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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap berbagai jenis 

bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Selain itu 

juga rawan terhadap letusan gunung merapi, gempa bumi dan tsunami. Indonesia 

terletak di wilayah tropis yang memiliki 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Pada 

musim hujan beberapa wilayah di Indonesia sering terjadi bencana banjir dan 

tanah longsor, sedangkan pada saat kemarau tiba bencana kekeringan juga 

melanda sebagian wilayah di Indonesia. 

Permasalahan kekeringan menjadi hal rutin yang terjadi di Indonesia. 

Tetapi penangangan untuk pencegahan dan penanggulangan sangat lamban 

sehingga menjadi masalah berkepanjangan yang tidak terselesaikan. Bahkan terus 

berulang dan semakin menyebar ke daerah-daerah yang tadinya tidak berpotensi 

terjadi kekeringan (Staf Bidang Aplikasi Klimatologi dan Lingkungan LAPAN 

Bandung, 2008). 

Kekeringan secara sederhana merupakan kondisi kekurangan air untuk 

mencukupi kebutuhan pokok. Kekeringan merupakan salah satu bencana alam 

yang dampak kerugiannya berlangsung pelan namun pasti dan biasanya kerusakan 

yang ditimbulkan bukanlah kerusakan fisik. Kekeringan terjadi akibat kondisi 

cuaca yang menyimpang dari kondisi normalnya dan terjadi di wilayah tertentu, 

penyimpangan itu dapat berupa berkurangnya curah hujan dibanding normalnya. 

Salah satu dari pencirian tipe iklim suatu daerah adalah air yang merupakan 

sumber daya alam yang berupa hujan. Air merupakan salah satu sumber daya 

alam yang sangat dibutuhkan bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia, 

sehingga keberadaannya perlu dipertahankan. Air selain digunakan untuk 

kepentingan rumah tangga, pertanian, industri juga diperlukan untuk kehidupan 

hewan maupun tumbuhan. Permasalahan yang sering timbul di musim kemarau 

adalah masalah kekeringan. 
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Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, yaitu Kecamatan Srandakan, 

Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, 

Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan, dan Sedayu. 

Kabupaten Bantul mempunyai luas wilayah sebesar 51.433,9 Ha. Lahan di 

Kabupaten Bantul didominasi dengan penggunaan lahanpemukiman dengan total 

luas 22.472,5 Ha.Selanjutnya ialah penggunaan lahan untuk sawah irigasi dengan 

luas penggunaan lahan sebesar 15.248,8 Ha, berikutnya ialah tegalan dan sawah 

tadah hujan dengan luas masing-masing 9.546,8 dan 1.417 Ha (lihat Tabel 1.1).

Peta penggunaan lahan yang berasal dari Bappeda Bantul dapat dilihat pada 

Gambar 1.1. 

Tabel 1.1 Tabel Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2009

No Penggunaan Lahan Luas (ha) Persentase (%)

1 Belukar/semak 1.079,2 2,098

2 Hutan 2,0 0,004

3 Kebun 49,0 0,095

4 Pasir darat 16,6 0,032

5 Pasir pantai 353,6 0,687

6 Pemukiman 22.472,5 43,692

7 Rawa 18,3 0,036

8 Rumput 353,7 0,688

9 Sawah irigasi 15.248,8 29,647

10 Sawah tadah hujan 1.417,0 2,755

11 Tegalan 9.546,8 18,561

12 Tubuh air 876,4 1,704

Jumlah 51.433,9 100

Sumber:Data penggunaan lahan Bappeda Kab. Bantul, 2009

Kabupaten Bantul apabila dilihat dari iklimnya memiliki curah hujan 

tergolong rendah (lihat Tabel 1.3). Berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air 

tahun 2012 di Kabupaten Bantul terdapat 12 titik stasiun pemantau yaitu 

Ringinharjo, Nyemengan, Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan, Ngetak, 

Gedongan, Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo dan Dlingo. Sepanjang tahun 2011 

curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yang tercatat di stasiun 

pemantau Gedongan yaitu sebanyak 935 mm dengan jumlah hari hujan 18 hari.
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Luasan area penanaman tanaman pangan di Kabupaten Bantul dari tahun 

2007 sampai dengan 2011 cenderung mengalami penurunan walaupun jenis 

tanaman padi sawah dan jagung mengalami kenaikan (lihat Tabel 1.2). Hal 

tersebut berdampak negatif bagi ketahanan pangan, khususnya daerah DI. 

Yogyakarta. Hal tersebut sangat memprihatinkan mengingat Kabupaten Bantul 

adalah  salah satu lumbung padi di DI. Yogyakarta (id.wikipedia.org, 2013). 

Faktor lain yang mempengaruhi kekeringan adalah jenis tanaman pangan yang 

ditanam. Tanaman pangan membutuhkan air yang berbeda-beda tergantung jenis 

tanamannya. Berdasarkan data BPS tahun 2012, Kabupaten Bantul memiliki 7 

(tujuh) jenis tanaman pangan yaitu padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi 

jalar, kacang tanah, dan kedelai.

Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian. Balai Besar 

Litbang Sumberdaya Lahan PertanianBogor menentukan bahwa tanaman yang 

membutuhkan air paling banyak adalah ubi kayu (lihat Tabel 1.4). Semakin 

banyak tanaman membutuhkan air untuk tumbuh maka kecenderungan kekeringan 

akan semakin tinggi, apalagi tidak ditanam pada musim yang tepat. 

Kabupaten Bantul memiliki jenis tanah aluvial, gleisol, grumusol, 

kambisol, latosol, mediterania, regosol, dan rendsina. Jenis tanah tersebut 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kabupaten Bantul didominasi oleh 

jenis tanah kambisol yaitu sekitar 47% diikuti dengan latosol dengan 25%. 

Kambisol. Tanah kambisol adalah tanah yang berkembang di atas batu gamping. 

Jenis tanah ini ditemukan di dataran tinggi batu gamping dan daerah sekitar erosi. 

Tanah ini memiliki horizon A berwarna merah gelap hingga coklat gelap 

kemerahan dengan tekstur sedang (lempung) hingga agak halus (lempung liat 

berdebu) memliki konsistensi gembur hingga agak teguh pada keadaan lembab. 

Jenis tanah ini agak masam (pH 5,5) dan memiliki solum dengan kedalaman 

dalam sampai sangat dalam, dan tersebar pada area dengan kemiringan lereng > 

15 %. Secara genesis tanah ini merupakan tanah yang sedang berkembang karena 

tidak ditemukan gejala-gejala  hidromorfik (pengaruh air) di dalam penampang 59 

cm dari  permukaan tanah. Selain itu tekstur tanahnya kasar sampai halus, jika 
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dalam taksonomi USDA 1992 sifat tanah ini sepadan dengan sifat dari jenis tanah 

(greatgroup) Hoplumbrepts. 

Tabel 1.2 Data jenis tanaman pangan berdasarkan luas lahan per Kecamatan 

di Kabupaten Bantul tahun 2011

No. Kecamatan
Luas Lahan Pertanian Tanaman Pangan (ha)

Padi 
Sawah

Padi 
Ladang

Jagung
Ubi 

Kayu
Ubi 

Jalar
Kacang 
Tanah

Kedelai

1 Srandakan 799 0 70 0 0 180 143

2 Sanden 1.737 0 346 3 13 35 73

3 Kretek 1.430 0 14 0 0 26 222

4 Pundong 1.648 0 36 0 0 206 126

5 Bambanglipuro 2.663 0 137 5 0 823 331

6 Pandak 1.689 0 68 0 0 14 217

7 Bantul 2.287 0 64 5 2 86 551

8 Jetis 2.707 0 107 0 0 251 118

9 Imogiri 1.581 0 203 128 0 592 181

10 Dlingo 1.566 85 1.673 1.580 0 416 816

11 Pleret 1.468 0 123 15 0 38 0

12 Piyungan 2.468 45 406 428 0 356 46

13 Banguntapan 2.566 0 104 0 0 68 0

14 Sewon 2.745 0 89 0 0 30 96

15 Kasihan 1.135 0 73 25 0 82 72

16 Pajangan 526 10 150 0 0 2 8

17 Sedayu 1.544 0 229 120 3 0 74

Jumlah 30.559 140 3.892 2.309 18 3.205 3.074

2010 30.560 166 5.523 2.215 78 3.019 2.232

2009 28.258 424 5.854 2.407 44 3.677 4.383

2008 24.925 164 5.739 2.556 32 3.701 5.290

2007 26.455 201 5.583 2.740 24 4.782 4.281

Sumber: BPS, Bantul dalam angka 2012

Tanah Latosol disebut juga sebagai tanah Inceptisol. Tanah ini mempunyai 

lapisan solum tanah yang tebal sampai sangat tebal, yaitu dari 130 cm sampai 5 

meter bahkan lebih, sedangkan batas antara horizon tidak begitu jelas. Warna dari 

tanah latosol adalah merah, coklat sampai kekuning-kuningan. Kandungan bahan 

organiknya berkisar antara 3-9 % tapi biasanya sekitar 5% saja. Reaksi tanah 

berkisar antara,   pH 4,5-6,5 yaitu dari asam sampai agak asam. Tekstur seluruh 
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solum tanah ini umumnya adalah liat, sedangkan strukturnya remah dengan 

konsistensi  adalah gembur. Pada umumnya tanah Latosol  ini kadar unsur hara 

dan organiknya cukup rendah, sedangkan produktivitas tanahnya dari sedang 

sampai tinggi. Tanah ini memerlukan input yang memadai.  Tanaman yang bisa 

ditanam didaerah ini adalah padi (persawahan), sayur-sayuran dan buah-buahan, 

palawija, kemudian kelapa sawit, karet, cengkeh, kopi dan lada. Secara 

keseluruhan tanah Latosol atau Inceptisol ini mempunyai sifat-sifat fisik yang 

baik akan tetapi sifat-sifat kimianya kurang baik.

Tabel 1.3 Data rerata Curah Hujan per Kecamatan berdasarkan luasannya di 

Kabupaten Bantul

No. Kecamatan

Luas Lahan Menurut Rerata Curah 
Hujan (ha) Luas Total 

(ha)
1000 - 1500 mm/th

1500 - 2000 
mm/th

1 Bambanglipuro 0,00 2225,45 2225,45

2 Banguntapan 2658,26 212,53 2870,79

3 Bantul 0,00 2171,11 2171,11

4 Dlingo 6025,14 146,18 6171,33

5 Imogiri 1619,65 3547,82 5167,47

6 Jetis 516,77 1870,47 2387,25

7 Kasihan 0,00 3223,80 3223,80

8 Kretek 0,00 2671,91 2671,91

9 Pajangan 0,00 3315,20 3315,20

10 Pandak 0,00 2475,44 2475,44

11 Piyungan 3284,89 75,71 3360,60

12 Pleret 2355,07 26,74 2381,81

13 Pundong 0,00 2277,76 2277,76

14 Sanden 0,00 2359,69 2359,69

15 Sedayu 0,00 3446,18 3446,18

16 Sewon 23,63 2788,39 2812,02

17 Srandakan 0,00 2116,06 2116,06

Sumber: Data Dinas Sumber Daya Air, 2011

Kondisi Kabupaten Bantul yang demikian memiliki kerentanan kekeringan 

yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan kajian yang lebih dalam terkait rawan 

kekeringan lahan pertanian tanaman pangan. Permeabilitas tanah dapat diketahui 

dari jenis tanahnya dengan analisis karakter fisik tanah. Berdasarkan data jenis 
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tanah di Kabupaten Bantul diketahui bahwa permeabilitas hampir seragam yang 

tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Bantul.

Tabel 1.4 Data Jenis Tanaman Pangan dan Tingkat Kebutuhan Air Pada 

Masa Pertumbuhan.

No Jenis Tanaman Pangan
Kebutuhan Air  pada Masa 

Pertumbuhan (mm)

1 Ubi Kayu 1.000 – 2.000

2 Padi Sawah 575 -  1.800

3 Padi Ladang 300 – 1.600

4 Ubi Jalar 800 – 1.500

5 Jagung 500 – 1.200

6 Kacang Tanah 400 – 1.100

7 Kedelai 350 – 1.100

Sumber: Djaenudin, D., Marwan, H., Subagjo, H., dan A. Hidayat. 2011

Kajian keruangan dalam rangka inventarisasi sumberdaya alam untuk 

pembanggunan tidak dapat mengabaikan faktor alam. Penelitian tentang 

kerentanan suatu daerah terhadap bencana alam telah banyak dilakukan 

(Asriningrum, 1998; Balai Penelitian Geomatika dan PUSPICS, 2002). Penelitian-

penelitian seperti ini dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam membangun 

basis data spasial untuk mitigasi bencana. Informasi yang akurat dan tepat waktu 

serta berlanjut sangat diperlukan dalam mengambil langkah untuk memperkecil 

dampak bencana dengan pengolahan teknis.

Pemerintah sebagai pihak yang mengambil keputusan memerlukan data 

dan informasi yang sesuai dan akurat agar dapat mengambil kebijaksanaan 

mengenai masalah kekeringan lahan pertanian tanaman pangan ini dengan tepat 

dan efisien. Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai salah satu teknologi yang 

berkembang saat ini dapat digunakan sebagai alat untuk membantu menghasilkan 

data dan informasi seperti yang dimaksud. Peta merupakan salah satu sarana 

informasi yang paling sederhana, mudah dibaca dan sudah dikenal masyarakat. 

Pada hakekatnya peta merupakan alat peraga atau model, dengan alat peraga 

tersebut penyusun peta menyampaikan ide, gagasan, maupun informasi. Data atau 

informasi yang digambarkan dalam bentuk peta dapat menimbulkan daya tarik 
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yang lebih besar terhadap objek yang dipetakan, memperjelas, menyederhanakan 

data pada aspek-aspek yang dianggap penting, menonjolkan pokok-pokok 

bahasan dalam tulisan atau pembicaraan, dan dapat dipakai sebagai sumber data 

bagi yang berkepentingan. 

Sistem Informasi Geografis merupakan alat yang memungkinkan untuk 

menghasilkan peta rawan kekeringan lahan pertanian tanaman pangan, dengan 

begitu penanggulangan bencana kekeringan dapat dilakukan secara lebih tepat, 

cepat dan sistematik. Daerah rawan kekeringan merupakan daerah yang peluang 

terjadinya kekeringan cukup tinggi karena rendahnya curah hujan. Berdasarkan 

kondisi kekeringan lahan pertanian tanaman pangan yang terjadi akan 

mengakibatkan kerawanan pangan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk 

memperoleh pangan yang cukup sehingga diperlukannya data/informasi dan 

penentuan tingkat kerawanan terhadap kekeringan yaitu dengan mengantisipasi 

dan menangulangi kekeringan serta upaya meningkatkan produktifitas tanaman 

pangan yang dipengaruhi oleh faktor iklim dan beberapa faktor juga. Karena 

besarnyadampak yang timbul akibat kekeringan, maka dibutuhkan solusi dalam 

penanganan terhadap dampak yang terjadi. Dalam meminimalisasi dampak 

kekeringan strategi yang dapat dilakukan dengan pembuatan peta rawan

kekeringan, mengoptimalkan suplay air berlebihan pada musim hujan dengan 

menampung air hujan dan meningkatkan area resapan air, selain itu dapat juga 

dilakukan dengan mengembangkan area pertanian di luar jawa dengan sentuhan 

teknologi ramah lingkungan untuk beradaptasi dengan kondisi lahan yang 

sebagian besar didominasi lahan gambut. Secara non-teknis antara lain dapat 

dilakukan dengan cara diversifikasi tanaman, menabung produksi pangan dan 

meningkatkan penggunaan airtanah untuk irigasi

Penelitian di titik beratkan pada kasus untuk mengetahui pola dan 

kecenderungan kekeringan di suatu wilayah-wilayah yang diteliti, daerah yang 

diteliti merupakan daerah yang termasuk daftar daerah yang menunjukan potensi 

kekurangan air. Kekurangan tersebut berdampak terhadap ekonomi di antaranya

pertanian yang gagal panen, sosial antara lain kesehatan yang kurang, kekurangan 

air bersih menyebabkan penduduk dan makhluk hidup lainnya tidak dapat 
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memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta lingkungan alam seperti 

berkurangnya air waduk, air minum berkurang, sampai pada kondisi fisik lahan 

yang sangat kering. Untuk lebih jauhnya dengan mengetahui luas dan 

distribusinya, intensitas, frekuensi, dan durasinya, dengan demikian dapat 

ditentukan suatu langkah-langkah penanganan yang efektif di masa yang akan 

datang.

Sistem Informasi Geografis sebagai salah satu teknologi yang berkembang 

saat ini dapat digunakan sebagai alat untuk membantu menghasilkan data dan 

informasi seperti yang dimaksud, dengan menggunakan parameter-parameter 

tumpang susun (overlay) dengan metode intersect yaitu untuk mengetahui 

seberapa besar potensi bencana kekeringan lahan pertanian tanaman pangan yang 

berkaitan dengan tema penelitian.
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Gambar 1.1 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2009

9
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah agihan tingkat rawan kekeringan lahan pertanian tanaman 

pangan di Kabupaten Bantul?

2. Faktor dominan apakah yang dapat mempengaruhi tingkat rawan

kekeringan lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bantul?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memetakan agihan tingkat rawan kekeringan lahan pertanian tanaman 

pangan di Kabupaten Bantul dengan memanfaatkan Sistem Informasi 

Geografis.

2. Menentukan faktor dominan yang berpengaruh terhadap tingkat rawan 

kekeringan lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bantul.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai data dan informasi awal untuk mengetahui letak, distribusi 

keruangan serta kondisi kebencanaan khususnya kekeringan lahan 

pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bantul.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi

pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan mengenai rawan kekeringan 

lahan pertanian tanaman pangan bagi masyarakat.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

1.5.1.1 Kekeringan

Kekeringan (Drought) merupakan masalah yang sering dihadapi hampir 

setiap negara, kekeringan memiliki arti yang berbeda-beda menurut beberapa 

ahli, ahli hidrologi, ahli ekonomi, ahli pertanian, dan ahli meteorologi (Bayu 

Widiartanto,2004).
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Kekeringan memiliki tingkat kelembaban tanah dan suplai air yang 

lebih rendah dari kondisi normalnya. Dampak kekeringan mengenai manusia 

termasuk sistem simpanan air, ketersediaan air sumur yang dangkal, penurunan 

penggunaan air serta pelayanan air.

Kekeringan sebenarnya adalah berkurangnya air untuk tujuan tertentu. 

Kekeringan didefinisikan sebagai sebagai suatu periode tertentu yang curah 

hujannya kurang dari jumlah tertentu, definisi kekeringan juga tiga faktor yang 

mempengaruhi kekeringan yaitu hujan, jenis tanaman yang diusahakan dan 

faktor tanah (Wisnubroto dan Soekandarmodjo, 1998). Faktor-faktor yang

mempengaruhi kekeringan antara lain: 

a. Hujan

Tipe hujan di suatu daerah menentukan kemungkinan ada tidaknya 

kekeringan di daerah itu, hujan dengan curah hujan yang cukup dan 

terbagi merata tidak akan dirasakan sebagai penyebab kekeringan. 

Kekeringan dapat terjadi kalau hujan banyak terjadi tidak merata atau 

menyimpang dari normal.

b. Jenis tanaman 

Jenis tanaman khususnya tanaman pangan mempunyai jumlah 

kebutuhan air yang diperlukan sendiri-sendiri, baik jumlah keseluruhan 

maupun jumlah kebutuhan air dalam setiap tingkat pertumbuhannya. 

Tanaman akan mengalami kekeringan jika jenis tanaman yang ditanam 

mempunyai jumlah kebutuhan air setiap tingkat pertumbuhan tidak 

sesuai dengan pola agihan hujan yang ada.

c. Tanah 

Tanah adalah material gembur yang menyelimuti permukaan bumi yang 

mampu menjadi media tumbuh tanaman berakar pada kondisi 

lingkungan alami. Tanah sangat menentukan kemungkinan terjadinya 

kekurangan air yang mengakibatkan besar kecilnya kekeringan. 

Perbedaan fisik tanah akan menentukan cepat lambatnya atau besar 

kecilnya kemungkinan terjadinya kekeringan. Parameter yang 

mendominasi pada tanah yaitu jenis tanah serta solum tanah. Usaha 
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untuk memperbesar kemampuan tanahdalam menyimpan air yaitu 

dengan memperbaiki sifat fisik tanah (Bayu Widiyartanto, 2004 ).

Kekeringan merupakan salah satu contoh akan fenomena hidrologi 

dengan penurunan degradasi sumberdaya air yang tersimpan pada pori-pori 

batuan ke tempat yang lebih rendah dengan sumber utama berupa hujan 

yang tidak merata seperti biasanya atau kondisi normal berakibat terhadap 

terjadinya perubahan tata guna air.Untuk mengetahui suatu daerah apakah 

sudah atau belum mengalami degradasi maka diperlukan suatu inventarisasi 

ketersediaan sumberdaya air secara potensial dan berapa besar sumberdaya

air tersebut yang digunakan. Untuk itu perlu adanya data keberadaan air 

yang dapat dimanfaatkan sebagai alat evaluasi cadangan pemanfaatan, dan 

degradasi sumberdaya air akan memberi peringatan awal, pemanfaatan dan 

pengendalian mengenai pemanfaatan sumberdaya air (Anonim, 1991). 

Provinsi DIY memiliki wilayah-wilayah yang sangat rawan 

mengalami kekeringan misalnya terjadi pada Kabupaten Bantul. Kekeringan 

merupakan bencana alam yang dampak kerugiannya berlangsung secara 

perlahan tapi pasti. Daerah rawan kekeringan yang dapat disajikan melalui 

peta rawan kekeringan lahan pertanian tanaman pangan dibuat sesuai dengan 

kenyataan dan menggunakan data yang lebih akurat. 

1.5.1.2 Kekeringan lahan pertanian

Kekeringan memiliki beberapa tipe yang penyebabnya sesuai dengan 

tipe bencana tersebut, kekeringan meteorologis merupakan kekeringan yang 

sematamata akibat watak iklim wilayah, dalam hal ini di suatu wilayah pada 

saat-saat tertentu terjadi kekurangan air karena hujan lebih kecil daripada 

nilai evapotranspirasinya. Kekeringan hidrologis merupakan gejala 

menurunnya cadangan air (debit) sungai, waduk-waduk dan danau serta 

menurunnya permukaan airtanah sebagai dampak dari kejadian kekeringan, 

sedangkan kekeringan pertanian merupakan kekeringan yang berdampak 

pada bidang pertumbuhan tanaman.
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Kekeringan akan berdampak pada kesehatan manusia, tanaman serta 

hewan. Kekeringan menyebabkan pepohonan akan mati dan tanah menjadi 

gundul yang pada musim hujan menjadi mudah tererosi dan banjir. Dampak 

dari bahaya kekeringan mengakibatkan bencana berupa hilangnya bahan 

pangan akibat tanaman pangan dan ternak mati, petani kehilangan mata 

pencaharian, banyak orang kelaparan dan mati, sehingga berdampak 

terjadinya urbanisasi (Bayu Widiyartanto, 2004). 

1.5.1.3 Lahan Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan mengolah tanah dan menanaminya 

dengantanaman yang bermanfaat. Kegiatan pertanian memanfaatkan tanah 

yang subur didataran rendah. Menurut Kartono et.al (1989, dalam 

Gandasasmita 2001) lahan sawah adalah areal pertanian lahan basah atau 

lahan yang sering digenangi air, serta secara periodik atau terus-menerus 

ditanami padi. Termasuk dalam hal ini adalah sawah-sawah yang sesekali 

ditanami tebu, tembakau, rosela atau sayur-sayuran. Berdasarkan sumber air 

dan ketersediaannya, sawah dibedakan menjadi sawah irigasi dan sawah 

tadah hujan (IRRI, 1984, dalam Gandasasmita 2001).

Lahan sawah adalah lahan yang dikelola sedemikian rupa untuk 

budidaya tanaman padi sawah, dimana dilakukan penggenangan selama atau 

sebagian dari masa pertumbuhan padi. Yang membedakan lahan ini dari 

lahan rawa adalah masa penggenangan airnya, pada lahan sawah 

penggenangan tidak terjadi terus- menerus tetapi mengalami masa 

pengeringan (Musa, dkk, 2006). Tanah sawah merupakan suatu keadaan di 

mana tanah yang digunakan sebagai areal pertanaman selalu dalam kondisi 

tergenang. Penggenangan yang dilakukan pada tanah sawah ini akan 

mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan sifat kimia 

(Agroekoteknologi, 2009). Padi sawah dibudidayakan pada kondisi tanah 

tergenang. Penggenangan tanah akan mengakibatkan perubahan- perubahan 

sifat kimia tanah yang akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. 

Perubahan-perubahan kimia tanah sawah yang terjadi setelah penggenangan 
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antara lain (Ponnamperuma, 1972 dan 1976) antara lain : penurunan kadar 

oksigen dalam tanah, penurunan potensial redoks, perubahan pH tanah, 

reduksi besi (Fe) dan mangan (Mn), peningkatan suplai dan ketersediaan 

nitrogen, peningkatan ketersediaan fosfor ( Tim pusat penelitian tanah dan 

agroklimat, 2000).

Proses pembentukan tanah sawah meliputi berbagai proses; yaitu 

proses yang dipengaruhi oleh kondisi reduksi – oksidasi ( redoks yang 

bergantian); penambahan dan pemindahan bahan kimia atau partikel tanah; 

perubahan sifatfisik, kimia, dan mikrobiologi tanah akibat irigasi( pada 

tanah kering yang disawahkan) atau perbaikan drainase ( pada tanah rawa 

yang disawahkan). Secara lebih rinci, proses tersebut meliputi: gleisasi dan 

eluviasi, pembentukan karatan besi dan mangan, pembentukan warna kelabu 

(grayzation), pembentukan lapisan tapak baja, pembentukan selaput (cutan), 

penyebaran kembali basa- basa, dan akumulasi atau dekomposisi dan 

perubahan bahan organik (Hardjowigeno, 2005). Tanah Latosol meliputi 

tanah yang relatif masih muda hingga tanah yang relatif tua yang dalam 

taksonomi tanah termasuk inceptisol, ultisol hingga oxisol. Sebagian besar 

tanah sawahnya terdapat pada tanah yang relatif muda. Daerah ini memiliki 

air yang cukup dengan lereng melandai dan iklim yang cukup basah. 

Tanahnya cukup subur sehingga mudah diolah dan permeabilitasnya baik. 

Pada tanah ini terbentuk profil tanah sawah tipikal seperti dikemukakan oleh 

Koenings (1950) dan Tan (1968). Profil tanah sawah tipikal memiliki ciri 

lapisan olah berwarna pucat (tereduksi), di bawahnya terdapat lapisan tapak 

bajak yang padat, kemudian lapisan Fe yang tipis diikuti oleh lapisan Mn. 

Di bagian bawahnya lagi ditemukan campuran karatan Fe dan Mn, 

sedangkan lapisan tanah terbawah merupakan tanah asli yang tidak 

terpengaruh oleh penggenangan pada saat ditanami padi (Hardjowigeno, 

2005).

Pada dasarnya, tumbuhan yang tumbuh di atas lahan tergantung pada 

tanah kerena tanah merupakan tempat tersedianya air dan unsur- unsur hara. 

Di samping itu tanah harus menyediakan lingkungan supaya akar dapat 
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berfungsi. Lingkungan ini memerlukan ruangan pori untuk perluasan akar. 

Oksigen harus tersedia untuk pernafasan akar dan karbondioksida yang 

dihasilkan harus didifusikan keluar dari tanah agar tidak berakumulasi.

1.5.1.4 Penginderaan Jauh

Menurut Lillesand dan Kiefer tahun 1979 penginderaan jauh adalah 

ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, 

atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa 

kontak langsung dengan obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Teknik 

penginderaan jauh memungkinkan pengamatan fenomena tanpa survei

langsung ke lokasi pengamatan. Sistem penginderaan jauh ini menggunakan 

satelit yang tersebar diluar angkasa dan selalu mengitari bumi dengan 

orbitnya masing-masing. Selain itu, dapat juga menggunakan wahana 

terbang lain seperti pesawat dan balon udara yang dilengkapi dengan sensor 

perekam.

Satelit-satelit tersebut kemudian melakukan perekaman dari luar 

angkasadan menghasilkan citra dalam bentuk digitalsebagai output dari 

proses perekaman tersebut. Kemudian dari citra hasil perekaman tersebut 

dapat diidentifikasi berbagai macam informasi keadaan sebuah daerah 

ataupun sebuah fenomena.

Penginderaan jauh dalam proses perekamannya memiliki beberapa 

komponen, yaitu sumber tenaga, atmosfer, interaksi antara tenaga dan objek, 

sensor, perolehan data dan pengguna data. Komponen-komponen tersebut 

saling berkaitan satu dengan lainnya dalam menghasilkan sebuah Output

yakni sebuah citra dalam bentuk digital yang kemudian dapat diolah 

menjadi informasi yang dibutuhkan.

Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan untuk melakukan 

interpretasi sebuah citra ataupun foto udara yang merupakan Output dari 

penginderaan jauh. Unsur-unsur tersebut adalah rona, warna, bentuk, tinggi, 

ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Unsur-unsur interpretasi 
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ini dapat disusun berdasarkan sebuah tingkatan hierarki dari mulai yang 

khusus hingga yang ke umum. Berikut tingkatan tersebut :

Gambar 1.2 Susunan hierarki unsur interpretasi Citra (Sutanto,1986)

Berikut penjelasan unsur-unsur intepretasi di atas,

1. Rona dan Warna: Rona merupakan tingkat kecerahan objek yang 

ada pada citra maupun foto udara yang dinyatakan berdasarkan 

derajat keabuan seperti cerah,gelap, atau agak cerah. Warna 

merupakan wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan 

spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak.

2. Bentuk: merupakan konfigurasi atau kerangka setiap objek-objek 

yang terkam pada sebuah citra ataupun foto udara. Bentuk suatu 

objek merupakan sebuah ciri yang jelas dan khas sehingga banyak 

objek dapat dikenali hanya dari bentuknya saja.

3. Ukuran: merupakan ciri sebuah objek yang berupa luas, volume, 

tinggi ataupun jarak. Ukuran sebuah objek pada sebuah citra 

ataupun pada foto udara biasanya berhubungan dengan skala yang 

digunakan oleh foto udara ataupun citra tersebut sehingga untuk 

memanfaatkan unsur ukuran dalam sebuah penginterpretasian harus 

diingat terlebih dahulu skalanya.
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4. Tekstur: merupakan tingkat kekasaran dan kehalusan dari sebuah 

objek yang ada pada sebuah citra. Tekstur biasanya dinyatakan 

dalam halus, kasar, agak halus atau agak kasar.

5. Pola: merupakan kecenderungan bentuk pada sebuah objek yang 

ada pada citra.

6. Tinggi: merupakan unsur z pada suatu bidang. Ketinggian 

merupakan unsur pembentuk pembetuk bayangan.

7. Bayangan: merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah 

penginterpretasian karena dengan adanya bayangan maka beberapa 

objek akan terlihat semakin jelas, lereng-lereng yang terjalpun 

semakin terlihat jelas dengan adanya bayangan.

8. Situs: merupakan letak sebuah objek terhadap objek lain 

disekitarnya.

9. Asosiasi: merupakan keterkaitan hubungan antara objek satu 

dengan objek lainnya. Seperti objek laut berasosiasi dengan dengan 

air.

Penginderaan jauh mempunyai banyak sekali kegunaan dalam 

berbagai bidang seperti dalam bidang kelautan, hidrologi, klimatologi, 

sumber daya alam dan lingkungan serta masih banyak lagi. Penggunaan 

penginderaan jauh dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan  salah 

satunya digunakan untuk pemetaan penutup dan penggunaan lahan yang ada 

pada suatu daerah atau lokasi. Dengan menggunakan acuan citra hasil 

perekaman sebuah lokasi ataupun objek maka dapat dibuat sebuah peta 

penggunaan lahan yang cukup akurat namun tentunya dengan pengolahan 

terlebih dahulu. 

1.5.1.5 Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem yang berbasiskan 

komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi 

geografi. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan dan 

menganalisa obyek-obyek dan fenomena dimana lokasi geografi merupakan 
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karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis (Aronoff, 1989 dalam

Prahasta, 2001). Dengan demikian SIG merupakan sistem komputer yang 

memiliki empat kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensi 

geografi: (a) memasukkan, (b) manajemen (penyimpanan dan pemanggilan 

data), (c) analisis dan manipulasi data, (d) keluaran.

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan SIG antara lain:

a. Pemasukan Data

Pemasukan data dalam SIG dilakukan dengan cara digitasi. 

Digitasi adalah proses pengubahan data grafis analog menjadi data grafis 

digital, dalam struktur vektor. Hasil suatu proses digitasi adalah 

himpunan segmen yang beberapa masih perlu diubah menjadi polygon.

b. Manajemen Data

Manajemen data melalui semua operasi penyimpanan, 

pengaktifan kembali dan pencetakan semua data yang diperoleh dari 

pemasukan data. Efisiensi suatu manajemen data ditentukan oleh 

efisiensi sistem untuk melaksanakan operasi-operasi tertentu. SIG adalah 

sistem manajemen basis data spasial yang mampu memadukan 

informasi-informasi dalam bentuk tabel dengan informasi spasial berupa 

peta dengan tingkat otomasi yang tinggi.

c. Manipulasi dan Analisis Data

Data yang telah dimasukan bisa dimanipulasi dan dianalisis 

dengan menggunakan software SIG. Pada tiap software mempunyai 

fasilitas yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi dan analisis. 

Diantaranya adalah pengkaitan data atribut dengan grafis, overlay, 

kalkulasi.

d. Keluaran Data

Keluaran data dari SIG adalah prosedur yang digunakan untuk 

menampilkan informasi dari SIG dalam bentuk yang disesuaikan dengan 

pengguna.
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1.5.1.6 Kartografi

Kartografi dari sudut pandang konvensional didefinisikan sebagai 

seni, ilmu, dan teknologi pembuatan peta bersama studinya sebagai 

dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Peta merupakan gambaran permukaan 

bumi, biasanya disajikan dalam skala tertentu dan digambarkan di atas 

bidang datar melalui suatu sistem proyeksi. Kartografi merupakan sistem 

komunikasi yang menyajikan dan mentransmisikan informasi. Peta 

mengandung pengertian komunikasi, yang berarti seorang pembuat peta 

terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Peta tidak hanya menyajikan apa 

yang dapat dilihat dan permukaan bumi atau dari suatu ketinggian tertentu, 

tetapi juga menyajikan apa yang diketahui tentang bumi. Ada empat fungsi 

peta:

a. Memperlihatkan posisi atau lokasi relatif

b. Memperlihatkan ukuran

c. Memperlihatkan bentuk

d. Menghimpun data dan menyeleksi (Maruli Sinaga, 1995)

Penyajian data ke bentuk peta memakai simbol-simbol yang dapat 

dibagi berdasarkan bentuk, yaitu simbol titik, garis, dan area. Bentuk-bentuk 

simbol tersebut dibuat dengan menggunakan variabel grafis bentuk, ukuran, 

orientasi, warna, kerapatan, value, dan posisi. Simbol-simbol tersebut 

diletakan pada suatu peta dasar (base map). Peta dasar merupakan peta yang 

memuat informasi topografi (misalnya batas administrasi, hidrologi, dan 

jalan) dimana akan dimasukkan/diplottingkan data atau informasi statistik.

Sejalan dengan perkembangan teknologi berkembang pula peta digital 

yang digambarkan dengan bantuan komputer dan disimpan dalam format 

digital pada suatu pita magnetis. Dalam beberapa tahun terakhir, 

penggunaan computer supported cartography telah mendukung proses 

disain peta dan fungsi penggambaran peta otomatis. Kartografi digital dan 

pemrosesan data grafis mempunyai tujuan umum untuk visualisasi 

informasi. Pemrosesan secara grafis dan presentasi grafis membutuhkan 
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penggunaan hardware khusus untuk input dan output (Streit,1999). 

Kartografi merupakan organisasi, presentasi, komunikasi, dan penggunaan 

informasi geografis dalam bentuk grafis, digital, atau tactile (Taylor, 1991, 

dalam Kraak dan Ormeling, 1996).

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang Pemanfaatan Penginderaan jauh dan Sistem 

Informasi Geografi untuk Penentuan Wilayah Lahan Pertanian Rawan 

Kekeringan di Kabupaten Tulangagung dilakukan oleh Darmawan (1999). 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lahan pertanian rawan kekeringan di 

Kabupaten Tulungagung dengan pemanfaatan teknik penginderaan jauh dan 

sistem informasi geografi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa daerah 

penelitian tersebut mengalami kelas kerawanan sedang sebesar 77% atau 

29612 Ha, sedangkan untuk kelas rawan mempunyai luas 7929,4 Ha (20,6%) 

dan sangat rawan adalah 633,6 Ha (1,7%), agak kerawanan 212 Ha (0,6%) 

serta tidak rawan 38 Ha (0,1%). 

Heryawan (2001), melakukan penelitian diwilayah Kabupaten 

Sukoharjo untuk menentukan tingkat kekeringan lahan dengan memanfaatkan 

data digital satelit Landsat TM. Metode analisis digunakan dengan membuat 

citra indeks RVI (Ratio Vegetation Index), NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index), TVI (Transformed Vegetation Index), indeks kecerahan, 

indeks kehijauan dan indeks kebasahan. Hasil pengolahan digital pada 

umumnya memiliki pola yang sama antar indeks vegetasi dan pola yang 

berbeda pada citra indeks kecerahan, indeks kehijauan dan indeks kebasahan 

tetapi masih dengan prinsip yang sama.

Penelitian mengenai Aplikasi PJ dan SIG untuk Pemetaan Daerah 

Potensi Lahan Sawah Kekeringan Kabupaten Gunung Kidul yang dilakukan 

oleh Bayu Widiyartanto (2007). Penelitian ini bertujuan memetakan daerah 

yang berpotensi terhadap terjadinya kekeringan dengan menggunakan wetness 

index dan metode tumpang susun (overlay). Selain itu penelitian ini 

memberikan informasi tingkat keakuratan dengan membandingkan metode 
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wetness index dengan tumpang susun. Penelitian ini menggunakan klasifikasi 

parameter yang diperoleh dari Puslitanak Bogor tahun 2002, dengan parameter 

yaitu indeks kebasahan, iklim, tanah, airtanah, ketinggian tempat, dan lahan 

pertanian. Hasil dari penelitian ini adalah Peta Potensi Lahan Sawah 

Kekeringan Kab. Gunung Kidul. Perbandingan antar penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 1.5.

1.6 Kerangka Penelitian

Masalah pada sektor pertanian yang sering muncul adalah kekeringan. 

Akibat dari kekeringan paling utama adalah kerawanan pangan. Kekeringan ini 

disebabkan oleh enam faktor yaitu curah hujan yang menyimpang dari normal 

atau tidak merata, penanaman tanaman yang tidak sesuai dengan pola agihan 

hujan, ketinggian tempat, jenis irigasi belum teknis dan tertata, kedalaman muka 

air tanah, dan sifat fisik tanah yang kurang dapat menyimpan air. Curah hujan 

yang rendah dari kondisi normal dan tidak merata menyebabkan sungai maupun 

jenis irigasi tidak dapat mengalirkan air ke daerah pertanian sehingga 

berkurangnya pasokan air. Jenis irigasi mempunyai pengaruh terhadap 

kekeringan, semakin buruk irigasi maka semakin sedikit pula pasokan air untuk 

daerah pertanian tersebut, sehingga tanaman tidak mampu terpenuhi kebutuhan 

airnya. Setiap tanaman membutuhkan air yang berbeda-beda, tergantung jenis dan 

usia tumbuhnya. Apabila tanaman tidak mendapatkan asupan air yang cukup pada 

masa tumbuhnya maka tanaman tersebut tidak dapat tumbuh secara maksimal atau 

bahkan terjadi gagal panen. 

Ketinggian tempat mempengaruhi ketersediaan air,daerah dengan 

ketinggian akan memiliki kelembapan dan suhu yang cenderung basah. Selain itu 

daerah yang tinggi juga merupakan area tangkapan dan simpanan hujan. 

Kedalaman muka airtanah mempengaruhi kekeringan karena semakin dalam 

airtanah maka air akan lebih susah didapatkan, dengan demikian simpanan air 

juga berkurang. Selain itu kekeringan juga diakibatkan karena sifat fisik tanah 

yang memang tidak mampu menyimpan air, sehingga air yang seharusnya 

merupakan deposit selama musim kemarau menjadi habis.
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Tabel 1.5 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil

Darmawan 
(1999)

Pemanfaatan 
Penginderaan jauh 
dan Sistem Informasi 
Geografi untuk 
Penentuan Wilayah 
Lahan Pertanian 
Rawan Kekeringan di 
Kabupaten 
Tulangagung

Menentukan lahan 
pertanian rawan 
kekeringan di 
Kabupaten 
Tulungagung 
dengan pemanfaatan 
teknik penginderaan 
jauh dan sistem 
informasi geografi

Analisis 
kuantitatif 
terhadap 
parameter 
penelitian

Peta Lahan 
Pertanian Rawan 
Kekeringan 

Heryawan 
(2001)

menentukan tingkat 
kekeringan lahan 
dengan memanfaatkan 
data digital satelit 
Landsat TM pada 
daerah Sukoharjo

Menentukan tingkat 
kekeringan lahan

Metode analisis 
digunakan dengan 
membuat citra 
indeks RVI (Ratio 
Vegetation 
Index), NDVI 
(Normalized 
Difference 
Vegetation 
Index), TVI 
(Transformed 
Vegetation 
Index), indeks 
kecerahan, indeks 
kehijauan dan 
indeks kebasahan

Peta Lahan Rawan 
Kekeringan dengan 
menggunakan Citra 
Landsat TM

Widiyartanto 
(2007)

Aplikasi PJ dan SIG 
untuk Pemetaan 
Daerah Potensi Lahan 
Sawah Kekeringan 
Kabupaten Gunung 
Kidul

Memetakan daerah 
yang berpotensi 
terhadap terjadinya 
kekeringan dengan 
menggunakan 
wetness index dan 
metode tumpang 
susun (overlay). 
Informasi tingkat 
keakuratan metode 
wetness index
dengan tumpang 
susun (overlay)

Analisis 
kuantitatif 
terhadap 
parameter 
penelitian dan 
transformasi index 
kebasahan

Peta Potensi Lahan 
Sawah Kekeringan 
Kab. Gunung Kidul

Purnamawati
(2013)

Analisis Rawan 
Kekeringan Lahan 
Pertanian Tanaman 
Pangan dengan 
Memanfaatkan Citra 
Quickbird dan Sistem 
Informasi Geografis 
Kabupaten Bantul 
Tahun 2012

Memetakan 
distribusi atau 
sebaran lahan 
pertanian tanaman 
pangan yang rawan 
kekeringan di 
Kabupaten Bantul 
dengan 
memanfaatkan 
Sistem Informasi 
Geografi

Analisis 
kuantitatif 
terhadap 
parameter 
penelitian

*Peta Rawan 
Kekeringan Lahan 
Pertanian Tanaman 
Pangan di 
Kabupaten Bantul
Tahun 2012

*hasil yang diharapkan
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Teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis dapat 

digunakan untuk membantu menganalisis tingkat kerawanan kekeringan suatu 

lahan pertanian. Penginderaan jauh digunakan untuk mengetahui informasi 

penggunaan lahan pertanian. Sedangkan sistem informasi geografis dipergunakan 

untuk analisis secara spasial dengan melakukan pengharkatan pada setiap 

parameter-parameter yang berpengaruh terhadap kekeringan lahan 

pertanian.Kedua teknologi tersebut saling berintegrasi sehingga membentuk suatu 

alat yang mampu mengolah data spasial dan menyajikannya. Penggunaan kedua 

teknologi ini membuat proses analisis menjadi semakin cepat, tepat, dan efisien. 

Kerangka pemikiran disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 1.4.
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Gambar 1.4 Diagram pemikiran
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1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Alat dan Bahan

a. Alat

Perangkat keras:

1. Seperangkat komputer;

2. GPS (Global Positioning System);

3. Alat tulis dan printer.

Perangkat lunak:

1. Software ArcMap 9.3;

2. Software MS. Office;

3. Software ENVI 4.5.

b. Bahan

1. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1: 25.000 tahun 2004 (Bakosurtanal)

2. Citra Quickbird daerah Kota Yogyakarta perekaman tahun 2010

(Dinas Kehutanan DI. Yogyakarta)

3. Peta Jenis Tanah tahun 2009 (Bappeda Kab. Bantul)

4. Peta Curah Hujan tahun 2010 (Bappeda Kab. Bantul)

5. Data Shuttle Radar Topography Mission2009 (Bappeda Kab. Bantul)

6. DataKetinggian Muka Air Tanah tahun 2012 (Dinas Sumber Daya Air

Kab. Bantul)

7. Peta Irigasi Lahan Pertanian tahun 2012 (Dinas Pertanian Kab. 

Bantul)

1.7.2 Tahapan Persiapan dan Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya 

tanpa perantara, sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh 

dan dicatat oleh pihak lain).
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1.7.2.1 Data Primer 

Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data penggunaan 

lahan pertanian tanaman pangan yang didapatkan dari interpretasi citra 

quickbird dan survey lapangan. Quickbird merupakan salah satu citra resolusi 

tinggi yang biasa digunakan untuk analisis penggunaan lahan. Citra Quickbird 

pada penelitian ini berfungsi untuk menampilkan penampakan detail 

penggunaan lahan di daerah penelitian. Citra quickbird tahun 2010 diperoleh 

dari Dinas Kehutanan. 

1.7.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data curah 

hujan, permeabilitas tanah, airtanah, ketinggian tempat, dan data jenis irigasi 

lahan pertanian. 

a. Peta curah hujan tahun 2010 diperoleh dari Bappeda Kab. Bantul, 

b. Permeabilitas tanah merupakan turunan dari data jenis tanah yang 

diperoleh dari Bappeda Kab. Bantul tahun 2012.

c. Kedalaman muka airtanah diperoleh dari Dinas Sumber Daya Air Kab. 

Bantul tahun 2012.

d. Ketinggian tempat merupakan data yang didapatkan dari SRTM. Data 

SRTM sendiri diperoleh secara gratis melalui situs resminya.

e. Jenis Irigasi diperoleh dari Dinas Pertanian.

1.7.3 Tahapan PengolahanData

1.7.3.1 Citra Satelit Quickbird

Pengolahan citra satelit quickbird bertujuan untuk mendapatkan peta 

penggunaan lahan pertanian daerah penelitian aktual. Kegiatan utama yang 

dilakukan untuk mengolah citra quickbird ini menjadi data peta yaitu: (1) 

Koreksi Geometrik, (2) Digitasi, (3) Survey Lapangan.

1. Koreksi Geometrik

Koreksi geometrik dilakukan dengan menggunakan proyeksi UTM 

dengan datum WGS 84 zona 49 South. Fungsi dari koreksi geometrik ini 
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adalah untuk memperbaiki distorsi geometrik yang ada pada citra sehingga 

diperoleh citra dengan keadaan geometrik yang tepat sesuai dengan keadaan 

sebenarnya di muka bumi.

2. Digitasi

Hasil koreksi geometrik citra quickbird selanjutnya di interpretasi 

secara visual berdasarkan ciri-ciri kenampakan penggunaan lahan dan 

dilakukan on screen digitasi untuk memperoleh informasi penggunaan lahan 

pertanian daerah penelitian.

3. Survey Lapangan

Tujuan dari survey lapangan adalah untuk mengetahui kebenaran obyek 

hasil interpretasi visual citra quickbird terhadap kenyataan di lapangan. 

Survey lapangan ini berdasarkan citra tahun 2010 dengan asumsi bahwa 

selama kurun waktu 2 tahun tidak banyak obyek yang berubah. Pada tahap ini 

dilakukan pemilihan titik sample di peta menggunakan metode random 

purposed sampling dan selanjutnya dilakukan survey lapangan menggunakan 

GPS (Global Positioning System). Hasil dari survey lapangan ini selanjutnya 

dilakukan reinterpretasi pada peta hasil interpretasi awal agar sesuai dengan 

kenyataan di lapangan.

1.7.3.2 Pengkaitan Data Statistik dengan Data Spasial

Hampir semua data dapat dispasialkan yaitu dengan mengkaitkan data 

sesuai dengan keberadaannya di muka bumi. Data-data statistik yang sesuai 

dengan parameter berpengaruh dispasialkan dengan mengkaitkan data tersebut 

dengan peta administrasi, karena data yang ada terkait dengan suatu batasan 

administrasi. Pengkaitan ini perlu dilakukan karena data statistik ini akan 

dilakukan analisis data secara spasial.

1.7.3.3 Klasifikasi Data Parameter

Setiap parameter yang telah di overlay mempunyai pengaruh yang 

berbeda terhadap potensi bencana kekeringan yang terjadi sehingga perlu 

dilakukan pemberiaan skor masing-masing sesuai dengan pengaruh yang 
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ditimbulkan. Pada penelitian ini skor dari Puslitanak Bogor dimodifikasi agar 

dapat mudah dipahami sehingga analisis terkait rawan kekeringan lahan 

pertanian tanaman pangan dilakukan dengan lebih valid. Perubahan skor ini 

tidak mempengaruhi hasil, mengingat pada penelitian ini tidak menggunakan 

faktor pembobot sebagai penentu tiap parameter. 

Parameter yang dipergunakan pada penelitian ini adalah curah hujan, 

permeabilitas tanah, ketinggian tempat, ketinggian muka air tanah, jenis irigasi, 

dan kebutuhan air tanaman pangan. Berikut adalah klasifikasi harkat 

parameter:

1. Curah Hujan

Kondisi iklim merupakan faktor alam, alam yang tidak terkendalikan. 

Faktor iklim yang sangat menentukan dalam analisis potensi kekeringan 

adalah curah hujan, data curah hujan diperoleh dari stasiun pengukuran curah 

hujan dan BMKG yang terdapat pada daerah penelitian. 

Asumsi yang mendasari analisis curah hujan adalah semakin kecil hujan 

maka semakin besar potensi terjadi kekeringan sehingga dalam pemberian 

skor untuk curah hujan yang telah diklasifikasikan oleh Puslitanak untuk 

curah hujan <1500 (mm/th) adalah yang tertinggi, karena sumber pasokan air 

sangat kecil apabila curah hujan juga kecil dan hal ini dapat mempengaruhi 

potensi kekeringan. Adapun scoring dan klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 1.6 Klasifikasi Curah Hujan

Curah Hujan (mm/th) Skor Klasifikasi
< 1500 5 Sangat Kering
1501-2000 4 Kering
2001-2500 3 Sedang
2501-3000 2 Basah
> 3000 1 Sangat Basah

Sumber: Puslitanak Bogor, 2002; dengan modifikasi.

2. PermeabilitasTanah

Tanah adalahlapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang 

telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga 

membentuk regolit (lapisan partikel halus). Jenis tanah merupakan 
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pengelompokan sifat-sifat fisik dan kimia tanah yang dimiliki berdasarkan 

jenis unsur hara yang terkandung didalamnya. Sifat fisik dan mekanik tanah 

yang menyatakan besar/kecilnya gaya konesi dan adhesi tanah dalam 

berbagai kelembaban (kering, lembab, basah). Jenis tanah merupakan faktor 

penentu dalam penilaian drainase tanah, yang mana drainase tanah memiliki 

pengaruh terhadap potensi kekeringan, dalam hal ini drainase tanah 

merupakan hasil deduksi dari jenis tanah karena setiap jenis tanah memiliki 

tekstur yang berbeda dan tekstur inilah yang mempengaruhi kemampuan 

meloloskan air atau drainase ke bawah (permeabilitas). Kemampuan suatu 

tanah dalam meloloskan air yang mana juga dipengaruhi oleh struktur tanah, 

tekstur tanah dan infiltrasi disebut permeabilitas.

Asumsi yang mendasari analisis drainase kebawah ini adalah bahwa 

semakin cepat kemampuan tanah dalam meloloskan air kebawah maka akan 

semakin besar potensi kekeringan sehingga dalam pemberian skor untuk 

drainase ke bawah (permeabilitas) ini yang sesuai dengan klasifikasi 

puslitanak adalah skor tertinggi untuk kemampuan meloloskan yang sangat 

cepat dan skor terkecil untuk kemampan meloloskan skor adalah sebagai 

berikut:

Tabel 1.7 Klasifikasi Tingkat Permeabilitas Tanah

Kelas Skor
Sangat Cepat 5
Agak Cepat/Cepat 4
Balk/Sedang 3
Agak Lambat/Lambat 2
Sangat Lambat 1
Sumber: Puslitanak Bogor, 2002; dengan modifikasi.

3. Airtanah

Kedalaman muka airtanah dipengaruhi oleh zona jenuh air, 

iklim/fluktuasi, topografi dan ketinggian tempat/elevasi. Airtanah yang 

mengalir didalam tanah melewati rongga-rongga batuan yang bergerak dari 

daerah yang tinggi ke tempat yang rendah pada lapisan kedap air dan pada 

tempat yang jenuh dari sumber utama yaitu hujan. Kedalaman airtanah 
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mempunyai peranan sangat besar dalam penentuan daerah potensi 

kekeringan, dalam hal ini akuifer mempunyai pengaruh terhadap muka 

airtanah. Keberadaan airtanah didalam akuifer ditentukan oleh tekstur dan 

struktur penyusunan akuifer tersebut. 

Akuifer merupakan lapisan batuan yang sudah pada kondisi jenuh dan 

lolos air, mampu dalam menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah cukup 

untuk mengairi sumur/sungai/mata air. Akuifer yang tersusun oleh sediment 

klastik yang belum terkonsolidasi, biasanya mempunyai porositas (inter 

granuler), airtanah akan berada didalam ruang antar butir. Akuifer yang 

terdiri dari dari batuan massif dan keras tetap dirajam kekar secara rapat, akan 

memiliki struktur bercelah dan porositas retakan. Di dalam akuifer jenis ini, 

airtanah akan menempati celah-celah retakan, sedangkan akuifer yang 

disusun oleh batuan mudah larut seperti batu gamping, porositas akan berupa 

rongga-rongga atau saluran-saluran. Kedalaman muka airtanah adalah suatu 

faktor yang mempengaruhi daerah-daerah yang berpotensi kekeringan karena 

suatu daerah yang memiliki kedalaman muka airtanah sangat dalam akan 

cenderung berpotensi mengalami kekeringan sedangkan yang mempunyai 

kedalaman dangakal akan cenderung jauh dari bahaya kekeringan. Dari 

pengaruh-pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh faktor kedalaman muka 

airtanah, maka proses pemberian skor dapat dilakukan dengan memberi nilai 

tertinggi untuk kedalaman muka airtanah yang dangkal dengan kandungan air 

yang melimpah sedangkan nilai terkecil untuk kedalaman muka airtanah yang 

terdalam dan mempunyai kandungan airtanah sangat kecil. Adapun sistem 

klasifikasi sesuai Puslitanak dan pemberian skor adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.8 Klasifikasi Muka Air Tanah

Kelas kedalaman Skor
Sangat dalam/kecil (kedalaman >5,6m) 3

Sedang (kedalaman3,1-5,6m) 2

Dangkal/melimpah(kedalaman <3,1m) 1

Sumber: Puslitanak Bogor, 2002; dengan modifikasi.
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4. Ketinggian Tempat

Ketinggian tempat adalah ketinggian dari permukaan air laut (elevasi). 

Ketinggian tempat mempengaruhi perubahan suhu udara. Semakin tinggi 

suatu tempat, misalnya pegunungan, semakin rendah suhu udaranya atau 

udaranya semakin dingin. Semakin rendah daerahnya semakin tinggi suhu 

udaranya atau udaranya semakin panas. Faktor ketinggian tempat merupakan 

salah satu faktor penentu dari data informasi lahan pertanian kekeringan, 

asumsi yang mendasari analisis ketinggian tempat adalah semakin tinggi 

suatu tempat maka lahan pertanian akan cenderung mengalami kekeringan 

semakin kecil sehingga dalam proses pemberian skor telah diklasifikasikan 

bahwa semakin tinggi suatu tempat maka nilai skor yang diberikan akan 

semakin kecil dan sebaliknya. Oleh karena itu ketinggian suatu tempat 

berpengaruh terhadap suhu suatu wilayah. Adapun skor dan klasifikasinya 

sebagai berikut:

Tabel 1.9 Klasifikasi Ketinggian Tempat

KelasKetinggian 
Tempat

Skor
<200 m dpal 5

200- 400 m dpal 4
400- 700 m dpal 3
800- 1000 m dpal 2

>1000 m dpal 1
Sumber: Puslitanak Bogor, 2002; dengan modifikasi.

5. Jenis Irigasi

Lahan Pertanian merupakan faktor penentuan dimana letak lahan 

pertanian yang mengalami kekeringan. Dalam hal ini yang membedakan 

yakni dalam teknik irigasi, semakin lahan pertanian memiliki teknik irigasi 

yang baik, maka akan diasumsikan bahwa lahan pertanian tersebut cenderung 

jauh dari bahaya kekeringan, sehingga dalam pemberian skor untuk lahan 

pertanian adalah apabila semakin baik teknik irigasi yang digunakan maka 

semakin kecil nilai skor yang diberikan dan sebaliknya. Adapun skoring dan 

klasifikasinya sebagai berikut:
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Tabel 1.10 Klasifikasi Irigasi Sawah

Kelas Irigasi Skor
Tadah Hujan 4
Sederhana 3
Semi teknis 2
Irigasi teknis 1
Sumber: Puslitanak Bogor, 2002; dengan modifikasi.

6. Kebutuhan Air Tanaman Pangan

Kebutuhan air tanaman adalah jumlah air yang dibutuhkan untuk 

mengimbangi kehilangan air melalui evapotranspirasi tanaman sehat, 

tumbuhan di lahan yang luas pada kondisi air tanah dan kesuburan tanah tidak 

dalam keadaan terbatas serta dapat mencapai produksi potensial pada 

lingkungan pertumbuhannya (Doorenbos dan Pruit 2005). Berdasarkan 

batasan yang diberikan Sosrodarsono dan Takeda (1978), dengan 

mengabaikan jumlah air yang digunakan dalam kegiatan metabolisme maka 

evapotranspirasi dapat disamakan dengan kebutuhan air tanaman.

Indeks kecukupan air merupakan salah satu parameter untuk 

mengetahui indeks kebutuhan air tanaman. Nilainya didapatkan oleh rasio 

antara evapotranspirasi aktual (ETM) dan evapotranspirasi maksimum 

(ETM). Konsep ini dilatarbelakangi oleh sifat hubungan linier antara tanaman 

dan air relevan digunakan untuk menduga penurunan hasil ketika tanaman 

mengalami stres air. Selain itu, kekurangan air pada fase kritis tanaman akan 

mengakibatkan penurunan hasil yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

cekaman pada fase lainnya.

Kebutuhan air tanaman untuk setiap fase pertumbuhan dan jenis 

tanaman berbeda. Akibatnya, pada setiap fase, sensitifitas terhadap cekaman 

air juga berbeda. Cekaman air akan terjadi apabila kebutuhan air pada satu 

fase pertumbuhan tidak tercukupi.
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Tabel 1.11 Klasifikasi Kebutuhan AirTanaman Pangan

No
Jenis Tanaman 

Pangan
Kebutuhan Air  pada 

Masa Pertumbuhan (mm)
Skor

1 Ubi Kayu 1.000 – 2.000 7
2 Padi Sawah 575 -  1.800 6
3 Padi Ladang 300 – 1.600 5
4 Ubi Jalar 800 – 1.500 4
5 Jagung 500 – 1.200 3
6 Kacang Tanah 400 – 1.100 2
7 Kedelai 350 – 1.100 1

Sumber: Djaenudin, D., Marwan, H., Subagjo, H., dan A. Hidayat. 2011; 
dengan modifikasi.

1.7.4 Tahap Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis overlay dan 

analisis regresi linier berganda. Penentuan daerah-daerah yang berpotensi 

terhadap kekeringan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan cara tumpangsusun

(overlay) intersect untuk menjumlahkan setiap skor parameter secara spasial 

antara hasil penentuan irigasi lahan pertanian dengan peta curah hujan, peta 

ketinggian tempat, peta kedalaman muka airtanah, peta kebutuhan air tanaman 

pangan dan peta permeabilias tanah yang diturunkan dari peta jenis tanah.

Sedangkan analisis regresi linier berganda berfungsi untuk mengetahui faktor 

dominan yang mempengaruhi tingkat kekeringan.

1.7.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan salah satu metode analisis 

yangsesuai jika masalah penelitian meliputi sebuah variabel tak bebas 

(dependentvariable) yang dianggap berhubungan dengan dua atau lebih 

variabel bebas(independent variable). Analisis regresi linier berganda dalam 

penelitian inidilakukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing faktor 

yang terbentuk darihasil analisis komponen utama dan analisis faktor 

terhadap kekeringan lahan pertanian tanaman pangan, sehingga dapat 

diketahui faktor dominannya. Data yang digunakan dalam analisis regresi 

linier berganda adalah data kuantitatif,baik untuk variabel bebas maupun tak 

bebas. Formula statistik regresi linier berganda adalah:
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Ket:

Y : Variabel tidak bebas

x, ...n : Variabel bebas

a : Bilangan Konstant

b, ...n : Koefisien Regresi

Sumber: Sugyarto, 2004

1.7.4.2 Pemetaan Rawan Kekeringan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Penentuan daerah-daerah yang berpotensi terhadap kekeringan di 

Kabupaten Bantul dilakukan dengan cara tumpangsusun (overlay) antara hasil 

penentuan irigasi lahan pertanian dengan peta curah hujan, peta ketinggian 

tempat, peta kedalaman muka airtanah dan peta permeabilias tanah yang 

diturunkan dari peta jenis tanah. Proses overlay dilakukan dengan 

menggunakan metode intersect. Intersection adalah metode tumpang susun 

antara dua data grafis, tetapi apabila batas luar dua data grafis tersebut tidak 

sama, maka yang dilakukan pemrosesan hanya pada daerah yang bertampalan.

Menggabungkan setiap parameter serta menjumlahkan masing-masing skor 

tersebut untuk menentukan kelas potensi kekeringan. Seluruh parameter 

dijumlahkan menggunakan rumus dibawah ini:

Keterangan:

PK= Potensi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Kekeringan

H= Skor Curah Hujan 

P= Skor Permeabilitas 

D= Skor Kedalaman Airtanah

I = Skor Irigasi

K= Skor Ketinggian 

T = Skor Kebutuhan Air Tanaman

Y=a + b1x1++ b2x2+ b3x3+ ... + bnxn

PK=H+P+D+I+K+T
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Klasifikasi potensi lahan pertanian kekeringan dibedakan menjadi 4 

kelas yaitu: 

1. Tinggi

2. Sedang

3. Rendah

4. Sangat Rendah

Interval kelas diperoleh menggunakan metode Sturges. Interval kelas 

yang dipergunakan untuk menentukan kerawanan kekeringan lahan pertanian 

tanaman pangan adalah:

Tabel 1.12 Klasifikasi Kelas Kekeringan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 

dan Pemilihan Simbol Peta

Interval 
Kelas

Kelas Kekeringan 
Lahan Pertanian

Simbol yang Digunakan 
pada Peta (warna)

23,25 - 29 Tinggi

17,5 – 23,25 Sedang

11,75 – 17,5 Rendah

6 – 11,75 Sangat Rendah

Sumber : Hasil Pengolahan Data 
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Peta Ketinggian 
Muka Air Tanah

Kelas kedalaman

Sangat dalam/kecil 
(kedalaman >5,6m)
Sedang (kedalaman 
3,1-5,6m)
Dangkal/melimpah(ked
alaman <3,1m)

Peta Jenis 
Tanah

Data Kedalaman 
Muka Air Tanah

Data SRTM 
(Shuttle Radar 
Topography 
Mission)

Peta Rupa Bumi 
Indonesia (RBI)
Skala 1 :25.000

Koreksi 
Geometrik

Analisis
Fisik Tanah

Interpolasi
Kriging

Peta Ketinggian
Kelas Ketinggian 
Tempat

200 m dpal
200 — 400 m dpal
400 — 700 m dpal
800 — 1000 m dpal

>1000 m dpal

Interpretasi Citra

Survey Lapangan

Skoring

Peta Tingkat Rawan Kekeringan 
Lahan Pertanian Tanaman Pangan 

Skala 1:150.000

Klasifikasi
Interval 
Kelas

Kelas Kekeringan 
Lahan Pertanian

23,25 - 29 Tinggi
17,5 – 23,25 Sedang
11,75 – 17,5 Rendah

6 – 11,75 Sangat Rendah

Data Irigasi 
Lahan Pertanian

Peta Penggunaan 
Lahan Pertanian 
Tanaman Pangan 
Aktual

Peta Curah 
Hujan

Curah Hujan 
(mm/th)
< 1500

1501-2000
2001-2500
2501-3000

> 3000

Peta 
Permeabilitas 
Tanah

Kelas

Sangat Cepat

Agak Cepat/Cepat

Balk/Sedang

Agak 
Lambat/Lambat

Sangat Lambat

Analisis Kebutuhan Air 
Tanaman Pangan

Gambar 1.5 Diagram Alir Penelitian

Peta Irigasi 
Lahan 
Pertanian
Kelas Irigasi

Tadah Hujan

Sederhana

Semi teknis

Irigasi teknis

Peta Kebutuhan Air Tanaman 
Pangan

Jenis 
Tanaman 

Kebutuhan 
Air  (mm)

Ubi Kayu 1.000 – 2.000

Padi Sawah 575 -  1.800
Padi Ladang 300 – 1.600

Ubi Jalar 800 – 1.500
Jagung 500 – 1.200
Kacang Tanah 400 – 1.100
Kedelai 350 – 1.100

Citra 
Quickbird
Tahun 2010
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1.8 Batasan Operasional

Agar permasalahan judul dapat lebih dimengerti maka penulis membuat 

batasan istilah sebagai berikut :

1. Airtanah adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah pada 

lajur/zona jenuh air (zone of saturation). Airtanah terbentuk berasal dari 

air hujan dan air permukan, yang meresap (infiltrate) mula-mula ke zona 

tak jenuh (zone of aeration) dan kemudian meresap makin dalam 

(percolate) hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi airtanah. Airtanah 

adalah salah satu fase dalam daur hidrologi, yakni suatu peristiwa yang 

selalu berulang dari urutan tahap yang dilalui air dari atmosfer ke bumi 

dan kembali ke atmosfer penguapan dari darat, laut, air pedalaman, 

pengembunan membentuk awan, pencurahan, dalam tanah atau badan air 

dan penguapan kembali (Kamus Hidrologi, 1987).

2. Bumi oleh gaya gravitasi bumi, dan bentuk hasil konsumsi uap air yang 

terkandung di atmosfer yaitu presipitasi berbentuk cairan disebut air dan 

yang padat disebut salju. (Emilya Nurdjani,2005; Modul Praktikum 

Hidrologi).

3. Curah Hujan adalah salah satu proses dari siklus hidrologi yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap siklus itu sendiri. Hujan terjadi ketika 

uap air yang terdapat pada awan mencapai titik jenuh dan terjatuh ke 

permukaan (Anonim, 2011).

4. Kekeringan adalah berkurangnya air untuk tujuan tertentu. Kekeringan 

didefinisikan sebagai suatu periode tertentu yang curah hujannya kurang 

dari jumlah tertentu, definisi kekeringan juga bervariasi sesuai dengan 

sudut pandang tertentu (Wisnubroto, 1998).

5. Kekeringan adalah kekurangan curah hujan dari biasanya atau kondisi 

normal bila terjadi berkepanjangan sampai mencapai satu musim atau 

lebih panjang akan mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhn 

air yang dicanangkan. Hal ini akan menimbulkan dampak terhadap 

ekonomi, sosial, lingkungan alam. Hujan normal menggambarkan kondisi 

yang umum terjadi dengan iklim seperti wilayah setempat setiap 
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kekeringan berbeda dalam intensitas lama dan sebaran ruanganya. 

(Depertemen Pekerjaan Umum,SDA, tahun 2003).

6. Ketinggian tempat adalah ketinggian dari permukaan air laut (elevasi). 

Ketinggian tempat mempengaruhi perubahan suhu udara. Semakin tinggi 

suatu tempat, misalnya pegunungan, semakin rendah suhu udaranya atau 

udaranya semakin dingin. Semakin rendah daerahnya semakin tinggi suhu 

udaranya atau udaranya semakin panas. Oleh karena itu ketinggian suatu 

tempat berpengaruh terhadap suhu suatu wilayah (Muawin, Heru A. 2009).

7. Lahan merupakan suatu wilayah permukaan bumi yang khususnya 

meliputi semua benda penyusun biosfer yang dapat dianggap bersifat tetap 

atau siklus 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, 

dalam Sovia, 2002).

8. Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia dengan material dasar dari 

suatu lingkungan (situs), yang berkaitan dengan sejumlah karakteristik 

alami yaitu iklim, geologi, tanah, topografi, hidrologi dan biologi (Aldrich, 

1981).

9. Peta Tematik adalah peta yang memperlihatkan data-data secara kualitatif 

dan kuantitatif pada unsur-unsur yang spesifik. Unsur-unsur tersebut ada 

hubungannya dengan detil-detil topografi (Aziz, T. Lukman dan Ridwan 

Rachman, 1977).

10. Potensi Lahan merupakan kondisi tertentu dan kualitas/karakteristik lahan 

yang secara terintegrasi berpengaruh pada penggunaan lahan dan 

produksinya (Rohmadi, 1997, dalam Puspitasari, 2004).

11. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang berbasis 

komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-

informasi geografi. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan 
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menganalisa obyek-obyek dan fenomena alam, yang lokasi geografinya 

merupakan karakteristik yang penting untuk dianalisis (Prahasta, 2001).

12. Tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme, 

membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah 

dikenal sebagai ''pedogenesis''. Proses yang unik ini membentuk tanah 

sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan atau disebut sebagai 

horizon tanah. Setiap horizon menceritakan mengenai asal dan proses-

proses fisika, kimia, dan biologi yang telah dilalui tubuh tanah tersebut, 

tanah terbentuk dari bahan induk yang telah mengalami 

modifikasi/pelapukan akibat dinamika faktor iklim, organisme (termasuk 

manusia), dan relief permukaan bumi (topografi) seiring dengan 

berjalannya waktu. Berdasarkan dinamika kelima faktor tersebut 

terbentuklah berbagai jenis tanah dan dapat dilakukan klasifikasi tanah 

(Hans Jenny, 1899-1992).
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