


Salah satu aktivitas yang menjadi jiwa dari Perguruan Tinggi adalah riset. Dengan adanya riset
yang kontinyu dan terarah, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta
pemanfaatannya bagi peningkatan kualitas kehidupan dapat secara simultan dilaksanakan. Oleh
karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap pendidikan dan kualitas
kehidupan manusia, civitas akademi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya
Wacana (FPB UKSW) tetap teguh berjalan melaksanakan riset yang diharapkan bermanfaat
bagi banyak pihak.

Riset-riset yang telah dilaksanakan tersebut dapat bermanfaat hanya apabila dikomunikasikan
kepada pihak-pihak yang relevan dan membutuhkannya. Setiap tahunnya FPB UKSW
mengakomodasi hal ini dengan menyediakan platform Konser Karya Ilmiah (KKI): suatu forum
diseminasi hasil-hasil riset yang bersumber dari dana publik. Forum ini tidak saja merupakan
wadah komunikasi ilmiah tetapi juga bentuk tanggung jawab ilmuwan untuk secara terbuka
membagikan hasil penemuannya yang terlaksana berkat kepercayaan dan dukungan masyarakat.
Di dalam KKI tahun 2015 kali ini, terdapat 13 karya ilmiah yang telah disampaikan baik oleh
sivitas akademi UKSW maupun non UKSW. Karya ilmiah ini mencakup disiplin ilmu yang
berbeda-beda tetapi dengan satu tujuan yang telah disebutkan di awal.

Prosiding ini diterbitkan sebagai bentuk nyata kumpulan hasil penemuan yang telah dilaksanakan
dan disampaikan para peneliti tersebut di dalam forum KKI 2015. Prosiding sebagai bentuk
publikasi tertulis diharapkan akan menjadi salah satu sumber pengetahuan akurat bagi pihak-
pihak yang akan menggunakannya di masa yang akan datang. Dengan tujuan mulia tersebut,
kami berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan prosiding yang readable dan useable. Namun
demikian, tak ada gading yang tak retak sehingga prosiding ini pun tidak luput dari kekurangan.
Saran dari pembaca diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas pekerjaan di masa yang
akan datang. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca!

Salatiga, 01 Juli 2015

Salam,

Dina Banjarnahor

KATA PENGANTAR
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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lahan adalah suatu wilayah di permukaan bumi
meliputi atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer serta
benda-benda yang ada di atasnya sepanjang
yang mampu mempengaruhi penggunaan lahan.
Salah satu fungsi lahan adalah sebagai sarana
produksi biomassa (pertanian), dimana untuk
meningkatkan produksi biomassa (pertanian),

maka optimalisasi produktivitas lahan menjadi
prioritas dalam budidaya pertanian.  Budidaya
diartikan sebagai usaha manusia untuk mem-
berikan hasil dari tanaman atau hewan dengan
memanfaatkan sumberdaya lahan yang ada.
Salah satu bentuk dari optimalisasi produktivitas
lahan adalah dengan mengelola kesuburan tanah
yang ada pada lahan tersebut.Kesuburan tanah
adalah mutu tanah untuk budidaya tanam yang
ditentukan oleh interaksi sejumlah sifat fisika,

ABSTRACT

Land is an area on the earth surface which consists of the atmosphere, lithosphere,
hydrosphere, biosphere, and objects on it which can affect the land utilization. One
essential function of land is to produce agricultural biomass in which the optimalization
of land productivity must be prioritized in order to increase biomass production. One
important strategy to optimize land productivity is by managing soil fertility. This
management aims to optimize land productivity. The purpose of soil fertility evaluation
is to assess soil characteristics, to determine fertility limiting factors, and to decide
the management alternatives in order to improve land productivity. The assessment of
soil characteristics and limiting factors can be carried out by using Fertility Capability
Classification (FCC). This approach was utilized to evaluate the land in Sub-district
of Selo in the Regency of Boyolali. This study was conducted from March to May
2015. Using Geographical Information System (GIS), the selection and mapping of
soil sample points, descriptive-exploratory analysis of the actual land condition, as
well as the results of soil analysis from the laboratory were analyzed to determine the
FCC. Results of this study were: 1) In general the potential soil fertility in Selo was
restricted by the local precipitation, low availability of P and K, low level of Cation
Exchange Capacity (CEC), surface rocks, and the degree of land slopes; and 2) The
primary limiting factors for optimum soil fertility were the availability of crop water
requirement (precipitation) as well as the availability of P and K elements.
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