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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil kajian penelitian tentang Pemanfaatan Sistem Informasi 

Geografis untuk Pemetaan Kesesuaian Lahan Tanaman Jeruk Nipis 

Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Darma 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Karakteristik lahan tanaman kopi robusta di Kecamatan  SIturaja  

terdiri dari parameter Suhu, Curah Hujan,  Ketinggian  Tempat,  

Kemiringan Lereng, Jenis Tanah, Tekstur Tanah, pH Tanah, KTK 

Tanah, Drainase, Kejenuhan Basa dan kedalaman Tanah. Kondisi 

suhu di  Kecamatan Situraja berkisar antara 23,1° sampai 27,7° 

celcius pada posisi ketinggian yang bervariasi antara 29 meter diatas 

permukaan laut hingga 775 meter diatas permukaan laut. Data curah 

hujan dari tahun 2016 sampai 2018 menghasilkan nilai indeks Q yang 

menunjukan tipe iklim  Kecamatan SIturaja yang tergolom dalam tipe 

D dan diperolah rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan 

Desember sebanyak 910 mm dalam kurun waktyu tiga tahun. 

Ketinggian tempat di Kecamatan Situraja  terdiri  atas lima kelas yaitu 

ketinggian tempat kurang  dari  300  meter  diatas permukaan laut  

yang  mendominasi  hingga  50%  kelas  ketinggian  tempat di wilayah 

penelitian, 300 sampai 500 meter diatas permukaan laut, 500 sampai 

600 meter diatas permukaan laut, 600 sampai 700 meter diatas 

permukaan laut, dan lebih dari 700 meter diatas permukaan  laut. 

Kemiringan Lereng di Kecamatan Situraja terdiri atas lima jenis  

kemiringan lereng yaitu kemiringan lereng kurang dari 8% yang 

mendominasi dengan presentase 34%, kemiringan lereng 8% - 15%, 

kemiringan lereng 16% - 25%, kemiringan lereng 26% - 40 %, dan 

kemiringan lereng lebih dari 40%. Jenis tanah di wilayah penelitian 

meliputi jenis tanah Gleisol, Kambisol, Litosol, dan Mediteran.  

Namun 46% didominasi oleh tanah Kambisol. Tekstur tanah di 

Kecamatan SIturaja didominasi oleh tekstur halus  dengan luas 



 

 

 

 

  147 

Muhammad Ridho Arefda, 2021 
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN KESESUAIAN LAHAN 
TANAMAN KOPI ROBUSTA DI KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  |  perpustakaan.upi.edu  

cakupan wilayah sebesar 5.587 dan presentase 99,6%. kelompok pH 

tanah yang mendominasi di Kecamatan Situraja adalah kelompok 

Agak Masam (5,6 – 6,5) yang memiliki luas 4.828 Ha dengan presentase 

86% dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Situraja. Terdapat dua  kelas 

kapasitas  tukar kation yaitu kelas rendah dan kelas sedang. Tingkat 

kapasitas tukar kation yang mendominasi di Kecamatan Situraja adalah kelas 

Sedang dengan luas wilayah 4.152 Ha dan presentase sebesar 74%. 

Keadaan saluran drainase tanah yang mendominasi di Kecamatan Situraja 

adalah dalam keadaan Baik atau kelas Baik dengan luas 3.457 Ha dan 

presentase sebesar 62%. Lebih dari setengah luas wilayah Kecamatan 

Situraja memiliki nilai kejenuhan basa yaitu seluas 3.005 Ha dengan 

presentase 54%, selanjutnya nilai kejenuhan basa terbesar kedua ada pada 

tingkat kejenuhan basa Rendah dengan luas 1.724. Kelas kedalaman tanah 

dalam terdapat di seluruh desa  di Kecamatan Situraja dengan luas 5.562 Ha 

dan presentase sebesar 99,6% dari total luas wilayah Kecamatan Situraja. 

5.1.2 Kesesuaian lahan tanaman kopi robusta di Kecamatan Situraja terbagi 

menjadi tiga tingkatan yaitu S2,S3 dan N. Kesesuaian lahan aktual 

Cukup Sesuai (S2) seluas 1.109 Ha, kelas kesesuaian lahan Sesuai 

Marginal (S3) seluas 784 Ha, sedangkan kelas kesesuaian lahan 

Tidak Sesuai (N) memiliki luas 739 Ha.Faktor Pembatas  pada 

kesesuaian lahan aktual meliputi parameter KTK Tanah, Kedalaman, 

pH Tanah, Ketinggian, Kemiringan Lereng, Drainase dan Curah Hujan. 

5.1.3 Peta satuan lahan dalam penelitian ini menggabungkan peta Curah 

Hujan, Peta Kemiringan Lereng, Peta penggunaan Lahan, dan Peta 

jenis  Tanah. Peta penggunaan lahan yang digunakan pada penelitian 

ini adalah penggunaan lahan Hutan, Kebun, Ladang, Semak Belukar, 

Sawah, Sungai dan Pemukiman. Sebab, terdapat zona khusus yang 

memiliki penggunaan lahan bersifat permanen atau tidak dapat 

diusahakan untuk lahan pertanian khususnya tanaman kopi robusta. 

5.1.4 Faktor pembatas yang dimiliki oleh Kecamatan Situraja terdapat  

enam jenis yaitu Kapasitas Tukar Kation Tanah, Kedalaman Tanah, 

pH Tanah, Ketinggian Tempat, Kemiringan Lereng, Drainase, dan 

Curah Hujan. Masing- masing kelas kesesuaian lahan memiliki faktor 
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pembatas yang berbeda-beda terdapat kelas kesesuaian lahan yang 

hanya memiliki satu 

faktgor pembatas yaitu kelas kesesuaian lahan S2-Ladang yang hanya 

terdapat faktor pembatas KTK tanah untuk  unit  lahan  LD-KAM-I-

2500 dan faktor pembatas pH tanah  untuk unit lahan LD-MED-I-

2500. Sedangkan kelas kesesuaian lahan yang memiliki  faktor  

pembatas terbanyak adalah kelas kesesuaian N dengan maksimal 6 

faktor pembatas. 

5.2 Implikasi 

Penelitian lahan tanaman kopi robusta di Kecamatan Situraja yang 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik lahan tanaman kopi 

robusta, tingkat kesesuaian lahan aktual dan persebaran nya di Kecamatan 

Situraja. Penelitian ini adalah sebagai sumber pengetahuan baru bagi para 

petani atau pemerintah daerah mengenai pengelolaan lahan tanaman kopi 

robusta sehingga dapat meningkatkan kualitas serta produksi kopi agar dapat 

memenuhi kebutuhan pasar. 

Penelitian diimplikasikan pada bidang pendidikan dan tanaman holtikultura. 

Dalam bidang pendidikan dapat diimplikasikan pada mata pelajaran Geografi 

Kompetensi  Dasar 3.4 yaitu Menganalisis hubungan antara manusia dengan 

lingkungan sebagai akibat dari dinamika litosfer. Adapun materi  pokok pada 

Kompetensi Dasar tersebut adalah karakteristik lapisan-lapisan Bumi, proses 

pembentukan Bumi secara Endogen, proses pembentyukan Bumi secara Eksogen, 

Pedosfer, mengenal dan/atau mengunjungi lembaga yang memanfaatkan data 

Geologi di Indonesia, serta menyajikan proses hasil diskusi tentang dinamika 

litosfer dengan menggunakan peta, gambar, tabel, grafik, video atau animasi. 

Penelitian ini juga dapat diimplikasikan dalam bidang tanaman holtikultura 

sebagai data terbaru mengenai tingkat kesesuaian lahan lahan aktual tanaman 

kopi robusta dan peta persebaran tingkat kesesuaian lahan tanaman kopi robusta 

yang ada di Kecamatan SIturaja. Sehingga pemerintah daerah atau petani dapat 

menjadikan data tersebut sebagai acuan dalam menentukan kebijakan dan lebih 

memperhatikan keadaan serta dapat meningkatkan kualitas suatu lahan agar lahan 

serta produksi kopi di Kecamatan SIturaja dapat menjadi lebih baik. 
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dan implikasi yang telah 

dijabarkan dapat memberikan gambaran tentang hasil penelitian. Maka dari itu 

penelitian ini dapat memberikan  rekomendasi bagi pemerintah daerah dan 

masyarakat sekitar terutama para petani terkait pemetaan kesesuaian  lahan 

tanaman kopi robusta di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Adapun 

rekomendasi yang dapat peneliti berikan sebagai berikut : 

5.3.1 Bagi Pemerintah 

Pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali bagi produksi, distribusi 

dan lahan perkebunan kopi terutama tanaman kopi robusta yang pada faktanya 

memiliki jumlah peminat yang cukup banyak. Tetapi karena kendala kekurangan 

lahan, pupuk yang langka serta rantai tata niaga yang kurang sehat menyebabkan 

rendahnya harga biji kopi yang sudah diolah di pasaran. Dengan berdasar pada 

masalah tersebut pemerintah dapat meningkatkan kepeduliannya pada tanaman 

kopi robusta di Kecamatan Situraja. 

5.3.2 Bagi Masyarakat 

Masyarakat terutama para petani tanaman kopi robusta sebagai pelaku  

dalam pelaksanaan produksi tanaman kopi robusta perlu mengetahui kondisi 

lahannya sehingga para petani dapat menerapkan teknik penanaman  yang  sesuai 

agar dapat meningkatkan kualitas produksi tanaman kopi robusta. Selain itu, 

masyarakat dapat mengetahui lahan yang sesuai bagi tanaman kopi robusta agar 

penggunaannya dapat lebih optimal.  Usaha  intensifikasi  yang  dapat  dilakukan 

oleh masyarakat khususnya petani yaitu tanaman kopi robusta  dapat  ditanam 

dalam polybag agar masalah keterbatasan lahan dapat terpecahkan. 


