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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang 

Institut Teknologi Sumatera akan membangun Kebun Raya sebagai upaya 

memenuhi 3 slogan utama yaitu Smart, Friendly, dan Forest Campus. 

Pembangunan Kebun Raya ini akan menjadikan provinsi Lampung sebagai daerah 

pertama yang memiliki 2 Kebun Raya di Sumatera. Sebelum dilakukaan 

pembangun Kebun Raya ITERA, studi kelayakan tanah sangat penting dilakukan 

disekitar daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi tanah dan 

persebaran kesuburan tanah sehingga dapat ditentukan jenis tanaman yang tepat 

untuk ditanam pada area tersebut.  

Untuk mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah dapat digunakan analisis dari 

berbagai parameter fisika, kimia, dan biologi tanah, termasuk data kandungan unsur 

hara makro dan mikro tanah. Unsur hara makro adalah unsur-unsur yang diperlukan 

tanah dalam jumlah yang banyak, sedangkan unsur hara mikro adalah unsur-unsur 

yang diperlukan tanah dalam jumlah yang sedikit. 

Allred et al. (2008) telah melakukan survei geofisika untuk investigasi 

ketebalan soil (tanah yang subur) dan tingkat kesuburannya itu sendiri untuk bidang 

pertanian pada kedalaman nol sampai dua setengah meter dibawah permukaan. 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, untuk mengetahui kesuburan tanah, selain 

dilakukan analisis data fisika dan kimia tanah, seperti pH, temperatur, kelembaban, 

intensitas cahaya, dilakukan juga pengukuran sifat kemagnetan melalui pengukuran 

suseptibilitas serta pengukuran geofisika dengan menggunakan metode magnetik 

dalam mendapatkan informasi nilai anomali magnetik. Terkait sifat kemagnetan 

batuan, Hunt (1991) menyatakan bahwa suseptibilitas magnetik dapat digunakan 

untuk mengetahui kandungan besi yang ada dalam tanah. Besi merupakan mineral 

utama untuk fotosintesis karena besi berperan membentuk klorofil (Warmada et al. 

2019). Selain itu Santoso et al. (2019), menyatakan bahwa nilai suseptibilitas 

magnetik berbanding lurus dengan nilai pH. 
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Selanjutnya dilakukan analisis terhadap semua data fisika dan kimia tanah, 

serta data hasil pengukuran geofisika dengan menggunakan metode magnetik. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik statistik sederhana 

seperti korelasi dan regresi multivariabel, sehingga dapat diketahui persebaran 

tanah yang subur serta dapat diketahui pula parameter mana yang lebih berpengaruh 

terhadap tingkat kesuburan tanah. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pola persebaran kesuburan tanah berdasarkan pH, temperatur, 

kelembaban, dan intensitas cahaya tanah pada daerah Kebun Raya 

ITERA? 

2. Bagaimana persebaran nilai suseptibilitas magnetik tanah dan anomali 

magnetik pada daerah Kebun Raya ITERA? 

3. Bagaimana tingkat kesuburan tanah pada daerah Kebun Raya ITERA? 

4. Bagaimana korelasi antara data pH, temperatur, kelembaban, intensitas 

cahaya, suseptibilitas magnetik tanah, dan anomali magnetik, serta data 

apa yang paling berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah? 

 

1.3    Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pola persebaran kesuburan tanah berdasarkan pH, temperatur, 

kelembaban, dan intensitas cahaya tanah pada daerah Kebun Raya ITERA. 

2. Mendapatkan nilai suseptibilitas magnetik tanah dan anomali magnetik 

pada daerah Kebun Raya ITERA. 

3. Mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah pada daerah Kebun Raya 

ITERA. 

4. Mengetahui korelasi antara data pH, temperatur, kelembaban, intensitas 

cahaya, suseptibilitas magnetik tanah, dan anomali magnetik, serta 

mengetahui data apa yang paling berpengaruh terhadap tingkat kesuburan 

tanah. 
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1.4    Batasan Masalah 

Ruang lingkup atau Batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan pada daerah Kebun Raya ITERA dengan luas 

75.000 m2. 

2. Penelitian ini difokuskan untuk analisis persebaran tingkat kesuburan 

tanah di lokasi penelitian. 

3. Metode yang digunakan yaitu kemagnetan batuan dan magnetik dengan 

bantuan data-data kimia tanah (pH, kelembaban, temperatur, dan intensitas 

cahaya). 

 

1.5    Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi kepada pihak pengelola Kebun Raya ITERA 

terkait pola tingkat kesuburan tanah didaerah Kebun Raya ITERA. 

2. Berdasarkan informasi tersebut pihak pengelola Kebun Raya ITERA dapat 

melakukan upaya untuk mengelola tanah dengan lebih baik dan dapat 

menentukan tanaman apa yang cocok sehingga produktivitas tanah dan 

tanaman dapat terjaga. 

 

1.6    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun sebagai berikut: 

1. BAB I: Pendahuluan 

BAB I berisi tentang hal-hal yang melatar belakangi penulis melakukan 

penelitian ini, tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat, dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II: Teori Dasar 

BAB II membahas teori medan magnet, medan magnet bumi, medan 

magnet luar, kebun raya, tanah, pH tanah, temperatur tanah, kelembaban 

tanah, dan intensitas cahaya tanah. 

3. BAB III: Tinjauan Geologi 
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BAB III membahas tinjauan geologi yang berisi fisiografi dan stratigrafi 

daerah penelitian. 

4. BAB IV: Metodologi Penelitian 

BAB IV berisi tentang waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, 

prosedur penelitian, dan metode penelitian. 

5. BAB V: Hasil dan Pembahasan 

BAB V berisi tentang data hasil penelitian dan pembahasan. 

6. BAB VI: Kesimpulan dan Saran 

BAB VI berisi tentang kesimpulan dan saran. 

  


