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Baris ke Dr 
Hal 

Atas Bwh 
Tertulis Seharusnya 

8 3 - Menurut Wamsley (1995) Menurut Wamsley (1997) 
14 - 12 membantu pertumbuhan membantu dalam mengendalikan pertumbuhan 
15 14 - membutuhkan informasi ... memberikan informasi ....... 
17 3 - 4 - ... dapat dijawab hasil survei tanah yang dilakukan oleh 

Rossiter (2000): 
... dapat dijawab dari  hasil survei tanah menurut  
Rossiter (2000): 

18 15 - ..., KB > 50 %, dekat ..., KB < 50 %, dekat  
20 - 12 menurut USDA – SCS (1989).. DIBUANG 
21 4 - (2005) (2006) 
24 - 5 pada DIBUANG 
26 10 - 

11 
- ..bentuk peta tanah sebagai .. bentuk peta tanah.  Sebagai ... 

30 1 - RIGID GRID SURVEI (112 observation) Survei Grid Kaku (112 pengamatan) 
   ADAPTED GRID SURVEI (90 observation) Survei Grid Bebas (90 pengamatan) 
   FISIOGRAPHIC SURVEI + API (66 observation) Survei Fisiografi + Interpretasi Foto Udara (66 

pengamatan) 
35 6 - untuk  DIBUANG 
37 1 - Tabel 2.3.  Tabel 2.3. Diganti (terlampir) 
44 - 17 -- tanah (Gambar ).  -- tanah (Gambar 3.1. ). 
46 18 - pada  Gambar 3.1.  di bawah ini. 
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57 10 - ... 0.4 cm2 (USDA, 1989) (USDA, 1989) DIBUANG 
73 - 12 ... pengamatan sehingga sehingga  DIBUANG 
128 12 - ..., tetapi tebal tidak  .. ..., tetapi ketebalan tidak ... 
131 - 13 c.  Fragipan : ialah lapisan tanah yang teguh tetapi mudah  

pecah, tetapi dengan kepadatan tinggi. Jika lembab 
mudah pecah, dan tampak memadas jika kering. 

c Fragipan : ialah lapisan tanah yang teguh dan 
memadas jika kering tetapi mudah pecah, jika 
lembab/ basah. 

135 3 - 4 - ... taksa tanah, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Bab 
5.  

... taksa tanah, sesuai seperti dijelaskan dalam Bab 5. 

142 - 14 .... evaluasi lahan adalah adalah adalah DIBUANG  
149 12 - .... pertumbuhan LGP (...) .... pertumbuhan  atau LGP (...) 
150 9 - ... dasar untuk  pengembangan ... dasar untuk perencanaan dan pengembangan 
201 3 - ..., subkelas, unit, dan  unit  DIBUANG 
240 1 - Tabel 10.4. DIGANTI 

243  11 1970, serta Sys dan Frankart tahun 1971. Borden dan 
Warkentin mengembangkan Sys dan Frankart untuk daerah 
tropis dan  pengharkatan irigasi tanah di daerah Antiqua, 
India Barat pada tahun 1974. 

1970, serta Sys dan Frankart tahun 1971 yang keduanya 
dikembangkan untuk daerah tropis dan untuk 
pengharkatan irigasi tanah untuk daerah Antiqua, India 

Barat oleh Borden dan Warkentin pada tahun 1974. 
253 10  Indeks produktivitas tanah = P x T x (N atau S) x O x A x M x 

D x H 
Keterangan:  
P = kedalaman tanah efektif ;  
T = tekstur dan struktur horison  
A ; N = status basa-basa;   
S = kandungan garam-garam terlarut;  
O = bahan organik horison  
A, ; A = kapasitas pertukaran mineral dan keadaan liat di horison  
B ; M = cadangan mineral yang dapat diubah di horison  
B;  D = drainase; H = kadar air tanah. 

Indeks produktivitas tanah = P x T x (N atau S) x O x A x M 
x D x H 
Keterangan: P = kedalaman tanah efektif ; T = tekstur dan 

struktur horison A ; N = status basa-basa;  S = kandungan 
garam-garam terlarut; O = bahan organik horison A, ; A = 
kapasitas pertukaran mineral dan keadaan liat di horison B ; 
M = cadangan mineral yang dapat diubah di horison B;    D 
= drainase; H = kadar air tanah. 
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268 - 2  
Nilai sekrang = Nilai akan datang [_____100% ______] lama usaha 
                                                           100% + bunga % 
 
1.000 diperoleh dalam 10 tahun dengan bunga 21% 
100 + 21 [    100 %     ]10 = 1.000 * 0,826410   =   148,64 
 

 
Nilai sekarang = Nilai akan datang [      100%  ____  ] lama usaha 
                                                           100% + bunga % 
Contoh perhitungan:  
1.000 diperoleh dalam 10 tahun dengan bunga 21% 
1.000*[      100         ]10 = 1.000 * 0,826410  =  148,64 
                 100 + 21 
 

273 11 - Menyebar, maka sulit untuk menentapkan suatu nilai terhadap  Terhadap  DIBUANG 

273 15 - Sistem informasi geografi (SIG)  merupakan alat yang ideal untuk 
melakukan analisis spasial dan sebagai hasil dari analisis ALES, dan 
dapat digunakan sebagai lapisan data dalam sistem ini. Namun 
demikian, sangat memungkinkan menggunakan ALES untuk 
mengevaluasi delineasi atau satuan pengelolaan yang memiliki lokasi 
yang spesifik dan  untuk mendefinisikan karakteristik lahan spasial 
misalnya letak dari pasar, kedekatannya dengan daerah yang 
dilindungi dan lain-lain. ALES juga sangat memungkinkan  untuk 
digunakan sebagai  Persyaratan Penggunaan Lahan spasial misalnya 
kedekatan (adjacency) dan dalam pohon keputusan.  

Sistem informasi geografi (SIG)  merupakan alat yang ideal untuk 
melakukan analisis spasial. Hasil dari analisis ALES, dapat 
digunakan sebagai lapisan data dalam SIG. Namun demikian 
dimungkinkan menggunakan ALES untuk mengevaluasi suatu 
delineasi atau suatu satuan pengelolaan yang memiliki lokasi yang 
spesifik. Selain itu juga dimungkinkan untuk mendefinisikan 
karakteristik lahan spasial misalnya letak dari pasar, kedekatannya 
dengan daerah yang dilindungi dan lain-lain, yang kemudian ikut 
dipertimbangkan dalam membuat pohon keputusan.  

 

 


