolahan Data 

Data diolah dengan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari lapangan 

dengan mengacu pada tabel kriteria kesesuaian lahan untuk tebu (Suwarto 

Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2011) dan data analisis sampel tanah di 

Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian UMY. Kriteria setiap kualitas lahan 

dijelaskan dalam uraian berikut ini: 

a. Temperatur (t), penentuan temperatur rata-rata tahunan dihitung dengan 

menghitung rerata temperatur bulanan terlebih dahulu, temperatur rerata 

bulanan dalam satu tahun dijumlahkan kemudian dibagi jumlah bulan dalam 

satu tahun. Kemudian dikelompokan sesuai kelas kesesuaian sebagaimana 

disampaikan dalam Tabel 10. 

Tabel 10. Kriteria Temperatur Pertanaman Tebu 
Kualitas/ 

Karakteristik 

Lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan 

Simbo

l 

S1 S2 S3 N1 N2 

Temperatur (t)      

Rata-rata tahunan 

(
o
C) 

 24-30 >30-32 

22-<24 

>32-34 

21-<22 

Td (tidak 

berlaku) 

>34 

>21 

 

b. Ketersediaan Air (w) 

1) Bulan Kering (<75 mm), didapatkan dengan menjumlahkan bulan yang 

memiliki curah hujan kurang dari 75 mm dalam satu tahun. 

2) Curah hujan per tahun (mm), didapatkan dengan menjumlahkan curah hujan 

setiap bulan dalam satu tahun. 

Data dicocokkan dengan kelas kesesuaian sebagaimana disampaikan 

dalam Tabel 11. 
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Tabel 11. Kriteria Ketersediaan Air Pertanaman Tebu 
Kualitas/ 

Karakteristik Lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan 

Simbol S1 S2 S3 N1 N2 

Ketersediaan air (w)      

1. Bulan kering 

(<75mm) 

 3-4 2-<3 >4-5 

 

- >5 

<2 

2. Curah hujan/tahun 

(mm) 

 1500-

2500 

1300-

<1500 

>2500-3000 

1000-<1300 

- >3000 

<1000 

 

c.  Media Perakaran (r) 

1) Drainase Tanah, ditentukan dengan menggunakan permeabilitas atau 

menghitung kecepatan infiltrasi air (dalam cm) pada tanah tertentu dalam 

keadaan jenuh air dalam satu jam. Keterangan kriteria drainase pertanaman 

tebu diantaranya (1) sangat cepat: > 25,0 cm/jam (2) cepat: 12,5–25,0 cm/jam 

(3) agak cepat: 6,5-12,5 cm/jam (4) sedang : 2,0-6,5 cm/jam (5) agak lambat: 

0,5-2,0 cm/jam dan (6) lambat: 0,1-0,5 cm/jam. 

Keadaan penampang tanah dapat menggambarkan bagaimana kualitas 

drainase sebagaimana dijelaskan pada Gambar 5. 

 
Gambar 4. Keadaan Penampang Tanah 

Sumber: Sofyan Ritung, dkk., 2007 
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2) Tekstur, ditentukan dengan menggunakan metode perabaan yang dilakukan 

langsung di lapangan, yakni dengan mengambil sebongkah tanah kering yang 

diberi air sebanyak 50ml dan dilakukan pengujian sebagaimana disampaikan 

dalam Tabel 12. 

Tabel 12. Menentukan Tekstur Metode Perabaan 
No Ball 

(Bola) 

Ribbon 

(Pita) 

Ribbon 

Length 

(cm) 

(Panjang 

Pita) 

Wet Feel (Tekstur) Tekstural Class 

(Kelas Tekstur) Gritty 

(Berpasir) 

Smooth 

(Halus) 

Niether 

(Berpasir 

+ Halus) 

1 No No No No No No Sand (Pasir) 

2 Yes No No No No No Loamy Sand (Pasir 

Berlempung) 

3  

Yes 

 

Yes 

 

 

2,5 

Yes - - Sandy Loam (Lemung 

Berpasir) 

4 - Yes - Silt Loam (Lempung 

Berdebu) 

5 - - Yes Loam (Lempung) 

6  

Yes 

 

Yes 

 

2,5 - 5 

Yes - - Sandy Clay Loam 

(Lempung Liat 

Berpasir 

7 - Yes - Silty Clay Loam 

(Lempung Liat 

Berpasir) 

8 - - Yes Clay Loam (Lempung 

Berliat) 

9  

Yes 

 

Yes 

 

5 

Yes - - Sandy Clay (Liat 

Berpasir) 

10 - Yes - Silty Clay (Liat 

Berdebu) 

11 - - Yes Clay (Liat) 

Sumber: Kertonegoro, dkk., 1998 
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Sedangkan sifat-sifat kelas tekstur disajikan dalam Tabel 13 berikut. 

Tabel 13. Sifat-sifat Kelas Tekstur Tanah 

 
Sumber: Sofyan Ritung, dkk., 2007 

 

3) Kedalaman Efektif (cm), kedalaman diukur dari permukaan tanah sampai 

lapisan impermeable, pasir, kerikil batu, atau plintit dengan menggunakan 

alat ukur. Keterangan kriteria kedalaman tanah diantaranya (1) Sangat 

Dangkal: <20 cm (2) Dangkal: 20-50 cm (3) Sedang: 50-75 cm dan (4) 

Dalam: >75 cm. 

Media perakaran dapat dikelaskan sebagaimana disampaikan dalam Tabel 

14. 
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Tabel 14. Kriteria Media Perakaran Pertanaman Tebu 
Kualitas/ 

Karakteristik 

Lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan 

Simbol S1 S2 S3 N1 N2 

Media perakaran (r)      

1. Drainase 

tanah 

 Baik Sedang Agak 

terhambat, 

Agak cepat 

Terhambat, 

cepat 

Sangat 

terhambat, 

Sangat 

cepat 

2. Tekstur  SL, L, 

SCL, SiL, 

Si, CL, 

SiCL 

LS, SC, 

SiC, C 

Str, C - Kerikil, 

pasir 

3. Kedalaman 

efektif (cm) 

 >75 55-75 40-<55 30-<40 <30 

 

d. Retensi Hara (f) 

1) KTK atau Kapasitas Tukar Kation tanah, diukur dengan menggunakan 

penyangga larutan NH4OAc. Satuan hasil perhitungan KTK adalah me kation 

per 100 gram atau milliequivalen kation dalam 100 gram tanah. Kelas 

ditentukan oleh KTK dengan rentang (1) Sangat rendah: <5 me/100g tanah
 

(2) Rendah: 5-16 me/100g tanah (3) Sedang: 17-24 me/100g tanah (4) Tinggi: 

25-40 me/100g tanah dan (5) Sangat tinggi: >40 me/100g tanah. 

2) Kejenuhan Basa dalam %, diukur dengan menggunakan rumus: (KTK-

H
+
/KTK) x 100%. Nilai dalam menentukan kelas kejenuhan basa diantaranya 

(1) Sangat rendah: <20% (2) Rendah: 20-3% (3) Sedang: 36-60% (4) Tinggi: 

61-75% dan (5) Sangat tinggi: >75%. 

3) pH Tanah, diukur dengan menggunakan pH meter. Kriteria nilai pH 

diantaranya: (1) Masam: 4,5-5,5 (2) Agak masam: 5,6-6,5 (3) Netral: 6,6-7,5 

(4) Agak alkalis: 7,6-8,5 dan (5) Alkalis: >8,5. 

Data hasil analisis retensi hara dikelompokan sesuai kriteria kelas 

kesesuaian sebagaimana Tabel 15. 
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Tabel 15. Kriteria Retensi Hara Pertanaman Tebu 
Kualitas/ 

Karakteristik Lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan 

Simbol S1 S2 S3 N1 N2 

Retensi hara (f)      

1. KTK tanah (me 

kation/100 g 

 ≥ Tinggi Sedang  Rendah  Td - 

2. Kejenuhan basa 

(%) 

 >50 35-50 <35 - - 

3. pH Tanah  5,5<-7,5 5,0-<5,5 

7,5-8,0 

<5,0 

>8,0 

- - 

 

e. Hara Tersedia (n) 

1) Total N dalam %, dihitung dengan menggunakan metode Kjedahl. 

Keterangan hasil perhitungan diantaranya (1) Sangat Rendah: <0,1% (2) 

Rendah: 0,1-0,20% (3) Sedang: 0,21-0,50% (4) Tinggi: 0,51-0,75% dan (5) 

Sangat Tinggi: >0,75%. 

2) P2O5 dalam mg/100g, dihitung dengan menggunakan ekstraksi HCl. 

Keterangan hasil perhitungan diantaranya (1) Sangat Rendah: <15 mg/100g 

(2) Rendah: 15-20 mg/100g (3) Sedang: 21-40 mg/100g (4) Tinggi: 41-60 

mg/100g dan (5) Sangat Tinggi: >60 mg/100g. 

3) K2O dalam mg/100g, dihitung dengan menggunakan ekstraksi HCl. 

Keterangan hasil perhitungan diantaranya (1) Sangat Rendah: <10 mg/100g 

(2) Rendah: 10-20 mg/100g (3) Sedang: 21-40 mg/100g (4) Tinggi: 41-60 

mg/100g
 
dan (5) Sangat Tinggi: >60 mg/100g. 

Analisis kualitas hara tersedia dikelaskan sesuai kriteria kesesuaian 

pertanaman tebu dalam Tabel 16.  
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Tabel 16. Kriteria Hara Tersedia Pertanaman Tebu 
Kualitas/ 

Karakteristik Lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan 

Simbol S1 S2 S3 N1 N2 

Hara Tersedia (n)      

1. Total N (%)  ≥Sedang Rendah Sangat Rendah - - 

2. P2O5 (mg/100g)  ≥Tinggi Sedang Sangat Rendah - - 

3. K2O (mg/100g)  ≥Tinggi Sedang Sangat Rendah - - 

 

f. Penyiapan Lahan (p) 

1) Batuan Permukaan dalam %, ditentukan dengan melakukan pengamatan 

langsung secara visual pada lahan pertanaman tebu. Batuan permukaan atau 

batuan lepas tersebar di permukaan tanah dan berdiameter lebih dari 25 cm 

(berbentuk bulat) atau bersumbu memanjang lebih dari 40 cm (berbentuk 

gepeng). 

2) Singkapan Batuan dalam %, merupakan bagian dari batuan besar yang 

terbenam di dalam tanah (rock). 

3) Konsistensi Besar Butir, ditentukan oleh kenampakan visual di lahan 

pertanaman tebu. 

Data sesuai survei lapangan dikelaskan sesuai kriteria pertanaman tebu 

sebagaimana disampaikan dalam Tabel 17. 

Tabel 17. Kriteria Penyiapan Lahan Pertanaman Tebu 
Kualitas/ 

Karakteristik Lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan 

Simbol S1 S2 S3 N1 N2 

Penyiapan Lahan (p)      

1. Batuan 

Permukaan (%) 

 <3 3-15 >15-40 Td (tidak 

berlaku) 

>40 

2. Singkapan 

Batuan (%) 

 <2 2-10 >10-25 >25-40 >40 

3. Konsistensi, 

Besar Butir 

 - - Sangat keras, 

sangat teguh, 

sangat lekat 

- Berkerikil, 

berbatu 
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g. Tingkat Bahaya Erosi (e) 

1) Bahasa Erosi, tingkat bahaya erosi ditentukan berdasar pendekatan tebal 

solum tanah. Tubuh tanah atau solum tidak lain adalah batuan yang melapuk 

dan mengalami proses pembentukan lanjutan, tubuh tanah terbentuk dari 

campuran bahan organik dan mineral. Keterangan kriteria bahaya erosi sesuai 

jumlah tanah permukaan yang hilang (cm/tahun) diantaranya (1) SR atau 

Sangat Ringan: <0,15 cm/tahun (2) R atau Ringan: 0,15-0,9 cm/tahun (3) S 

atau Sedang: 0,9-1,8 cm/tahun (4) B atau Berat: 1,8-4,8 cm/tahun dan (5) SB 

atau Sangat Berat: >4,8 cm/tahun (Stella, 2010). 

2) Lereng dalam %, diukur pada waktu survei tanah di lapangan dengan 

menggunakan klinometer atau dapat dilihat dari kelas lereng wilayah 

Kabupaten Bantul khususnya Kecamatan Kasihan. 

Hasil survei kualitas tingkat bahaya erosi dikelaskan sesuai kriteria 

kesesauaian pertanaman tebu sebagaimana disampaikan dalam Tabel 18. 

Tabel 18. Kriteria Tingkat Bahaya Erosi Pertanaman Tebu 
Kualitas/ 

Karakteristik Lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan 

Simbol S1 S2 S3 N1 N2 

Tingkat Bahaya Erosi (e)      

1. Bahaya Erosi (cm/tahun)  SR R S B SB 

2. Lereng (%)  <8 8-15 >15-30 >30 - 

 

h. Bahaya Banjir (b), ditetapkan sebagai kombinasi pengaruh dari kedalaman 

banjir dan lamanya banjir. Kedalaman banjir (X): (1) <25 cm (2) 25-50 cm 

(3) 50-150 cm dan  (4) >150 cm. Lamanya banjir (Y): 1. <1 bulan, 2. 1-3 

bulan, 3. 3-6 bulan, dan 4. >6 bulan. Bahaya banjir diberi simbol F (X,Y) 
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(dimana X adalah simbol kedalaman dan Y adalah simbol lamanya banjir), 

dibedakan atas: 

1) F0 (tanpa)  : 

2) F1 (ringan) : 

 

3) F2 (sedang) : 

 

 

4) F3 (agak berat) : 

 

 

5) F4 (berat)  : 

- 

F1.1 (<25 cm, <1 bulan); F2.1 (25-50 cm, <1 bulan) ; 

F3.1 (50-150 cm, <1 bulan) 

F1.2 (<25 cm, 1-3 bulan); F2.2 (25-50 cm, 1-3 bulan); 

F3.2 (50-150 cm, 1-3 bulan); F4.1 (>150 cm, <1 bulan) 

F1.3 (<25 cm, 3-6 bulan); F2.3 (25-50 cm, 3-6 bulan); 

F3.3 (50-150 cm, 3-6 bulan) 

F1.4 (<25 cm, >6 bulan); F2.4 (25-50 cm, >6 bulan); 

F3.4 (50-150 cm, >6 bulan); F4.2 (>150 cm, 1-3 bulan); 

F4.3 (>150 cm, 3-6 bulan); F4.4 (>150 cm, >6 bulan) 

 

Data analisis bahaya banjir dikelaskan sesuai kriteria kesesuaian 

pertanaman tebu sebagaimana disampaikan dalam Tabel 19. 

Tabel 19. Kriteria Bahaya Banjir Pertanaman Tebu 
Kualitas/ 

Karakteristik 

Lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan 

Simbol S1 S2 S3 N1 N2 

Bahaya Banjir (b) F0 F1 F2 F3 F4 

 

Hasil pengolahan data keseluruhan kesesuaian lahan pertanaman tebu 

dibandingkan dengan tabel kriteria lahan pertanaman tebu untuk didapatkan kelas 

kesesuaian di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. 

 

E. Luaran Penelitian 

Bentuk luaran penelitian berupa laporan penelitian dan naskah jurnal 

ilmiah. 
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F. Jadual Kegiatan 

No Kegiatan Bulan 

Januari 2015 Februari 2015 Maret 2015 April 2015 

1 Survei lokasi                 

2 Pengambilan data 

a. Kondisi fisik 

wilayah 

                

                

b. Bentuk lahan                 

c. Karakteristik lahan                 

d. Kualitas lahan                 

e. Syarat tumbuh 

tanaman tebu 

                

3 Pengolahan dan analisis 

data 

a. Tingkat kesesuaian 

lahan 

                

                

b. Tabel kesesuaian 

lahan tebu di 

Kecamatan 

Kasihan Kabupaten 

Bantul 

                

4 Laporan dan Seminar 

Hasil Penelitian 
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