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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kentang (Solanum Tuberosum L.) merupakan salah satu tanaman sayuran yang 

mendapatkan prioritas dalam pengembangannya karena mempunyai nilai ekonomis 

yang tinggi dibandingkan sayuran lainnya. Terdapat banyak wilayah yang 

merupakan kawasan sentra produksi kentang, salah satunya adalah Kota Batu yang 

merupakan salah satu sentra produksi kentang di Provinsi Jawa Timur. Mata 

pencaharian masyarakat Kota Batu yang kebanyakan adalah petani menjadikan 

sektor pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, dan salah satu 

komoditas yang banyak dibudidayakan adalah tanaman kentang (BPS Batu, 2016).  

Salah satu kendala umum yang sering terjadi kepada para petani, tidak 

terkecuali petani kentang adalah tingginya pengeluaran yang dibutuhkan selama 

proses penanaman. Pengeluaran tersebut digunakan para petani untuk 

memanipulasi agroklimat dengan tujuan meningkatkan hasil produksi mereka. 

Selain pengeluaran yang tinggi dan terkadang sia – sia, permasalahan lainnya 

adalah kurangnya pengetahuan para petani terhadap kemungkinan adanya risiko 

yang terjadi akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya informasi yang sesuai agar permasalahan tersebut dapat diatasi dan petani 

kentang dapat melakukan kegiatan budidaya kentang secara efisien serta ramah 

lingkungan. Salah satu teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah dengan melakukan kajian kesesuaian lahan (Djaenudin, Marwan, Subagjo, 

& Hidayat, 2011). 
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Kajian kesesuaian lahan dalam bidang pertanian merupakan suatu proses 

penilaian potensi lahan untuk tanaman tertentu secara spesifik berdasarkan sumber 

daya alam yang ada (Aditiyas, Haji, & Rahadi, 2014). Kegiatan ini dilakukan 

dengan menggunakan bantuan sistem informasi geografis. Penggunaan lahan yang 

sesuai untuk tanaman kentang tidak hanya dapat memangkas pengeluaran untuk 

merekayasa sumber daya alam seperti pemupukan dan pengapuran, namun juga 

dapat menghindarkan petani dari risiko yang dapat terjadi akibat penggunaan lahan 

yang tidak sesuai. Maka dari itu, penerapan kajian kesesuaian lahan pada proses 

budidaya tanaman, dapat membantu petani untuk melaksanakan kegiatan budidaya 

tanaman secara efisien dan ramah lingkungan. 

Dari hal diatas, dapat diketahui bahwa saat ini kajian kesesuaian lahan akan 

sangat membantu para petani kentang di wilayah Kota Batu dalam kegiatan 

budidaya tanaman kentang, melalui informasi mengenai wilayah dengan kesesuaian 

lahan yang sesuai. Selain itu, hasil dari kajian kesesuaian lahan juga dapat 

digunakan oleh pemerintah kota untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penyusunan program pertanian di Kota Batu, sehingga dapat memberikan 

dampak positif dalam kegiatan budidaya tanaman kentang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesesuaian lahan tanaman kentang di Kota Batu? 

2. Bagaimana potensi tingkat kesesuaian lahan tanaman kentang di Kota 

Batu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji tingkat kesesuaian lahan tanaman kentang di Kota Batu. 

2. Menentukan peta kesesuaian lahan potensial tanaman kentang di Kota 

Batu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian di harapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai sumber informasi bagi petani kentang di Kota Batu agar dapat 

mengetahui potensi lahan untuk produksi tanaman kentang. 

2. Sebagai sumber informasi bagi pemerintah Kota Batu dan sebagai 

pertimbangan dalam penyusunan program pertanian khususnya untuk 

tanaman kentang. 

3. Menambah khasanah keilmuan kepada pembaca, sehingga dapat di jadikan 

refrensi bagi peneliti sejenis. 

 


