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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Agroforestri 

Secara bahasa agroforestri berasal dari dua akar kata yaitu agros dan  

forestri. Agros adalah bahasa Yunani yang berarti bentuk kombinasi kegiatan 

pertanian dengan kegiatan lainnya pada sebuah lahan sedangkan forestry berasal 

dari bahasa inggris yang berarti segala sesuatu berkenaan dengan hutan (kehutanan) 

(Mahendra 2009). Menurut Lahjie (1992) agroforestri merupakan bentuk 

pengelolaan lahan yang memadukan prinsip-prinsip pertanian dan kehutanan. 

Pertanian dalam arti suatu pemanfaatan lahan untuk memperoleh pangan, serat, dan 

protein hewani. Kehutanan untuk memperoleh produksi kayu pertukangan dan atau 

kayu bakar serta fungsi estetik, hidrologi, serta konservasi flora dan fauna.  

Agroforestri adalah suatu sistem tata guna lahan yang bersifat permanen. Tanaman 

semusim maupun tahunan ditanam bersamaan atau dalam rotasi sehingga 

membentuk tajuk-tajuk yang berlapis. Sistem ini memberikan ntungan secara 

biologis maup un ekonomis. Menurut International Council for Reasearch in 

Agroforestry (De Foresta et al. 2000) agroforestri  memiliki beberapa pengertian, 

di antaranya: 

• Agroforestri adalah sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan 

tanaman berkayu (pepohonan, perdu, rotan, dan lain-lain) dengan tanaman 

tidak berkayu atau dapat pula dengan rerumputan (pasture), kadang-kadang 

ada komponen ternak dan hewan lainnya (lebah, ikan) sehingga terbentuk 

interaksi ekologis dan ekonomis antara tanaman berkayu dan komponen 

yang lainnya. 
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• Agroforestri adalah sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan 

tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu (kadang-kadang dengan 

hewan) yang tumbuh bersamaan atau bergiliran pada suatu lahan, untuk 

memperoleh berbagai produk dan jasa sehingga terbentuk interaksi ekologis 

dan ekonomis antar tanaman. 

2.2 Tujuan Agroforestri 

Menurut Bambang Wirawan (2008) tujuan utama dari agroforestri yakni (i) 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya lahan dan hutan 

(ii) meningkatkan kualitas sumber daya alam terutama tanah dan air (iii) 

meningkatkan kesejateraan masyarakat dan meningkatkan peran sertanya dalam 

melindungi sumberdaya alam. Uraian ini mengambarkan bahwa agroforestri dapat 

menjembatani minimal tiga kepentingan yaitu, (i) mitigasi perubahan lingkungan, 

(ii) penggunaan sumberdaya yang efisien dan (iii) peningkatan nilai manfaat sosial 

ekonomi sumberdaya bagi masyarakat. Penelitian selama lebih dari dua puluh tahun 

telah membuktikan bahwa agroforestri dapat meningkatkan produktivitas biologi 

karena lebih menguntungkan dan lebih berkelanjutan dibandingkan dengan 

kehutanan atau pertanian monokultur. 

2.3 Manfaat  Agroforestri 

Martin dan Sherman (1992) menunjukkan bahwa sebenarnya sistem 

agroforestri dapat mencakup keuntungan-keuntungan sebagai berikut : 

1. Dapat mengendalikan surface run off (limpasan permukaan) dan erosi, 

sehingga ini dapat menurunkan kehilangan air, bahan tanah yang hilang dan 

bahan organik serta unsur hara. 
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2. Mempertahankan bahan organik tanah dan aktivitas biologi pada tingkat 

yang sesuai untuk kesuburan tanah. 

3. Dibandingkan dengan sistem pertanian yang biasa dilakukan, sistem 

agroforestri dapat mempertahankan sifat fisik tanah lebih beragam 

(terutama pengaruh bahan organik terhadap perakaran pohon), dapat 

memacu siklus hara yang lebih pendek dan mengefisienkan penyerapan 

unsur hara. Agroforestri juga dapat meningkatkan ketersediaan air tanah 

untuk suatu penggunaan lahan dan masih banyak keuntungan lainnya 

(Anonim, 2006). Dalam mengkaji kesesuaian lahan untuk agroferestri, 

tanaman tahunan merupakan tanaman yang diutamakan atau dipentingkan, 

hal ini karena dalam penelitian intercrapping tanaman yang diutamakan 

adalah tanaman yang mempunyai sifat genetik unggul sehingga nantinya 

resisten terhadap kondisi lingkungan (Satjapradja, 1981).  

Ada beberapa manfaat dari penerapan sistem agroforestri yang biasa 

digunakan yaitu (a) pengolahan dan pemanfaatan lahan yang lebih efektif dan 

efesien, (b) kesinambungan ekologi dan ekonomi tetap terjaga, (c) pendapatan yang 

diperoleh dari praktik agroforestri adalah setara atau bahkan bisa lebih besar 

ketimbang pendapatan di luar agroforestri, (d) waktu panen dapat bervariasi antara 

satu produk agroforestri dengan produk lainnya, dan (e) dapat mengurangi kerugian 

akibat gagal panen terhadap salah satu produk agroforestri. 

Penerapan pola agroforestri pada lahan tegalan mampu menaikkan debit 

base flow dan mampu menurungkan debit peak surface flow jika dibandingkan 

dengan lahan yang tidak menerapkan agroforestri. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

penerapan agroforestri mampu memperbaiki kualitas hasil air. Penerapan pola 
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agroforestri pada lahan tegalan mampu menurungkan konsentrasi sedimen jika 

dibandingkan tanpa penereapan agroforestri. Hal ni menunjukkan penerapan 

agroforestri mampu memperbaiki kuantitas hasi air secara berkelanjutan (Edy 

Junaidi.2013). Keberadaan program agroforestri dapat membantu kehidupan sosial 

eonomi petani peserta agroforestri dalam menyediakan lahan pertanian, lapangan 

pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Bagi petani peserta agroforestri 

yang berhasil meperoleh lahan yang lebih luas dan diperpanjang masa kontraknya. 

Pemberian penghargaan oleh perum perhutani untuk peserta agroforesti yang 

berperan serta dalam pelestarian dan keamanan hutan, sehingga petani lebih 

bersemangan ikut ambil bagian dalam usaha pelestarian hutan. Adanya sosialisasi 

peraturan pengelolaan sumberdaya hutan kepada masyarakat dan memberikan 

sanksi yang berat bagi oknum masyarakat dan perumperhutani yang melanggarnya. 

(Kristiani Telaumbanua. 2003) 

2.4 Pola Agroforestri 

Sistem yang digunakan agroforestri memiliki pola-pola (pattern) tertentu 

dalam mengkombinasikan komponen tanaman penyusunnya satu ruang dan waktu. 

Pola ini dibentuk agar tidak terjadi interaksi negatif antar komponen penyusun. 

Interaksi engatif yang terjadi bisa berupa kompetisi yang tidak sehat dalam 

memperebutkan unsur hara, cahaya matahari, air serta ruang tumbuh. Akibat dari 

kompetisi tersebut adalah salah satu tanaman bisa tertekan bahkan mati karena 

pengaruh tanaman lainnya. Tajuk pohon yang terlalu lebat menyebabkan cahaya 

matahari tidak sampai ke strata di bawahnya yang merupakan tempat tumbuh 

tanaman pertanian sehingga terjadi perbutan unsur hara (nutrisi) yang akhirnya 

merugikan tanaman pertanian (Ida Rosita. 2012). 
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Vegara (1981) mengklasifikasikan pola tanaman agroforestri dalam beberapa 

bentuk, antara lain: 

1. Tress along border, yaitu pola penanaman pohon di bagian pinggr lahan dan 

tanaman pertanan berada di bagian tengah pohon-pohon yang ditanaman 

mengelilingi lahan, biasanya difungsikan sebagai pagar ataupun pembatas 

lahan 

2. Alternate rows, yaitu model penanaman agroforestri yang menempatkan 

pohon dan tanaman pertanian secara berselang-seling. 

3. Alley cropping, yaitu pola penanaman agroforestri yang menempatkan 

pohon di pinggir kan dan kiri tanaman pertanian. Pola ini memiliki 

beberrapa keuntungan, diantaranya menghasilkan mulsa dan fiksasi 

nitrogen oleh tanaman sehingga produktivitas lebih meningkat 

menghasilkan kayu dan pakan ternak, melindungi tanaman dari pengaruh 

angin kencang dan cahaya berlebih, serta keuntungan aspek konservasi 

tanah 

4. Random mixture, yaitu pola penanaman acak dimana antara tanaman 

pertanian dan pohon ditanam tidak teratur. 

2.5 Pengertian dasar 

✓ Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,  

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara 

kelangsungan hidupnya.(UU 26/2007)  
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✓ Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, 

vegetasi dan benda-benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya 

terhadap penggunaan lahan (Arsyad, 2006 dalam Muta’ali 2012)  

✓ Kesesuaian Lahan: Kecocokan suatu jenis lahan tertentu untuk penggunaan  

tertentu. 

✓ Peruntukan lahan harus sesuai dengan kesesuaian lahan untuk menjamin 

keberlanjutan kehidupan dari makhluk hidup yang berkehidupan di 

dalamnya. Jika tidak sesuai: 

Ganti/evaluasi peruntukan, pindahkan kegiatan di ruang (..lahan) yang 

sesuai, rekayasa ruang (..lahan) (jika dimungkinkan). 

✓ Dua analisis penting dalam analisis sumberdaya lahan yaitu, analisis 

kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan.  Analisis kesesuaian lahan 

merupakan spesifikasi kemampuan lahan. 

✓ Kemampuan Lahan adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat  

tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk 

mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan. 

✓ Kesesuaian Lahan adalah kecocokan suatu jenis lahan tertentu untuk 

penggunaan tertentu. 

✓ Satuan Lahan adalah bagian dari  lahan yang mempunyai karakteristik yang 

spesifik. Sembarang bagian dari lahan yang menggambarkan karakteristik 

lahan yang jelas dan nyata, tidak peduli bagaimana caranya dalam membuat 

batas-batasnya. 
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2.6 Kesesuaian Lahan 

Kesesusaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk  

kegunaan tertentu. Misalnya untuk pertanian tanaman tahunan atau semusim. 

Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini atau setelah diadakan 

perbaikan. Lebih spesifik lagi kesesuaian lahan tersebut ditinjau dari sifat-sifat fisik 

lingkungannya yang terdiri atas iklim, tanah, topografi, hidrologi dan drainase 

sesuai untuk usaha tani atau komoditas tanaman yang produktif. Dalam penentuan 

kesesuaian lahan ada beberapa cara yaitu dengan perkalian parameter, penjumlahan 

atau dengan menggunakan hukum minimum yaitu membandingkan (matching) 

antara kualitas dan karakteristik lahan sebagai parameter dengan kriteria kelas 

kesesuaian lahan yang telah disusun berdasarkan persyaratan tumbuh tanaman. 

(Abdullah. 1996). 

Menurut Bambang Wirawan (2008), kesesuaian lahan adalah gambaran 

tingkat kecocokan sebuah unit lahan untuk suatu penggunaan tertentu nantinya, 

yang punya penekanan tajam dalam mencari lokasi yang mempunyai sifat-sifat 

dalam hubungannya dengan produktivitas dan juga penggunaannya. Untuk dapat 

mengetahui kesesuaian lahan tertentu maka perlu suatu tindakan evaluasi lahan 

untuk mengumpulkan informasi tentang potensi lahan tersebut. Evaluasi lahan 

merupakan suatu proses pendugaan potensi sumber daya lahan untuk berbagai 

penggunaan. Pengambilan keputusan dalam pemanfaatan lahan-lahan untuk tipe 

penggunaan pertanian harus direncanakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan 

syarat-syarat penggunaan dan potensi lahan yang akan diperuntukkan, sehingga 

diperoleh suatu hasil yang sesuai harapan tanpa merusak potensi lahan. Evaluasi 

kesesuaian lahan dan analisis usaha tani merupakan dasar perencanaan penggunaan 



11 

 

lahan, sebab dapat menggambarkan keadaan lahan sekarang dan keadaan potensial 

lahan sebagai akibat perbaikan lahan. 

Kesesuaian lahan menunjukkan kelas lahan yang dihasilkan berdasarkan 

data yang ada, dengan mempertimbangkan asumsi atau usaha perbaikan dan tingkat 

pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala atau faktor-faktor 

pembatas yang ada disetiap satuan peta. Namun usaha perbaikan yang dilakukan 

harus sejalan dengan tingkat penilaian kesesuaian lahan yang akan dilaksanakan. 

Klasifikasi kesesuaian pada lahan, memanfaatkan informasi yang diperoleh dari 

informasi sumber daya lahan. Klasifikasi ini hanya faktor tanah dan lahan yang 

sangat berperan. Data tanah dan lahan lebih banyak menggunakan hasil survai 

lapang, karena informasi yang diperlukan dari sumber lain mempunyai tingkat skala 

yang lebih kecil dan bersifat umum (Nugroho et al, 1997). 

Berbagai pendekatan yang berbeda dalam evaluasi sumberdaya lahan untuk 

kehutanan telah dikembangkan, yang meliputi pendekatan dengan menggunakan 

faktor ganda (Ross, 1984). Menurut Sitorus (1985), pendekatan menggunakan satu 

faktor meliputi : (a) klasifikasi lokasi (tapak), yaitu merupakan hubungan antara 

pertumbuhan pohon atau tegakan dan lokasi, (b) klasifikasi medan (terrain), yang 

memfokuskan pada hubungan antara operasi medan dan kondisi untuk pemanenan, 

(c) klasifikasi tanah, dimana sifat tanah menentukan klasifikasi hutan, (d) metode 

fisiografik, yang menggunakan faktor-faktor seperti iklim, bahan induk, relief, sifat 

tanah dan regim air. 
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2.7 Kualitas dan Karakteristik Sistem Lahan 

Dalam kegiatan survei dan pemetaan sumberdaya lahan, bagian lahan satu 

dengan yang lain, dibedakan berdasarkan perbedaan sifat-sifat lingkungan fisiknya. 

Pemisahan ini penting untuk keperluan analisis dan interpretasi dalam menilai 

potensi atau kesesuaian lahan bagi suatu tipe penggunaan.Untuk keperluan evaluasi 

lahan hutan, sifat-sifat lingkungan fisik suatu sistem lahan hutan dapat dirinci ke 

dalam kualitas lahan (land qualities). Kualitas lahan adalah sifat-sifat atau atribut 

yang kompleks dari suatu sistem lahan, yang mempunyai keragaman (perfomance) 

tertentu yang akan berpengaruh terhadap kesesuaiannya terhadap bagi penggunaan 

tertentu. Pada umumnya, kualitaas lahan ditetapkan dari pengertian karakteristik 

lahan. Setiap kualitas lahan dapat terdiri dari satu karakteristik lahan umunya 

mempunyai hubungan satu sama lainnya di dalam pengertian kualitas lahan. 

Ditinjau dari peranannya, kualitas lahan dapat berperan positif atau negatif 

terhadap suatu penggunaan lahan, tergantung dari sifat-sifatnya. Kualitaslahan yang 

berperan positif yaitu yang sifatnya menguntungkan bagi suatu penggunaan. 

Kualitas lahan berperan negatif apabila keberadaannya akan merugikan terhadap 

penggunaan tertentu, dan sifatnya dapat berperan sebagai faktor penghambat atau 

pembatas. 

Jumlah kualitas lahan cukup banyak, namun untuk kepentingan evaluasi 

lahan pada umumnya dipilih dan ditentukan sesuai dengan keperluan. Regim 

temperatur (radiasi matahari, suhu, dan kelembaban udara) merupakan kualitas dan 

karakteristik sistem lahan yang tidak dapat dilakukan perbaikan dan dapat sebagai 

faktor pembatas dalam penilaian kesesuaian lahan. Ketersediaan air (bulan kering 

dan curah hujan) merupakan kualitas dan karakteristik sistem lahan yang masih 
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dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan sedang ( modal menengah dan teknik 

pertanian sedang) atau tingkat pengengolaan tinggi ( modal relatif besar, umumnya 

dilakukan oleh perusahaan besar atau pemerintah), yaitu dengan sistem irigasi atau 

pengairan (Senawi, 1999). 

2.8 Klasifikasi kesesuaian lahan 

Klasifikasi pada dasarnya adalah pengelompokan objek tertentu yang sama 

atau sejenis dan pemisahan objek yang berbeda (Nelson dkk, 1978). Dalam 

kaitannya dengan evaluasi lahan maka ada juga istilah klasifikasi lahan. Klasifikasi 

lahan didefinisikan sebagai pengaturan satuan-satuan lahan ke dalam berbagai 

kategori berdasarkan sifat-sifat suatu lahan atau kesesuaiannya untuk berbagi 

penggunaan. 

Klasifikasi lahan dapat diselesaikan dengan cara membagi lahan ke dalam 

bagian-bagian yang lebih kecil yang merupakan satuan-satuan lahan yang lebih 

seragam untuk memperoleh deskripsi yang lebih sederhana dan lebih tepat. Setiap 

satuan lahan tersebut merupakan suatu jalur (tract) lahan yang untuk tujuan prektis, 

mempunyai karakteristik yang dianggap seragam untuk untuk tipe penggunaan 

lahan (land utilization type) yang diusulkan. Satuan lahan yang dimaksud adalah 

sistem lahan hutan, yaitu suatu satuan lahan yang memiliki keseragaman iklim 

bentuk lahan, kelerengan, tingkat erosi dan jenis tanah (Senawi, 1999). 

Struktur klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka FAO (1976) dapat 

dibedakan menurut tingkatannya, yaitu tingkat Ordo, Kelas, Subkelas dan Unit. 

✓ Ordo adalah keadaan kesesuaian lahan secara global. Pada tingkat ordo 

kesesuaian lahan dibedakan antara lahan yang tergolong sesuai dan lahan yang 

tidak sesuai. Batas kriterianya adalah sebagai berikut 
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1) Ordo S : Sesuai (Suitable). Lahan yang termasuk ordo ini adalah lahan yang 

dapat digunakan untuk suatu penggunaan tertentu secara lestari, tanpa atau 

dengan sedikit resiko kerusakan terhadap sumberdaya lahannya 

2) Ordo N : Tidak Sesuai (Not Suitable). Lahan yang termasuk pada ordo ini 

mempunyai pembatas sedemikian rupa sehingga akan mencegah suatu 

penggunaan secara lestari. 

✓ Kelas adalah keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo. Kelas ini dalam 

simbolnya diberi nomor urut yang ditulis di belakang simbol ordo dan 

menunjukkan tingkat kelas yang menurun dalam suatu ordo. Berdasarkan 

tingkat detail data yang tersedia pada masing-masing skala pemetaan, kelas 

kesesuaian lahan dibedakan menjadi:  

1) Untuk pemetaan tingkat semi detail (skala 1:25.000-1:50.000) pada 

tingkat kelas, lahan yang tergolong ordo sesuai (S) dibedakan ke dalam 

tiga kelas, yaitu: lahan sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), dan sesuai 

marginal (S3). Sedangkan lahan yang tergolong ordo tidak sesuai (N) 

tidak dibedakan ke dalam kelas-kelas. 

2) Untuk pemetaan tingkat tinjau (skala 1:100.000-1:250.000) pada 

tingkat kelas dibedakan atas Kelas sesuai (S), sesuai bersyarat (CS) dan 

tidak sesuai (N). 

• Kelas S1 (Sangat sesuai) : Lahan tidak mempunyai faktor pembatas 

yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau 

faktor pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap 

produktivitas lahan secara nyata. 
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• Kelas S2 (Cukup sesuai) : Lahan mempunyai faktor pembatas, dan 

faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, 

memerlukan tambahan masukan (input). Pembatas tersebut biasanya 

dapat diatasi oleh petani sendiri. 

• Kelas S3 (Sesuai marginal) : Lahan mempunyai faktor pembatas yang 

berat, dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap 

produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak 

daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas 

pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau 

campur tangan (intervensi) pemerintah atau pihak swasta. 

• Kelas N (tidak sesuai) : Lahan yang karena mempunyai faktor 

pembatas yang sangat berat dan/atau sulit diatasi. 

✓ Subkelas adalah keadaan tingkatan dalam kelas kesesuaian lahan. Kelas 

kesesuaian lahan dibedakan menjadi subkelas berdasarkan kualitas dan 

karakteristik lahan (sifat-sifat tanah dan lingkungan fisik lainnya) yang menjadi 

faktor pembatas terberat, misal Subkelas S3rc, sesuai marginal dengan 

pembatas kondisi perakaran (rc=rooting condition). 

✓ Unit adalah keadaan tingkatan dalam subkelas kesesuaian lahan, yang 

didasarkan pada sifat tambahan yang berpengaruh dalam pengelolaannya. 

Contoh kelas S3rc1 dan S3rc2, keduanya mempunyai kelas dan subkelas yang 

sama dengan faktor penghambat sama yaitu kondisi perakaran terutama faktor 

kedalaman efektif tanah, yang dibedakan ke dalam unit 1 dan unit 2. 

 


