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IV. TATA CARA PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli 2017 hingga Januari 

2018. Penelitian dilakukan di lapangan dan di laboratorium. Pengamatan lapangan 

dilakukan di kebun kakao rakyat pada beberapa kelas kelerengan di Kecamatan 

Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Analisis sifat fisik dan 

kimia tanah dilakukan di Laboraturium Tanah dan Nutrisi Tanaman, Fakultas 

Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Lampiran V) serta 

Laboratorium Kimia Tanah Universitas Brawijaya (Lampiran VI). 

B. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dilakukan menggunakan metode survei. Menurut Moh. Nazir  

(2014) metode survei merupakan penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 

fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual. 

2. Penentuan Titik Sampel 

Penentuan titik sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. 

Purposive sampling adalah salah satu teknik penentuan sampel tidak acak dimana 

peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus 

yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat 

menjawab permasalahan penelitian. Peneliti memilih elemen-elemen yang 

dimasukan dalam sampel karena dia percaya bahwa elemen-elemen tersebut 

adalah wakil dari populasi (Amirullah, 2015). Faktor ketinggian tempat 
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merupakan hal pertama yang harus dipertimbangkan. Ketinggian tempat yang 

dipilih yaitu antara 0 mdpl hingga 600 mdpl dengan setiap ketinggian 100 mdpl 

diambil 2-3 titik sampel tanah, menyesuaikan dengan luas wilayah observasi. 

Lokasi yang dipilih adalah lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman kakao, 

baik secara monokultur ataupun polikultur. Batas alam seperti Sungai Bialo yang 

membentang dari utara hingga ke selatan juga dijadikan sebagai pertimbangan 

sehingga sampel yang diambil setidaknya mewakili lahan yang berada di sebelah 

barat dan timur Sungai Bialo. Observasi juga dilakukan untuk memperoleh 

kondisi eksisting yang menggambarkan keadaan wilayah tersebut. 

3. Pengambilan Sampel Tanah 

Tahapan pemilihan lokasi pengambilan sampel atau contoh tanah 

dilakukan mengacu pada Petunjuk Teknis Pengamatan Tanah yang dikeluarkan 

oleh Balai Penelitian Tanah (2004). Pemilihan lokasi dilakukan dengan cara : 

a) Memperhatikan wilayah sekitar untuk mengenal keadaan wilayah sampel. 

Sampel yang diambil diutamakan dari lahan yang telah membudidayakan 

tanaman Kakao. 

b) Melakukan pengeboran untuk mengetahui penyebaran dan homogenitas 

sifat-sifat tanah dari lokasi titik sampel tersebut. 

c) Menetapkan lokasi yang representatif dengan cara melakuakan pengeboran 

dengan kedalaman 50 cm di 2-3 tempat berjarak 100 cm di sekitar titik 

sampel yang akan diambil untuk mengetahui homogenitas tanah. Jika pada 

2-3 pengeboran tersebut menunjukkan keadaan yang sama, maka tempat 

pengambilan sampel tanah sudah dianggap cukup representatif. 
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d) Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan pengeboran pada  kedalaman 

100 cm, kemudian diambil secukupnya untuk dilakukan analisis secara 

komposit di Laboratorium. 

Setelah melakukan observasi ke lapangan, melakukan penyesuaian dengan 

kondisi lapangan, dan mengambil sampel, berikut deskripsi serta peta sebaran 

sampel yang didapatkan. 

Tabel 2. Deskripsi Sebaran Sampel yang Diambil di Kecamatan Gantarang 

Sampel 

Posisi dari 

Sungai 

Bialo 

Desa 
Ketinggian 

(mdpl) 
Garis Lintang Garis Bujur 

1 Barat Bonto Macinna 74 5°31'36.61"LS 120° 8'7.20"BT 

2 Barat Bontoraja 178 5°29'44.93LS 120° 6'27.36"BT 

3 Barat Bontoraja 243 5°28'58.62"LS 120° 5'18.63"BT 

4 Barat Gattareng 370 5°27'23.48"LS 120° 4'27.30"BT 

5 Barat Gattareng 447 5°26'39.76"LS 120° 3'43.30"BT 

6 Barat Gattareng 581 5°25'43.09"LS 120° 3'1.45"BT 

7 Timur Palambarae 89 5°29'36.91"LS 120°11'50.82"BT 

8 Timur Bukit Tinggi 92 5°30'6.45"LS 120° 9'28.04"BT 

9 Timur Dampang 185 5°28'50.70"LS 120° 7'23.46"BT 

10 Timur Bontonyeleng 147 5°27'46.38"LS 120°10'19.62"BT 

11 Timur Benteng Gattareng 261 5°27'58.31"LS 120° 5'58.55"BT 

12 Timur Benteng Gattareng 374 5°26'43.44"LS 120° 5'0.12"BT 

13 Timur Gattareng 475 5°25'49.09"LS 120° 3'52.98"BT 

14 Timur Gattareng 572 5°25'11.81"LS 120° 3'3.01"BT 

Sumber: Survei lapangan pada bulan Agustus 2017  
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Gambar 7. Peta Sebaran Sampel yang Diambil di Kecamatan Gantarang 
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4. Analisis Sampel Tanah 

Sebelum dilakukan analisis laboratorium sampel tanah yang didapatkan 

terlebih dahulu diamati. Sampel diamati untuk menemukan kemungkinan 

kesamaan karakteristik agar dapat dikompositkan. Setelah diamati diketahui 

bahwa sampel 7 dan 8 memiliki karakteristik yang sama. Kemudian sampel 

tersebut dikompositkan dan disebut sebagai sampel 7. Selain itu sampel 9 dan 10 

juga memiliki karakteristik yang sama. Sampel ini kemudian dikompositkan dan 

disebut sebagai sampel 8. Sementara sampel yang lain secara berurut juga diubah 

penyebutannya sesuai pada tabel berikut. 

Tabel 3. Deskripsi Unit Sampel Setelah Dikomposit 

Sampel 
Ketinggian 

(mdpl) 
Posisi Desa 

1 0-100  Barat Sungai Bialo Bonto Macinna 

2 >100-200  Barat Sungai Bialo Bontoraja 

3 >200-300  Barat Sungai Bialo Bontoraja 

4 >300-400  Barat Sungai Bialo Gattareng 

5 >400-500  Barat Sungai Bialo Gattareng 

6 >500-600  Barat Sungai Bialo Gattareng 

7 0-100  Timur Sungai Bialo Palambarae dan Bukit Tinggi  

8 >100-200  Timur Sungai Bialo Dampang dan Bontonyeleng 

9 >200-300  Timur Sungai Bialo Benteng Gattareng  

10 >300-400  Timur Sungai Bialo Benteng Gattareng  

11 >400-500  Timur Sungai Bialo Gattareng 

12 >500-600  Timur Sungai Bialo Gattareng 

Sumber: Survei lapangan pada bulan Agustus 2017 dan observasi di Laboratorium 

Tanah dan Nutrisi Tanaman UMY pada tanggal 25 Oktober 2017 

Analisis sampel tanah dilakukan di Laboratorium dan mengacu pada 

Petunjuk Teknis Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk yang dikelurkan 

oleh Balai Penelitian Tanah (2009). Parameter pengamatan yang dianalisis 

disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu perameter yang berkaitan erat dengan 

kesesuaian lahan diantaranya penetapan kadar air kering mutlak, tekstur tanah, 
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Tingkat kemasaman tanah (pH), Penetapan kandungan Karbon organik (C-

organik), kandungan P2O5 tersedia, Susunan Kation, Kapasitas Tukar Kation 

(KTK), Kejenuhan Basa (KB), kadar Nitrogen total (N-total), P2O5, serta  K2O. 

5. Analisis Data 

Seluruh data diinterpretasi berdasarkan konsep evaluasi lahan dengan 

proses pendekatan pencocockan (matching process) antara karakteristik lahan 

sebagai parameter dengan syarat-syarat penggunaan lahan yang telah disusun 

berdasarkan satuan lahan untuk menentukan kelas kesesuaian lahan. Pada proses 

penentuan kelas ini berdasarkan pada faktor pembatas yang mengacu pada hukum 

minimum yaitu kelas kesesuaian lahan ditentukan dengan nilai terkecil. Penilaian 

kesesuaian lahan dilakukan hingga tingkat sub-kelas berdasarkan struktur 

klasifikasi kesesuain lahan (FAO, 1976), yaitu: S1 (sangat sesuai); S2 (cukup 

sesuai); S3 (sesuai marginal); dan N (tidak sesuai). Tahapan pengolahan data yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Penilaian kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kakao (Theobroma cacao 

L.) dilakukan dengan sistem matching antara persyaratan penggunaan 

lahan atau persyaratan tumbuh tanaman dengan data kualitas atau 

karakteristik lahan dari suatu wilayah. Kelas kesesuaian lahan ditentukan 

oleh faktor fisik (karakteristik/kualitas lahan) pembatas terberat dalam 

penilaian kelas kesesuain lahan. 

b. Penentuan kelas kesesuaian lahan aktual dengan cara: 

1) Data karakteristik atau kesesuaian lahan pada masing-masing satuan 

kelas dihubungkan dengan data persyaratan tumbuh kakao (Djainudin, 
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dkk, 2011). Kemudian masing-masing satuan kelas tersebut 

digolongkan dengan ordo sesuai (S) atau ordo tidak sesuai (N). 

2) Pada masing-masing ordo yang tergolong kedalam ordo sesuai, 

kemudian ditentukan kedalam kelas kesesuaian lahan. Apakah 

tergolong kedalam kelas sangat sesuai (S1); cukup sesuai (S2); atau 

sesuai marginal (S3). 

3) Masing-masing kelas ditentukan dengan sub-kelasnya berdasarkan 

karakteristik lahan yang merupakan faktor pembatas terberatnya secara 

berurutan berdasarkan kualitas lahan. 

4) Hasil yang didapat dari evaluasi kesesuaian lahan diatas berupa tabel 

data dan peta kesesuaian lahan aktual yang menunjukan Ordo, Kelas, 

dan Sub-Kelasnya. 

c. Untuk mendapatkan data kesesuaian lahan potensial didapat dengan cara 

menentukan upaya-upaya perbaikan kualitas lahan yang diperlukan untuk 

menaikkan kelas kesesuaian lahan berdasarkan masukan atau input yang 

dibutuhkan. Sehingga, kelas kesesuaian lahan aktual akan meningkat pada 

kelas yang terbaik, faktor pembatasnya hanya dibatasi oleh faktor 

permanen yang tidak dapat dilakukan usaha-usaha perbaikan. Berikut jenis 

usaha serta asumsi tingkat perbaikan  kualitas atau karakteristik lahan 

aktual untuk menjadi potensial menurut tingkat pengelolaannya 

Tabel 4. Jenis Usaha Perbaikan Kualitas/Karakteristik Lahan Aktual Untuk 

Menjadi Potensial Menurut Tingkat Pengelolaannya 

No 
Kualitas / karakteristik 

Lahan 
Jenis Usaha Perbaikan 

Tingkat 

Pengelolaan 

1 Temperatur   

- Rata-rata tahunan (oC) Tidak dapat dilakukan -  
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perbaikan 

2 Ketersediaan air   

- Curah hujan/tahun 

(mm) 

Pembuatan saluaran irigasi dan 

drainase serta penghitungan 

waktu tanam 

Sedang, Tinggi 

- Bulan kering 

3 Ketersediaan Oksigen   

- Drainase Tanah Pembuatan saluaran drainase  Sedang, Tinggi 

4 Media Perakaran   

- Tekstur Tidak dapat dilakukan 

perbaikan 

- 

- Bahan Kasar Tidak dapat dilakukan 

perbaikan 

- 

- Kedalaman Efektif 

(cm) 

Tidak dapat dilakukan 

perbaikan 

- 

5 Retensi hara   

- KTK Tanah Pengapuran atau penambahan 

bahan organik 

Sedang, Tinggi 

- Kejenuhan basa % Pengapuran atau penambahan 

bahan organik 

Sedang, Tinggi 

- pH Tanah Pengapuran atau penambahan 

bahan organik 

Sedang 

- C-organik (%) Penambahan bahan organik Sedang, Tinggi 

6 Hara Tersedia   

- Total N  Pemupukan  N Sedang, Tinggi 

- P2O5  Pemupukan P2O5 Sedang, Tinggi 

- K2O  Pemupukan K2O Sedang, Tinggi 

7 Bahaya Erosi   

- Kemiringan Lahan Usaha pengurangan laju 

erosi, pembuatan teras, 

penanaman sejajar kontur, 

penanaman penutup tanah 

Sedang, Tinggi 

- Bahaya Erosi Usaha pengurangan laju 

erosi, pembuatan teras, 

penanaman sejajar kontur, 

penanaman penutup tanah 

Sedang, Tinggi 

8 Bahaya Banjir Pembuatan tanggul penahan 

banjir serta pembuatan 

saluran drainase untuk 

mempercepat pengaturan air 

Sedang, Tinggi 

9 Penyiapan Lahan   

- Batuan Permukaan Tidak dapat dilakukan 

perbaikan 

- 

- Singkapan Batuan Tidak dapat dilakukan 

perbaikan 

- 

Sumber : Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2015 



39 
 

 

Keterangan : 

- Tingkat pengelolaan rendah: pengelolaan dapat dilaksanakan oleh petani 

dengan biaya yang relatif rendah 

- Tingkat pengelolaan sedang: pengelolaan dapat dilaksanakan pada tingkat 

petani menengah memerlukan modal menengah dan teknik pertanian 

Sedang 

- Tingkat pengelolaan tinggi: pengelolaan hanya dapat dilaksanakan dengan 

modal yang relatif besar, umumnya dilakukan oleh pemerintah atau 

Perusahaan besar atau menengah 

 

Tabel 5. Asumsi tingkat perbaikan kualitas lahan aktual untuk menjadi potensial 

menurut tingkat pengelolaannya 

No Kualitas / karakteristik 

Lahan 

Tingkat Pengelolaan Jenis Usaha 

Perbaikan Sedang Tinggi 

1 Temperatur    

- Rata-rata tahunan (oC) - - - 

2 Ketersediaan air    

- Curah hujan/tahun (mm) + ++ Saluran Irigasi 

dan drainase - Bulan kering 

3 Ketersediaan Oksigen    

- Drainase Tanah + ++ Saluran 

Drainase*, 

penambahan 

bahan Organik 

4 Media Perakaran    

- Tekstur - - - 

- Bahan Kasar - - -  

- Kedalaman Efektif (cm) - - - 

5 Retensi hara    

- KTK Tanah + ++ Bahan Organik 

- Kejenuhan basa % + ++ Kapur 

- pH Tanah + ++ Bahan 

organik/Kapur 

- C-organik (%) + ++ Bahan organik 

6 Hara Tersedia    

- Total N  + ++ Pemupukan 

- P2O5  + ++ Pemupukan 

- K2O  + ++ Pemupukan 

7 Bahaya Erosi    

- Kemiringan Lahan + ++ Terasering, 

Konservasi 

- Bahaya Erosi + ++ Terasering, 
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Konservasi 

8 Bahaya Banjir + + Irigasi 

9 Penyiapan Lahan    

- Batuan Permukaan - + Pengolahan 

Lahan 

- Singkapan Batuan - + Pengolahan 

lahan 

Sumber: Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2015  

Keterangan : 

(-) Tidak dapat dilakukan perbaikan 

(+) Perbaikan dapat dilakukan dan akan dihasilkan kenaikan kelas satu 

tingkat lebih tinggi (S3 menjadi S2) 

(++) Kenaikan kelas dua tingkat lebih tinggi (S3 menjadi S1) 

(*) Drainase jelek dapat diperbaiki menjadi drainase lebih baik dengan 

membuat saluran drainase, tetapi drainase baik atau cepat sulit dirubah 

menjadi drainase jelek atau terhambat 

C. Jenis Data 

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

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

lapangan dan data hasil analisis laboratorium yang dilakukan oleh peneliti. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi yang 

terkait guna melengkapi dan mendukung kegiatan penelitian. Adapun rincian data 

yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

Tabel 6. Data Sekunder 

No. Faktor Analisis Sumber 

1 Peta wilayah  Dinas PUPR 

2 Rata-rata temperatur 

tahunan (˚C) 
Climat-Data.org 

3 Curah hujan pada masa 

pertumbuhan (mm) 

BMKG (Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika) 

4 Lamanya masa kering 

(bulan) 

BMKG (Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika) 
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Tabel 7.  Data Primer 

No. Faktor Analisis Metode atau Cara 

1 Drainase tanah Survei Lapangan 

2 Tekstur Hidrometer 

3 Bahan Kasar (%) Survei Lapangan 

4 Kedalaman tanah (cm) Survei Lapangan 

5 Pertukaran KTK (cmol(+).kg-1) 1 N NH4OAc pH 7 

6 Kejenuhan Basa  (%) Kalkulasi 

7 pH-Tanah pH Meter 

8 C-Organik (%) Walkley and Black 

9 Total  N (%) Kjeldahl 

10 P2O5 (cmol(+).kg-1) Bray-1 

11 K2O  (cmol (+).kg-1) 1 N NH4OAc pH 7 

12 Lereng atau kemiringan tanah (%) Survei Lapangan 

13 Bahaya erosi Survei Lapangan 

14 Tinggi Genangan (cm) Survei Lapangan 

15 Lama Genangan (hari) Survei Lapangan 

16 Batuan Permukaan (%) Survei Lapangan 

17 Singkapan batuan (%) Survei Lapangan 

 

D. Luaran Penelitian 

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini berupa peta kesesuaian lahan 

untuk pengembangan perkebunan kakao di Kecamatan Gantarang, Bulukumba, 

Sulawesi Selatan, serta naskah akademik yang akan dipublikasikan di jurnal 

ilmiah. 

E. Parameter Pengamatan 

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah parameter 

lapangan dan parameter laboratorium. Adapun rincian parameter tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Temperatur atau Temperature (tc) 

Besarnya temperatur ditentukan dengan menjumlahkan besarnya 

temperatur setiap bulan dalam satu tahun kemudian dibagi dengan jumlah bulan 
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dalam satu tahun sehingga didapatkan temperatur rata-rata tahunan dan 

dikelompokkan sesuai dengan kelas kesesuaian. 

2. Ketersediaan air atau Water availability (wa) 

Ketersediaan air ditentukan dengan mengetahui rata-rata curah hujan per 

tahun dan juga mengetahui bulan kering. Curah hujan per tahun (mm) didapatkan 

dengan menjumlahkan curah hujan setiap bulan dalam satu tahun. Sementara data 

bulan kering  didapatkan dengan cara menjumlahkan bulan yang memiliki curah 

hujan kurang dari 75 mm dalam satu tahun. Data yang didapatkan kemudian 

diklasifikasikan sesuai kebutuhan tanaman. 

3. Ketersediaan oksigen atau Oxygen availability (oa) 

Drainase Tanah, drainase tanah merupakan kecepatan meresapnya air dari 

tanah atau keadaan tanah yang menunjukkan lamanya dan seringnya jenuh air 

(Sofyan dkk., 2007). Drainase tanah ditentukan dengan menggunakan 

permeabilitas atau menghitung infiltasi air (dalam cm) pada tanah tertentu dalam 

keadaan jenuh air dalam satuan jam. Kriteria drainase pertanaman kakao adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 8. Kriteria Ketersediaan Oksigen pada Tanaman Kakao 

No Kelas Drainase Uraian 

1 Cepat 

(excessively 

drained) 

Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik tinggi 

sampai sangat tinggi dan daya menahan air rendah. 

Tanah demikian tidak cocok untuk tanaman tanpa 

irigasi. 

2 Agak cepat 

(somewhat 

excessively 

drained) 

Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik tinggi dan 

daya menahan air rendah. Tanah demikian hanya 

cocok untuk sebagian tanaman kalau tanpa irigasi. 

3 Baik (well 

drained) 

Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang dan 

daya menahan air sedang, lembab, tapi tidak cukup 

basah dekat permukaan. Tanah demikian cocok untuk 

berbagai tanaman. 
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4 Agak baik 

(moderately well 

drained) 

Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang 

sampai agak rendah dan daya menahan air (pori air 

tersedia) rendah, tanah basah dekat permukaan. Tanah 

demikian cocok untuk berbagai tanaman. 

5 Agak terhambat 

(somewhat 

poorly drained) 

Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik agak rendah 

dan daya menahan air (pori air tersedia) rendah sampai 

sangat rendah, tanah basah sampai ke permukaan. 

Tanah demikian cocok untuk padi sawah. 

6 Terhambat 

(poorly drained) 

Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik rendah dan 

daya menahan air (pori air tersedia) rendah sampai 

sangat rendah, tanah basah untuk waktu yang cukup 

lama sampai ke permukaan. Tanah demikian cocok 

untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman lainnya. 

7 Sangat 

terhambat (very 

poorly drained) 

Tanah dengan konduktivitas hidrolik sangat rendah 

dan daya menahan air (pori air tersedia) sangat rendah, 

tanah basah secara permanen dan tergenang untuk 

waktu yang cukup lama sampai ke permukaan. Tanah 

demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil 

tanaman lainnya. 

 

4. Media perakaran atau Rooting condition (rc) 

a. Tekstur  

Tekstur tanah, biasa juga disebut besar butir tanah, termasuk salah satu 

sifat tanah yang paling sering ditetapkan. Hal ini disebabkan karena tekstur tanah 

berhubungan erat dengan pergerakan air dan zat terlarut, udara, pergerakan panas, 

berat volume tanah, luas permukaan spesifik (specific surface), kemudahan tanah 

memadat (compressibility), dan lain-lain (Hillel, 1982). 

Tekstur adalah perbandingan relatif antara fraksi pasir, debu dan liat,  yaitu 

partikel tanah yang diameter efektifnya kurang atau sama dengan 2 mm. Di dalam 

analisis tekstur, fraksi bahan organik tidak diperhitungkan. Bahan organik terlebih 

dahulu didestruksi dengan hidrogen peroksida (H2O2). Tekstur tanah dapat dinilai 

secara kualitatif dan kuantitatif. Cara kualitatif biasa digunakan surveyor tanah 
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dalam menetapkan kelas tekstur tanah di lapangan. Sementara cara kuantitatif 

dapat dilakukan di laboratorium (Fahmuddin Agus dkk, 2015). 

Sistem klasifikasi tekstur menurut USDA (United States Departement of 

Agriculture) merupakan metode yang umumnya digunakan dalam bidang 

pertanian, termasuk yang digunakan oleh Balai Penelitian Tanah Bogor 

(Fahmuddin Agus dkk, 2015). 

Menurut USDA kelas tekstur tanah dapat dibagi menjadi 12 kelas tekstur 

tanah yaitu pasir (S), Pasir berlempung (LS), lempung berpasir (SL), lempung (L), 

Lempung berdebu (SiL), debu (Si), lempung berliat (CL), lempung liat berpasir 

(SCL), lempung berliat berdebu (SiCL), liat berpasir (SC), liat berdebu (SiC) Dan 

Liat (C).  Penentuan tekstur ini menggunakan Segitiga Tekstur yang bisa dilihat 

pada gambar berikut.  

 
Gambar 8. Segitiga Tekstur 
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Misalkan suatu tanah mengandung 50% pasir, 20% debu, dan 30% liat. 

Dari segitiga tekstur dapat dilihat bahwa sudut kanan bawah segitiga 

menggambarkan 0% pasir dan sudut kirinya 100% pasir. Temukan titik 50% pasir 

pada sisi dasar segitiga dan dari titik ini tarik garis sejajar dengan sisi kanan 

segitiga (ke kiri atas). Kemudian temukan titik 20% debu pada sisi kanan segitiga. 

Dari titik ini tarik garis sejajar dengan sisi kiri segitiga, sehingga garis ini 

berpotongan dengan garis pertama. Kemudian temukan titik 30% liat dan tarik 

garis ke kanan sejajar dengan sisi dasar segitiga sehingga memotong dua garis 

sebelumnya. Dari perpotongan ketiga garis ini, ditemukan bahwa tanah ini 

mempunyai kelas tekstur lempung liat berpasir. Menurut Sarwono Hardjowigeno 

dan Widiatmaka (2015), selanjutnya berdasarkan kelas tekstur tersebut dapat 

ditentukan kelompok tektur tanah yang dianalisis. Terdapat lima kelompok tekstur 

yang selengkapnya tersaji dalam tabel berikut. 

Tabel 9. Kelompok dan Kelas Tekstur 

Kelompok tekstur Kelas tekstur 

Halus Liat berdebu, liat 

Agak halus Liat berpasir, lempung liat berdebu, lempung 

berliat, lempung liat berpasir 

Sedang Debu, lempung berdebu, lempung 

Agak kasar Lempung berpasir 

Kasar Pasir berlempung, pasir 

Sumber: Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2015 

b. Bahan Kasar (%) 

Bahan kasar ditentukan oleh jumlah presentase kerikil, kerakal atau batuan 

pada setiap lapisan tanah. Bahan kasar merupakan massa yang ada di dalam tanah 

dengan ukuran 0,2-2,0 cm yang terdiri dari kerikil-kerikil dan gumpalan garam. 
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Bahan kasar menyatakan volume dalam persen (%) dan dapat dikatakan adanya 

bahan kasar apabila dilahan tersebut terdapat dengan ukuran > 2 mm. Menurut 

Sofyan Ritung dkk (2007) bahan kasar dapat dibedakan menjadi 4 jenis yaitu 

sedikit, sedang, banyak, dan sangat banyak. Bahan kasar suatu tanah dikatakan 

sedikit apabila terkandung kurang dari 15 %, jika lebih dari itu hingga 35% maka 

tergolong sedang. Lebih dari 35% hingga 60% tergolong banyak. Sementara jika 

lebih dari 60% tergolong sangat banyak. 

c. Kedalaman Efektif (cm) 

 Kedalaman efektif adalah kedalaman yang diukur dari permukaan tanah 

sampai lapisan impermeable, pasir, kerikil, batu, atau plintit. Istilah ini hanya berlaku 

bagi tanah mineral dan tanah-tanah dengan bahan mineral yang berada di atas bahan 

peaty-mineral. Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka (2015) menyatakan bahwa 

kedalaman efektif mempengaruhi pertumbuhan dan pengembangan akar, drainase, 

dan ciri fisik tanah. Tanah-tanah dengan kedalaman efektif dangkal menyebabkan 

terhambatnya perkembangan akar tanaman, sedangkan tanah-tanah dengan 

kedalaman efektif dalam akan mempunyai aerasi dan drainase yang baik, serta 

mampu menyokong perkembangan akar dan tanaman dengan baik. Hasil pengukuran 

kedalaman efektif dinyatakan dalam sentimeter (cm).  

Sofyan Ritung dkk (2007) juga menyatakan bahwa kedalaman tanah dapat 

digolongkan menjadi 4 macam yakni sangat dangkal, dangkal, sedang, dan dalam. 

Kedalaman efektif tanah tergolong sangat dangkal jika kurang dari 20 cm dan 

tergolong dangkal jika lebih dari 20 cm hingga 50 cm. Jika kedalaman efektif 

tanah lebih dari 50 cm hingga 75 cm maka tergolong sedang. Sementara jika lebih 

dari 75 cm maka tergolong dalam. 
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5. Retensi hara atau Nutrient retention (nr) 

a. Nilai KTK (cmol(+).kg-1)  

Kapasitas Tukar Kation (KTK) merupakan jumlah total kation yang dapat 

dipertukarkan (cation exchangable) pada permukaan koloid yang bermuatan negatif. 

Nilai KTK dinyatakan dalam centimoles muatan per kilogram (cmol(+).kg-1). 

Kapasitas tukar kation merupakan sifat kimia yang berhubungan erat dengan 

kesuburan tanah. Tanah dengan KTK tinggi maka dapat menyerap dan menyediakan 

unsur hara lebih baik dibandingkan tanah dengan KTK rendah.  

b. Kejenuhan Basa (%) 

Kejenuhan basa menunjukkan perbandingan jumlah kation-kation basa (Ca, 

Mg, K, Na) dengan jumlah semua kation (kation basa+asam). Kejenuhan basa 

dinyatakan dalam %. Kejenuhan basa sering dianggap sebagai petunjuk tingkat 

kesuburan tanah dimana semakin tinggi tingkat kejenuhan basa maka tanah tersebut 

juga semakin subur. Kejenuhan basa dapat dihitung dengan rumus:  

 

Keterangan: 

 KB: Kejenuhan basa (%) 

 KTK: Kapasitas tukar kation (cmol(+).kg-1) 

c. pH tanah 

pH tanah, pengukuran dilakukan dengan menggunakan pH meter. Menurut 

Arsyad (1989), pH tanah dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan yaitu : pH 

< 4,5: sangat masam, pH 4,5 - 5,5: masam, pH 5,6 - 6,5: agak masam,  pH 6,6 - 7,5: 

netral, pH 7,6 - 8,5: agak alkalis, dan pH >8,5: alkalis.   
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d. C-Organik (%) 

C-Organik merupakan semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam 

tanah, termasuk serasah, fraksi bahan organik ringan, biomassa mikroorganisme, 

bahan organik terlarut di dalam air, dan bahan organik yang stabil atau humus. C-

Organik dinyatakan dalam %, pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode 

Walkey and Black.  

 

 

Keterangan: 

A= Banyaknya FeSO4 yang digunakan dalam titrasi baku (ml) 

B= Banyaknya FeSO4 yang digunakan dalam titrasi blanko (ml) 

100/77= Nisbah ketelitian antara metode volumetris dan oksidimetris 

100/58= Kadar rata-rata unsur C dalam bahan organik 

Angka 3 berasal dari 1 ml K2Cr2O7 0,5N= 3 gram 

6. Hara tersedia atau Nutrient availability  (na) 

a. N-total (%) 

Total N dinyatakan dalam % dan menggunakan cara ekstrak H2SO4 

keterangan hasil perhitungan sebagai berikut (1) Sangat Rendah: <0,1% (2) Rendah: 

0,1-0,2% (3) Sedang: 0,21-0,5% (4) Tinggi: 0,51-0,75% (5) Sangat Tinggi: >0,75%. 

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung kadar N dalam tanah. 

 

Keterangan: 

A: Banyaknya NaOH 0,1 N yang digunakan dalam titrasi baku (ml) 

B: Banyaknya NaOH 0,1 N yang digunakan dalam titrasi blanko (ml) 

KL: Kadar lengas contoh tanah yang digunakan 
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b. P2O5 (cmol(+).kg-1)  

P2O5 dinyatakan dalam cmol(+).kg-1, perhitungan dilakukan menggunakan 

metode Bray dengan keterangan hasil perhitungan sebagai berikut (1) Sangat Rendah: 

<10 cmol(+).kg-1 (2) Rendah: 10-15 cmol(+).kg-1 (3) Sedang: 16-25 cmol(+).kg-1 (4) 

Tinggi: 26-35 cmol(+).kg-1 (5) Sangat tinggi: >35 cmol(+).kg-1.  

c. K2O (cmol (+).kg-1) 

K2O dinyatakan dalam cmol (+).kg-1 perhitungan dilakukan menggunakan 

ekstraksi HCL 25% dengan keterangan hasil perhitungan sebagai berikut (1) Sangat 

Rendah: <0,2 cmol (+).kg-1 (2) Rendah: 0,2-0,3 cmol (+).kg-1 (3) Sedang: 0,4-0,5 

cmol (+).kg-1 (4) Tinggi: 0,6-1,0 cmol (+).kg-1 (5) Sangat tinggi: >1 cmol (+).kg-1.  

7. Bahaya erosi atau Erosion hazard (eh) 

a. Lereng  

Lereng merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi besar 

kecilnya erosi di suatu tempat. Panjang lereng, kemiringan lereng dan bentuk 

lereng dapat mempengaruhi tingkat erosi dan aliran permukaan. Selain itu, lereng 

atau kemiringan tempat juga akan berpengaruh kepada jenis tanah yang 

berkembang. Pengukuran kemiringan lahan atau lereng menggunakan alat 

pengukur kemiringan atau Klinometer. Penggunaan klinometer yaitu dengan cara 

melihat secara langsung nilai berupa angka pada klinometer.    

b. Bahaya Erosi 

Tingkat bahaya erosi dapat diprediksi berdasarkan kondisi lapangan, yaitu 

dengan cara memperhatikan adanya erosi lembar permukaan (sheet erosion), erosi 

alur (rill erosion), dan erosi parit (gully erosion). Pendekatan lain untuk 

memprediksi tingkat bahaya erosi yang relatif lebih mudah dilakukan adalah 
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dengan memperhatikan permukaan tanah yang hilang (rata-rata) pertahun, 

dibandingkan tanah yang tidak tererosi yang dicirikan oleh masih adanya horizon 

A. Horizon A biasanya dicirikan oleh warna gelap karena relatif mengandung 

bahan organik yang lebih tinggi (Sofyan Ritung dkk, 2007). 

8. Bahaya banjir atau Flood hazard (fh) 

Menurut Sofyan Ritung dkk (2007), bahaya banjir ditetapkan sebagai 

kombinasi pengaruh dari kedalaman banjir (X) dan lamanya banjir (Y). Kedua 

data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan penduduk setempat di 

lapangan. Bahaya banjir dengan simbol Fx,y, dimana x adalah simbol kedalaman 

air genangan, dan y adalah lamanya banjir. Berikut tabel mengenai kelas bahaya 

banjir. 

Tabel 10. Kelas Bahaya Banjir 

Simbol Kelas Bahaya banjir Kedalaman Banjir (x) 

(cm) 

Lama Banjir (y) 

(bulan/tahun) 

F0 Tidak ada Dapat diabaikan Dapat diabaikan 

F1 Ringan <25 <1 

>25-50 <1 

>50-150 <1 

F2 Sedang <25 1-3 

>25-50 1-3 

>50-150 1-3 

>150 <1 

F3 Agak berat <25 3-6 

>25-50 3-6 

>50-150 3-6 

F4 Berat <25 >6 

>25-50 >6 

>50-150 >6 

>150 1-3 

>150 3-6 

>150 >6 

Sumber: Sofyan Ritung dkk (2007) 
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9. Penyiapan lahan atau Land preparation (lp) 

a. Batuan permukaan  

Penentuan jumlah batuan permukaan dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung pada lahan penelitian. Batuan permukaan adalah batuan yang tersebar di 

atas permukaan tanah dan berdiameter lebih besar dari 25 cm berbentuk bulat atau 

bersumbu memanjang lebih dari 40 cm berbentuk gepeng.  

b. Singkapan Batuan 

Singkapan Batuan merupakan besarnya jumlah singkapan batuan 

ditentukan dengan cara pengamatan secara langsung pada lahan penelitian. 


