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APLIKASI ANALISIS
LANSEKAP
KESESUAIAN LAHAN UNTUK
TANAMAN PERKEBUNAN PADA
LASEKAP

KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN
PERKEBUNAN
Suhu : 25 – 28 0C
Curah hujan : 1700 – 2500
Tekstur : halus – sedang
Bahaya erosi : sangat rendah
Lereng : < 8%
Batuan permukaan : < 5%
Batuan singkapan : < 5%
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TANAMAN
PERKEBUNANPADA
LANSEKAP FLUVIAL

III. SUNGAI BAGIAN ATAS
DAN TENGAH
 Solum dangkal (tidak sesuai
sesuai))
 Lereng curam (tidak sesuai
sesuai))
 Ketinggian tempat diatas 1000 m dpl (tidak
sesuai)
 Tekstur yang berbatu, kerakal, kerikil, dan
pasir yang lepas (tidak sesuai
sesuai))
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TANAMAN PERKEBUNAN
PADA VOLKANIK
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V.2. Volkan Tameng (Shield
Volcano)
• Volkan dengan lereng landai terbentuk
karena erupsi lava basaltik pada suhu
tinggi. ( sesuai)
• Lereng dekat puncak sekitar 5o dimana
lava paling panas dan paling cair
membeku dan berangsur-angsur lereng
meningkat mendekati 12o ke bagian
bawah (dasar) dimana lava lebih dingin
cenderung menumpuk. ( sesuai)
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V.2.1. Tameng Membulat (Rounded Shield)
Volkan tameng dengan bentuk cembung
membulat (agak sesuai)
V.2.2. Plateu
Volkan tameng dengan permukaan
relatif datar dengan dinding
dinding--dinding terjal
di sekitarnya
sekitarnya.. (agak sesuai)

V.3. Aliran Lahar Lebih Tua
(Older Lahar Flow)
Aliran bahan-bahan piroklastika hasil erupsi
gunungapi yang telah lama diendapkan,
baik langsung dari erupsi (lahar panas)
atau karena jenuh air dari hujan atau air
kepundan. (tidak sesuai)
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V.3.1. Lahar Bagian Atas (Upper part)
Bagian aliran lahar yang terletak
berdekatan dengan sumber lahar (tidak
sesuai)
V.3.2. Lahar Bagian Tengah (Middle part)
Bagian aliran lahar antara bagian atas
dan bagian bawah (agak sesuai)
V.3.3. Lahar Bagian Bawah (Lower part)
Bagian aliran lahar yang terletak di
sekitar ujung aliran (agak sesuai)

1) BRAIDED

Braided stream:
stream:
stream with shallow channel in coarse
alluvium carrying multiple threads of fast
flow that subdivides and rejoins
repeatedly and continually shifts in
position (tidak sesuai)
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V.4. Kipas Volkanik (Volcanic
Fan)
V.4.1. Bagian Atas (Upper part)
Bagian kipas volkan yang terdapat
berdekatan dengan celah tempat
keluarnya bahan tersebut ( sesuai)
V.4.2. Bagian Tengah (Middle Part)
Bagian kipas volkan yang terdapat di
antara bagian atas dan bawah (sesuai)
V.4.3. Bagian Bawah (Lower Part)
Bagian kipas volkan yang terdapat
dengan ujung aliran (sesuai)
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V.5. Kerucut Anakan (Adventives
Cone)
Kerucut volkan yang terbentuk bukan pada kawah
utama, tetapi pada anak-anak kawah/kawah
tambahan di sekitar kawah utama. ( sesuai)

V.6. Dataran Volkanik (Volcanic Plain)
Dataran (plain) yang terbentuk oleh lava atau
bahan lain hasil letusan gunungapi. (kurang
sesuai – sesuai)

V7.
Lungur Volkan (Volcanic
Ridges)
Bukit-bukit memanjang dengan bahan volkanik.
V.7.1. Perbukitan Volkan (Volcanic Hill)
Lungur volkan dengan lereng > 15 % dan
perbedaan tinggi 50 – 300 m. ( sesuai)
V.7.2. Pegunungan
Volkan
(Volcanic
Mountain)
Lungur volkan dengan lereng > 15 % dan
perbedaan tinggi 50 – 300 m. ( sesuai)
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V.10. Intrusi (Intrusion)
Penerobosan magma melalui celah/retakan/
patahan dalam kulit bumi, membeku di bawah
permukaan kulit bumi yang kemudian muncul ke
permukaan karena erosi.
V.10
10..1. Perbukitan Intrusif (Intrusion Hill)
bentuk wilayah berbukit (lereng 15 – 30 % dan
perbedaan tinggi 50 – 300 m) sesuai)
V.10
10..1. Pegunungan Intrusif (Intrusion Mountain)
bentuk wilayah bergunung (lereng > 30 % dan
perbedaan tinggi > 300 m). ( sesuai)

TANAMAN PERKEBUNAN
PADA KARTS
 Tanah belum berkembang
 Tipic Ustipsament,0Ustipsament,0-3,agak datar,tebing
subresen,endapan pasir
 Lithic Usthorthent,50Usthorthent,50-60%,berbukit,kompleks
hogsbeck,endapan pasir berkapur
 Lithic usthortents,15usthortents,15-25%,berbukit,perbukitan
angkatan,batu pasir dam batu lanau
 Typic Fluvaquents,0Fluvaquents,0-3%,agak datar,dataran aluvial
antar perbukitan,endapan liat dan pasir.
 Agak sesuai – sesuai (sangat tergantung pada
kedalam solum)

9

01/04/2011

10

