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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Lahan Pertanian Desa Tlahap 

Karakteristik lahan adalah sifat lahan yang dapat diukur atau diduga 

(Djaenudin dkk, 2003). Pengukuran dan pendugaan nilai karakteristik lahan 

pertanian Desa Tlahap dilakukan untuk mengetahui kelas kesesuaian dan faktor 

pembatas di lahan pertanian Desa Tlahap khususnya untuk budidaya tanaman kopi 

arabika. Dalam penelitian karakteristik lahan yang digunakan adalah suhu udara, 

curah hujan, lama bulan kering, kelembaban udara, ketinggian tempat, lereng, 

drainase, tekstur, bahan kasar, kedalaman solum, KTK, kejenuhan basa, pH, C-

Organik, Salinitas/DHL, genangan, batuan permukaan, singkapan batuan. 

Dari proses inventarisasi data karakteristik lahan di tujuh titik observasi 

diperoleh data karakteristik lahan pertanian Desa Tlahap yang tersaji dalam Tabel 

4.1. Data karakteristik lahan di tujuh titik observasi tersebut selanjutnya diubah 

menjadi data spasial agar bisa dianalisis secara spasial sehingga dihasilkan data 

spasial karakteristik lahan Desa Tlahap yang tersaji dalam Tabel 4.2 
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Tabel 4.1 Karakteristik Lahan Pertanian Desa Tlahap di Tujuh Titik Observasi 

 

 

Persyaratan penggunaan  

1 2 3 4 5 6 7 

Nilai Kelas Nilai Kelas Nilai Kelas Nilai Kelas Nilai Kelas Nilai Kelas Nilai Kelas 

Temperatur (tc)             
        

Temperatur rerata (◦C) 14-15 S3 15-16 S2 16-22 S1 16-22 S1 16-22 S1 16-22 S1 16-22 S1 

Ketinggian tempat dpl (m) 2000-2475 N 1750-2000 S3 1600-1750 S2 1150-1600 S1 1150-1600 S1 1150-1600 S1 1150-1600 S1 

Ketersediaan air (wa) 

              
Curah hujan (mm) 2500-3000 S3 2500-3000 S3 2500-3000 S3 2500-3000 S3 2500-3000 S3 3500-4000 N 3500-4000 N 

Lama masa kering (bln) 1-4 S1 1-4 S1 1-4 S1 1-4 S1 1-4 S1 1-4 S1 1-4 S1 

Kelembaban (%) 80-90 S3 80-90 S3 80-90 S3 80-90 S3 80-90 S3 80-90 S3 80-90 S3 

Ketersediaan Oksigen (oa) 

              
Drainase Baik S1 Baik S1 Baik S1 Baik S1 Baik S1 Baik S1 Baik S1 

Media perakaran (rc) 

              
Tekstur Agak Halus S1 Agak Halus S1 Agak Halus S1 Agak Halus S1 Agak Halus S1 Agak Halus S1 Sedang S1 

Bahan kasar (%) 47,16 S3 43,17 S3 25,95 S2 29,35 S2 37,76 S3 33,99 S2 25,97 S2 

Kedalaman tanah (cm) >100 S1 >100 S1 >100 S1 >100 S1 >100 S1 >100 S1 >100 S1 

Retensi hara (nr) 

              
KTK liat (Cmol) 21,41 S1 17,89 S1 26,62 S1 12,47 S1 9,48 S1 10,85 S1 21,38 S1 

Kejenuhan basa(%) 3,13 S3 3,8 S3 0,47 S3 0,91 S3 5,7 S3 4,98 S3 3,41 S3 

pH H2O 6,3 S1 6,5 S1 6,2 S1 6,5 S1 6,5 S1 6,3 S1 6 S1 

C Organik (%) 4,51 S1 3,38 S1 3,34 S1 3,43 S1 2,42 S1 2,04 S1 2,99 S1 

Toksisitas 

              
Salinitas (dS/m) 0,09 S1 0,11 S1 0,07 S1 0,08 S3 0,06 S3 0,08 S3 0,01 S3 
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Persyaratan penggunaan  

1 2 3 4 5 6 7 

Nilai Kelas Nilai Kelas Nilai Kelas Nilai Kelas Nilai Kelas Nilai Kelas Nilai Kelas 

Bahaya Erosi (eh) 

              

lereng (%) 16-50 S3 8-16 S2 8-16 S2 <8 S1 >50 N 8-16 S2 <8 S1 

Bahaya banjir (fh) 

              

Genangan FO S1 FO S1 FO S1 FO S1 FO S1 FO S1 FO S1 

Penyiapan lahan 

              

Batuan permukaan (%) 16 S3 16 S3 5 S2 5 S2 16 S3 10 S2 5 S2 

Singkapan batuan (%) <5 S1 <5 S1 <5 S1 <5 S1 <5 S1 <5 S1 <5 S1 

Keterangan: Analisis Data Primer 
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Tabel 4.2 Karakteristik Lahan Pertanian Desa Tlahap 

No Karakteristik Lahan 
Kelas Kesesuaian Lahan 

S1 S2 S3 N 

1 Curah Hujan 

Kondisi Faktual 

(mm/tahun) 
- - 2500-3000 3500-4000 

Luas Lahan 

(%) 
- - 81,13 18,87 

2 Kejenuhan Basa 

Kondisi Faktual 

(%) 
- - 0,47-5,7 - 

Luas Lahan 

(%) 
- - 100 - 

3 Kelembaban Udara 

Kondisi Faktual 

(%) 
- - 80-90 - 

Luas Lahan 

(%) 
- - 100 - 

4 Bahan Kasar 

Kondisi Faktual 

(%) 
- 25,91-35 35-47,16 - 

Luas Lahan 

(%) 
- 77,39 22,61 - 

5 Lereng 

Kondisi Faktual 

(%) 
<8 8-25 25-40 >40 

Luas Lahan 

(%) 
28,56 38,51 32,43 0,49 

6 Batuan Permukaan 

Kondisi Faktual 

(%) 
- 5-15 15-40 - 

Luas Lahan 

(%) 
- 92,37 7,63 - 

7 KTK 

Kondisi Faktual 

(Cmol/kg) 
16-28,82 9,48 – 16 - - 

Luas Lahan 

(%) 
52,12 47,88 - - 

8 Ketinggian 

Kondisi Faktual 

(m dpl) 
1150-1600 1600-1750 1750-2000 2000-2475 

Luas Lahan 

(%) 
68,79 17,37 13,73 0,12 

9 Suhu 

Kondisi Faktual 

(C) 
16-22 15-16 14-15 - 

Luas Lahan 

(%) 
82,93 13,45 3,62 - 

10 Bahan Organik 

Kondisi Faktual 

(%) 
3.55-7.78 - - - 

Luas Lahan 

(%) 
100 - - - 

11 Daya Hantar Listrik 

Kondisi Faktual 

(ds/m) 
0.011 - - - 

Luas Lahan 

(%) 
100 - - - 

12 pH 

Kondisi Faktual 6.1-6.5 - - - 

Luas Lahan 

(%) 
100 - - - 

13 Kedalaman Solum 

Kondisi Faktual 

(m) 
>100 - - - 

Luas Lahan 

(%) 
100 - - - 

14 Drainase 

Kondisi Faktual Baik - - - 

Luas Lahan 

(%) 
100 - - - 

15 Genangan 

Kondisi Faktual f0 - - - 

Luas Lahan 

(%) 
100 - - - 

16 Lama Bulan Kering 

Kondisi Faktual 

(Bulan) 
1 – 4 - - - 

Luas Lahan 

(%) 
100 - - - 
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No Karakteristik Lahan 
Kelas Kesesuaian Lahan 

S1 S2 S3 N 

17 Singkapan Batuan 

Kondisi Faktual 

(%) 
<5 - - - 

Luas Lahan 

(%) 
100 - - - 

18 Tekstur 

Kondisi Faktual 

Agak 

halus, 
Sedang, 

Halus 

- - - 

Luas Lahan 

(%) 
100 - - - 

Keterangan: Analisis Data Primer 

4.2 Kelas Kesesuaian Lahan Pertanian Di Area Wisata Posong Untuk 

Budidaya Kopi Arabika 

Kelas kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk 

penggunaan tertentu. Kelas kesesuaian lahan diperoleh dari pencocokan 

(matching) seluruh karakteristik lahan dengan kriteria kesesuaian lahan dimana 

hasilnya dikelompokan dalam kelas S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai), S3 

(sesuai marjinal), dan N (tidak sesuai). Hasil matching antara karakteristik lahan 

pertanian Desa Tlahap dengan kriteria kesesuaian lahan kopi arabika (Djaenudin 

dkk, 2003) adalah peta dan tabel kelas kesesuaian lahan tanaman kopi arabika di 

lahan pertanian Desa Tlahap yang tersaji pada Gambar 4.1 dan Tabel 4.3. 

  

Tabel 4.3. Kelas Kesesuaian Lahan Tanaman Kopi Arabika di Lahan 

Pertanian Desa Tlahap 

 

Kelas Kesesuaian Lahan 

S1 S2 S3 N 

Luas Lahan 

(ha) 
- 422,048 - - 

Sumber: Analisis data primer 
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Gambar 4.1 Kelas Kesesuaian Lahan Pertanian Desa Tlahap untuk Kopi Arabika
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Melalui data kelas kesesuaian lahan tanaman kopi arabika di lahan 

pertanian Desa Tlahap (Gambar 4.1; Tabel 4.2) dapat diketahui bahwa seluruh 

lahan pertanian Desa Tlahap yaitu seluas 442,048 ha tergolong dalam kelas 

kesesuaian S2. Menurut Djaenudin dkk (2003) kelas S2 merupakan kelas cukup 

sesuai sehingga seluruh luas lahan pertanian Desa Tlahap cukup sesuai untuk 

budidaya tanaman kopi arabika dimana menurut Sys dkk (1991) lahan pertanian 

yang termasuk dalam kelas S2 mampu mencapai produktivitas berkisar 60-80% 

dari potensi hasil deskripsi varietas yang ditanam. 

Proses wawancara petani Desa Tlahap dilakukan untuk mengetahui 

produktivitas faktual tanaman kopi arabika di Lahan Pertanian Desa Tlahap. Dari 

hasil wawancara tersebut diketahui bahwa rata-rata petani Desa Tlahap menanam 

Varietas Kartika 1 dan Kartika 2 dimana pada setiap hektar lahan kopi arabika 

terdapat 1000 batang kopi arabika dan total menghasilkan 10 ton gelondong basah 

merah. Sementara data panen Desa Tlahap dalam Temanggung dalam angka 

menunjukan bahwa produktivitasnya mencapai 1200,75 kg/ha. Data lebih lanjut 

dapat disimak pada tabel 4.4  

Tabel 4.4 Verifikasi Data 

Varietas 

Potensi Hasil 

(kg/1000 pohon/ha) 
Data Produktivitas 

Deskripsi varietas S2 
Primer 

(kg/1000 pohon/ha) 

Sekunder 

(kg/ha) 

Kartika 1 2675 1605-2140* 15200** 
1200,75*** 

Kartika 2 2723 1634-2178* 14500** 

Keterangan: 1 Data S2 (*) merupakan 60-80% dari deskripsi varietas 

1 Data primer (**) merupakan hasil wawancara (10 ton gelondong 

merah /1000 pohon/ha) yang dikonversi menjadi ose dengan angka 

rendemen biji dari Kartika 1 (15,2%) dan kartika 2 (14,5%) 

2 Data sekunder (***) merupakan data produktivitas kopi Desa 

Tlahap dalam Kledung dalam Angka 2015  

 

Data produktivitas aktual di lapangan baik yang berupa data primer maupun 

sekunder menunjukan petani Desa Tlahap belum mencapai produktivitas minimal 

1605 ton/ha untuk Kartika 1 dan 1634 ton/ha untuk kartika 2 yang merupakan 

produktivitas minimal untuk lahan yang masuk dalam kelas S2. Baik data 

produktivitas faktual primer maupun sekunder hanya mampu masuk ke golongan 
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S3 yaitu pada kisaran 40-60% dari deskripsi varietas. Kemungkinan tidak 

tercapainya batas minimum produktivitas kelas S2 adalah adanya kompetisi 

dengan tanaman tumpangsari yaitu tembakau maupun sayuran. Petani Tlahap 

menerapkan pola Tlahap yaitu pola tumpangsari antara kopi dengan tanaman 

semusim terutama tembakau sehingga ada kemungkinan kompetisi asupan nutrisi 

sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang dosis pemupukan spesifik untuk lahan 

yang ditanam dengan pola Tlahap.    

 

4.2 Faktor Pembatas dan Rekomendasi Budidaya 

Penting untuk mengetahui karakterisitik lahan yang menjadi faktor 

pembatas bagi budidaya tanaman kopi arabika. Dengan mengetahui hal tersebut 

dapat dibuat rekomendasi budidaya untuk mengatasi faktor pembatas tersebut 

sehingga kelas kesesuaian lahan dapat ditingkatkan. 

4.2.1 Faktor Pembatas 

Faktor pembatas diperoleh dari pencocokan (matching) masing-masing 

karakteristik lahan dengan kriteria kesesuaian lahan tanaman kopi arabika 

(Djaenudin dkk, 2003). Hasil pencocokan akan disajikan dalam kelas bukan faktor 

pembatas (BP), faktor pembatas ringan (P1), faktor pembatas berat (P2), dan 

faktor pembatas sangat berat (P3).  

Setiap karakteristik lahan memiliki kemungkinan untuk memiliki lebih 

dari dari satu kelas faktor pembatas dengan cakupan luas yang berbeda sehingga 

perlu dicari skor pembatas. Skor pembatas diperoleh dari penjumlahan hasil 

perkalian antara skor kelas dengan presentase luasan wilayah yang dicakup 

masing-masing kelas, dimana skor kelas ada pada range 1-4, skor 1 untuk kelas 

bukan faktor pembatas, 2 untuk faktor pembatas ringan, 3 untuk faktor pembatas 

berat, dan 4 untuk faktor pembatas sangat berat. Melalui skor pembatas kita bisa 

mengetahui kelas pembatas setiap karakteristik lahan secara umum dan peringkat 

faktor pembatas (Tabel 4.5). 
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Tabel 4.5. Peringkat Faktor Pembatas Karakteristik Lahan Pertanian 

Desa Tlahap 

NO Komponen 
Luas Lahan Skor 

Peringkat 
BP P1 P2 P3 Pembatas 

1 Curah Hujan - - 81,13 18,87 3,19 1 

2 Kejenuhan Basa - - 100 - 3,00 2 

3 Kelembaban - - 100 - 3,00 2 

4 Bahan Kasar - 77,39 22,61 - 2,23 3 

5 Lereng 28,56 38,51 32,43 0,49 2,05 4 

6 Batuan Permukaan - 92,37 7,63 - 1,92 5 

7 KTK 52,12 47,88 - - 1,48 6 

8 Ketinggian 68,79 17,37 13,73 0,12 1,45 7 

9 Suhu 82,93 13,45 3,62 - 1,21 8 

10 Bahan Organik 100 - - - 1,00 - 

11 EC 100 - - - 1,00 - 

12 pH 100 - - - 1,00 - 

13 Kedalaman Solum 100 - - - 1,00 - 

14 Drainase 100 - - - 1,00 - 

15 Genangan 100 - - - 1,00 - 

16 bulan kering 100 - - - 1,00 - 

17 singkapan batuan 100 - - - 1,00 - 

18 Tekstur 100 - - - 1,00 - 

Sumber: Analisis data primer 

 

Dari Tabel 4.5 diketahui bahwa 18 karakteristik lahan yang ada sembilan 

diantaranya menjadi faktor pembatas bagi budidaya tanaman kopi arabika di lahan 

pertanian Desa Tlahap yaitu: 

a. Curah Hujan 

Curah hujan memiliki skor pembatas paling tinggi yaitu 3,19 yang berarti 

curah hujan merupakan faktor pembatas utama bagi budidaya kopi arabika (Tabel 

4.5). Hasil analisis matching antara curah hujan lahan pertanian Desa Tlahap 

dengan kriteria kesesuaian lahan kopi arabika (Djaenudin dkk, 2003) adalah 

sebaran kelas faktor pembatas curah hujan pada lahan pertanian Desa Tlahap yang 

tersaji dalam Gambar 4.2 dan Tabel 4.6.   
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Gambar 4.2 Peta Sebaran Kelas Faktor Pembatas Curah Hujan pada Lahan 

Pertanian Desa Tlahap 

 

Tabel 4.6 Sebaran Kelas Faktor Pembatas Curah Hujan pada Lahan 

Pertanian Desa Tlahap 

Curah Hujan 
Kelas Kesesuaian Lahan 

BP P1 P2 P3 

Luas Lahan 

(ha) 
- - 342,416 79,632 

Keterangan 

(mm/tahun) 
- - 2500-3000 3500-4000 

Sumber: Analisis data primer 

 

Melalui data sebaran kelas faktor pembatas curah hujan lahan pertanian 

Desa Tlahap (Gambar 4.2; Tabel 4.6) diketahui bahwa lahan pertanian Desa 

Tlahap memiliki curah hujan berkisar 2500-4000 mm/tahun dimana menurut 

Djaenudin dkk (2003) curah hujan ideal bagi tanaman kopi arabika adalah 1200-

1800 mm/tahun sehingga data curah hujan lahan pertanian Desa Tlahap tidak ideal 

dan terbagi dalam kelas P2 dan P3. Tercatat 342,416 ha lahan pertanian Desa 

Tlahap atau 81,13% dari total luas wilayah memiliki curah hujan 2500-3000 

mm/tahun sehingga tergolong kedalam kelas P2 atau termasuk kategori faktor 

pembatas berat. Sementara pada 79,632 ha luas lahan pertanian Desa Tlahap 

memiliki curah hujan 3500-4000 mm/tahun sehingga tergolong kedalam kelas P3 
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atau termasuk kategori faktor pembatas sangat berat. Hal ini dikarenakan curah 

hujan yang tergolong P2 dan P3 merupakan angka curah hujan yang tinggi dan 

akan membuat kelembaban juga tinggi sehingga cocok bagi perkecambahan 

uredospora dan penyebaran jamur H.vastatrix yang merupakan penyebab penyakit 

karat daun (Mahfud, 2012). Selain itu tingginya curah hujan juga mempengaruhi 

laju erosi yang berakibat pada terbawanya material-material tanah termasuk unsur 

hara sehingga juga mempengaruhi kesuburan tanah. 

 

b. Kejenuhan Basa 

Kejenuhan basa memiliki skor pembatas di peringkat dua yaitu dengan 

skor 3 yang berarti secara keseluruhan kejenuhan basa menjadi faktor pembatas 

berat bagi budidaya kopi arabika di lahan pertanian Desa Tlahap (Tabel 4.5). 

Hasil analisis matching antara data kejenuhan basa lahan pertanian Desa Tlahap 

dengan kriteria kesesuaian lahan kopi arabika (Djaenudin dkk, 2003) adalah 

sebaran kelas faktor pembatas kejenuhan basa pada lahan pertanian Desa Tlahap 

yang tersaji dalam Gambar 4.3 dan Tabel 4.7. 

 

Gambar 4.3 Peta Sebaran Kelas Faktor Pembatas KB pada Lahan Pertanian 

Desa Tlahap 
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Tabel 4.7 Sebaran Kelas Faktor Pembatas KB pada Lahan Pertanian 

Desa Tlahap 

KB 
Kelas Kesesuaian Lahan 

BP P1 P2 P3 

Luas Lahan 

(ha) 
- - 422,048 - 

Keterangan 

(%) 
- - 0,47-5,7 - 

Sumber: Analisis data primer 

 

Melalui data sebaran kelas faktor pembatas kejenuhan basa lahan pertanian 

Desa Tlahap (Gambar 4.3; Tabel 4.7) diketahui bahwa lahan pertanian Desa 

Tlahap memiliki nilai kejenuhan basa di lahan pertanian Desa Tlahap berkisar 

0,47-5,47 % dimana menurut Djaenudin dkk (2003) presentase kejenuhan basa 

yang ideal bagi kopi arabika adalah diatas 50% sehingga seluruh luas lahan 

pertanian Desa Tlahap yaitu 422,048 ha tidak ideal dan tergolong pada kelas P2 

atau termasuk kategori faktor pembatas berat. Hal ini dikarenakan angka 

kejenuhan basa rendah dan menurut Zahriyah (2012) tanah yang mempunyai 

kejenuhan basa rendah akan cenderung meracuni tanaman karena kandungan 

kation asam terlalu banyak. Rendahnya kejenuhan basa juga menunjukan 

rendahnya ketersediaan hara dalam bentuk kation basa seperti Ca, Mg, K, dan Na. 

 

c. Kelembaban Udara 

Kelembaban udara memiliki skor pembatas di peringkat dua sama dengan 

kejenuhan basa yaitu dengan skor 3 yang berarti secara keseluruhan kelembaban 

udara menjadi faktor pembatas berat bagi budidaya kopi arabika di lahan 

pertanian Desa Tlahap (Tabel 4.5). Hasil analisis matching antara data 

kelembaban udara lahan pertanian Desa Tlahap dengan kriteria kesesuaian lahan 

kopi arabika (Djaenudin dkk, 2003) adalah sebaran kelas faktor pembatas 

kelembaban udara pada lahan pertanian Desa Tlahap yang tersaji dalam Gambar 

4.4 dan Tabel 4.8. 
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Gambar 4.4. Peta Sebaran Kelas Faktor Pembatas Kelembaban udara 

pada Lahan Pertanian Desa Tlahap 

 

Tabel 4.8. Sebaran Kelas Faktor Pembatas Kelembaban Udara pada Lahan 

Pertanian Desa Tlahap 

Kelembaban Udara 
Kelas Kesesuaian Lahan 

BP P1 P2 P3 

Luas Lahan 

(ha) 
- - 422,048 - 

Keterangan 

(%) 
- - 80-90 - 

Sumber: Analisis data primer 

 

Melalui data sebaran kelas faktor pembatas kelembaban udara lahan 

pertanian Desa Tlahap (Gambar 4.4; Tabel 4.8) diketahui bahwa lahan pertanian 

Desa Tlahap memiliki nilai kelembaban udara antara 80-90% dimana menurut 

Djaenudin dkk (2003) presentase kelembaban udara yang ideal bagi budidaya 

tanaman kopi adalah 40-70% sehingga seluruh luas lahan pertanian Desa Tlahap 

yaitu 422,048 ha tergolong pada kelas P2 atau termasuk ke kategori faktor 

pembatas berat. Hal ini dikarenakan kelembaban udara lahan pertanian Desa 

Tlahap yang tinggi dimana menurut Mahfud (2012) kelembaban udara yang tinggi 

cocok bagi perkecambahan uredospora dan penyebaran jamur H.vastatrix yang 

merupakan penyebab penyakit karat daun. 
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d. Bahan Kasar 

Bahan kasar memiliki skor pembatas sebesar 2,23 dan mendapat peringkat 

ketiga faktor pembatas (Tabel 4.5). Skor pembatas bahan kasar menunjukan 

secara umum bahan kasar merupakan faktor pembatas ringan bagi budidaya kopi 

arabika. Hasil analisis matching antara data bahan kasar lahan pertanian Desa 

Tlahap dengan kriteria kesesuaian lahan kopi arabika (Djaenudin, 2003) adalah 

sebaran kelas faktor pembatas bahan kasar pada lahan pertanian Desa Tlahap yang 

tersaji dalam Gambar 4.5 dan Tabel 4.9. 

 

Gambar 4.5. Peta Sebaran Kelas Faktor Pembatas Bahan Kasar pada Lahan 

Pertanian Desa Tlahap 

 

Tabel 4.9. Sebaran Kelas Faktor Pembatas Bahan Kasar pada Lahan 

Pertanian Desa Tlahap 

Bahan Kasar 
Kelas Kesesuaian Lahan 

BP P1 P2 P3 

Luas Lahan 

(ha) 
- 326,634 95,414 - 

Keterangan 

(%) 
-  25,91-35,00 35,00-47,16 - 

Sumber: Analisis data primer 

 

Melalui data sebaran kelas faktor pembatas bahan kasar lahan pertanian 

Desa Tlahap (Gambar 4.5; Tabel 4.9) diketahui bahwa lahan pertanian Desa 
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Tlahap memiliki nilai bahan kasar antara 25,91-47,16% dimana menurut 

Djaenudin dkk (2003) presentase bahan kasar ideal untuk budidaya kopi arabika 

adalah dibawah 15% sehingga bahan kasar terbagi dalam kelas P1 dan P2. 

Tercatat seluas 326,634 ha lahan pertanian Desa Tlahap memiliki presentase 

bahan kasar sebesar 25,91-35% sehingga tergolong kedalam kelas P1 atau 

termasuk kategori faktor pembatas ringan. Sementara pada 95,414 ha luas lahan 

pertanian Desa Tlahap memiliki presentase bahan kasar 35-47,16% sehingga 

tergolong kedalam kelas P2 atau termasuk kategori faktor pembatas berat. 

Tingginya nilai bahan kasar mempengaruhi ruang gerak akar dalam pertumbuhan 

maupun menjerap hara dan air sehinga semakin tinggi nilai bahan kasar semakin 

terbatas ruang gerak akar. 

 

e. Lereng 

Kelerengan memiliki skor pembatas sebesar 2,05 dan mendapat peringkat 

keempat faktor pembatas (Tabel 4.5). Skor pembatas kelerengan menunjukan 

secara umum kelerengan merupakan faktor pembatas ringan bagi budidaya kopi 

arabika. Hasil analisis matching antara data lereng lahan pertanian Desa Tlahap 

dengan kriteria kesesuaian lahan kopi arabika (Djaenudin dkk, 2003) adalah 

sebaran kelas faktor pembatas lereng pada lahan pertanian Desa Tlahap yang 

tersaji dalam Gambar 4.6 dan Tabel 4.10. 

 

Gambar 4.6. Peta Sebaran Kelas Faktor Pembatas Lereng pada 

Lahan Pertanian Desa Tlahap 
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Tabel 4.10. Sebaran Kelas Faktor Pembatas Kelerengan pada Lahan 

Pertanian Desa Tlahap 

Lereng 
Kelas Kesesuaian Lahan 

BP P1 P2 P3 

Luas Lahan 

(ha) 
120,556 162,547  136,89 2,055 

Keterangan 

(%) 
<8 8-25 25-50 >50 

Sumber: Analisis data primer 

 

Melalui data sebaran kelas faktor pembatas lereng lahan pertanian Desa 

Tlahap (Gambar 4.6; Tabel 4.10) diketahui bahwa lahan pertanian Desa Tlahap 

memiliki presentase lereng antara 0-75,33% dimana lereng terbagi dalam kelas 

BP, P1, P2 dan P3. Seluas 120,556 ha luas lahan pertanian Desa Tlahap yang 

memiliki kelerengan kurang dari 8% tergolong pada kelas BP yang menurut 

Djaenudin dkk (2003) merupakan kelerengan ideal bagi budidaya kopi arabika. 

Kelerengan menjadi faktor pembatas dengan tingkatan yang berbeda pada sisa 

luas lahan pertanian Desa Tlahap. Seluas 162,547 ha lahan pertanian Desa Tlahap 

yang memiliki kelerengan 8-25% tergolong pada kelas P1 yang berarti kelerengan 

menjadi faktor pembatas ringan bagi luasan tersebut. Seluas 136,89 ha lahan 

pertanian Desa Tlahap yang memiliki kelerengan 25-50% tergolong pada kelas P2 

yang berarti kelerengan menjadi faktor pembatas berat bagi luasan tersebut. 

Sementara itu hanya 2,055 ha lahan pertanian Desa Tlahap yang tergolong pada 

kelas P3 yang berarti kelerengan menjadi faktor pembatas sangat berat bagi luasan 

tersebut yaitu pada daerah yang memiliki kelerangan diatas 50%. Menurut 

Martono (2004) kemiringan lereng adalah faktor yang paling mempengaruhi erosi 

dibanding parameter USLE yang lain sehingga setiap angka kemiringan lereng 

meningkat akan diikuti oleh peningkatan laju erosi. Setiap kali terjadi erosi maka 

akan ada material-material tanah yang terangkut sehingga kesuburan dan 

kesehatan tanah akan terpengaruhi oleh karena itu, semakin tinggi presentase 

kelerengan akan semakin tinggi pengaruhnya sebagai faktor pembatas.    
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f. Batuan Permukaan 

Batuan permukaan memiliki skor pembatas sebesar 1,92 dan mendapat 

peringkat kelima faktor pembatas (Tabel 4.5). Skor pembatas batuan permukaan 

menunjukan secara umum batuan permukaan merupakan faktor pembatas ringan 

bagi budidaya kopi arabika. Hasil analisis matching antara data batuan permukaan 

pertanian Desa Tlahap dengan kriteria kesesuaian lahan kopi arabika (Djaenudin 

dkk, 2003) adalah sebaran kelas faktor pembatas batuan permukaan pada lahan 

pertanian Desa Tlahap yang tersaji dalam Gambar 4.7 dan Tabel 4.11. 

 

Gambar 4.7. Peta Sebaran Kelas Faktor Pembatas Batuan 

Permukaan pada Lahan Pertanian Desa Tlahap 
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Tabel 4.11. Sebaran Kelas Faktor Pembatas Batuan Permukaan pada Lahan 

Pertanian Desa Tlahap 

Batuan 

Permukaan 

Kelas Kesesuaian Lahan 

BP P1 P2 P3 

Luas Lahan 

(ha) 
- 389,864 32,184 - 

Keterangan 

(%) 
 - 5-15 15-40  - 

Sumber: Analisis data primer 

 

Melalui data sebaran kelas faktor pembatas batuan permukaan lahan 

pertanian Desa Tlahap (Gambar 4.7; Tabel 4.11) diketahui bahwa lahan pertanian 

Desa Tlahap memiliki presentase lereng antara 5-40% dimana menurut Djaenudin 

dkk (2003) presentase batuan permukaan ideal bagi budidaya kopi arabika adalah 

dibawah 5% sehingga batuan permukaan terbagi dalam kelas P1 dan P2. Kelas P1 

mencakup daerah yang memiliki presentase batuan permukaan 5-15% seluas 

389,864 ha yang berarti batuan permukaan menjadi faktor pembatas ringan di 

wilayah tersebut. Sementara pada daerah yang memiliki batuan permukaan 15-

40% yaitu seluas 32,184 ha tergolong pada kelas P2 yang menunjukan batuan 

permukaan menjadi faktor pembatas berat di wilayah tersebut. Batuan permukaan 

menentukan mudah tidaknya persiapan lahan. Semakin tinggi angka batuan 

permukaan maka akan membutuhkan input yang lebih untuk mengolah lahan 

karena lahan menjadi keras dan sulit diolah.   

 

g. KTK 

KTK memiliki skor pembatas sebesar 1,48 dan mendapat peringkat 

keenam faktor pembatas (Tabel 4.5). Skor pembatas KTK menunjukan secara 

umum KTK merupakan faktor pembatas ringan bagi budidaya kopi arabika. Hasil 

analisis matching antara data KTK Desa Tlahap dengan kriteria kesesuaian lahan 

kopi arabika (Djaenudin, 2003) adalah sebaran kelas faktor pembatas KTK pada 

lahan pertanian Desa Tlahap yang tersaji dalam Gambar 4.8 dan Tabel 4.12. 
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Gambar 4.8. Peta Sebaran Kelas Faktor Pembatas KTK pada Lahan 

Pertanian Desa Tlahap 

 

Tabel 4.12. Sebaran Kelas Faktor Pembatas KTK pada Lahan Pertanian 

Desa Tlahap 

KTK 
Kelas Kesesuaian Lahan 

BP P1 P2 P3 

Luas 

Lahan 

(ha) 

219,965 202,083 - - 

Keterangan 

(Cmol/kg) 
16 – 28,82 9,48-16 -  -  

Sumber: Analisis data primer 

 

Melalui data sebaran kelas faktor pembatas KTK lahan pertanian Desa 

Tlahap (Gambar 4.8; Tabel 4.12) diketahui bahwa lahan pertanian Desa Tlahap 

memiliki KTK berkisar 9,48-28,82 Cmol/Kg dimana KTK digolongkan menjadi 

dua kelas kesesuaian yaitu BP dan P1. Kelas kesesuaian BP atau bukan faktor 

pembatas mencakup kisaran 16-28,82 Cmol/Kg seluas 219,965 ha. Sementara 

kelas P1 mencakup kisaran 9,48-16 Cmol/Kg seluas 202,083 ha sehingga KTK 

menjadi faktor pembatas ringan di  47,88% lahan pertanian Desa Tlahap. Nilai 

KTK sangat berpengaruh pada kemampuan tanaman menyerap hara dan juga 

efisiensi pemupukan dimana semakin rendah nilai ktk maka semakin rendah 
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kemampuan tanaman menyerap hara dan efisiensi pemupukanya (Rosmarkam dan 

Yuwono, 2002). Pada lahan yang memiliki nilai ktk 9,48-16 serapan hara tidak 

bisa maksimal sehingga tergolong pada kelas faktor pembatas ringan.  

 

h. Ketinggian Tempat 

Ketinggian memiliki skor pembatas sebesar 1,45 dan mendapat peringkat 

ketujuh faktor pembatas (Tabel 4.5). Skor pembatas ketinggian menunjukan 

secara umum ketinggian merupakan faktor pembatas ringan bagi budidaya kopi 

arabika. Hasil analisis matching antara data ketinggian tempat Desa Tlahap 

dengan kriteria kesesuaian lahan kopi arabika (Djaenudin dkk, 2003) adalah 

sebaran kelas faktor pembatas ketinggian tempat pada lahan pertanian Desa 

Tlahap yang tersaji dalam Gambar 4.9 dan Tabel 4.13. 

 

Gambar 4.9. Sebaran Kelas Faktor Pembatas Ketinggian pada Lahan 

Pertanian Desa Tlahap 

 

  



41 
 

Tabel 4.13. Sebaran Kelas Faktor Pembatas Ketinggian pada Lahan 

Pertanian Desa Tlahap 

Ketinggian 
Kelas Kesesuaian Lahan 

BP P1 P2 P3 

Luas Lahan 

(ha) 
290,313 73,298 57,927 0,510 

Keterangan 

(m dpl) 
1150-1600 1600-1750 1750-2000 2000-2475 

Sumber: Analisis data primer 

 

Melalui data sebaran kelas faktor pembatas Ketinggian lahan pertanian 

Desa Tlahap (Gambar 4.27; Tabel 4.40) diketahui bahwa lahan pertanian Desa 

Tlahap memiliki ketinggian antara 1150-2475 mdpl dimana ketinggian terbagi 

dalam kelas BP, P1, P2 dan P3. Seluas 290,313 ha lahan pertanian Desa Tlahap 

yang memiliki ketinggian 1150-1600 mdpl tergolong pada kelas BP yang berarti 

ketinggian tidak menjadi faktor pembatas pada luasan tersebut karena menurut 

Djaenudin dkk (2003) rentang tersebut merupakan rentang ideal untuk budidaya 

tanaman kopi arabika. Selebihnya dari luas lahan pertanian Desa Tlahap 

ketinggian menjadi faktor pembatas dengan tingkatan yang berbeda. Seluas 

73,298 ha lahan pertanian Desa Tlahap yang memiliki ketinggian 73,298 ha 

tergolong pada kelas P1 yang berarti ketinggian menjadi faktor pembatas ringan 

bagi luasan tersebut. Seluas 57,927 ha lahan pertanian Desa Tlahap yang memiliki 

ketinggian 1750-2000 tergolong pada kelas P2 yang berarti kelerengan menjadi 

faktor pembatas berat bagi luasan tersebut. Sementara itu hanya 0,510 ha lahan 

pertanian Desa Tlahap yang tergolong pada kelas P3 yang berarti ketinggian 

menjadi faktor pembatas sangat berat bagi luasan tersebut yaitu pada daerah yang 

memiliki ketinggian 2000-2475 mdpl. Menurut Wahyuni dkk (2013) Ketinggian 

berpengaruh nyata positif terhadap citarasa kopi arabika sehingga semakin tinggi 

letak lahan budidaya akan semakin baik citarasa kopi yang dihasilkan namun, 

menurut Wrigley (1988) semakin tinggi tempat budidaya kopi arabika akan 

semakin rentan terserang frost. Lahan budidaya yang memiliki kelas P1, P2, dan 

P3 memiliki potensi terserang frost dimana resiko terbesar pada kelas P3, diikuti 

P2, dan P1.  
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i. Suhu Udara 

Suhu udara memiliki skor pembatas sebesar 1,21 dan mendapat peringkat 

ketujuh faktor pembatas (Tabel 4.5). Secara umum suhu bukan merupakan faktor 

pembatas untuk budidaya kopi arabika di lahan pertanian Desa Tlahap. Namun 

karena suhu menjadi faktor pembatas di sebagian luasan Desa Tlahap maka suhu 

akan dibahas agar dapat dicari rekomendasi budidaya untuk mengatasi faktor 

pembatas di sebagian luasan tersebut. Hasil analisis matching antara data 

ketinggian tempat Desa Tlahap dengan kriteria kesesuaian lahan kopi arabika 

(Djaenudin dkk, 2003) adalah sebaran kelas faktor pembatas ketinggian tempat 

pada lahan pertanian Desa Tlahap yang tersaji dalam Gambar 4.10 dan Tabel 4.14. 

 

Gambar 4.10. Peta Sebaran Kelas Faktor Pembatas Suhu Udara pada 

Lahan Pertanian Desa Tlahap 
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Tabel 4.14. Sebaran Kelas Faktor Pembatas Suhu Udara pada Lahan 

Pertanian Desa Tlahap 

Suhu 
Kelas Kesesuaian Lahan 

BP P1 P2 P3 

Luas Lahan 

(ha) 
349,999 56,777 15,257 - 

Keterangan 

(
0
C) 

16-22 15-16 14-15 -  

Sumber:  Hasil Penelitian 

 

Melalui data sebaran kelas faktor pembatas suhu udara lahan pertanian 

Desa Tlahap (Gambar 4.10; Tabel 4.14) diketahui bahwa lahan pertanian Desa 

Tlahap memiliki suhu udara antara 14-22
0
C yang dibagi dalam tiga kelas 

kesesuaian lahan yaitu kelas BP pada suhu 16-22
0
C,  kelas P1 pada suhu 15-16

0
C, 

dan kelas P2 pada suhu 14-15
0
C . Seluas 349,999 ha lahan pertanian Desa Tlahap 

memiliki suhu 16-22
0
C yang menurut Djaenudin dkk (2003) merupakan rentang 

suhu ideal untuk tanaman kopi arabika sehingga wilayah tersebut tergolong pada 

kelas BP yang berarti suhu tidak menjadi faktor pembatas pada luasan tersebut. 

Pada 56,777 ha lahan pertanian Desa Tlahap memiliki suhu 15-16
0
C yang 

menggolongkanya ke dalam kelas P1 yang berarti suhu  menjadi faktor pembatas 

ringan pada luasan tersebut. Sementara pada 15,257 ha lahan pertanian Desa 

Tlahap memiliki suhu 14-15
0
C yang menggolongkanya ke dalam kelas P2 yang 

berarti suhu  menjadi faktor pembatas berat pada luasan tersebut. Suhu 

berpengaruh nyata negatif terhadap produktivitas kopi yang berarti semakin 

rendah suhu udara semakin tinggi produktivitas kopi namun, pada suhu yang 

terlalu rendah tanaman kopi akan rentan terserang embun beku (frost) di malam 

hari sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan tanaman dan buah (Wrigley, 

1988). Resiko embun beku berpotensi terjadi pada kelas faktor pembatas ringan 

dan berat dimana, kelas faktor pembatas berat memiliki kemungkinan yang lebih 

tinggi. 
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4.2.2 Rekomendasi Budidaya untuk Mengatasi Faktor Pembatas 

Setelah mengetahui faktor pembatas budidaya kopi arabika di lahan pertanian 

Desa Tlahap penulis menyusun beberapa rekomendasi budidaya untuk 

mengurangi bahkan menghilangkan faktor pembatas. Rekomendasi tersebut 

dibuat berlandaskan pada kebijakan dan sumberdaya lokal salah satunya Pola 

Tlahap yaitu pola pertanian yang memadukan budidaya tembakau dengan kopi 

arabika dalam upaya konservasi lahan. Selain Pola Tlahap juga ada beberapa 

inovasi lokal seperti pembatuan pada bibir teras, penanaman rumput pakan ternak 

di bibir teras, dan pemberian bahan organik dalam bentuk kotoran ternak. Semua 

kebijakan lokal tersebut disajikan bersamaan dengan beberapa rekomendasi 

tambahan dari penulis sebagai berikut: 

a. Pemilihan Varietas Kopi Arabika 

Pemilihan varietas yang toleran terhadap beberapa kondisi karakteristik lahan 

yang menjadi faktor pembatas adalah salah satu langkah budidaya yang penting 

untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh faktor pembatas.  Terutama pada 

karakteristik lahan yang sulit dimanipulasi pada pertanian lahan terbuka seperti 

ketinggian, suhu, kelembaban, dan curah hujan.  

Berdasarkan usulan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, pemerintah 

telah melepas enam varietas anjuran kopi Arabika melalui beberapa S.K. Menteri 

Pertanian Republik Indonesia sebagai berikut : Abesinia 3,  S 795, USDA 762, 

Kartika 1, Kartika 2, dan Andungsari 1. Ke-enam Varietas tersebut baik ditanam 

pada ketinggian diatas 1000 mdpl sehingga dengan menggunakan varietas-

varietas tersebut dapat mengurangi dampak ketinggian dan suhu sebagai faktor 

penghambat. 

Memilih varietas yang paling tepat dari keenam varietas tersebut perlu 

mempertimbangkan potensi hasil dan ketahanannya terhadap penyakit karat daun 

namun yang terpenting adalah tanaman tersebut sebaikinya bertipe pendek 

(dwarft). Hal itu disebakan karena kopi arabika harus ditanam berdampingan 

dengan tanaman tembakau yang notabene tidak boleh ternaungi. Lahan pertanian 

Desa Tlahap memiliki angka curah hujan dan kelembaban yang tinggi sehingga 

harus dipilih varietas yang tahan terhadap penyakit karat daun karena daerah yang 

memiliki curah hujan dan kelembaban yang tinggi cocok bagi perkecambahan 
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uredospora dan penyebaran jamur H.vastatrix yang merupakan penyebab penyakit 

karat daun (Mahfud, 2012).  

Dari keenam varietas tersebut yang memiliki karakter dwarft adalah Kartika 1 

dan Kartika 2 yang sudah dibudidayakan di Desa Tlahap serta Andungsari 1. 

Sementara itu dilihat dari ketahananya terhadap penyakit karat daun Andungsari 1 

adalah varetas yang paling tahan dengan status agak tahan dibanding Kartika 1 

dan Kartika 2 yang sama-sama berstatus agak rentan. Sementara itu ditinjau dari 

potensi hasil Kartika 2 merupakan varietas yang paling tinggi potensi hasilnya 

(Tabel 4.15). Maka secara umum varietas Kartika 2 dan Andungsari 1 adalah 

varietas yang potensial dibudidayakan pada lahan pertanian Desa Tlahap. Untuk 

memilih salah satu varietas dari dua anjuran tersebut ditentukan dari tingkat 

serangan karat daun di daerah tersebut. 

Tabel 4.15. Varietas Anjuran Kopi Arabika 

Varietas 

Potensi Hasil 

Ketahanan Karat Daun deskripsi varietas 

1000 pohon/ha 

S2 

1000 pohon/ha 

Kartika 1 2675 kg 1605-2140 kg agak rentan 

Kartika 2 2723 kg  1634-2178 kg agak rentan 

Andungsari 1 2062 Kg 1237-1649 kg agak tahan 

Keterangan : Potensi Hasil dalam Bentuk Ose 

Sumber: Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.2008 dan Hasil Pembahasan 

b. Penambahan Bahan Organik 

Penambahanan bahan organik pada lahan pertanian di Desa Tlahap mampu 

meningkatkan angka kapasitas tukar kation pada lahan yang memiliki KTK 

sebagai faktor pembatas ringan dan walau sedikit dapat menambah ketersediaan 

unsur hara. Kapasitas tukar kation dipengaruhi oleh koloid tanah yaitu fraksi tanah 

yang memiliki muatan positif maupun negatif, dimana koloid tanah ini terdiri dari 

fraksi liat dan humus (bahan organik). Fraksi liat adalah bagian dari tekstur yang 

tidak bisa/sulit dimanipulasi sehingga untuk merubah kandungan koloid tanah 

yang perlu dimanipulasi adalah kandungan bahan organik. Nilai KTK dari bahan 

Organik lebih tinggi ketimbang fraksi liat, bahan organik memiliki nilai KTK 

150-300 me/100g, sementara liat hanya memiliki KTK 8-100 me/100g (Hanafiah, 

2010; Rosmarkam dan Yuwono,2002). Desa Tlahap memiliki jumlah ternak yang 

cukup banyak yang terdiri dari domba, kambing, dan sapi (Tabel 4.16 ) yang 
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tentunya juga menghasilkan kotoran ternak yang bisa dimanfaatkan untuk 

menambah kandungan bahan organik tanah di lahan pertanian Desa Tlahap. 

Penyediaan bahan organik juga bisa melalui seresah daun dan kulit buah kopi 

arabika itu sendiri sehingga bagian-bagian tanaman yang tidak memiliki nilai 

ekonomi bisa dimanfaatkan untuk menjaga kandungan bahan organik tanah. 

Tabel 4.16 Data Ternak Desa Tlahap 

Jenis Ternak 
Jumlah 

(ekor) 

Domba dan Kambing 110 

Sapi 586 

Sumber : Data Ternak Desa Tlahap dalam Kledung dalam Angka 2015 

c. Pemberian kapur dan Abu Serbuk gergaji  

Pengkapuran dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai kejenuhan basa 

menurut Nazli dkk (2016) pengkapuran mampu meningkatkan nilai kejenuhan 

basa karena memambah kapur berarti menambah jumlah ketersediaan Ca dan Mg. 

Sementara itu pemberian abu serbuk gergaji juga akan meningkatkan nilai 

kejenuhan basa (Zuraida, 2011). Selain itu serbuk gergaji relatif mudah di 

dapatkan di Kabupaten Temanggung karena di wilayah ini juga berkembang 

industri kayu lapis.  

 

d. Inovasi Alat Budidaya dan Pelestarian Cacing Tanah 

Batuan permukaan dan bahan kasar mempengaruhi efisiensi penyiapan 

lahan. Tingginya nilai batuan permukaan dan bahan kasar akan membuat 

penyiapan lahan semakin sulit. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut 

adalah menggunakan alat olah lahan khusus untuk tanah yang presentase batuan 

permukaanya tinggi. Salah satu contoh alat pengolahan lahan khusus yang 

digunakan masyarakat Temanggung adalah Wangkil. Wangkil adalah cangkul 

dengan gagang pendek dan mata cangkul khusus yang dibuat untuk mengolah 

tanah yang memiliki angka batuan permukaan yang tinggi. Selain itu, bisa juga 

diterapkan konsep minimum tillage dan penambahan bahan organik sepertu yang 

telah disebut sebelumnya demi menjaga keberadaan cacing tanah sehingga tanah 

bisa terolah secukupnya dan ruangan pergerakan akar bisa disediakan oleh cacing 

(Adiyanto dkk, 2004). 
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e. Bio-engginering Terasering 

Pembuatan terasering dapat dilakukan pada bagian lahan pertanian Desa 

Tlahap yang menunjukan kelerengan menjadi faktor pembatas. Terasering adalah 

membuat bagian berundak pada bidang miring sehingga area tanam bisa dirubah 

menjadi bidang datar. Membuat terasering bisa secara bioengineering dengan 

menamam rumput tanaman pagar di bibir teras. Petani Desa Tlahap biasanya 

menamam rumput gajah dan setaria di bibir teras karena selain bisa menahan teras 

juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak namun, menurut hasil wawancara 

dengan Ismanto rumput-rumput tersebut banyak yang mati karena kemarau 

panjang pada tahun 2015. Sulitnya mendapatkan pakan ternak karena rumput-

rumput yang layu membuat banyak petani menjual ternaknya dan berimbas pada 

menurunya jumlah ternak di Desa Tlahap. Rumput vertiver atau yang dikenal 

dengan akar wangi bisa menjadi tambahan pilihan rumput penahan teras. Menurut 

Kusminingrum (2011) tanaman akar wangi mampu menurunkan laju erosi sebesar 

96%. Rumput akar wangi juga dikenal tahan dengan cekaman kekeringan karena 

memiliki perakaran yang dalam menurut Kusminingrum (2011) rumput vertiver 

bisa memiliki panjang akar lebih dari 3 meter dan mampu menembus bebatuan 

keras di tanah. Rumput akar wangi sudah mulai dibudidayakan di Indonesia yaitu 

di daerah Garut karena akar wangi merupakan bahan katalis parfum dan kerajinan 

tangan sehingga menanam akar wangi di Tlahap juga memunculkan sumber 

penghasilan baru. Pembuatan terasering bisa disempurnakan dengan memperkeras 

bagian bibir teras. Menurut pengamatan penulis : beberapa warga Desa Tlahap 

memperkuat sisi bibir teras dengan susunan batu-batu.  

 

 

Gambar 4.11. Bioengineering Terasing dengan Rumput Vertifer 

(Kusminingrum, 2011) 
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Gambar 4.12 Terasering Desa Tlahap 


