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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2012–Juni 2012.  Tempat Penelitian 

dilakukan di: 

1. Wilayah Kabupaten Semarang. 

2. Analisis Tanah dan Iklim di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW. 

3. Analisis SIG (Sistem Informasi Geografi) di Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW. 

 

3.2 Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan terdiri atas: 

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (digital) skala 1:25.000 (Bakosurtanal, 1998);  

2. Peta Geologi Lembar Kabupaten Semarang skala 1:250.000 (Puslitbang Geologi, 1994);  

3.  Atlas Sumberdaya Iklim Pertanian Indonesia skala 1:1.000.000 (Balitklimat dan 

Hidrologi, 2003).  

4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Semarang (Balittanah, 2003). 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode  yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Pendekatan desk study terhadap data yang terkumpul. 

2. Metode analisis spasial terhadap data peta dilakukan dengan: 

a. Analisis peta rupa bumi untuk menganalisis garis kontur, kelerengan dan 

ketinggian tempat.  

b. Pengamatan sifat-sifat tanah dan penyebaran jenis tanah melalui transek serta 

data analisis laboratorium terhadap tanah. Analisis contoh tanah dilakukan di 

laborartorium tanah FPB UKSW.  

3. Metode penyusunan Zona Agroekologi (ZAE) menggunakan overlay peta. 

Metoda Penyusunan ZAE  mengacu pada konsep sistem pakar (expert system) dimana 

konsep tersebut mengacu pada  penggabungan antara karakteristik fisiografi lahan 

(kelerengan, tinggi tempat), iklim (curah hujan dan suhu), drainase dan tanah. Data 

karakteristik fisiografi lahan dan iklim diperoleh melalui pengolahan peta kontur, peta 

ketinggian tempat, dan data curah hujan menjadi peta dijital kemiringan, rejim kelembaban 

(curah hujan), rejim suhu dan drainase. Peta-peta dijital yang telah dihasilkan tersebut 
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ditumpang susunkan (overlay) sehingga diperoleh ZAE sebagai satuan pemetaan.  Untuk 

menyusun peta ZAE diperlukan tahapan sebgai berikut:  

 

a. Pengelompokan zona utama berdasarkan kemiringan lereng 

 Zona I : Kemiringan > 40%, dengan fisiografi bergunung dan lereng sangat curam. 

 Zona II : Kemiringan 16-40%, dengan fisiografi berbukit dan lereng curam. 

 Zona III : Kemiringan 8-15%, dengan fisografi berombak dan lereng agak curam. 

  Zona IV : Kemiringan < 8%, dengan fisiografi datar hingga agak datar. 

 

b. Pengelompokan Subzona Rejim Kelembaban dan Suhu Udara. 

Rejim kelembaban dibedakan berdasarkan besarnya curah hujan. Berdasarkan data 

rejim kelembaban yang didasarkan pada data curah hujan maka wilayah dibagi 

berdasarkan menjadi 3 kelompok yaitu: 

 Basah (X) yaitu bulan kering < 3 bln dalam setahun atau curah hujan tahunan 

>3000 mm 

 Lembab (Y) yaitu jika bulan kering antara 4 -7 bulan dalam setahun atau curah 

hujan tahunan antara 3000 – 1500 mm  

 Kering (Z) yaitu jika bulan kering > 7 bulan dalam satu tahun atau curah hujan 

tahunan <1500 mm. 

Sedangkan atas dasar rejim suhu udara maka wilayah terbagi menjadi 3 kelompok yaitu: 

 Panas (simbol A) yaitu daerah pada ketinggian ≤ 500 mdpl atau memiliki rataan 

suhu udara tahunan > 26
o
C. 

 Sejuk (simbol B) yaitu daerah pada ketinggian 500 – 1000 mdpl atau memiliki 

rataan suhu udara tahunan 26
o
C – 23

o
C. 

 Dingin (simbol C) yaitu daerah pada ketinggian >1000 mdpl atau memiliki 

rataan suhu udara tahunan < 23
o
C. 

 

c. Pengelompokan sub zona Drainase 

Berdasarkan keadaan drainase tanah (mudah tidaknya air hilang dari tanah) maka 

wilayah dikelompokan atas:  

 Drainase baik (simbol 1) yaitu daerah yang tanahnya tidak tergenang. 

 Drainase buruk (simbol 2) yaitu daerah yang tanahnya selalu tergenang. 
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4. Pewilayahan dan rekomendasi untuk tanaman gandum  

Untuk penyusunan pewilayahan tanaman gandum digunakan perangkat lunak 

Arc.View3,2. Pewilayahan tanaman gandum menggunakan sistem evaluasi lahan untuk 

kesesuaian pada komoditas gandum dengan pendekatan two stages approach, dengan 

sistem pencocokan (matching) antara karakteristik lahan dan persyaratan tumbuh tanaman 

(Djaenuddin dkk, 2003). 


