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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang agraris yang kaya akan sumberdaya 

pertanian. Besarnya potensi pertanian Indonesia menjadikan sektor pertanian 

memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian 

nasional. Dalam mendukung pembangunan pertanian negara, Indonesia 

mengarahkan pembangunan pertanian kedepan untuk menciptakan 

kedaulatan pangan rakyat secara berdaulat (Kementerian Pertanian, 2016). 

Untuk mencapai pembangunan pertanian yang maju, lahan merupakan 

sumberdaya yang sangat penting, sehingga harus dikelola sebaik mungkin. 

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan 

komoditas pertanian yang sangat besar, sehingga dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2019-2024 

disebutkan bahwa Jawa Timur merupakan lumbung pangan dan pendukung 

terbesar terhadap ketersediaan pangan nasional. Hal tersebut terbukti dengan 

sebagaimana disebut oleh Kementerian Pertanian bahwa Jawa Timur 

memiliki lahan budidaya padi terbesar, yakni seluas 2,29 juta Ha. Namun 

disisi lain, semakin pesatnya laju pembangunan mengakibatkan penyusutan 

lahan pertanian. Penyusutan luas lahan pertanian pada tahun 2019 tercatat 

sebesar 9.597 hektar yang berdampak pada penurunan peranan sektor 

pertanian. Menurut Arifin & Maharani (2001), penyebab utama terjadinya 

penurunan peran sektor pertanian adalah pertumbuhan produksi pertanian 

yang masih terlalu berbasis pada ketersediaan lahan. Kondisi tersebut sangat 

mempengaruhi sektor pertanian. Luas lahan pertanian yang semakin menurun 

akan sejalan dengan menurunya luas tanam tanaman pertanian dan 

menurunya hasil produksi pertanian. 
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Gambar 1.1 Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Sumber : http://agroindonesia.co.id/ 

Lahan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dalam 

pengelolaannya harus memerhatikan potensinya, sehingga tetap terjaga 

keseimbangan ekologinya. Lahan merupakan sumberdaya alam yang 

digunakan dalam kegiatan manusia, seperti pertanian, industri, permukiman, 

atau daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah (Siswanto, 

2006). Secara filosofis, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi terhadap 

kehidupan, terlebih di Indonesia yang merupakan negara dengan corak 

agraris. Arahan pemanfaatan lahan diperlukan untuk mendukung 

pengembangan usaha pertanian. Lahan pertanian yang dikelola sesuai dengan 

potensinya akan memberikan dampak positif terhadap pengelola lahan 

tersebut, sehingga tanaman pertanian yang dibudidayakan pada lahan yang 

berpotensi tinggi akan tumbuh dengan baik dan menghasikan tanaman 

pertanian yang berkualitas serta menghasilkan produksi pertanian yang lebih 

baik. Namun, lahan pertanian yang dikelola dengan tidak memerhatikan nilai 

potensi lahan akan mendorong perubahan lahan tersebut menjadi lahan kritis.  

Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami atau dalam proses kerusakan 

fisik, kimia, atau biologi yang akhirnya dapat membahayakan fungsi 

hidrologi, produksi pertanian, permukiman, dan kehidupan sosial ekonomi 

dari daerah lingkungan pengaruhnya (Kuswanto dalam Hanafiah, 2005). 
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Kabupaten Magetan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa 

Timur yang memiliki potensi pada bidang pertanian. Secara topografi 

Kabupaten Magetan berada pada ketinggian 60 sampai dengan 1.660 meter 

diatas permukaan laut dengan suhu udara antara 16 – 26 oC dan dengan 

adanya ketersediaan air yang cukup menjadikan Kabupaten Magetan 

memiliki potensi untuk pengembangan usaha pertanian. Ketersediaan air di 

Kabupaten Mgaetan meliputi 148 sumber mata air yang merupakan mata air 

dari 14 sungai. Lahan merupakan sumberdaya sangat penting dalam 

pengembangan usaha pertanian, namun pada era zaman modern ini 

permasalahan akan lahan seakan menjadi buah bibir yang selalu 

diperbincangkan. Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan 

akan lahan ikut meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan 

kemudian menjadikan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-

pertanian. Berikut Gambar 1.2 yang menyajikan grafik pertambahan jumlah 

penduduk di Kabupaten Magetan. 

 

 

Gambar 1.2. Pertambahan Jumlah Penduduk di Kabupaten Magetan 

Sumber : BPS Kabupaten Magetan 

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan 

Pangan (TPHPKP) Kabupaten Magetan dalam permasalahan dan isu-isu 

strategis yang tertuang dalam Rencana Staregis (RENSTRA) Tahun 2018-
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2023 menjelaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi dalam 

pembangunan usaha pertanian adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian 

menjadi lahan non-pertanian. Alih fungsi lahan tersebut menyebabkan 

berkurangnya luas lahan pertanian  yang akan berakibat pada penurunan luas 

tanam dan luas panen. Berikut Gambar 1.3 yang menyajikan grafik penurunan 

luas lahan pertanian sawah di Kabupaten Magetan. 

 

 

Gambar 1.3. Penurunan Luas Lahan Sawah (Ha) di Kabupaten Magetan 

Sumber : BPS Kabupaten Magetan 

Gambar 3 menunjukan penurunan luas lahan sawah (Ha) di Kabupaten 

Magetan sebesar 128 Ha dari tahun 2007 hingga tahun 2018, kondisi tersebut 

membuat Bupati Kabupaten Magetan menetapkan Peraturan Daerah 

(PERDA) No 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan pada 23 Februari 2021 untuk upaya perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga tercipta ketahanan pangan 

di Kabupaten Magetan. Sekretaris Daerah Ir. Hergunadi, M.T menjelaskan 

mengenai latar belakang ditetapkannya PERDA tersebut adalah dalam upaya 

pembangunan pertanian berkelanjutan, peralihan struktur ekonomi dari sektor 

pertanian menjadi ekonomi sektor industri dan jasa mengakibatkan terjadinya 

alih fungsi lahan pertanian yang berdampak terhadap produksi pangan, 
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lingkungan serta kesejahteraan masyarakat pertanian. Perubahan struktur 

ekonomi ditandai dengan merosotnya pangsa sektor primer (pertanian), 

meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan pangsa sektor tersier 

(jasa) kurang lebih konstan (Kariyasa, 2006). Berikut Tabel 1.1 yang 

menyajikan persentase kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Magetan atas 

dasar harga berlaku. 

Tabel 1.1 Persentase Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Magetan Atas 

Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 

Jenis Lapangan 

Usaha 
2016 2017 2018 2019 2020 

Pertanian 33,67 32,07 30,63 29,35 30,60 

Industri 35,14 36,35 37,47 37,96 36,84 

Jasa-jasa 31,17 31,59 31,89 32,69 32,54 

Sumber : BPS Kabupaten Magetan, diolah 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa persentase kontribusi sektor pertanian 

terhadap PDRB relatif menurun dalam lima tahun terakhir, sedangkan 

kontribusi sektor industri dan jasa terhadap PDRB relatif meningkat dalam 

lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukan bahwa telah terjadi perubahan 

struktur ekonomi di Kabupaten Magetan dimana peran sektor primer 

(pertanian) mulai bergeser menuju ekonomi sektor sekunder dan tersier 

(industri dan jasa), dimana dengan berubahnya sektor perekonomian tersebut 

pasti akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan lahan yang menyebabkan 

tingginya tingkat alih fungsi lahan. Oleh karena itu, diperlukan landasan 

hukum untuk melindungi lahan pertanian yang dapat menyebabkan alih 

fungsi yang tidak terkendali terhadap lahan pertanian, sehingga lahan yang 

dimanfaatan dapat sesuai dengan kemampuannya. 

Evaluasi lahan memiliki peranan penting dalam perencanaan 

pemanfaatan lahan. Lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan kemampuannya 
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akan menghasilkan kesesuaian terhadap tanaman pertanian, sehingga 

menghasilkan produksi hasil pertanian yang optimal. Indeks Potensi Lahan 

(IPL) dapat digunakan untuk perencanaan pemanfaatan lahan, sehingga hasil 

dari indeks potensi lahan dapat berguna untuk evaluasi lahan dan rencana 

pemanfaatan lahan. Nilai indeks potensi lahan berguna untuk memberikan 

gambaran mengenai tinggi rendahnya potensi suatu lahan. Tinggi rendahnya 

indeks potensi lahan ditentukan oleh parameter pendukung, yaitu kelerengan, 

litologi, jenis tanah, hidrologi dan kerawanan bencana sebagai faktor 

pembatas. Semakin tinggi nilai indeks potensi lahan, maka semakin produktif 

lahan tersebut. Dalam PP No 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, 

menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW). Oleh karena itu, perencanaan pemanfaatan lahan 

perlu dilakukan dengan melihat potensi lahan tersebut, agar kesesuaian dan 

kelestariannya tetap terjaga pada masa sekarang dan pada masa yang akan 

datang. 

Perkembangan zaman menjadikan pemanfaatan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) penting digunakan dalam kebutuhan pemetaan. SIG adalah 

sebuah sistem informasi berbasis komputer yang didesain untuk 

mengumpulkan, mengelola, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan 

informasi spasial (Prahasta, 2009). Dengan memanfaatkan SIG dapat 

memberikan kemudahan untuk mengambil keputusan khususunya yang 

berkaitan dengan aspek keruangan. Sistem informasi geografis dapat 

digunakan untuk keperluan analisis Indeks Potensi Lahan (IPL). Kemampuan 

SIG dalam melakukan analisis spasial menggunakan tumpang susun 

(overlay) memudahkan pengelolaan beberapa faktor yang mempengaruhi 

potensi lahan, sehingga dapat hasilkan data indeks potensi lahan yang di 

visualisasikan dalam bentuk peta. Dengan adanya SIG, pengambilan 

keputusan terkait masalah spasial seperti indeks potensi lahan dapat 

dilakukan dengan mudah dan cepat. Indeks potensi lahan berbasis sistem 

informasi geografis memberikan visualiasi yang menarik dan memudahkan 

pembaca untuk mengetahui indeks potensi lahan. 
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Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, maka perlu dilakukan 

peninjauan Kembali terhadap lahan pertanian agar lahan pertanian yang 

dimanfaatkan sesuai dengan potensi lahannya dan lahan pertanian yang 

berpotensi tinggi memiliki keselarasan terhadap Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) sehingga rencana pola ruang Kabupaten Magetan tidak 

menjadikan kerusakan lahan yang disebabkan ketidaksesuaian pemanfaatan 

lahan dengan potensi lahannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Indeks Potensi Lahan (IPL) Pada Lahan 

Pertanian di Kabupaten Magetan” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terurai tersebut, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana agihan indeks potensi lahan di Kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana agihan potensi lahan pertanian di Kabupaten Magetan? 

3. Bagaimana kesesuaian potensi lahan pertanian terhadap RTRW di 

Kabupaten Magetan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang terurai 

diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis agihan indeks potensi lahan di Kabupaten Magetan. 

2. Menganalisis agihan potensi lahan pertanian di Kabupaten Magetan. 

3. Menganalisis kesesuaian potensi lahan pertanian terhadap RTRW di 

Kabupaten Magetan. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Sebagai bahan acuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan 

Dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) Kabupaten Magetan dalam 
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perencanaan pemanfaatan lahan pertanian untuk program peningkatan 

poduksi/produktivitas pertanian. 

2. Sebagai referensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Kabupaten Magetan untuk bahan pertimbangan dalam perencanaan 

pemanfaatan lahan di Kabupaten Magetan 

3. Dapat dijadikan referensi oleh instansi lain yang terkait, petani, dan 

masyarakat dalam rencana pengolahan lahan agar lahan yang 

dimanfaatkan sesuai dengan potensi lahannya. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1. Telaah Pustaka 

1.5.1.1.Lahan 

Lahan adalah suatu hamparan tanah di permukaan bumi yang 

karakteristiknya mencakup semua atribut yang dapat diduga bersifat 

mendaur dari biosfer, atmosfer, tanah, geologi, hidrologi, populasi 

tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia pada masa lampau dan 

masa kini (FAO dalam Indah, 2019). Lahan merupakan sumberdaya yang 

ada dipermukaan bumi yang digunakan untuk usaha pertanian, permukiman 

industri dan lainnya. Lahan merupakan sepetak tanah yang memiliki sifat 

dan kemampuan beserta segala sesuatu yang ada diatasnya termasuk 

kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan (Fitriani, 2013).  

Pengertian di atas menjelasakan bahwa lahan merupakan sumberdaya 

alam yang tersusun atas beberapa komponen yang dikelompokan menjadi 

dua, yaitu komponen struktural yang biasa disebut karakteristik lahan dan 

komponen fungsional yang biasa disebut kualitas lahan. Kualitas lahan 

merupakan unsur lahan yang menentukan tingkat kemampuan dan 

kesesuaian suatu lahan terhadap penggunaan tertentu. Oleh karena itu, lahan  

penting untuk mendukung kegiatan manusia dalam berbagai hal. 

Pentingnya peranan lahan bagi kehidupan manusia mengharuskan 

pengelolaan terhadap lahan yang lestari sehingga tetap terjaganya 
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keseimbangan ekologi. Lahan yang dikelola dengan baik maka fungsi dari 

lahan tersebut akan tetap terjaga. 

 

1.5.1.2.Lahan Pertanian 

Lahan pertanian adalah sumberdaya utama bidang pertanian yang 

digunakan atau diusahakan dalam bidang pertanian untuk memporduksi 

tanaman pertanian, Sedangkan menurut UU No. 41/ 2009, Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang 

ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna 

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan 

pangan nasional. 

Lahan pertanian mempunyai unsur-unsur yang dapat diukur seperti 

struktur tanah, tekstur tanah, distribusi air, temperatur, drainase, jenis 

vegetasi dan sebagainya. Lahan yang baik untuk pertanian adalah lahan 

yang memberikan kondisi tumbuh tanaman pertanian. Lahan pertanian 

mempunyai berberapa sifat, yaitu karakteristik lahan, kualitas lahan, 

pembatas lahan, persyaratan penggunaan lahan dan perbaikan lahan. 

Menurut FAO (1976), lahan pertanian diklasifikasikan menjadi beberapa 

jenis, yaitu lahan garapan, lahan tanaman permanen, dan lahan 

penggembalaan. Jenis lahan pertanian di Kabupaten Magetan secara umum 

merupakan lahan garapan, yaitu lahan yang ditanami tanaman setahun 

seperti padi, jagung, kacang-kacangan, ubi, sayuran dan lain sebagainya 

termasuk lahan tidur yang mempu digarap namun sedang tidak digarap. 

 

1.5.1.3.Potensi Lahan 

Informasi mengenai potensi sumberdaya lahan berisi mengenai berbagai 

aspek sumberdaya yang berguna sebagai bahan kajian untuk mengetahui 

kecocokan peruntukan lahan. Lahan dikatakan potensial apabila memiliki 

tingkat kesuburan yang tinggi dan mempunyai daya dukung terhadap 

kebutuhan manusia. Lahan potensial adalah lahan subur yang tingkat 

produktivitasnya masih tinggi yang apabila dikelola dengan baik dapat 
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memberikan dampak positif untuk manusia. Lahan potensial erat kaitannya 

dengan lahan pertanian sehingga lahan potensial menambah nilai ekonomis 

lahan tersebut. 

Lahan potensial adalah sebidang lahan yang dapat memberikan produk 

pertanian secara optimal per-tahun per-satuan luas (Chandranegara, 2014). 

Ciri-ciri lahan potensial antara lain: 

1. Bentuk topografi hampir datar 

2. Mempunyai kedalaman efektif (solum) lebih dari 100 cm 

3. Umumnya mempunyai drainase yang baik 

4. Mudah diolah 

5. Mempunyai kapasitas menahan air yang baik 

6. Subur dan responsif terhadap pemupukan 

7. Tidak terancam bencana 

Pengelolaan lahan harus sesuai dengan kemampuan lahan agar tidak 

menurunkan produktivitas lahan. Kemampuan lahan merupakan sifat dasar 

kesanggupan lahan memberikan hasil untuk penggunaan tertentu secara 

optimal dan lestari (Putra, 2012). Lahan yang memiliki potensi akan lebih 

mudah untuk dimanfaatkan. Potensi lahan menjadi salah satu acuan untuk 

menunjang rencana pemanfaatan lahan. Di era zaman sekarang pemanfaatan 

lahan dilakukan semena-mena dengan tidak memikirkan kemampuan serta 

fungsi lahan dan tanpa memikirkan efek secara berkepanjangan, hal tersebut 

menjadikan produktivitas lahan menurun sehingga menimbulkan lahan 

kritis. 

 

1.5.1.4.Indeks Potensi Lahan 

Indeks potensi lahan adalah upaya penilaian terhadap lahan sesuai 

dengan potensi yang dimiliki lahan tersebut yang dinyatakan dalam angka 

(Suharsono dalam Muttaqin, 2016). Analisis indeks potensi lahan 

merupakan proses yang dilakukan dengan mengelompokan lahan kedalam 

beberapa kategori berdasarkan parameter pembanding kualitas lahan agar 
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diketahui kemampuan lahannya. Manfaat dari indeks potensi lahan antara 

lain : 

1. Mengetahui nilai potensi lahan pada suatu kawasan serta memberikan 

informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan 

terhadap pengelolaan lahan sehingga lahan dapat dimanfaatkan secara 

efektif 

2. Sebagai bahan masukan kegiatan perencanaan pemanfaatan lahan 

3. Penunjuk kondisi lahan di suatu wilayah yang bertujuan untuk 

kesejahteraan 

4. Mendukung peruntukan penggunaan lahan untuk kesesuaian lahan 

5. Sebagai bahan untuk perencanaan kualitas pertanian, perkebunan, dan 

kehutanan 

Besarnya nilai indeks potensi lahan didasarkan oleh beberapa 

parameter penentu, yaitu kemiringan lereng, litologi, jenis tanah, hidrologi, 

dan kerawanan bencana sebagai faktor pembatas. Semakin besar nilai 

potensi lahannya maka semakin baik kondisi lahan tersebut. 

1. Kemiringan lereng 

Kemiringan lereng menunjukan besarnya sudut lereng dalam 

persen atau derajat. Dua titik yang berjarak horizontal 100 meter yang 

mempunyai selisih tinggi 10 meter membentuk lereng 10 persen 

(Arsyad, 1989). Semakin besar kemiringan lereng, maka jumlah butir-

butir tanah yang terpercik ke bawah oleh tumbukan butir hujan akan 

semakin banyak. Lahan yang memiliki kemiringan lereng yang curam, 

akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan tersebut, karena pada 

kemiringan lereng yang curam lapisan tanah pada bagian atas yang 

tererosi akan semakin banyak sehingga menyebabkan potensi lahan 

tersebut menurun. Sebaliknya, semakin datar suatu lahan maka semakin 

sedikit lapisan tanah pada bagian atas yang tererosi sehingga lahan 

tersebut dapat tidak memiliki resiko tinggi terhadap besarnya percikan 

butir tanah yang terpercik ke bawah sehingga tidak menurunkan 

produkvitas tanah tersebut. 
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2. Litologi 

Litologi merupakan karakteristik batuan yang terdeskripsi 

melalui warna, komposisi mineral, dan ukuran butirnya. Batuan adalah 

bahan utama penyusun tanah. Litologi merupakan parameter untuk 

menentukan indeks potensi lahan. Batuan yang relatif lebih tua 

mengalami pelapukan lebih lanjut, sehingga menghasilkan bahan induk 

tanah lebih banyak. Semakin banyak bahan induk tanah maka semakin 

subur tanah tersebut, sehingga potensi lahan diatasnya semakin tinggi. 

3. Jenis tanah 

Tanah adalah tubuh alam yang terbentuk dan berkembang sebagai 

akibat bekerjanya gaya-gaya alam berupa kombinasi dari iklim dan 

jasad hidup terhadap bahan-bahan alam yang terletak dan dikendalikan 

relief di permukaan bumi dalam rentang waktu tertentu (Purnomo, 

2019). Sedangkan menurut Glinka (1927 dalam Purnomo 2019), tanah 

merupakan tubuh alam yang bebas memiliki ciri morfologi tertentu 

sebagai hasil interaksi antara iklim, organisme, bahan induk, relief, dan 

waktu. Ciri tersebut berpengaruh terhadap kesuburan pada berbagai 

jenis tanah, semakin subur suatu tanah pada suatu lahan maka semakin 

baik potensi lahan tersebut. 

4. Hidrologi 

Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air di bumi dalam segala 

bentuknya baik berupa cairan, padat, maupun gas dan sekaligus 

karakteristiknya baik sifat, siklus, maupun penyebarannya (Salsabila & 

Nugraheni, 2020). Hidrologi merupakan parameter fisik penentu yang 

berpengaruh terhadap penilaian indeks potensi lahan, dalam hal ini 

adalah hidrologi air tanah atau hidrogeologi. Produktivitas air tanah 

yang semakin tinggi dan penyebaran air tanah yang semakin luas sangat 

mempangaruhi potensi lahan di atasnya, sebaliknya jika air tanah 

memiliki produktivitas yang rendah dan penyebaran yang kecil maka 

akan membuat kebutuhan air pada lahan di atasnya tidak mencukupi  

dan akan membuat potensi lahan diatasnya semakin rendah. 
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5. Kerawanan Bencana 

Menurut UN/ISDR (Inter-Agency Secretariat of the International 

Strategy for Disaster Reduction) dalam laporan ahkir BNPB, 2009 

kerawanan adalah potensi kerusakan fisik, fenomena ataupun kegiatan 

manusia yang mengakibatkan kematian, luka-luka, kerusakan properti, 

gangguan ekonomi dan sosial ataupun degradasi lingkungan. 

Kerawanan merupakan fenomena alam yang tidak bisa dikontrol oleh 

kekuatan manusia. 

Kerawanan bencana merupakan faktor pembatas dalam 

penentuan indeks potensi lahan. Kerawanan bencana menjadi faktor 

penggali dalam penentuan indeks potensi lahan. Apabila suatu lahan 

mempunyai potensi yang tinggi namun lahan tersebut berada pada 

kawasan rawan bencana, maka dapat menurunkan indeks potensi lahan 

tersebut. Kerawanan bencana yang digunakan dalam menentukan 

indeks potensi lahan merupakan bencana yang dominan terjadi pada 

wilayah kajian. 

Indeks potensi lahan memberikan informasi mengenai arahan 

pemanfaatan lahan agar sesuai dengan kemampuan dan potensi sumberdaya 

lahan. Informasi indeks potensi lahan penting untuk melakukan evaluasi 

sumberdaya lahan dan mengetahui pemanfaatan lahan secara optimal. 

Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan potensinya akan memberikan hasil 

yang maksimal bagi pengelola lahan tersebut. 

 

1.5.1.5.Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan merupakan penggambaran tingkat kecocokan 

sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Pengertian kesesuaian 

lahan  berbeda dengan keampuan lahan, namun keduanya sering dikaitkan 

dengan indeks potensi lahan. Kemampuan lahan lebih menekankan kepada 

kapasitas berbagai penggunaan lahan secara umum yang dapat diusahakan 

di suatu wilayah, sedangkan kesesuaian lahan adalah kecocokan dari 



 
 

14 
 

sebidang lahan untuk tipe penggunaan tertentu sehingga harus 

mempertimbangkan aspek pengelolaannya. 

Evaluasi kesesuaian lahan mempunyai penekanan yang tajam, yaitu 

mencari lokasi yang mempunyai sifat-sifat positif dalam hubungannya 

dengan keberhasilan produksi atau penggunaannya. Fungsi evaluasi lahan 

adalah untuk memberikan pengertian dan hubungan antara kondisi lahan 

dengan penggunaanya serta memberikan kepada perencana berbagai 

perbandingan pilihan rencana pemanfaatan lahan yang diharapkan sesuai. 

Evaluasi kesesuaian lahan bermanfaat untuk dapat mengetahui potensi suatu 

lahan terhadap penggunaan tertentu. Penggunaan lahan yang sesuai dengan 

potensinya akan memberikan manfaat bagi lingkungan, sebaliknya 

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan potensinya, selain 

menimbulkan kerusakan lahan juga akan menimbulkan masalah yang 

berkepanjangan. 

 

1.5.1.6.Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System 

(GIS) merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang 

untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial 

(bereferensi keruangan) untuk digunakan sebagai acuan analisis terhadap 

kereuangan. Sistem ini me-capture, mengecek, mengintegrasikan, 

memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial 

yang mereferensikan kondisi bumi (Aini, 2007). 

Sistem informasi geografis menyajikan penampakan geografis dan 

kejadian di permukaan bumi secara digital. Penyajian secara digital berarti 

mengubah asli menjadi bentuk gambar digital yang diolah menggunakan 

perangkat komputer. Manfaat dari SIG adalah memberikan kemudahan 

kepada para pengguna atau para pengambil keputusan untuk menentukan 

kebijaksanaan yang akan diambil, khususnya yang berkaitan dengan aspek 

keruangan. Dengan adanya teknologi ini maka akan memudahkan dalam hal 

pemetaan, salah satunya adalah pemetaan lahan. 
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SIG sebagai teknologi untuk analisis data spasial memiliki 

kemampuan yang dikenal dengan 4M, yaitu pengukuran (measurement), 

pemetaan (mapping), pemantauan (monitoring), dan permodelan 

(modelling). 

1. Pengukuran (measurement) 

Aplikasi SIG dapat digunakan untuk menganalisis pengukuran 

melalui komponen data pendukung, seperti untuk mengukur luasan, 

jarak antar titik, mengukur produktivitas, mengukur kerusakan dan lain-

lain. 

2. Pemetaan (mapping) 

Aplikasi SIG dapat digunakan untuk pemetaan yaitu dengan 

memvisualisasikan kenampakan obyek di perumukaan bumi dan 

dipetakan dalam suatu layer. Setiap layer adalah representasi kumpulan 

benda (feature) yang mempunyai kesamaan, seperti layer jalan, layer 

bengunan, layer pemukiman, layer lahan pertanian, dan lain-lain. 

3. Pemantauan (monitoring) 

Aplikasi SIG dapat digunakan untuk keperluan pemantauan suatu 

aktivitas atau suatu kejadian di permukaan bumi, seperti pemantauan 

perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan. 

4. Permodelan (modelling) 

Aplikasi SIG dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses 

pembentukan model suatu gejala atau obyek, karena tidak semua gejala 

atau obyek dapat di gambarkan secara langsung. Penggunaan aplikasi 

SIG dapat memudahkan pengguna dalam hal analisis permodelan suatu 

kajian. 
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Gambar 1.4. Skema 4M dan Manfaat SIG  

Sumber: Reddy, 2008 

Data hasil olah dalam SIG dapat dilakukan tumpang susun (overlay). 

SIG  dapat dimanfaatkan untuk tumpang susun dari berbagai data layer yang 

berbeda untuk menghasilkan data output gabungan. Untuk melakukan 

tumpang susun (overlay) maka setiap data harus memiliki sistem koordinat 

yang sama, sehingga menghasilkan gabungan data yang baik. Ilustrasi 

tumpang susun disajikan pada Gambar 1.5 dibawah ini. 

 

 

Gambar 1.5. Tumpang Susun Layer pada SIG  

Sumber: Huisman Otto dan A. de By Rolf, 2009 

 

Peta potensi lahan pertanian diperoleh dari proses tumpang susun 

(overlay) beberapa layer yang berbeda, yaitu penggunaan lahan pertanian, 

kemiringan lereng, litologi, jenis tanah, hidrologi, dan kerawanan bencana. 

Peta potensi lahan pertanian dihasilkan oleh kemampuan pengukuran 

(measurement) dan pemetaan (mapping) dari aplikasi SIG. Pemetaan 

potensi lahan pertanian akan bermanfaat untuk memberikan informasi 



 
 

17 
 

mengenai potensi lahan khususnya lahan pertanian, sehingga diharapkan 

dalam perencanaan pengelolaan lahan pertanian berdasarkan potensi 

lahannya, agar lahan pertanian yang dikelola dapat memberikan dampak 

positif terhadap pengelola lahan.  

 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yakni : 

Wardani, Sely (2021) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Indeks Potensi Lahan (IPL) di Kabupaten Klaten”. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk (1) Menganalisis nilai indeks potensi lahan di Kabupaten 

Klaten. (2) Menganalisis tingkat potensi lahan pertanian sawah berdasarkan 

nilai indeks potensi lahan di Kabupaten Klaten. (3) Menilai keselarasan alih 

fungsi lahan pertanian ke non-pertanian berdasarkan RTRW di Kabupaten 

Klaten. Metode yang digunakan adalah metode overlay  dengan lima 

parameter penyusun, yaitu kemiringan lereng, litologi, jenis tanah, dan 

hidrologi serta faktor pembatas yaitu kerawanan bencana. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil dari 

penelitin tersebut adalah peta indeks potensi lahan Kabupaten Klaten, peta 

potensi lahan pertanian Kabupaten Klaten, dan  peta keselarasan lahan 

pertanian terhadap RTRW Kabupaten Klaten 

Muryono dan Utami (2020) dengan penelitiannya yang berjudul 

“Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna 

Mendukung Ketahanan Pangan”. Tujuan dari penelitian  tersebut yaitu 

memetakan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan 

(LCP2B) guna mendukung tersajinya data spasial untuk penentuan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Metode yang digunakan adalah 

tumpang susun (overlay) dan matriks kesesuaian antara potensi lokasi LP2B 

dengan penggunaan lahan. Hasil dari penelitian ini yaitu peta kesesuaian 

lokasi LP2B terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Klaten. 
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Dewi, Tesy Nonita (2018) melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Indeks Potensi Lahan (IPL) Terhadap Potensi Pemanfaatan Lahan 

Pertanian Sawah di Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian yang dilakukan Tesy 

bertujuan untuk mengetahui nilai indeks potensi lahan di Kabupaten 

Sukoharjo melalui peta indeks potensi lahan dan menganalisis persebaran 

arahan pemanfaatan lahan pertanian berdasarkan indeks potensi lahan di 

Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan menggunakan pengharkatan 

(skoring) dengan pengharkatan kuantitatif berjenjang, tumpang susun 

(overlay), dan stratified random sampling untuk pengambilan sampel. Hasil 

dari penelitian ini adalah tingkat indeks potensi lahan di Kabupaten 

Sukoharjo serta arahan persebaran pemanfaatan penggunaan lahan 

pertanian berdasarkan indeks potensi lahan di Kabupaten Sukoharjo. 

Gea. S, Ridha. M, dan Damanik. S (2018) melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Potensi Lahan Pertanian Padi Sawah di Kabupaten 

Nias Utara Memanfaatkan Sistem Informasi Geografis”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah kabupaten Nias 

Utara berdasarkan parameter IPL, mengetahui potensi lahan pertanian padi 

sawah di Kabupaten Nias Utara, dan mengetahui kelas IPL penggunaan 

lahan pertanian padi sawah di Kabupaten Nias Utara. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder yang diperoleh 

dari instansi terkait menggunakan teknik overlay dan skoring terhadap 

parameter indeks potensi lahan. Hasil dari penelitian ini yaitu persebaran 

indeks potensi lahan di Kabupaten Nias Utara dan indeks potensi lahan 

penggunaan lahan pertanian padi sawah di Kabupaten Nias Utara.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang 

dilakukan peneliti berlokasi di Kabupaten Magetan dan perbedaan data citra 

satelit yang digunakan, dimana peneliti menggunakan citra satelit Geoeye. 

Untuk mengetahui perbedaan dan perbandingan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 di 

bawah ini. 
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Tabel 1.2. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Sely Wardani (2021) Analisis Indeks 

Potensi Lahan (IPL) 

di Kabupaten Klaten 

1. Menganalisis nilai indeks 

potensi lahan di Kabupaten 

Klaten.  

2.  Menganalisis tingkat 

potensi lahan pertanian 

sawah berdasarkan nilai 

indeks potensi lahan di 

Kabupaten Klaten. 

3. Menilai keselarasan alih 

fungsi lahan pertanian ke 

non-pertanian berdasarkan 

RTRW di Kabupaten Klaten 

 

Metode pengharkatan, 

metode tumpang 

susun (overlay), 

Pengambilan sample 

dengan metode 

purposive sampling. 

1. Peta indeks potensi 

lahan di Kabupaten 

Klaten. 

2. Peta potensi lahan 

pertanian di 

Kabupaten Klaten. 

3. Peta keselarasan 

lahan pertanian 

terhadap RTRW di 

Kabupaten Klaten. 

Slamet Muryono & 

Westi Utami (2020) 

Pemetaan Potensi 

Lahan Pertanian 

Memetakan potensi Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LCP2B) guna 

1. Overlay 

2. Matriks 

kesesuaian 

Peta kesesuaian lokasi 

LP2B terhadap 
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Pangan 

Berkelanjutan Guna 

Mendukung 

Ketahanan Pangan 

mendukung tersajinya data 

spasial untuk penentuan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B). 

 penggunaan lahan di 

Kabupaten Klaten. 

Tesy Nonita Dewi 

(2018) 

Analisis Indeks 

Potensi Lahan (IPL) 

Terhadap Potensi 

Pemanfaatan Lahan 

Pertanian Sawah di 

Kabupaten 

Sukoharjo 

1. Mengetahui nilai indeks 

potensi lahan di Kabupaten 

Sukoharjo melalui peta 

indeks potensi lahan 

2. Menganalisis persebaran 

arahan pemanfaatan lahan 

pertanian berdasarkan 

indeks potensi lahan di 

Kabupaten Sukoharjo 

Metode pengharkatan 

dan tumpang susun 

serta menggunakan 

metode stratified 

random sampling  

untuk pengambilan 

sampel 

1. Nilai indeks potensi 

lahan di Kabupaten 

Sukoharjo 

2. Arahan persebaran 

pemanfaatan lahan 

pertanian 

berdasarkan indeks 

potensi lahan di 

Kabupaten 

Sukoharjo 

Selamat Gea & 

Muhammad Ridha 

Syafii Damanik 

(2018) 

Analisis Potensi 

Lahan Pertanian Padi 

Sawah di Kabupaten 

Nias Utara 

Memanfaatkan 

1. Mengetahui karakteristik 

fisik wilayah kabupaten 

Nias Utara berdasarkan 

parameter IPL. 

1. Pengkarkatan 

(skoring) 

2. Overlay 

1. Peta indeks potensi 

lahan di Kabupaten 

Nias Utara 

2. Peta indeks potensi 

lahan penggunaan 
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Sistem Informasi 

Geografis 

2. Mengetahui potensi lahan 

pertanian padi sawah di 

Kabupaten Nias Utara. 

3. Mengetahui kelas IPL 

penggunaan lahan pertanian 

padi sawah di Kabupaten 

Nias Utara. 

lahan pertanian padi 

sawah di Kabupaten 

Nias Utara 

Muhammad Fahlikal 

Fiqhan (2021) 

Analisis Indeks 

Potensi Lahan (IPL) 

Pada Lahan 

Pertanian di 

Kabupaten Magetan 

1. Menganalisis agihan Indeks 

Potensi Lahan di Kabupaten 

Magetan. 

2. Menganalisis agihan potensi 

lahan pertanian di 

Kabupaten Magetan 

3. Menganalisis kesesuaian 

potensi lahan pertanian 

terhadap RTRW di 

Kabupaten Magetan 

 

1. Pengharkatan 

(skoring) 

2. Purposive 

sampling 

3. Tumpang susun 

(overlay) 

1. Agihan potensi 

lahan di Kabupaten 

Magetan 

2. Agihan potensi 

lahan pertanian di 

Kabupaten Magetan 

3. Kesesuaian potensi 

lahan pertanian 

terhadap RTRW di 

Kabupaten Magetan 

Sumber : Penulis, 2022
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1.6. Kerangka Penelitian 

Lahan merupakan sumberdaya yang vital untuk kebutuhan mahluk 

hidup. Penggunaan lahan sangat beraneka ragam termasuk penggunaan lahan 

pertanian. Lahan pertanian sumberdaya utama penghasil kebutuhan pangan 

bagi mahluk hidup. Pemanfaatan akan lahan menjadi permasalahan besar 

yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak memerdulikan potensi lahan 

dalam usaha pengolahan lahan. Sehingga, yang terjadi adalah pemanfaatan 

lahan yang tidak sesuai dengan potensinya. Lahan yang dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan potensinya menyebabkan kerusakan pada lahan tersebut yang 

menimbulkan dampak negatif pada lahan yang dimanfaatkan sehingga dapat 

berakibat pada kerusakan lahan yang menimbulkan lahan kritis.  

Keterbatasan informasi mengenai potensi lahan menjadi permasalahan 

dalam pemanfaatan lahan. Lahan yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

potensinya akan membuat lahan tersebut tidak optimal untuk diolah. Indeks 

Potensi Lahan (IPL) merupakan upaya untuk melakukan penilaian terhadap 

suatu lahan berdasarkan karaktertistik lahan tersebut. IPL dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu kemiringan lereng, litologi, jenis tanah, hidrologi 

sebagai faktor penentu dan kerawanan bencana sebagai faktor pembatas. 

Semakin tinggi nilai IPL maka semakin tinggi potensi lahan tersebut, 

sehingga pengelolaan lahan yang diasarkan potensinya selain bermanfaat 

bagi pengelola lahan tersebut, bermanfaat juga bagi kelestarian dan 

keseimbangan ekologi pada masa sekarang dan masa yang akan datang. 

Lahan yang berada pada kemiringan lereng yang semakin curam 

menyebabkan permukaan tanah pada lahan akan banyak tererosi, sehingga 

akan menurunkan potensinya. Litologi berhubungan dengan batuan penyusun 

suatu lahan yang berpengaruh dengan bahan induk penyusun tanah pada suatu 

lahan. Semakin tua umur batuan maka menghasilkan banyak bahan induk, 

sehingga semakin subur tanah pada suatu lahan. Jenis tanah merupakan salah 

satu parameter utama penentu indeks potensi lahan. Tingkat kesuburan tanah 

pada suatu lahan didasarkan pada karakteristik dan jenis tanahnya, 

ketersediaan bahan induk dan mineral yang cukup dalam tanah 
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mempengaruhi kesuburan tanah tersebut. Parameter lain penentu indeks 

potensi lahan adalah hidrologi air tanah atau hidrogeologi Lahan yang 

memiliki produktivitas air tanah yang cukup tinggi dapat dikatakan lahan 

yang subur, namun sebaliknya jika suatu lahan memiliki produktivitas air 

tanah yang rendah maka lahan tersebut sulit dimanfaatkan karena lahan 

tersebut cenderung kering. Penentuan indeks potensi lahan juga digunakan 

faktor pembatas yaitu kerawanan bencana longsor. Apabila lahan dengan 

potesi yang tinggi namun lahan tersebut rawan terjadi bencana longsor maka 

akan menurunkan indeks potensi lahannya. 

Kabupaten Magetan merupakan wilayah dengan potensi sektor pertanian 

yang tinggi. Namun, meningkatnya jumlah penduduk dan beralihnya struktur 

ekonomi sektor pertanian menjadi ekonomi sektor industri dan jasa 

menjadikan kebutuhan akan lahan meningkat, sehingga masalah akan lahan 

terjadi dimana-mana, salah satunya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan 

pertanian menjadi non-pertanain mengakibatkan tidak stabilnya luas area 

tanam dan hasil produksi pertanain, sehingga perlu dilakukan evaluasi lahan 

agar lahan yang dimanfaatan sesuai dengan potensinya. Pemanfaatan lahan 

harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar dalam usaha 

pemanfaatan lahan tercipta keseimbangan lingkungan. Evaluasi dilakukan 

untuk mengetahui kesesuaian antara potensi lahan pertanian di Kabupaten 

Magetan dengan RTRW. Untuk melihat gambaran lebih jelas terkait kerangka 

penelitian. dapat dilihat pada Gambar 1.6 dibawah ini. 
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Gambar 1.6. Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis, 2022

1. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk 

2. Perubahan struktur ekonomi pertanian menuju 

industri dan jasa 

3. Alih fungsi lahan 

Lahan pertanian 

Variabel : 

1. Lereng 

2. Hidrologi 

3. Jenis tanah 

4. Litologi 

5. Bencana 

 

Indeks Potensi Lahan 

Potensi Lahan Pertanian 

Kesesuaian potensi lahan pertanian 

terhadap RTRW 

Kabupaten Magetan 
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1.7. Batasan Operasional 

Analisis  

Analisis merupakan kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahakan 

suatu masalah dari suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya. 

Evaluasi kesesuaian lahan  

Evaluasi kesesuaian lahan adalah kegiatan pencocokan lahan untuk tujuan 

tertentu untuk memberikan informasi atau arahan penggunaan lahan sesuai 

dengan penggunaan akan lahan tersebut  

Indeks Potensi Lahan  

Indeks Potensi Lahan merupakan satuan yang digunakan untuk mengetahui 

kesesuaian suatu lahan terhadap penggunaan lahannya berdasarkan potensi 

dan kondisi lahan tersebut. 

Kesesuaian lahan  

Kesesuaian lahan adalah adalah tingkat kecocokan suatu bidang Lahan untuk 

penggunaan tanaman tertentu baik tanaman semusim maupun tanaman 

tahunan (Permentan Tahun 2013 No. 79). 

Lahan 

Lahan adalah tanah dengan ciri kemampuan maupun sifatnya beserta segala 

sesuatu yang terdapat diatasnya termasuk didalamnya kegiatan manusia 

dalam memanfaatkan lahan dalam usaha meningkatkan kualitas hidup 

(Fitriani, 2013). 

Lahan pertanian  

Lahan pertanian adalah lahan yang diperuntukkan bagi aktivitas pertanian 

yang mencakup berbagai bidang seperti bercocok tanam, peternakan, 

kehutanan, dan pengelolaan hasil bumi (Nur, 2018). 

Overlay  

Overlay merupakan sebuah proses penyatuan peta yang terdiri dari beberapa 

layer yang berbeda melalui tumpang susun antar layer tersebut, dimana 

gabungan atara beberapa layer memuat informasi dari layer tersebut.


