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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kondisi fisik lahan 

bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kondisi fisik lahan yang 

sering dinyatakan dengan potensi lahan sangat menentukan kemampuan lahan 

suatu daerah dan menentukan penggunaan lahan beserta pengelolaan yang tepat 

sehingga dapat dicapai produktivitas yang optimal. Berkembangnya suatu daerah 

menyebabkan adanya penggunaan lahan yang semakin kompleks dan beragam. 

Peningkatan jumlah penduduk memberikan andil yang cukup besar dalam 

perubahan penggunaan lahan, dengan bertambahnya jumlah manusia yang 

mendiami permukaan bumi diikuti perkembangan kegiatan usaha dan budidaya 

maka semakin bertambah pula tuntutan kehidupan yang dikehendaki untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Pengertian lahan meliputi seluruh kondisi lingkungan dimana tanah 

merupakan salah satu bagiannya. Unsur-unsur lahan meliputi jenis tanah, kondisi 

lingkungan (iklim, sumber air, topografi dan penggunaan lahan). Peningkatan 

kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan di suatu daerah baik untuk 

keperluan produksi pertanian maupun untuk keperluan yang lainnya memerlukan 

pemikiran yang seksama dalam mengambil keputusan pemanfaatan yang paling 

menguntungkan dari berbagai sumber daya lahan (Sitorus, 1985). Pemanfaatan 

tersebut harus memperhatikan nilai potensi lahan terhadap kondisi fisik seperti 

tingkat kesuburan dan topografi sehingga tetap memperhatikan keseimbangan 

ekologinya untuk digunakan lebih lanjut dan dihasilkan hasil pertanian yang baik 

dan berkualitas. 

Peningkatan kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan di 

Kabupaten Sragen baik untuk keperluan produksi pertanian maupun untuk 
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keperluan yang lainnya memerlukan pemikiran yang seksama dalam mengambil 

keputusan pemanfaatan yang paling menguntungkan dari berbagai sumber daya 

lahan. Pemanfaatan tersebut harus memperhatikan nilai potensi lahan terhadap 

kondisi fisik seperti tingkat kesuburan dan topografi sehingga tetap 

memperhatikan keseimbangan ekologinya untuk digunakan lebih lanjut dan 

dihasilkan hasil pertanian yang baik dan berkualitas di Kabupaten Sragen. 

Penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Sragen memiliki luasan yaitu 40.037,93 

ha atau sekitar (42,52%) dari luas wilayah Kabupaten Sragen (BPS, 2006). 

Berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Sragen dikarenakan semakin 

tingginya jumlah penduduk yang tidak terkendali, sehingga banyak lahan yang 

berpotensi untuk pertanian digunakan sebagai lahan permukiman dan 

pembangunan berbagai industri. Dari tahun 1981 sampai dengan 1998 Kabupaten 

Sragen terdapat pengurangan lahan sawah sebesar 7.224 ha dengan rata-rata per 

tahun sebesar 401 ha (Data Survey Pertanian BPS 1978-1998 dalam Bambang 

Irawan, 1998). Selain peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan 

permukiman yang semakin berkembang, masih terdapat permasalahan dalam 

perencanaan lahan yaitu kurang tersedianya data yang lengkap dan akurat tentang 

potensi sumber daya lahan di suatu daerah yang bersangkutan. Untuk dapat 

melakukan evaluasi dan perencanaan secara baik diperlukan ketersediaan data dan 

berbagai informasi pada daerah yang dikaji. Indeks potensi lahan pertanian 

merupakan data penting yang dapat digunakan dalam memberikan evaluasi dan 

informasi mengenai potensi lahan pertanian di Kabupaten Sragen untuk dapat 

memanfaatkan lahan secara optimal.  Ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 

Sistem Informasi Geografis diharapkan mampu mengetahui indeks potensi lahan 

pertanian dengan pemetaan memanfaatkan data-data yang berpengaruh di 

Kabupaten Sragen. 

Penggunaan lahan dalam suatu daerah tidak terlepas dari peran 

pemerintah dalam hal penataan ruang. Tujuan utama dari penataan ruang secara 

garis besar adalah untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berpotensi  
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berdasarkan implementasi peraturan perundang-undangan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW). Oleh karena itu, sebagai sebuah Kabupaten yang memiliki 

peraturan daerah tentang RTRW haruslah mampu mengakomodasi berbagai 

potensi keruangan di wilayah tersebut serta mampu meminimalisasi permasalahan 

yang ada, sehingga kemakmuran rakyat dapat diwujudkan.    

Sistem Informasi Geografis merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang mampu memberikan suatu bentuk pengelolaan dan analisa data spasial dan 

data atribut yang dapat digunakan sebagai pemetaan potensi lahan yang 

bersangkutan. Pemetaan potensi lahan pertanian dengan Sistem Informasi 

Geografis dapat dimanfaatkan untuk membantu penggabungan atau tumpang 

susun antara beberapa peta yang berbeda dan berpengaruh membentuk satuan 

pemetaan lahan serta evaluasi lahan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan penelitian yang telah 

dirumuskan maka penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana sebaran indeks potensi lahan di Kabupaten Sragen? 

2. Bagaimana kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

dengan indeks potensi lahan di Kabupaten Sragen? 

Dari kedua permasalahan tersebut penyusun mencoba melakukan 

penelitian tentang evaluasi RTRW tata guna lahan pertanian dan indeks potensi 

lahan dengan menggunakan metode skoring atau pengharkatan dan sistem 

informasi geografis sebagai media untuk mengolah dan menganalisis data. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. mengetahui persebaran indeks potensi lahan dengan membuat peta 

indeks potensi lahan di Kabupaten Sragen; dan 
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2. mengetahui kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  

terhadap indeks potensi lahan di Kabupaten Sragen. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu : 

1. dapat memberikan informasi tentang sebaran distribusi potensi 

sumberdaya lahan dan potensi lahan untuk perencanaan pemanfaatan 

lahan di Kabupaten Sragen; dan 

2. pengembangan ilmu Geografi khususnya dalam analisis sistem 

informasi geografis untuk mengetahui kesesuaian Rencana Tata 

Ruang Wilayah terhadap Indeks Potensi Lahan di Kabupaten Sragen. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

    1.5.1 Evaluasi dan Potensi Lahan 

Evaluasi  lahan adalah proses penilaian sumberdaya lahan untuk 

pertanian maupun non pertanian, meliputi pelaksanaan dan interpretasi penelitian 

sumberdaya lahan dalam rangka mengidentifikasi dan membandingkan macam-

macam kemungkinan penggunaan dan pengaruhnya sesuai dengan tujuan 

evaluasi. Evaluasi potensi sumberdaya lahan yang berkaitan dengan keperluan 

pertanian ditunjang oleh kelompok data tanah, iklim, topografi, formasi geologi, 

dan hidrologi. Data tanah merupakan salah satu bagian dari sumberdaya lahan 

yang berpengaruh langsung dan terus menerus bagi penggunaan pertanian. 

Evaluasi kemampuan lahan pada dasarnya merupakan evaluasi potensi lahan bagi 

penggunaan berbagai sistem pertanian secara luas dan tidak membicarakan 

peruntukan jenis tanaman tertentu ataupun tindakan-tindakan pengelolaannya 

(Sitorus, 1985). Informasi tentang sumberdaya alam, terutama tentang sifat-sifat 

dan faktor-faktor pembatas tanah untuk suatu tujuan-tujuan tertentu sangat 

diperlukan untuk keputusan pengembangan sumberdaya lahan, baik untuk 
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pertanian maupun untuk kepentingan lain agar bermanfaat secara optimal dan 

berkesinambungan.    

Klasifikasi kemampuan lahan adalah pengelompokan lahan kedalam 

satuan-satuan khusus menurut kemampuannya untuk penggunaan yang paling 

intensif dan perlakuan yang diberikan untuk dapat digunakan secara terus 

menerus. Oleh karena itu sistem klasifikasi lahan ini bertujuan untuk 

mengelompokan lahan yang dapat digarap menurut potensi dan penghambatnya 

untuk dapat berproduksi secara lestari. Sistem tersebut didasarkan pada faktor-

faktor penghambat dan potensi bahaya lain yang masih dapat diterima dalam 

klasifikasi lahan (Sitorus, 1985).  

Potensi lahan dinyatakan dengan nilai angka yang disebut dengan IPL 

(Indeks Potensi Lahan). Kajian Indeks Potensi Lahan sangat penting dalam 

penggunaannya yaitu untuk mengetahui relatif lahan yang digunakan untuk 

kegunaan umum dan untuk diketahui kelas kemampuan atau potensi lahannya. 

Besarnya IPL ditentukan oleh pengharkatan 5 faktor perhitungan formula 

rasional berikut (Suharsono, 1994 dalam Halengkara 2007): 

IPL=(R+L+T+H)*B 

Keterangan: 

IPL = Indeks Potensi Lahan 

R =   Harkat Faktor Relief atau Topografi 

L =   Harkat Faktor Litologi 

T =   Harkat Faktor Tanah 

H   =   Harkat Faktor Hidrologi 

B =   Harkat Kerawanan Bencana atau Pembatas  

 

    1.5.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada hakekatnya 

merupakan suatu kebijakan umum pengembangan daerah. Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola 
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pemanfaatan ruang yang diimplementasikan pada struktur wilayah dan kawasan-

kawasan tertentu yang telah ditentukan. Rencana Tata Ruang secara hierarkis dan 

tingkat kewenangannya dapat dibedakan atas : Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 

(RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II 

(RTRWKab/Kota). Provinsi Daerah Tingkat I merupakan daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II merupakan daerah kabupaten/kota sebagai 

daerah otonom. 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 

11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah Kabupaten berwenang dalam 

melaksanakan penataan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi perencanaan tata 

ruang wilayah Kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Rencana tata ruang wilayah 

(RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah 

Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah 

Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang 

wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan 

ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 

wilayah Kabupaten. 

Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten meliputi proses dan prosedur 

penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten. 

Penyusunan RTRW Kabupaten ini dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-

kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, 

kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam Kabupaten 

bersangkutan maupun dengan Kabupaten sekitarnya. Dalam rangka perencanaan 

tata ruang wilayah Kabupaten, perlu disusun pedoman penyusunan RTRW 

Kabupaten sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam penyusunan RTRW 

Kabupaten, baik kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada 

umumnya. Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap 
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kedudukan RTRW Kabupaten dalam sistem penataan ruang dan sistem 

perencanaan pembangunan nasional bagi pemangku kepentingan, kedudukan 

RTRW Kabupaten dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1 Kedudukan RTRW Kabupaten dalam Sistem Penataan Ruang dan 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  No16PRTM2009 

RTRW Kabupaten mempunyai Fungsi yaitu sebagai : 

1. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 

2. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten; 

3. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah 

Kabupaten; 

4. acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan pemerintah, 

masyarakat, dan swasta; 

5. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kabupaten; 
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6. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan 

wilayah Kabupaten ang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, 

pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan 

7. acuan dalam administrasi pertanahan. 

Selain itu RTRW mempunyai manfaat yaitu untuk : 

1. mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten; 

2. mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kabupaten dengan wilayah 

sekitarnya; dan 

3. menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten yang berkualitas. 

Kedudukan RTRW Kabupaten dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan perangkat penataan ruang 

wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara 

hierarki terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang 

wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota. Rencana umum 

tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi. Pemanfaatan ruang 

wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan 

dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan 

antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional 

dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, 

melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, 

koordinasi lintas wilayah Kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan 

fungsi Kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. 

Rencana umum tata ruang Kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke 

dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten/kota yang sesuai 

dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi 

secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke 

dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam 
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operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata 

ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan 

kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok 

dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam 

pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan 

sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana 

rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana 

detail tata ruang.  

Kawasan strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, 

pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 

lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 

Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana umum tata 

ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan 

aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis 

tersebut. Tingkat kedalaman rencana tata ruang kawasan strategis sepenuhnya 

mengikuti luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi. Rencana 

tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau 

menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang diatasnya 

maupun dibawahnya. Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari 

RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan 

yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional. Rencana detail 

tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai 

acuan dalam permberian advise planning dalam pengaturan bangunan setempat 

dan rencana tata bangunan dan lingkungan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No16PRTM2009). 
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    1.5.3 Sistem Informasi Geografis 

Penggambaran keadaan bumi kedalam bidang datar merupakan salah satu 

kebutuhan awal bagi para pengelola dan perencana semberdaya alam maupun 

keperluan militer. Namun penyajian kondisi muka bumi dengan cara manual 

tersebut akan mengalami beberapa hambatan, apabila akan dilakukan perbaikan 

informasi, maupun penggabungan dengan informasi dari sumber lainnya. Adanya 

perkembangan pemanfaatan komputer dalam penanganan data geografis. 

Perkembangan ini terutama dimulai awal tahun 1980-an, dimana personal 

komputer mulai memasuki pasaran. Perkembangan perangkat keras yang 

didominasi PC ini ternyata diikuti oleh adanya perkembangan perangkat lunak 

aplikasi geografi. Salah satu bentuk aplikasi yang berkembang selaras dengan 

perkembangan tersebut diatas adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi berbasis 

komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi 

geografis (Aronoff, 1989 dalam Prahasta, 2001). Secara umum pengertian SIG 

sebagai berikut: “Suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat 

lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara 

efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, 

memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu 

informasi berbasis geografis”. SIG mempunyai kemampuan untuk 

menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, 

menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang 

akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi 

geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai 

dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan 

seperti : lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan. Kemampuan inilah yang 

membedakan SIG dari sistem informasi lainnya. Alasan SIG dibutuhkan adalah 

karena untuk data spatial penanganannya sangat sulit terutama karena peta dan 

data statistik cepat kadaluarsa sehingga tidak ada pelayanan penyediaan data dan 

informasi yang diberikan menjadi tidak akurat. 
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Fasilitas perangkat lunak SIG digital pada dasarnya dapat dirinci menjadi 

3 sub-sistem yang saling terkait, yaitu: (a) sub-sistem pemasukan data, (b) sub-

sistem pemrosesan data, dan (c) sub-sistem (output) pengeluaran data. Analisis 

spasial yang sering diperbincangkan dalam SIG ialah overlay. Overlay kadang 

diistilahkan sebagai tumpang susun dan juga beberapa tulisan menyebutkannya 

sebagai komposit data. Overlay merupakan proses yang digunakan untuk 

menyatukan/ menggabungkan informasi dari beberapa data spasial, baik data 

grafis/geometri maupun data atributnya dan selanjutnya untuk menghasilkan 

informasi baru. ArcGis overlay memiliki beberapa metode, yaitu erase, identity, 

intersect, symetrical difference, union dan update.  

Pembuatan peta Tata Ruang memerlukan sejumlah pengetahuan dari 

berbagai disiplin ilmu, dan perangkat teknologi pemetaan sebagai alat pembuatan 

peta Tata ruang. Salah satu teknologi yang dianggap paling canggih dalam 

kaitannya dengan pembuatan peta Tata ruang adalah teknologi SIG. Dengan 

menggunakan teknologi informasi yang telah berkembang dengan pesat, sebagian 

data dan informasi spasial yang diperlukan dalam perencanaan tata ruang dapat 

dibangun dalam sebuah sistem informasi yang berbasis pada koordinat geografis 

yang lebih dikenal dengan sebutan Sistem Informasi Geografis (SIG). Seiring 

dengan perkembangan teknologi pengolahan data geografis, dalam SIG 

dimungkinkan penggabungan berbagai basis data dan informasi yang 

dikumpulkan melalui peta, citra satelit, maupun survai lapangan, yang kemudian 

dituangkan dalam layer-layer peta. Sistem informasi yang meng-overlay-kan 

beberapa layer tematik diatas peta dasar sungguh membantu proses analisa 

wilayah dan pemahaman kondisi wilayah bagi para perencana, serta dapat 

menghemat waktu karena sebagian proses dilakukan oleh piranti lunak, sehingga 

dengan SIG proses perencanaan tata ruang dapat lebih efisien dan efektif (Imam 

S. Ernawi, 2007). 

 

    1.5.4 Penelitian Sebelumnya  

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat juga penelitian terdahulu yang 

mengkaji tentang indeks potensi lahan di berbagai daerah.  



12 

 

Tabel 1.1. Tabel Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Listumbinang  

Halengkara 

(2007). 

Aplikasi 

Penginderaan 

Jauh untuk 

Kajian 

keserasian 

Potensi Lahan 

dan 

Kependudukan 

di Kabupaten 

Sleman.  

Mengetahui 

peranan 

penginderaan 

jauh untuk 

evaluasi potensi 

lahan dan 

mengetahui 

kondisi 

kependudukan 

di daerah 

penelitian. 

Metode 

pendekatan 

kuantitatif 

berjenjang yaitu 

dengan tumpang 

susun (overlay) 

beberapa peta. 

Evaluasi 

kependudukan 

dengan metode 

pengharkatan 

pada indikator 

kependudukan. 

Potensi 

Lahan dan 

Keserasian 

Potensi 

Lahan 

dengan 

Kependuduka

n Kabupaten 

Sleman. 

2 Rian 

Priyuhadi 

(2008). 

Kajian potensi 

lahan untuk 

pertanian 

berdasarkan 

indeks potensi 

lahan (IPL) di 

Kabupaten 

Kulonprogo 

dengan 

memanfaatkan 

Citra Landsat 7 

ETM+   

Melakukan 

kajian potensi 

lahan pertanian 

berdasarkan 

indeks potensi 

lahan (IPL) di 

daerah 

penelitian 

dengan 

memanfaatkan 

Citra Landsat 7 

ETM+   

Metode 

Pengharkatan 

(skoring) dan 

tumpang susun 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan permukiman yang 

semakin berkembang terdapat permasalahan dalam perencanaan lahan yaitu 

kurang tersedianya data yang lengkap dan akurat tentang potensi sumber daya 

lahan di suatu daerah yang bersangkutan. Peta indeks potensi lahan pertanian 

merupakan data penting yang dapat digunakan dalam memberikan evaluasi dan 

informasi mengenai potensi lahan pertanian di Kabupaten Sragen untuk dapat 

memanfaatkan lahan secara optimal. Penentuan nilai Indeks Potensi Lahan dapat 

dilakukan dengan menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Kelebihan SIG terletak pada kemudahan, kecepatan dan cara analisis sehingga 

penggunaan SIG dalam pengelolaan data penginderaan jauh atau data keruangan 

lainnya menjadi sangat penting terutama dalam hal efisiensi pengelolaan data.  

Untuk mengetahui lokasi indeks potensi lahan pada suatu daerah dapat 

diketahui dengan aplikasi Sistem Informasi Geografi untuk pengolahan data-data 

sekunder yang menjadi parameter dari indeks potensi lahan pada suatu wilayah. 

Parameter yang digunakan antara lain lereng, litologi, jenis tanah, hidrologi, dan 

kerawanan bencana erosi. Peta indeks potensi lahan yang diperoleh akan 

menunjukkan keadaan potensi lahan di daerah kajian secara spasial. 

Sebaran dari indeks potensi lahan di daerah kajian ini selanjutnya 

dihubungkan dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Tata Guna Lahan 

sehingga dapat diketahui hasil evaluasinya. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tata Guna Lahan memiliki jangka waktu selama 20 tahun yaitu dari tahun 2010 

sanpai dengan 2030. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Tata Guna Lahan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu melingkupi seluruh wilayah Kabupaten 

Sragen. Setelah diketahui hubungan spasial antara Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tata Guna Lahan dengan  indeks potensi lahan diharapkan dapat digunakan atau 

sebagai acuan dalam evaluasi peta Rencana Tata Ruang Wilayah Tata Guna 

Lahan. Untuk lebih jelasnya dalam memahami kerangka penelitian ini maka 

digambarkan dalam diagram alir penelitian pada Gambar 1.2 
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Gambar 1.2. Diagram Alir Penelitian. 
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1.7 Metode Penelitian  

Metode penelitian ini berisi tentang gambaran teknis bagaimana data dan 

parameter didapatkan, diukur, dan dianalisis untuk mendapatkan hasil akhir yang 

merupakan tujuan dari penelitian 

    1.7.1  Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a.  Alat 

1. Seperangkat komputer untuk pembuatan laporan dan pembuatan 

peta, dengan spesifikasi: 

 Processor core 2 duo T5750 @ 2Ghz. 

 RAM 1024MB. 

 Video Graphic Adapter (VGA) dengan memory  256 MB. 

2. Software pengolah data: 

 ArcGIS 9.3 untuk pengolahan, inputting data, dan melakukan 

layout peta. 

3. Software pendukung: 

 Microsoft Office Word untuk membuat laporan. 

 Printer Canon iP1200. 

4. GPS untuk survei lapangan. 

5. Kamera Digital untuk pengambilan kenampakan gambar pada 

lokasi atau area sampel. 

 

b. Bahan 

1. Peta Jenis Tanah Kabupaten Sragen skala 1 : 200.000 sebagai 

parameter indeks potensi lahan. 

2. Peta Litologi Kabupaten Sragen skala 1 : 200.000 sebagai 

parameter indeks potensi lahan. 

3. Peta Lereng Kabupaten Sragen skala 1 : 200.000 sebagai 

parameter indeks potensi lahan.  

4. Peta Hidrologi Kabupaten Sragen skala 1 : 200.000 sebagai 

parameter indeks potensi lahan.  
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5. Peta Kerawanan Bencana Erosi Kabupaten Sragen skala 1 : 

200.000 sebagai parameter indeks potensi lahan.  

6. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rencana Tata Guna 

Lahan Digital Kabupaten Sragen Tahun 2010 – 2030 sebagai 

media untuk evaluasi berdasarkan indeks potensi lahan.  

7. Peta Administrasi Digital Kabupaten Sragen untuk mengetahui 

lokasi daerah penelitian.  

 

    1.7.2 Tahap Persiapan 

Persiapan awal yang dilakukan yaitu meliputi studi pustaka terhadap 

literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan 

penentuan jenis data yang akan digunakan sebagai parameter dalam penelitian 

yang akan dilakukan serta metode yang akan digunakan. Tahap ini juga meliputi 

pengumpulan data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sesuai dengan 

parameter berpengaruh, diperoleh dan instansi, dinas atau lembaga terkait, dan 

peta-peta tematik parameter fisik lahan pada daerah penelitian. 

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu parameter fisik. 

Parameter fisik merupakan faktor berpengaruh yang mengacu pada indeks 

potensi lahan yaitu kemampuan lahan secara umum yang dinyatakan dalam suatu 

indeks/angka tertentu. Peta-peta tematik yang menjadi parameter potensi lahan, 

yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, litologi, hidrologi, dan tingkat kerawanan 

bencana erosi sebagai faktor pembatas. Masing-masing parameter tersebut diberi 

harkat sesuai dengan tingkat pengaruhnya pada potensi suatu lahan dan dihitung 

harkat tiap parameter sehingga menghasilkan suatu nilai yang mencerminkan 

potensi lahan. 

 

    1.7.3 Tahap Pelaksanaan, Pengolahan dan Analisis Data 

Tahap ini meliputi pembangunan data sehingga dapat digunakan dalam 

proses analisis data selanjutnya. Kegiatan ini meliputi georeferencing, digitasi, 
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editing, attributing (pemberian data atribut tabel), pengharkatan (skoring), 

tumpang susun (overlay) dari beberapa peta dan parameter yang digunakan. 

a.  Faktor Relief / Lereng (R) 

Kemiringan lereng dan keadaan relief suatu daerah sangat berpengaruh 

terhadap indeks potensi lahan, dikarenakan kemiringan lereng merupakan 

bentuk topografi suatu wilayah dengan kemungkinan erosi dan pengupasan 

permukaan. Daerah dengan kemiringan lereng atau relief datar memiliki 

tingkat relatif baik dan lebih mudah dalam bidang pertanian dan dalam bidang 

lainnya, sedangkan daerah dengan kemiringan lereng atau relief bergunung 

memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam bidang pertanian atau dalam 

bidang lainnya. 

 Tabel 1.2. Harkat Faktor Kemiringan Lereng 

Kelas Kemiringan Lereng Harkat 

I 0 - 5 % 5 

II 5 - 15 % 4 

III 15 - 25 % 3 

IV 25- 45 % 2 

V > 45 % 1 

 Sumber : Suharsono,  dkk. (1994 dalam Halengkara, 2007) 

Tabel 1.3. Harkat Faktor Relief 

Kelas Kemiringan Lereng Harkat 

I Datar – landai 5 

II Berombak – bergelombang 4 

III Berbukit rendah 3 

IV Berbukit 2 

V Bergunung 1 

 Sumber : Suharsono,  dkk. (1994 dalam Halengkara, 2007) 

 

b. Faktor Litologi (L) 

Litologi atau jenis batuan merupakan salah satu faktor penentu potensi 

lahan karena dapat memberikan pengaruh terhadap suatu kemampuan lahan. 
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Batuan terdiri dari senyawa-senyawa kimiawi yang disebut mineral. Mineral-

mineral penyusun batuan tersebut ada yang merupakan unsur tunggal ada juga 

yang merupakan campuran dari berbagai unsur. Litologi atau jenis batuan 

sangat berpengaruh terhadap indeks potensi lahan dikarenakan adanya jenis 

batuan yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah seperti contohnya batuan 

alluvium. Dengan parameter ini tingkat potensi lahan akan semakin detail dan 

terlihat jelas kualitas dari suatu lahan.  

 Tabel 1.4. Harkat Faktor Litologi 

Kode Jenis Batuan Harkat 

Lb Batuan beku massif 5 

Lp Batuan piroklastik 8 

Lk Sedimen klastik berbutir kasar 5 

Lh Sedimen klastik berbutir halus 2 

Lg Sedimen1ampingan dan metamorf 3 

 Sumber : Suharsono,  dkk. (1994 dalam Halengkara, 2007) 

 

c. Faktor Tanah (T) 

Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan 

organik. Tanah memiliki peranan sangat penting bagi penentuan indeks potensi 

lahan dikarenakan tanah menjadi wahana jelajah akar, menyediakan air, udara, 

dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Setiap jenis tanah memiliki 

tekstur dan kedalaman yang beraneka ragam. Tekstur dan kedalaman tersebut 

memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda dan berpengaruh terhadap 

tingkat kemampuan kesuburan tanaman. 

Tabel 1.5. Harkat Faktor Tekstur Tanah 

Kode Kelas Tekstur Jenis Tanah Harkat 

1 Kasar Regosol, Litosol, Organosol 1 

2 Agak kasar Podsolik, Andosol 4 

3 Sedang Aluvial coklat, Mediteran 5 

4 Agak Halus Gley humus, Rensina, Podsol 3 

5 Halus Grumosol, Latosol, Aluvial Kelabu 2 

 Sumber : Suharsono,  dkk. (1994 dalam Halengkara, 2007) 
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Tabel 1.6. Harkat Faktor Kedalaman Tanah 

Kode Kelas Kedalaman 

Tanah 

Jenis Tanah Harkat 

S1 Sangat dalam  

(>100 cm) 

Aluvial, Latosol, Mediteran, Pedsolik, Regosol 

Abu dan Pasir Volkan Intermedier van Volkan, 

Regosol Coklat, Regosol Coklat Keabuan, 

Regosol Coklat Komplek Endapan Pasir Liat 

dan Abu Pasir, Regosol Komplek Abu dan 

Pasir, Volkan Tuffa dan Batuan Volkan 

Intermedier, Regosol Komplek Abu dan Pasir 

Volkan dan Tuffa Intermedier  

5 

S2 Dalam 

(75 – 100 cm) 

Grumosol 4 

S3 Sedang 

(50 – 75 cm) 

Andosol, Podsol 3 

S4 Dangkal 

(30 – 50 cm) 

Renzina, Planosol 2 

S5 Sangat Dangkal 

(<30 cm) 

Glay, Humus, Hidromorf, Regosol Komplek 

Abu dan Pasir Volkan Tuffa dan Batuan 

Volkan Intermedier Kerucut Volkan, Litosol 

1 

Sumber : Suharsono,  dkk. (1994 dalam Halengkara, 2007) 

 

d. Faktor Hidrologi (H) 

Hidrologi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap indeks 

potensi lahan, dikarenakan tingkat kandungan air dalam penilaian sebuah 

potensi lahan. Terdapatnya suatu infiltrasi air dan gerakan air ini merupakan 

suatu faktor-faktor yang saling berkaitan dengan kandungan air yang ada di 

dalam tanah sebagai penunjang kehidupan tanaman yang ada di atas tanah 

tersebut. Dengan tingkat produktifitas dan penyebaran masing-masing air tanah 

ini dapat digunakan sebagai faktor parameter indeks potensi lahan. 

Tabel 1.7. Harkat Faktor Air Tanah 

Kode Air Tanah Harkat 

A1 Produktifitas tinggi, penyebaran luas 5 

A2 Produktifitas sedang, penyebaran luas 4 

A3 Produktifitas sedang – tinggi setepat (lokal) 3 

A4 Produktifitas kecil – sedang setempat (lokal) 2 

A5 Langka air tanah 0 

 Sumber : Suharsono,  dkk. (1994 dalam Halengkara, 2007) 



20 

 

e. Faktor Kerawanan Bencana / Faktor Pembatas 

Faktor erosi merupakan faktor pembatas dari beberapa parameter lain 

yaitu lereng, litologi, jenis tanah, dan hidrologi. Dengan adanya erosi tanah, 

maka lapisan tanah atas yang subur akan rusak dan menjadikan lingkungan 

alam lainnya akan rusak. Penggunaan tingkat kerawanan erosi merupakan 

faktor yang paling berpengaruh untuk digunakan sebagai pembatas, karena 

faktor ini memiliki penghambat dalam indeks potensi lahan.  

 Tabel 1.8. Harkat Faktor Erosi 

Kode Tingkat Kerawanan Erosi Harkat 

E1  Sangat Berat 0.5 

E2 Berat 0.6 

E3 Sedang 0.7 

E4 Ringan 0.8 

E5 Tanpa 1.0 

 Sumber : Suharsono,  dkk. (1994 dalam Halengkara, 2007) 

 

f. Kelas Indeks Potensi Lahan 

Tabel 1.9. Kelas Indeks Potensi Lahan 

Kelas Kelas Potensi Lahan Nilai IPL 

I Sangat Tinggi 32 – 40 

II Tinggi 24 – 31,9 

III Sedang 16 – 23,9 

IV Rendah 8 – 15,9 

V Sangat Rendah 0 – 7,9 

 Sumber : Suharsono,  dkk. (1994 dalam Halengkara, 2007) 

 

Proses tumpang susun atau overlay suatu data grafis adalah 

menggabungkan antara dua atau lebih data grafis baru yang memiliki satuan 

pemetaan (unit pemetaan) gabungan dari beberapa data grafis tersebut. Beberapa 

syarat untuk melaksanakan tumpang susun atau overlay antara lain yaitu skala 
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harus sama, daerah harus sama, dan menggunakan sistem koordinat yang sama 

juga.  

Analisis SIG yang digunakan adalah menggunakan pengharkatan 

(skoring) dan tumpang susun (overlay) terhadap parameter-parameter yang 

digunakan, antara lain relief, lereng, litologi, tekstur tanah, kedalaman tanah, 

kondisi hidrologi air tanah, serta kerawanan bencana (erosi). Parameter yang 

digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Tiap 

parameter diberi skor atau harkat sesuai dengan pengaruhnya terhadap potensi 

lahan daerah kajian. Skor dari tiap parameter tersebut kemudian dijumlahkan 

(pendekatan berjenjang), kecuali parameter kerawanan bencana (erosi). Faktor 

kerawanan bencana ini merupakan faktor penghambat yang nantinya digunakan 

sebagai faktor pengali pada hasil penjumlahan skor dari parameter-parameter 

lainnya. Hasil analisis tersebut adalah unit satuan pemetaan spasial berupa Indeks 

Potensi Lahan. Potensi lahan diklasifikasikan menjadi lima kelas, yaitu kelas I 

(sangat tinggi), kelas II (tinggi), kelas III (sedang), kelas IV (rendah), dan kelas V 

(sangat rendah). Penentuan Indeks Potensi Lahan tersebut kemudian dievaluasi 

dengan menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah Tata Guna Lahan Kabupaten 

Sragen tahun 2010-2030.  

Dalam penelitian ini tumpang susun atau overlay dilakukan sebanyak dua 

kali. Pertama, tumpang susun terhadap parameter-parameter penentu indeks 

potensi lahan yang telah dilakukan pengharkatan. Dalam melakukan tumpang 

susun peta parameter indeks potensi lahan tersebut dilakukan dengan metode 

kuantitatif yaitu metode pemberian harkat pada setiap parameter penentu yang 

digunakan, kemudian dikalikan dengan faktor pembatas. Hasil yang didapatkan 

adalah berupa peta indeks potensi lahan Kabupaten Sragen. Kedua, hasil yang 

didapatkan adalah peta kesesuaian RTRW tata guna lahan tahun 2010-2030 

terhadap indeks potensi lahan dengan metode subjective matching yaitu teknik 

matching (pencocokan) dengan menggunakan pertimbangan subjektif dalam 

penentuan kelas kesesuaian lahan. Pembagian peta RTRW tata guna lahan dibagi 

sesuai penggunaannya yaitu pertanian dan non pertanian, pembagian jenis tersebut 
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digunakan sebagai evaluasi kesesuaian terhadap indeks potensi lahan. Pembagian 

jenis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.10. 

Tabel 1.10. Pembagian jenis penggunaan RTRW tata guna lahan berdasarkan 

pertanian dan non pertanian 

No RTRW Tata Guna Lahan 
Pembagian Jenis 

Penggunaan 

1 Permukiman Perkotaan Non Pertanian 

2 Permukiman Perdesaan Non Pertanian 

3 Rencana Kawasan Industri Non Pertanian 

4 Kawasan Cagar Budaya Ilmu Pengetahuan Non Pertanian 

5 Pariwisata Non Pertanian 

6 Sawah Irigasi Pertanian 

7 Sawah Tadah Hujan Pertanian 

8 Tegalan Pertanian 

9 Belukar/Semak Pertanian 

10 Hutan Lindung Pertanian 

11 Hutan Produksi Pertanian 

12 Rumput Pertanian 

13 Rencana Peternakan Pertanian 

14 Cagar Alam Pertanian 

15 Kebun Pertanian 

Sumber : Analisis 2012 

Pembagian jenis penggunaan pada pertanian yaitu tegalan, rumput, 

rencana peternakan, kebun, hutan produksi, belukar / semak, hutan lindung, cagar 

alam, rumput, hutan produksi, sawah irigasi dan sawah tadah hujan, apabila jenis 

penggunaan pertanian tersebut terletak pada indeks potensi lahan sedang, tinggi 

dan sangat tinggi maka dikelaskan pada kelas sesuai, sedangkan apabila sawah 

atau pertanian tersebut terletak pada indeks potensi lahan rendah maka dikelaskan 

pada kelas tidak sesuai. Sedangkan pada non pertanian yaitu permukiman kota, 

permukiman pedesaan, pariwisata, kawasan cagar budaya ilmu pengetahuan, dan 

rencana kawasan industri berada pada indeks potensi lahan rendah, sedang, tinggi, 



23 

 

dan sangat tinggi maka dikelaskan pada kelas sesuai. Penggunaan metode ini 

sangat cocok digunakan dikarenakan lokasi indeks potensi lahan yang tinggi dan 

telah digunakan untuk penggunaan lahan lain misalnya bangunan tidak akan bisa 

digunakan untuk pertanian kembali. Penentuan kesesuaian RTRW tata guna lahan 

berdasarkan indeks potensi lahan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.11. 

Tabel 1.11. Penentuan kesesuaian RTRW tata guna lahan berdasarkan indeks 

potensi lahan 

No Indeks Potensi Lahan 
RTRW Tata Guna Lahan 

Non Pertanian Pertanian 

1 Rendah Sesuai Tidak Sesuai 

2 Sedang Sesuai Sesuai 

3 Tinggi Sesuai Sesuai 

4 Sangat Tinggi Sesuai Sesuai 

Sumber : Analisis 2012 

 

    1.7.4  Tahap Penyelesaian 

1. Survei Lapangan dan Penentuan Titik Sampel 

Kegiatan survey lapangan dilakukan untuk mencocokan antara 

data peta yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan serta untuk 

mengetahui tingkat akurasi Indeks Potensi Lahan yang telah dilakukan. 

Selain itu kegiatan survey lapangan juga digunakan untuk mengetahui 

kesesuaian tata guna lahan pada suatu lahan di unit satuan pemetaan 

potensi lahan. Metode pengambilan titik sampel menggunakan 

Stratified Random Sampling yaitu metode pengambilan sampel acak 

terstratifikasi dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-

kelompok yang homogen yang disebut strata, dan kemudian sampel 

diambil secara acak dari tiap strata tersebut. Penentuan titik sampel 

dilakukan guna mendapatkan titik koordinat dan untuk survei lapangan 

atau proses reinterpretasi citra.  
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2. Layout Peta  

Layout peta dilakukan untuk memperbagus tampilan peta. Tahap 

ini meliputi pembuatan tampilan peta berskala 1 : 200.000 dan dicetak 

dalam kertas ukuran kuarto (A4). Peta yang akan dicetak ini harus sesuai 

dengan kaidah kartografi yang berlaku dan dapat menyajikan 

informasi secara jelas dan lengkap kepada pembaca peta.  

 

1.8 Batasan Operasional 

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang yang 

bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, 

strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang 

wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan 

kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah 

Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

Kabupaten (Anonim, 2009). 

Lahan merupakan suatu wilayah permukaan bumi yang khususnya meliputi semua 

benda penyusun biosfer yang dapat dianggap bersifat tetap atau siklis di 

atas dan di bawah wilayah tersebut meliputi atmosfer, tanah, dan 

batuan induk, topografi, air, masyarakat, tumbuh-tumbuhan, dan 

binatang, serta akibat dari aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang, 

semua itu mempunyai pengaruh yang nyata atas penggunaan lahan 

oleh manusia di masa sekarang dan masa yang akan datang 

(Malingreau, 1978) 

Indeks Potensi Lahan adalah suatu potensi relatif lahan yang digunakan untuk 

kegunaan umum, untuk diketahui kelas kemampuan atau potensi lahannya 

(Suharsono, 1994 dalam Halengkara 2007) 

Evaluasi lahan adalah suatu penilaian penampilan lahan ketika digunakan untuk 

tujuan tertentu, termasuk pelaksanaan dan interpretasi survai dan 

mempelajari bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim, dan aspek-aspek lahan 

lainnya untuk mengidentifikasi dan membuat perbandingan dengan jenis-
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jenis penggunaan lahan sebagai obyek yang mampu dievaluasi (FAO, 

1976) 

Evaluasi kemampuan lahan adalah evaluasi potensi lahan bagi penggunaan 

berbagai sistem pertanian secara luas dan tidak membicarakan peruntukan 

bagi jenis tanaman tertentu ataupun tindakan-tindakan penggunaannya 

(Sitorus, 1985). 

Evaluasi sumberdaya lahan adalah proses untuk menduga potensi sumberdaya 

lahan untuk berbagai penggunaannya dengan membandingkan 

persyaratan yang diperlukan untuk suatu penggunaan lahan tertentu 

dengan sifat sumberdaya yang ada pada lahan tersebut (Sitorus, 1985). 

Kemampuan lahan adalah kemampuan suatu lahan untuk digunakan sebagai usaha 

pertanian secara intensif tanpa menyebabkan tanah menjadi rusak 

(Sitorus, 1985). 

Kesesuaian lahan adalah pengembangan tingkat kecocokan sebidang lahan untuk 

suatu penggunaan tertentu (Sitorus,1985). 

Satuan lahan adalah suatu areal dari lahan yang dapat dibedakan pada peta dan 

mempunyai kekhususan pada sifat-sifat lahan dan kualitas lahan (FAO, 

1976) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang berbasis komputer yang 

digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi 

geografi (Prahasta, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




