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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Lahan 

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup 

pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, tofografi/relief, tanah, hidrologi dan 

keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang secara potensial berpengaruh 

terhadap penggunaan lahan. Lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk 

yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna dan manusia, baik di 

masa lalu maupun saat sekarang, seperti lahan rawa dan pasang surut yang telah 

direklamasi atau tindakan konservasi tanah pada suatu lahan tertentu. Penggunaan 

lahan secara optimal perlu dikaitkan dengan karakteristik dan kualitas lainnya. 

Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan penggunaan lahan, bila dihubungkan 

dengan pemanfaatan lahan secara lestari dan berkesinambungan (Ritung, et al, 

2011). 

Pada peta tanah atau peta sumberdaya lahan, lahan dinyatakan sebagai 

satuan peta yang dapat dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya, seperti iklim, 

landform (termasuk litologi, tofografi/relief) tanah atau hidrologi. Pemisahan 

satuan lahan atau tanah sangat penting untuk keperluan analisis dan interpretasi 

potensi/kesesuaian lahan bagi suatu tipe penggunaan lahan (Land Utilization 

Types LUTs). Evaluasi lahan memerlukan sifat-sifat fisik lingkungan yang dirinci 

ke dalam kualitas lahan, dimana masing-masing kualitas lahan dapat terdiri atas 

satu atau lebih karakteristik lahan (FAO, 1983 dalam Ritung, et al, 2011). 

Beberapa karakteristik lahan umumnya mempunyai hubungan satu sama lain. 

Kualitas lahan akan berpengaruh terhadap jenis penggunaan atau pertumbuhan 

tanaman dan komoditas lain yang berbasis lahan (peternakan, perikanan, 

kehutanan). 

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup 

fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan vegetasi alami (natural 
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vegetation) yang semuanya mempengaruhi potensi penggunaannya (FAO, 1976 

dalam Ritung, et al, 2011). 

2.1.2 Evaluasi  lahan  

Evaluasi lahan adalah proses pendugaan tingkat kesesuaian lahan untuk 

berbagai alternatif penggunaan lahan, baik untuk pertanian, kehutanan, pariwisata, 

konservasi lahan atau jenis penggunaan lainnya. Evaluasi lahan dapat 

dilaksanakan secara manual ataupun secara komputerisasi. Secara komputerisasi, 

penilaian dan pengolahan data dalam jumlah besar dapat dilaksanakan dengan 

cepat, dimana ketetapan penilaianya sangat ditentukan oleh kualitas data yang 

tersedia serta ketepatan asumsi-asumsi yang digunakan. Dalam  evaluasi lahan 

perlu dipahami istilah-istilah yang digunakan, baik yang menyangkut keadaan 

sumberdaya lahan, maupun yang berkaitan dengan kebutuhan atau persyaratan 

tumbuh tanaman. Evaluasi lahan merupakan suatu proses penilaian sumberdaya 

lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang 

sudah teruji. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan arahan 

penggunaan lahan sesuai dengan keperluan (Ritung, et al, 2011). 

2.1.3 Kesesuaian lahan 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk 

penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan dapat dinilai untuk kondisi saat ini 

(present) atau setelah diadakan perbaikan (improvement). Secara spesifik, 

kesesuaian lahan untuk suatu komoditas dinilai berdasarkan sifat-sifat fisik 

lingkungan seperti tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi (kelas lereng), 

hidrologi, dan drainase (Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2012). 

Menurut FAO (1976 dalam Ritung, et al, 2011), dikenal dua macam kesesuaian 

lahan, yaitu kesesuaian lahan kualitatif dan kuantitatif. Masing-masing kesesuaian 

lahan tersebut dapat dinilai secara aktual maupun potensial. Kesesuaian lahan 

kualitatif adalah kesesuaian lahan yang hanya didasarkan pada kondisi fisik lahan, 

tanpa memperhitungkan secara tepat produksi, masukan dan keuntungan yang 

dapat diperoleh. Kesesuaian lahan kuantitatif adalah kesesuaian lahan yang tidak 

hanya didasarkan pada kondisi fisik lahan akan tetapi juga telah 

mempertimbangkan aspek ekonomi, seperti input-output atau cost-benefit. 
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Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian tanpa kesesuaian lahan yang di 

hasilkan oleh penilaian berdasarkan kondisi lahan saat ini (actual land suitability), 

tanpa masukan perbaikan. Sedangkan kesesuaian lahan potensial (potensial land 

suitability) adalah kesesuaian lahan yang dihasilkan pada kondisi lahan telah 

diberikan masukan perbaikan, seperti pemupukan, pengairan atau terasering, 

tergantung jenis faktor pembatasnya (Ritung, et al, 2011). 

2.1.4 Klasifikasi kesesuaian lahan 

Pengertian kesesuaian lahan (land suitability) berbeda dengan kemampuan 

lahan (land capability). Kesesuaian lahan adalah kecocokan dari sebidang lahan 

untuk tipe penggunaan tertentu, sehingga perlu mempertimbangkan aspek 

manajemennya. Sedangkan kemampuan lahan lebih menekankan kepada kapasitas 

lahan untuk digunakan berbagai penggunaan secara umum. Artinya semakin 

banyak penggunaan lahan yang dapat dikembangkan atau diusahakan di suatu 

wilayah, maka kemampuan lahan tersebut semakin tinggi (Ritung, et al, 2011). 

Struktur klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka FAO (1976 dalam 

Ritung, et al 2011) dapat dibedakan menurut tingkatannya, yaitu tingkat Ordo, 

Kelas, Sub kelas dan Unit. Ordo adalah keadaan kesesuaian lahan secara global. 

Pada tingkat ordo kesesuaian lahan di bedakan antara lahan yang tergolong sesuai 

(S= suitable) dan lahan yang tidak sesuai (N= not suitable). 

Kelas adalah keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo. Berdasarkan 

tingkat detail data yang tersedia pada masing-masing skala pemetaan, kelas 

kesesuaian lahan dibedakan menjadi: 

1. Untuk pemetaan tingkat semi detail (skala 1:25.000-1:50.000) pada tingkat 

kelas, lahan yang tergolong ordo sesuai sesuai (S) dibedakan ke dalam tiga 

kelas, yaitu: lahan sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), dan sesuai 

marginal (S3). Sedangkan lahan yang tergolong ordo tidak sesuai (N) tidak 

dibedakan ke dalam kelas-kelas. 

2. Untuk pemetaan tingkat tinjau (skala 1:100.000-1:250.000) pada tingkat 

kelas dibedakan atas Kelas sesuai (S), sesuai bersyarat (CS) dan tidak sesuai 

(N). 
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Kelas S1 sangat sesuai: Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang 

berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas 

bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan secara 

nyata. Kelas S2 cukup sesuai: Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor 

pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan 

masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri. 

Kelas S3 sesuai marginal: Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan 

faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, 

memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong 

S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, 

sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan (intervensi) pemerintah atau 

pihak swasta. Kelas N lahan yang tidak sesuai karena mempunyai faktor pembatas 

yang sangat berat atau sulit diatasi. Sub kelas adalah keadaan tingkatan dalam 

kelas kesesuaian lahan, kelas kesesuaian lahan dibedakan menjadi sub kelas 

berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan (sifat-sifat tanah dan lingkungan fisik 

lainnya) yang menjadi faktor pembatas terberat, misal Sub kelas S3 rc, sesuai 

marginal dengan pembatas kondisi perakaran (rc = rooting condition). 

2.1.5 Tanaman manggis 

Manggis merupakan tanaman buah berupa pohon yang banyak tumbuh 

secara alami pada hutan tropis di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, 

Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam dan Kamboja (Hartanto, 2011). Menurut 

Rukmana (1998) dalam Zakaria (2017) klasifikasi tanaman manggis sebagai 

berikut :  

Divisi : Spermatophyta  

Sub-divisi : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledoneae  

Ordo  : Guttiferales  

Familia : Guttiferae (Clusiaceae)  

Genus : Garcinia  

Spesies         : Garcinia mangostana L. 
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Tanaman manggis merupakan tanaman yang hidup di daerah tropis basah, 

sering ditemukan tumbuh dengan tanaman durian. Tanaman ini hidup dengan baik 

pada daerah panas dengan kelembaban tinggi, namun musim panas yang kering 

dan pendek berguna untuk mendorong inisiasi pembungaan bersama dengan 

suplai air yang rutin, yaitu sekali dalam 2 minggu dengan pengairan yang cukup. 

Pertumbuhan tanaman lambat pada temperatur dibawah 20 
o
C, sedangkan batas 

temperatur tinggi antara 38 sampai 40 
o
C. Tanaman manggis tahan terhadap sinar 

matahari langsung, meskipun demikian tanaman ini memerlukan naungan pada 

masa kecil, dan naungan tersebut dikurangi dengan semakin besarnya tanaman. 

Karena itu sangat cocok untuk ditumpangsarikan dengan tanaman buah lainnya. 

Pemupukan juga harus dilakukan secara berkala dengan jumlah 7 kg per tanaman 

selama setahun (Ashari, 2006). Tanaman manggis dapat tumbuh pada ketinggian 

berkisar 600 meter di atas permukaan laut dengan temperatur udara 22 sampai 32 

o
C, beriklim basah dengan 10 bulan basah dalam 1 tahun, curah hujan antara 

1.270 sampai 2.500 mm/tahun, kelembaban sekitar 80% dan intensitas cahaya 

40% sampai 70% (Rukmana, 1998 dalam Zakaria, 2017).  

Media tanah yang paling baik untuk budidaya manggis adalah tanah yang 

subur, gembur, mengandung bahan organik. Derajat kemasaman tanah (pH tanah) 

ideal untuk budidaya manggis adalah 5 sampai 7. Untuk pertumbuhan tanaman 

manggis memerlukan daerah dengan drainase baik dan tidak tergenang serta air 

tanah berada pada kedalaman 50 sampai 200 cm (Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia, 2013 dalam Zakaria, 2017). 
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2.1.7 Tanaman kakao 

Kakao merupakan satu-satunya di antara 22 jenis marga Theobroma, suku 

Sterculiaceae yang diusahakan secara komersial. Menurut Martono (2018) 

klasifikasi tanaman kakao sebagai berikut :    

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae  

Sub-kelas : Dialypetalae 

Ordo   : Malvales 

Famili   : Sterculiaceae 

Genus   : Theobroma 

Spesies      : Theobroma cacao L 

Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor genetis dan faktor 

lingkungan. Faktor genetis merupakan faktor yang terdapat dalam tanaman seperti 

benih, varietas, hormon serta lainnya, sedangkan faktor lingkungan adalah faktor 

seperti keadaan tanah, iklim, (curah hujan, temperatur, sinar matahari) air dan 

udara. 

Tanaman kakao dapat tumbuh pada ketinggian tempat maksimum 1.200 

mdpl, ketinggian tempat optimum adalah 600 mdpl dengan kemiringan lereng 

maksimum 1/2. Tanaman kakao sangat sensitif bila kekurangan air, sehingga 

tanahnya harus memiliki penyimpanan/ketersediaan air maupun saluran (drainase) 

yang baik. Tanaman kakao tumbuh baik pada solum > 90 cm tanpa ada lapisan 

padas. Tekstur lempung liat berpasir komposisi pasir 50%, debu 10 sampai 20%,  

liat 30 sampai 40%. Kakao memerlukan tanah dengan struktur kasar yang berguna 

untuk memberi ruang agar akar dapat menyerap nutrisi yang diperlukan sehingga 

perkembangan sistem akar dapat optimal. Kemasaman tanah (pH) optimum 6,0 

sampai 6,5 dan sesuai pada tanah regosol, sedangkan tanah latosol kurang baik 

(Muljana, 2001). 

Curah hujan merupakan unsur iklim terpenting. Curah hujan yang 

dibutuhkan harus tinggi dan terdistribusi dengan baik sepanjang tahun. Untuk 
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tanaman kakao tingkat curah hujan yang baik per tahun berkisar antara 1.500 mm 

sampai 2.500 mm. Curah hujan saat musim kemarau sebaiknya lebih kurang dari 

100 mm per bulan dan tidak lebih dari tiga bulan. Curah hujan yang terlalu tinggi 

(> 4.500 mm/th) akan menyebabkan penyakit busuk buah  (Nuraeni, et al, 2003). 

Faktor temperatur pada tanaman kakao sangat erat hubungannya dengan 

ketersediaan air, sinar matahari, dan kelembaban. temperatur sangat berpengaruh 

pada pembentukan flush atau tunas muda, pembungaan dan kerusakan daun. 

Tanaman kakao akan tumbuh baik pada temperatur 18
 
sampai 32 

o
C. temperatur 

maksimum 30
 
sampai 32 

o
C, minimum 18 sampai 21 

o
C. temperatur yang lebih 

rendah dari 18 
o
C akan mengakibatkan gugurnya daun serta mengeringnya bunga, 

sedangkan suhu tinggi mengakibatkan gugurnya bunga (Nuraeni, et al, 2003). 

Kakao merupakan tanaman tropis yang suka akan naungan. Jika tanaman 

kakao mendapatkan sinar matahari terlalu banyak akan mengakibatkan tanaman 

relatif pendek dan batang menjadi kecil (Poedjowidodo, 1996). 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Evaluasi lahan adalah proses penilaian penampilan lahan jika dipergunakan 

untuk tujuan tertentu, yang meliputi pelaksanaan dan interpretasi survey dan studi 

bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim, dan aspek lahan lainnya, agar dapat 

mengiditifikasi dan membuat perbandingan berbagai penggunaan lahan yang 

dikembangkan. Evaluasi lahan merupakan penghubung antara berbagai aspek dan 

kualitas fisik, biologi, dan teknologi penggunaan lahan dengan tujuan sosial 

ekonominya. Tergantung pada tujuan evaluasi, klasfikasi lahan dan dapat berupa 

klasifikasi kemampuan lahan atau klasifikasi kesesuaian lahan (Arsyad, 2010). 

Salah satu cara evaluasi  lahan adalah menggunakan klasifikasi lahan untuk 

penggunaan tertentu. Penggolongan kemampuan lahan didasari tingkat produksi 

pertanian tanpa menimbulkan kerusakan dalam dalam jangka waktu yang sangat 

panjang (Sitorus, 1985). Dalam mengevaluasi kesesuaian lahan, penilaian 

kesesuaian secara kualitantif menggunakan kriteria biofisik (Djeanuddin, 2008). 

Daerah Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya memiliki iklim tropis 

dengan rata-rata curah hujan 2.900 mm/tahun. Dengan topografi datar, 

bergelombang dengan ketinggian  600 mdpl. Secara umum Kecamatan Salopa 
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cukup sesuai untuk di tanami tanaman manggis dan kakao, tetapi setiap daerah di 

Kecamatan Salopa mempunyai kemiringan lahan, curuh hujan, jenis tanah, pH 

tanah dan lain-lain yang berbeda. Dalam rangka pengembangan manggis dan  

kakao di wiliyah Kecamatan Salopa perlu dilakukan penelitian evaluasi lahan 

untuk tanaman tersebut. Dengan overlay, analisis uji laboraturium dan 

membandingkan karateristik daerah serta syarat tumbuh tanaman maka dapat 

diketahui tingkat kesesuaian lahan itu terhadap tanaman yang akan diteliti 

(Ritung, et al, 2011). 

2.3 Hipotesis   

Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya cukup sesuai untuk tanaman 

manggis (Garcinia mangostana L.) dan kakao  (Theobroma cacao L.). 


