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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1 Gambaran Umum Lahan Pertanian di Area Wisata Posong 

Desa Tlahap terletak di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung 

tepatnya pada koordinat 7
◦
19’20.87” - 7

◦
20’20.87” LS dan 109

◦
59’59.82” - 

110
◦
3’16.16” BT. Desa Tlahap memiliki luas wilayah sebesar 527 ha dimana 

mayoritas lahannya merupakan lahan pertanian (Pemkab Temanggung,2013b; 

Pemkab Temanggung,2013d). Di desa ini terdapat objek wisata yang terkenal 

yaitu objek wisata alam Posong. Dimana objek wisata ini terletak diantara lahan 

pertanian di Desa Tlahap sehingga dimungkinkan untuk menyinergikan objek 

wisata Posong dengan lahan pertanian Desa Tlahap menjadi sebuah sistem 

agrowisata.   

Secara garis besar desa-desa yang termasuk dalam Kecamatan Kledung 

memiliki suhu udara berkisar 18-22
◦
C dengan curah hujan mencapai 2200 

mm/tahun (Pemkab Temanggung,2013d) sehingga Desa Tlahap yang termasuk 

dalam wilayah Kecamatan Kledung berada dalam rentang tersebut. Suhu udara di 

Desa Tlahap terbilang rendah karena desa ini memiliki ketinggian berkisar 1200-

2400 mdpl dengan angka kelerengan lahan diatas 15 % . Dimana pada ketinggian 

diatas 2000 mdpl merupakan hutan yang sudah tidak boleh digunakan sebagai 

lahan budidaya.  (Pemkab Temanggung,2013b; Pemkab Temanggung,2013e) 

Desa Tlahap memiliki jenis tanah regosol coklat kelabuan (Pemkab 

Temanggung,2013f). Jenis tanah regosol merupakan jenis tanah muda yang 

berasal dari pelapukan material vulkanik (abu vulkanik). Umumnya tanah jenis 

regosol memiliki pH antara 5-7 dengan kandungan bahan organik dan hara 

tersedia yang relatif rendah. Namun menurut Mega dkk. (2010) warna tanah yang 

cenderung gelap (kelabu) menunjukan tingginya kandungan bahan organik yang 

sudah stabil, sementara warna kemerahan menunjukan bahwa tanah memiliki 

drainase dan aerasi yang relatif baik. 
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2.1.2 Tanaman Kopi Arabika 

2.1.2.1 Gambaran Umum Tanaman Kopi Arabika dan Perkembanganya di 

Indonesia 

Kopi arabika yang memiliki nama ilmiah Coffea arabika adalah salah satu 

spesies dari genus Coffea yang termasuk dalam famili Rubiaceae. Menurut 

Wrigley (1988) kopi memiliki lebih dari 40 spesies namun ada tiga spesies kopi 

yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi yaitu Coffea arabika, Coffea canephora 

(Robusta), dan Coffea liberica, dimana Coffea arabika merupakan spesies kopi 

terpenting karena spesies ini menguasai 80% pasar perdagangan kopi dunia. Kopi 

arabika lebih banyak diminati konsumen karena kandungan kafeinnya lebih 

rendah dibanding kopi robusta sehingga dianggap lebih baik bagi kesehatan. 

Menurut Hartono (2009) kadar kafein dalam biji kopi Robusta sebesar 2,4730% ± 

0,0063% sementara pada kopi arabika lebih rendah yaitu sebesar 1,9940% ± 

0,0088%.  

Kopi arabika pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1696 dibawa 

oleh Willem (Gubernur Jenderal Hindia Belanda) dan merupakan spesies kopi 

pertama yang ditanam di Indonesia. Pada waktu itu kopi arabika ditanam di lahan 

yang ketinggianya dibawah 1000 mdpl akibatnya tanaman kopi arabika banyak 

yang rusak karena terserang penyakit karat daun maka tahun 1900 

dimasukanyalah kopi jenis robusta yang notabene baik ditanam di dataran rendah 

dan lebih tahan dengan penyakit karat daun. Sejak saat itu Indonesia lebih banyak 

membudidayakan kopi jenis robusta ketimbang jenis arabika (Mangoensoekarjo, 

2007). 

Pada bulan Juni 2015 Indonesia tercatat sebagai produsen dan pengekspor 

kopi terbesar ke-4 di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia (USDA, 2015). 

Prestasi Indonesia dalam perkembangan kopi tidak bisa lepas dari peran 

Kabupaten Temanggung. Temanggung menghasilkan 5.927,78 ton/tahun atau 

39,50% dari total produksi kopi di Jawa Tengah yang notabene merupakan 

provinsi kedua terbesar penghasil kopi di Pulau Jawa (Risandewi, 2013). 

Temanggung membudidayakan jenis kopi arabika dan robusta, namun 

kopi jenis robusta lebih banyak dibudidayakan oleh petani. Menurut data Pemkab 
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Temanggung (2013g) pada tahun 2013 luas area kopi arabika hanya seluas 

1.420,93 ha sedangkan kopi robusta seluas 7.479,88 ha. Hal ini dikarenakan syarat 

tumbuh kopi arabika sama dengan tembakau yang notabene merupakan komoditas 

unggulan di Kabupaten Temanggung, keduanya baik di tanam di lahan yang 

memiliki ketinggian diatas 1000 mdpl, sehingga terjadi kompetisi lahan antara 

kopi arabika dan tembakau. Menurut Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian 

Perkebunan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Temanggung di dalam 

Haryono, (2015) pengembangan kopi arabika terpusat pada daerah-daerah lereng 

Gunung Sindoro yang merupakan daerah sentra tembakau salah satunya Desa 

Tlahap. 

 

2.1.2.2  Syarat Tumbuh dan Kesesuaian Lahan Tanaman Kopi Arabika 

Secara umum kopi memiliki syarat tumbuh pada daerah yang berada 25
◦
 

lintang utara dan 25
◦
 lintang selatan. Kopi arabika baik di tanam di lahan yang 

memiliki ketinggian antara 1000-2000 mdpl dan memiliki suhu 15
◦
C-24

◦
C, namun 

kopi arabika akan optimum pada suhu 20
◦
C. Kopi arabika yang ditanam di 

ketinggian kurang dari 1000 mdpl sangat rentan terserang karat daun, sementara 

diatas 2000 mdpl kopi arabika rentan terserang frost karena suhu yang terlalu 

rendah. Curah hujan ideal untuk tanaman kopi adalah 1500-3000 mm/tahun 

Tekstur tanah yang ideal bagi tanaman kopi adalah kelas geluhan (loamy), dengan 

drainase yang baik. Kopi arabika biasanya baik di tanah-tanah gunung vulkanik 

(Mangoensoekarjo,2007; Wrigley, 1988). 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk 

penggunaan tertentu salah satunya untuk komoditas tanaman. Kesesuaian lahan 

dapat dinilai dengan metode pencocokan (matching) dimana metode tersebut 

mencocokan syarat tumbuh tanaman dengan keadaan faktual lahan. Proses 

matching selanjutnya menghasilkan penggolongan kesesuaian lahan pada tingkat 

kelas yang dipisahkan menjadi 4 kelas yaitu sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), 

sesuai marjinal (S3), dan tidak sesuai (N). Penggolongkan 4 kelas tersebut di 

tinjau dari keberadaan faktor pembatas. Kelas S1 menandakan wilayah yang tidak 

memiliki faktor pembatas yang berpengaruh nyata pada produktivitas lahan, S2 

adalah untuk wilayah yang mempunyai faktor pembatas yang mempengaruhi 
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produktivitas lahan namun masih mudah untuk diatasi petani sendiri, S3 mengacu 

pada lahan yang memiliki faktor pembatas berat yang berpengaruh pada 

produktivitas lahan dimana disini diperlukan intervensi pemerintah untuk 

menangani, sementara kelas N menunjukan wilayah yang memiliki faktor 

pembatas yang tidak bisa atau sangat berat untuk diatasi.  

Pemetaan kelas kesesuaian lahan yang bertujuan untuk perencanaan dan 

pengkajian penggunaan lahan disajikan dalam peta semi detil (skala peta 

1:50.000). Kriteria kesesuaian lahan untuk tingkat tinjauan semi detil dapat 

mengunakan kriteria kesesuaian lahan yang disusun oleh Djaenudin dkk (2003) 

dimana kriteria kesesuaian lahan kopi arabika dapat dilihat di Tabel 2.1 

  

Tabel 2.1 Kriteria Kesesuaian Lahan Kopi Arabika 

Persyaratan 

penggunaan  

Kelas Kesesuaian lahan 

S1 S2 S3 N 

Temperatur (tc) 
    

Temperatur rerata (◦C) 16 – 22 15 – 16 14 -15 < 14 

  
22 – 24 24 -26 > 26 

Ketinggian tempat dpl 

(m) 
700-1600 

1600-

1750 
1750-2000 >2000 

  
600-700 100-600 <100 

Ketersediaan air (wa) 
    

Curah hujan (mm) 
1200-

1800 

1000 -

1200 
2000 -3000 >3000 

  

1800 -

2000 
800 – 1000 <800 

Lama masa kering (bln) 1-4 <1 ; 4 – 5 5-6 >6 

Kelembaban (%) 40 -70 30 – 40 20 – 30 < 20 

  
70 – 80 80 – 90 > 90 

Ketersediaan Oksigen 

(oa)     

Drainase Baik Sedang 
agak 

terhambat 
Terhambat 

   
agak cepat 

sangat 

terhambat 

    
Cepat 

Media perakaran (rc) 
    

Tekstur Halus - agak kasar Kasar 

 

agak 

halus   
sangat halus 

 
Sedang 

   



9 
 

 

Persyaratan penggunaan  

Kelas Kesesuaian lahan 

S1 S2 S3 N 

Bahan kasar (%) < 15 15 – 35 35 – 60 > 60 

Kedalaman tanah (cm) > 100 75 – 100 50 – 75 <50 

Gambut 
    ketebalan (cm) < 60 60 – 140 140 – 200 > 200 

ketebalan (cm), jika ada 

pengayaan < 140 140 – 200 200 – 400 > 400 

Kematangan Saprik Saprik Hermik Fibrik 

  
Hermik Fibrik 

 Retensi hara (nr) 
   KTK liat (Cmol) > 16 ≤16 - - 

Kejenuhan basa(%) > 50 35 -  50 < 35 - 

pH H2O 5,6 - 6,6 6,6 -7,3 < 5,5; >7,4 - 

C Organik (%) >1,2 0,8 - 1,2 < 0,8 - 

Toksisitas 
   Salinitas (dS/m) < 0,5 - 0,5 – 2 > 2 

Sodisitas 
   Alkalinitas/ESP (%) - - - - 

Bahaya Erosi (eh) 
   

lereng (%) <8 8 – 16 

16 - 30; 

16-50 >30; >50 

Bahaya Erosi  

sangat 

rendah 

rendah – 

sedang Berat 

sangat 

berat 

Bahaya banjir (fh) 
   Genangan FO - - > FO 

Penyiapan lahan 
   Batuan permukaan (%) < 5 5 – 15 15 – 40 > 40 

Singkapan batuan (%) < 5 5 – 15 15 – 25 > 25 

 

2.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan kajian teoritis maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut: 

1) Pada lahan pertanian di area wisata Posong muncul kelas kesesuaian lahan 

S1, S2, dan S3. 

2) Komponen lahan yang berpotensi menjadi faktor pembatas budidaya kopi 

arabika pada lahan pertanian area wisata Posong adalah curah hujan dan 

lereng. 
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2.3 Definisi Variabel Pengamatan 

Berikut adalah definisi dari variabel pengamatan: 

1) Kelas kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk 

penggunaan tertentu.  

2) Kelas kesesuaian lahan dinyatakan dalam kelas S1 (sangat sesuai), S2 

(cukup sesuai), S3 (sesuai marjinal), dan N (tidak sesuai).  

3) Faktor pembatas dinyatakan kedalam 4 kelas yaitu bukan faktor pembatas 

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

pembatas sangat berat (P3) 

4) Ketinggian tempat adalah elevasi suatu tempat terhitung dari permukaan 

laut dan dinyatakan dalam mdpl 

5) Suhu udara merupakan rata-rata energi kinetik dari pergerakan molekul-

molekul udara dan ukuran panas dinginya suatu benda, variabel yang 

digunakan merupak suhu rerata tahunan yang dinyatakan dalam °C 

6) Curah hujan merupakan jumlah air yang sampai di permukaan tanah datar 

dalam periode waktu tertentu, variabel yang digunakan merupakan curah 

hujan rerata tahunan dan dinyatakan dalam millimeter per tahun 

(mm/tahun) 

7) Lamanya bulan kering merupakan jumlah bulan kering berturut-turut 

dalam setahun dengan jumlah curah hujan kurang dari 60 mm 

8) Kelembaban udara merupakan kelembaban udara rerata tahunan dan 

dinyatakan dalam % 

9) Drainase merupakan kondisi air berlebih di permukaan tanah datar atau 

zona perakaran yang dapat segera hilang dan dinyatakan dalam satuan baik 

dan buruk 

10) Tekstur menyatakan istilah dalam distribusi partikel tanah halus relative 

dengan ukuran <2 mm dan dinyatakan dalam % 

11) Bahan kasar menyatakan volume dalam % partikel tanah yang ukurannya  

>2 mm. 
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12) Kedalaman solum menyatakan dalamnya lapisan tanah dalam cm yang 

dapat dipakai untuk perkembangan perakaran dari tanaman yang 

dievaluasi. 

13) Kapasitas Tukar Kation (KTK) menyatakan kemampuan tanah menjerap 

kation per satuan berat dan dinyatakan dalam satuan Cmol/kg. 

14) Kejenuhan basa (KB) merupakan perbandingan antara jumlah kation basa 

terhadap seluruh kation yang ada dalam 100 g contoh tanah dan 

dinyatakan dalam %. 

15) Reaksi tanah (pH) menunjukan nilai keasaman atau alkalinitas tanah yang 

dinyatakan dalam indeks pH. 

16) C-organik menunjukan kandungan karbon organik pada tanah yang 

dinyatakan dalam %. 

17) Salinitas kandungan garam terlarut pada tanah yang dicerminkan oleh daya 

hantar listrik dan dinyatakan dalam dS/m 

18) Lereng menyatakan kemiringan lahan diukur dalam % 

19) Genangan jumlah lamanya genangan dalam bulan selama satu tahun 

20) Batuan di permukaan volume batuan (dalam %) yang ada di permukaan 

tanah/lapisan olah. 

21) Singkapan batuan volume batuan (dalam %) yang ada dalam solum tanah. 

 


