
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Lahan yang dihuni merupakan salah satu dari modal dasar pembangunan 

yang harus dikelola dan diarahkan penggunaannya dengan sebaik-baiknya. 

Sebidang lahan secara geografis dapat didefinisikan sebagai suatu daerah 

permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, 

lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan binatang hasil kegiatan manusia 

masa lalu dan masa sekarang, sampai pada tingkat tertentu. Sifat tersebut 

mempunyai pengaruh yang berarti terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada 

masa sekarang dan masa yang akan datang (Desaunettes, 1997). 

    Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk 

pengembangan usaha pertanian. Kebutuhan lahan pertanian semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Luasan lahan yang sesusai bagi 

kegiatan pertanian terbatas, luasan lahan yang terbatas menjadi kendala untuk 

meningkatkan produksi pangan penduduk, untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

perlu dilakukan pemanfaatan akan sumber daya alam secara menyeluruh, baik 

penggunaan lahan maupun pemeliharaan lahan agar dapat berproduksi dengan 

baik. Penggunaan sumber daya alam tersebut perlu didasari bahwa keseimbangan 

harus dicapai antara kemampuan sumber daya alam terhadap penggunannya, 

untuk dapat memanfaatkan sumber daya lahan secara terarah dan efisien perlu 

tersedianya data informasi yang lengkap mengenai keadaan iklim, tanah dan sifat 

lingkungan fisik lainnya. 

 Pengembangan wilayah yang dilakukan pada dasarnya merupakan suatu 

usaha untuk memanfaatkan potensi sumber daya lahan semaksimal mungkin 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pendapatan daerah tanpa 

meninggalkan aspek konservasi. Sasaran utama pengembangan wilayah adalah 

pengembangan potensi sumber daya alam dan manusianya. Perencanaan wilayah 

dan tata ruang secara makro maupun mikro haruslah berpijak pada data potensi 

sumber daya alam, oleh karena itu inventarisasi sumberdaya lahan sangatlah 

penting dilakukan secara berencana. Potensi sumber daya lahan adalah lahan yang 
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belum diolah, dan jika diolah akan memiliki nilai ekonomis yang besar karena 

mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi dan mempunyai daya dukung terhadap 

kebutuhan manusia. 

 Suatu penggunaan lahan pada lokasi yang cocok akan sangat 

menguntungkan, tidak hanya pada sektor pertanian saja, bahkan industri, 

perdagangan, pendidikan dan sebagainya. Area pertanian yang berada pada daerah 

yang potensi kesuburannya tinggi akan menghasilkan panen yang lebih besar 

dibanding dengan area pertanian yang tingkat kesuburan tanahnya rendah. Faktor 

kesuburan adalah faktor utama dalam syarat tumbuh tanaman, walaupun 

sebenarnya masih ada faktor lain yang digunakan dalam penentuan potensi lahan 

ini, yaitu : topografi,  jenis batuan, kedalaman tanah, tekstur tanah dan potensi air, 

kerawanan bencana, dari faktor pembatas tersebut, dimana suatu daerah yang 

secara fisik mempunyai potensi tinggi akan tetapi rawan terhadap bencana, maka 

potensi daerah tersebut akan menurun. Penentuan indeks potensi lahan ini tentu 

akan lebih efisien jika disajikan spasial/ keruangan (spasial variability). Batas-

batas untuk tiap potensi lahan dapat diketahui dengan pasti pola keruangannya dan 

yang paling penting adalah posisi absolutnya, oleh karena itu diperlukan suatu 

metode yang paling efisien untuk dapat mengolah dan menganalisa data spasial 

dan data atribut yang berisi informasi lainnya untuk pembuatan Peta Indeks 

Potensi Lahan.  

Sistem informasi geografis (SIG) adalah suatu sistem informasi berbasiskan 

komputer untuk menyimpan, mengelola dan menganalisis, serta memanggil data 

bereferensi geografis. Memanfaatkan SIG akan memberikan kemudahan kepada 

para pengguna atau para pengambil keputusan untuk menentukan kebijaksanaan 

yang akan diambil, khususnya yang berkaitan dengan aspek keruangan/spasial 

(Prahasta, Eddy. 2001). SIG dapat dimanfaatkan untuk pemetaan indeks potensi 

lahan suatu daerah dan dapat dikelola berkelanjutan sesuai fungsinya dalam 

jangka waktu yang panjang agar dalam  mengembangkannya untuk pembangunan 

yang lebih baik di masa yang akan datang. Teknologi ini dapat diaplikasikan 

untuk mengetahui potensi lahan yang kompleks khususnya di Kabupaten 

Magelang karena Kabupaten Magelang memiliki karakteristik lahan yang cukup 
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kompleks dari kemiringan lereng yang sangat curam  hingga topografi lahan yang 

landai sehingga memiliki kerawanan bencana yang bermacam-macam, karena 

kerawanan bencana tersebut maka berpengaruh terhadap kemampuan lahan untuk 

pertanian, permukiman dan penggunaan lahan lainnya. 

 SIG merupakan metode yang paling sesuai untuk digunakan mengelola data 

yang kompleks yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang mampu 

mengolah data spasial dan atributnya secara efektif dan efisien. SIG dalam arti 

luas merupakan suatu sistem manual atau komputer yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menghasilkan informasi yang 

mempunyai rujukan spasial atau geografi. Pada pemetaan indeks potensi lahan, 

SIG sangat membantu di dalam penggabungan (tumpangsusun/ overlay) antara 

berbagai jenis peta yang berbeda, menggunakan peta lereng, peta jenis tanah, peta 

intensitas curah hujan dan peta pendukung lainnya untuk membentuk satuan 

pemetaan lahan. Pembuatan indeks potensi lahan di dalam SIG ini didasarkan atas 

pemberian skor terhadap parameter-parameter yang berpengaruh, dimana nilainya 

didasarkan atas besarnya pengaruh yang diberikan terhadap suatu jenis 

lahan,dengan bantuan SIG proses pengambilan keputusan mengenai masalah 

spasial dapat dilakukan lebih mudah dan cepat. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Keterbatasan informasi tentang potensi sumberdaya lahan di Kabupaten 

Magelang menyebabkan sebagian besar potensi sumberdaya yang tersedia belum 

dapat dimanfaatkan secara optimal. Agar sumberdaya alam tersebut dapat 

dimanfatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah 

maka diperlukan inventarisasi potensi sumberdaya alam  dalam bentuk pemetaan 

indeks potensi lahan. Inventarisasi lahan memiliki peranan yang sangat penting 

karena merupakan langkah pertama dalam mengevaluasi sumberdaya lahan yang 

tepat di suatu daerah   selalu dipakai sebagai dasar evaluasi potensi lahan di 

daerah yang bersangkutan (Mangunsukarjo, 1995). 



 

4 
 

Pemetaan inventarisasi potensi lahan diperlukan pengolahan data spasial 

yang besar, oleh sebab itu diperlukan suatu teknologi yang dapat mendukung 

tujuan pemetaan tersebut. SIG sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu 

memberikan suatu bentuk pengelolaan dan analisa data spasial dalam jumlah yang 

besar, sehingga dengan SIG pemetaan potensi lahan dapat dilakukan. 

Dalam penelitian ini cakupan daerah yang akan diteliti manjadi perhatian 

penulis untuk melakukan penerapan teknologi SIG bisa diterapkan sebagai sistem 

untuk mengklasifikasi kelas suatu lahan agar dapat membantu pihak - pihak yang 

memang membutuhkan untuk mengetahui kemampuan lahan daerah tersebut agar 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya pada masa yang akan datang.  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut : 

1.  Menganalisis indeks potensi lahan daerah Kabupaten Magelang 

menggunakan SIG berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi berupa 

relief, litologi, tanah, kondisi hidrologi, dan kerawanan bencana. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi tentang sebaran distribusi potensi sumber daya lahan 

dan potensi lahan untuk perencanaan pemanfaatan lahan dan pengembangan 

wilayah di Kabupaten Magelang, dan  

2. Sebagai acuan bagi masyarakat daerah Kabupaten Magelang, khususnya 

sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Magelang 

kaitannya untuk perencanaan pendayagunaan lahan untuk inventarisasi 

sumberdaya lahan. 
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1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Pengertian Sistem Informasi Geografis 

          Sistem informasi geografis adalah suatu sistem berbasis komputer yang 

memberikan empat kemampuan untuk menangani data bereferensi geografis, 

yaitu : input data, pengolahan data, manipulasi dan analisis keluaran (Aronoff, 

1989). SIG merupakan alat yang bermanfaat untuk menangani data spasial 

yang tersimpan dalam format digital, disamping itu jumlah data yang besar 

dapat disimpan dan diambil kembali secara cepat. 

    Sistem informasi geografis adalah suatu sistem yang dirancang untuk 

mengerjakan atau menganalisis data spasial, yang terdiri atas sub sistem 

masukan data, penyimpanan data, pengolahan data serta keluarannya (Star dan 

Estes, 1990). 

Sistem informasi geografis berkembang sejak akhir tahun 1970-an. Pada awal 

perkembangannya, teknologi sistem informasi geografis ditekankan pada 

pengumpulan data dari sistem peta cetak (hardcopy) dan data tabular atau 

numerik yang terkait ke suatu sistem basis data spasial digital (softcopy). 

          Dimasa yang akan datang, penggunaan teknologi sistem informasi 

geografis lebih ditekankan pada analisis data. Hal ini dianggap wajar, karena 

data yang dibutuhkan sebagai basis data telah tersedia dengan baik dan 

memadai (diperoleh antara lain melalui teknologi penginderaan jauh), 

sehingga pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis lebih ditekankan 

pada analisis data untuk mendapatkan informasi yang variatif. 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan adalah satu set komputer (PC) sehingga 

lebih murah dibandingkan dengan menggunakan perangkat komputer 

lainnya. Secara garis besar perangkat keras yang digunakan meliputi : 

perangkat keras untuk input, proses dan output. Perangkat keras untuk input 

adalah meja digitizer / scanner yang berguna untuk merubah data analog ke 

bentuk data digital. Perangkat keras untuk proses terdiri dari CPU (Central 

Processing Unit), diskdrive yang berfungsi untuk memutar disk, hardsik 

tempat menyimpan data maupun program. Perangkat keras untuk output 
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adalah visual unit berupa monitor yaitu untuk menampilkan hasil serta 

plotter / printer untuk pencetakan hasil ke dalam bentuk kertas. 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat Lunak SIG terbagi menjadi 2 yaitu yang berbasis raster dan 

vektor.SIG berbasis raster yaitu data disimpan dalam konfigurasi sel-sel 

penyusun gambar yang disebut piksel. SIG berbasis vektor yaitu data 

disimpan dalam posisi koordinat ruang (x,y) dan memiliki 3 unsur dasar 

yaitu titik, garis, dan area. Dalam penelitian ini menggunakan software Arc 

GIS 

 

1.5.2 Proses Pengolahan Data Menggunakan Sistem Informasi Geografi 

Aronoff (1989) mengelompokkan elemen SIG dalam empat subsistem, 

yaitu: data masukan (input), pengolahan data, manipulasi dan analisis, serta 

data keluaran (output). Sub sistem itu selanjutnya diuraikan dalam sub bab 

berikut ini. 

1. Data Masukan (Input Data) 

Software yang digunakan adalah Arc GIS 9.3 Pada saat membuat theme 

baru dari menu view-new theme kemudian dipilih feature yang sesuai 

dengan obyek yang ada. Feature terbagi menjadi 3 yaitu point, line, 

polygon. Feature point, feature ini berupa titik dapat digunakan pada obyek 

seperti toponimi, atau nama desa. Feature  line, feature ini merupakan 

tampilan berupa garis yang digunakan pada obyek seperti jalan, batas 

administrasi, dan sungai. Feature yang terakhir adalah polygon, feature ini 

merupakan tampilan berupa suatu bidang atau areal misalnya daerah 

perumahan, suatu areal vegetasi. Ketika membuat sebuahthemebaru untuk 

menampung unsur-unsur spasial maka sebauh panel atribut secara otomatis 

dibuatkan untuk theme ini dan pada saat menambahkan sebuah records data 

kedalam sebuah table atribut tersebut data atribut tersebut memberikan 

informasi yang mendukung peta yang ditamplikan dalam bentuk table.  

2. Manajemen Data  
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Sub sistem ini merupakan sentral dari pengelolaan SIG. Manajemen data 

dimaksudkan agar data dapat disimpan, dipanggil, dihapus, dan diperbaiki 

secara efisien dan akurat yang diperoleh dari pemasukan data (Input data). 

Pengorganisasian data keruangan, diambil dan dianalisis oleh sub sistem ini. 

Pengelolaan data memerlukan adanya data yang telah tersusun ke dalam 

database. Dalam pengelolaan data ini diperlukan suatu sistem yang dapat 

melakukan beberapa aplikasi program sekaligus. Kumpulan program 

terpadu yang dapat menangani data dinamakan Database Management 

System (DBMS). Keuntungan adanya DBMS ini adalah kualitas, kerahasiaan 

dan keutuhan dapat dijamin dan di pelihara, serta  efisien dalam aplikasinya. 

3. Pemrosesan data (Analisa Data) 

Salah satu kemampuan SIG adalah dalam memanipulasi data dan analisa 

data spasial untuk menghasilkan informasi yang baru. SIG bukan hanya 

mampu melakukan manipulasi dan analisa secara cepat dan efisien, untuk 

menggantikan fungsi yang sebenarnya dapat pula dilakukan secara manual., 

melainkan justru menampilkan kemungkinan-kemungkinan yang baru, yang 

sebelumnya belum terfikirkan atau tak dapat dikerjakan bila tidak 

menggunakan computer. 

Pada tahap pemrosesan data yang dikerjakan adalah pengisian data atribut 

dan grafis.Data atribut merupakan keterangan dari data grafis. Selain 

pengisian data atribut tahap perosesan data atribut tahap pemrosesan data 

juga memanajemen data dan memanipulasi data, sehingga dihasilkan data 

baru yang menghasilkan informasi yang baru sesuai dengan keluaran 

(output) data yang diinginkan. 

4. Data Keluaran 

Keluaran SIG dapat berupa hardcopy atau format data digital yang 

disertai dengan data tabuler.Bentuk cetakan dapat berupa peta yang dicetak 

dikertas, sedangkan berformat digital berupa file-file yang terdapat 

dikomputer. 
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Tahap keluaran data mengahsilkan data yang diharapkan didalam 

penelitian.Output  data merupakan hasil dari input data dan pmerosesan 

data. Output data berupa informasi baru yang didapatkan dan pengolahan 

data yang dilakukan sebelumnya, hasil dari Output berupa Peta Indek 

potensi lahan Kabupaten Magelang. 

 

1.5.3 Komponen Sistem Informasi Geografi 

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan sistem komplek yang biasanya 

terintegrasi dengan lingkungan sistem-sistem komputer yang lain di tingkat 

fungsional dan jaringan. Komponen SIG terdiri atas hardware (perangkat 

keras) dan software (perangkat lunak), serta aspek organisasional (Burrough, 

1986). Hardware berupa perangkat peripheral seperti digitizer, scanner, 

plotter, printer dan sebagainya.Sedangkan software berupa program komputer. 

Komputer terdiri dari CPU (Central Processing  Unit) yang dapat dikatakan 

sebagai otak komputer dan VDU (Visual Display Unit) atau layar monitor 

sebagai media penayangan visual. Perangkat lunak merupakan program 

komputer yang digunakan dalam pengoperasian SIG. Perangkat lunak SIG 

dapat dibagi menjadi dua yaitu berbasis data vektor dan berbasis data raster. 

Data SIG berbasis data vektor datanya disimpan dengan menggunakan 

persamaan matematis tertentu (Danoedoro, 1999). Sedangkan data SIG 

berbasis raster, data grafis utamanya disimpan dan dimanipulasi dalam format 

raster.  Sebagai contoh SIG berbasis data vektor adalah Arc/Info dan SIG 

berbasis data raster adalah ILWIS dan ERDAS. Komponen SIG dalam aspek 

organisasional meliputi data dan informasi geografi yang biasa disebut sebagai 

komponen basis data.  

 
1.5.4. Potensi lahan 

Lahan potensial adalah sebidang lahan yang dapat memberikan 

produk pertanian secara optimal per tahun per satuan luas. 

Ciri-ciri lahan potensial: 

1. Bentuk topografi hampir datar 
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2. Mempunyai kedalaman efektif (solum) yang dalamnya lebih dari 

100 cm 

3. Umumnya mempunyai drainase yang baik 

4. Mudah diolah 

5. Mempunyai kapasitas menahan air yang baik 

6. Subur dan responsif terhadap pemupukan 

7. Tidak terancam banjir. 

   Pemanfaatan lahan potensial dan kendalanya yaitu pemanfaatan lahan 

potensial untuk bidang pertanian dan non pertanian. Pemanfaatan untuk 

bidang pertanian dikaitkan dengan kemampuan produksi lahan tersebut. 

Pemanfaatan untuk non pertanian misalnya untuk pemukiman 

diperlukan syarat fisik tertentu, yaitu: 

1. Daya dukung tanah, yaitu kemampuan untuk menahan beban 

2. Fluktuasi air, yaitu kedalaman air tanah erat kaitannya dengan 

kenyamanan rumah 

3. Kandungan lempung berat 

4. Topografi, yaitu berkaitan dengan ketinggian dan kemiringan 

lereng. 
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1.5.5  Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Nama Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 
Indah Mayasari 
Purnaningtyas(
2005) 

Pemanfaatan Sistem Informasi 
Geografi (SIG) untuk pemetaan 
indeks potensi lahan di 
Kabupaten Klaten 

1. Mengevaluasi potensi lahan 
di daerah penelitian 

2. Mengetahui sebaran/distribusi 
potensi sumberdaya lahan 
untuk perencanaan 
pemanfaatan lahan dan 
pengembangan wilayah 

Penggabungan/overlay 
beberapa peta tematik 
digital kemudian 
diklasifikasikan dan 
diskoring sehingga 
menjadi peta potensi 
lahan 

Mengetahui 
kesesuaian lahan 
agar tepat 
penggunaan yang 
akan dilakukan 

Rian Priyuhadi 
(2008) 

Kajian potensi lahan untuk 
pertanian berdasarkan Indeks 
Potensi Lahan(IPL) di 
Kabupaten Kulonprogo dengan 
memanfaatkan citra Landsat 7 
ETM+ 

1. Membuat peta potensi fisik 
yang dihasilkan dari 
pengolahan data primer dan 
sekunder dengan bantuan 
SIG berupa peta litologi, 
peta lereng, peta tanah, peta 
ketersediaan air 
permukiman dan air tanah, 
dan peta kerawanan bencana 
di Kabupaten Kulonprogo 

2. Penyusunan data Indeks 
Potensi Lahan berdasarkan 
perhitungan harkat/nilai 
yang dimiliki oleh 
parameter potensi lahan di 
Kabupaten Kulonprogo 

Metode yang digunakan 
adalah penghitungan 
dari beberapa harkat 
menggunakan formula 
indeks potensi lahan 

Mendapatkan peta 
indeks potensi 
lahan di Kabupaten 
Kulonprogo 
Provinsi Jawa 
Tengah skala 
1:250.000 

Jhonson Tri 
Syahputra 
Saragih (2009) 

Pemetaan indeks potensi lahan 
di pulau Bintan dengan metode 
Sistem Informasi Geografi 
(SIG) 

Untuk memetakan potensi lahan 
di Kabupaten Bintan Provinsi 
Kepulauan Riau dengan Daerah 
kajian Pulau Bintan berdasarkan 
nilai indeks potensi lahan (IPL) 
dengan mengaplikasikan Sistem 
Informasi Geografi 

Metode penggabungan 
beberapa peta tematik 
digital dari kerja 
lapangan  

Mengetahui kualitas 
lingkungan 
permukaan di 
Kabupaten Bintan 
Provinsi Kepulauan 
Riau  pada Tahun 
2009 
 

Yoga 
Toyibulah 
(2012) 

Evaluasi Rencana Tata Ruang 
Wilayah Berdasarkan Indeks 
Potensi Lahan Melalui Sistem 
Informasi Geografis Di 
Kabupaten Sragen 
 

1.Mengetahui persebaran indeks 
potensi lahan dengan membuat 
peta indeks potensi lahan di 
Kabupaten Sragen 
2.Mengetahui kesesuaian rencana 
tata ruang wilayah (RTRW) 
terhadap indeks potensi lahan di 
Kabupaten Sragen 

Penggabungan/overlay 
beberapa peta tematik 
digital kemudian 
diklasifikasikan dan 
diskoring sehingga 
menjadi peta potensi 
lahan, kemudian 
disesuaikan dengan peta 
rencana tata ruang 
wilayah (RTRW) 

Evaluasi rencana 
tata ruang wilayah 
(RTRW0 tata guna 
lahan terhadap 
indeks potensi 
lahan 

Anggara 
Medika 
Chandranegara 
(2014) 

Analisis Pemetaan Indeks 
Potensi Lahan Di Kabupaten 
Magelang Menggunakan 
Sistem Informasi Geografis 

Menganalisis indeks potensi 
lahan daerah Kabupaten 
Magelang menggunakan SIG 
berdasarkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi berupa relief, 
litologi, tanah, kondisi hidrologi, 
dan kerawanan bencana 

Metode yang digunakan 
adalah penghitungan 
dari beberapa harkat 
menggunakan formula 
indeks potensi lahan dan 
menggunakan metode 
Overlay 

Mengetahui sebaran 
potensi lahan 
pertanian di 
Kabupaten 
Magelang.  
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1.6 Kerangka Pemikiran 

  Interpretasi peta merupakan perbuatan mengindentifikasi obyek dan menilai 

arti pentingnya obyek tersebut, dalam pengenalan atau identifikasi variabel-variabel 

fisik lahan untuk Indeks Potensi lahan (IPL) ada tiga rangkaian kegiatan yang 

dilakukan, yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. Kegiatan deteksi variabel 

pada data penginderaan jauh meliputi pengenalan variabel yang mendukung 

untuk evaluasi lahan, selain itu juga identifikasi variabel fisik lahan, dan yang 

terakhir adalah menganalisa variabel-variabel fisik lahan tersebut dalam rangka 

penilaiannya. 

  Keakuratan hasil interpretasi perlu diuji degan melakukan uji lapangan, 

yaitu menguji kebenaran hasil interpretasi peta tentang kemiringan lereng, 

litologi, jenis tanah, hidrologi, dan kerawanan bencana dengan jalan 

membandingkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Berdasarkan informasi 

tentang parameter lahan yang didapatkan dan interpretasi peta dan data 

sekunder, untuk mempercepat proses penilaian kemampuan lahan untuk IPL 

dapat dilakukan dengan menggunakan SIG. SIG merupakan alat yang dapat 

dipergunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, mendapatkan kembali, 

transformasi, serta menampilkan data untuk tujuan tertentu. Kelebihan SIG 

terletak pada kemudahan, kecepatan, cara analisis, serta kemudahan 

perawatannya sehingga penggunaan SIG dalam pengolahan data dan 

penginderaan jauh atau data keruangan lainnya menjadi sangat penting terutama 

dalam hal efisiensi pengolahan data. 

  Kemampuan lahan yang dinilai dalam penelitian ini adalah kemampuan 

lahan saat sekarang untuk keperluan IPL, oleh karena itu ada 2 kelompok sifat 

parameter lahan yang akan menentukan kelas kemampuan lahan IPL, yaitu 

parameter pendukung dan parameter pembatas kemampuan lahan. Pedoman 

penilaian kemampuan lahan yang diacu adalah pedoman penilaian lahan untuk 

IPL, dengan dibuat kiasifikasi kemampuan lahan IPL ke dalam 5 kelas 

kemampuan lahan. Pemanfaatan lahan dinyatakan dalam atau penggunaan lahan 

dan produktivitas relatif. Berdasarkan potensi lahan, penggunaan dan 

produktivitas relatifnya diberikan rekomendasi mengenai pemanfaatan lahan bagi 
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setiap satuan bentuk lahan. Klasifikasi kemampuan lahan untuk potensi lahan 

pada penelitian ini sampai pada tingkat kelas yang ditentukan berdasarkan 

besarnya faktor penghambat dan faktor pendukung. Kelas-kelas kemampuan 

lahan untuk potensi lahan dalam penelitian ini disajikan dalam hasil akhir 

berupa peta IPL. 
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1.7  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

sub, yaitu alat dan bahan, data yang dibutuhkan, dan tahap penelitian. 

1.7.1 Alat dan Bahan 

A. Alat 

1. Perangkat keras (hardware) dengan spesifikasi tertentu untuk 

penunjang pengerjaan mengolah data penelitian. 

2. Perangkat lunak (software) yang betrkaitan dengan GIS untuk 

pengolahan data spasial. 

3. Perangkat lunak (software) pendukung, seperti Microsoft Office 

2007 

4. Kamera digital untuk dokumentasi. 

5. GPS handheld untuk penentuan lokasi dan tracking 

B. Bahan 

1. Peta Lereng Kabupaten Magelang skala 1 : 200.000, sebagai 

parameter indeks potensi lahan 

2. Peta Litologi Kabupaten Magelang skala 1 : 200.000, sebagai 

parameter indeks potensi lahan 

3. Peta Tanah Kabupaten Magelang skala 1 : 200.000, sebagai 

parameter indeks potensi lahan 

4. Peta Hidrologi Kabupaten Magelang skala 1 : 200.000, sebagai 

parameter indeks potensi lahan 

5. Peta Kerawanan Bencana Kabupaten Magelang skala 1 : 200.000, 

sebagai parameter indeks potensi lahan 

6. Peta Administrasi Digital Kabupaten Magelang untuk menetahui 

lokasi daerah penelitian. 

 

1.7.2 Tahap Persiapan 

1. Persiapan awal merupakan tahap pengumpulan data-data yang 

diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan selama penelitian. 
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2. Mencari literatur (pustaka) pendukung yang berkaitan dengan 

kajian penelitian. 

3. Mempersiapkan alat dan bahan penelitian. Bahan yang 

dipersiapkan disini adalah data-data parameter Indeks Potensi 

Lahan (IPL) seperti yang telah disebutkan diatas. Data dapat 

berupa data digital (peta vektor) maupun peta dalam bentuk 

hardcopy. 

4. Menyusun langkah kerja. 

 

1.7.3 Tahap Pelaksanaan, Pengolahan dan Analisis Data 

a. Faktor Relief / Lereng (R) 

Harkat lereng diperoleh dari hasil deduksi antara harkat faktor relief 

lereng dan kemiringan lereng.Faktor relief diperoleh dari faktor kemiringan 

lereng. Klasifikasi kemiringan lereng didasarkan pengaruh terhadap 

kemungkinan bahaya erosi dan pengupasan permukaan, dimana kedua hal 

tersebut akan berpengaruhi dalam hal mudah tidaknya suatu lahan untuk 

diusahakan. 

Kemiringan lereng adalah sudut rerata antara bidang datar (bidang 

semu) dipermukaan bumi terhadap suatu garis atau bidang miring yang 

ditarik dari titik terendah sampai titik tertinggi dipermukaan bumi pada 

suatu bentuk lahan, yang merupakan satu-kesatuan (Santoso, 2000). 

Keterangan ditunjukan dalam tabel 1.2. Harkat faktor relief dan dalam 

tabel 1.3. Harkat faktor kemiringan lereng :  

Tabel 1.2. 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) 
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Tabel 1.3. Harkat Faktor Kemiringan Lereng 
Kode 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) 
 

b. Faktor Litologi (L) 

Untuk harkat litologi berdasarkan pada jenis batuannya.Faktor 

litologi atau batuan adalah salah satu parameter yang dapat digunakan 

untuk menilai potensi lahan. Faktor batuan berpengaruh karena jenis-jenis 

batuan akan mempengaruhi bentuk lahan yang ada. 

Keterangan ditunjukan dalam tabel 1.4. Harkat faktor litologi : 

Tabel 1.4. Harkat Faktor Litologi 
Kode Jenis Batuan Harkat 
Lb Batuan beku massif 5 
Lp Batuan piroklastik 8 
Lk Sediment klastik berbutir kasar 5 
Lh Sediment klastik berbutir halus 2 
Lg Sediment gampingan & metamorf 3 
Ll  Batu gamping 5 
La Alluvium / coluvium 10 

   Sumber : Suharsono,dkk.(1994) 
 

c. Faktor Tanah (T) 

Tanah merupakan lapisan paling atas pada permukaan bumi, 

dimana jenis tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan 

kemampuan tanah seperti drainase permukaan dan infiltrasi tanah. Tanah 

memiliki peranan penting bagi penentuan indeks potensi lahan 

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

dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan.  

Keterangan ditunjukan dalam tabel 1.5. Harkat faktor jenis tanah dan 

tekstur tanah : 
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Tabel 1.5. Harkat Faktor Jenis Tanah dan Tekstur Tanah 
Kode  Tekstur  Jenis tanah Harkat  
T1 Kasar Regosol 1 
T2 Agak kasar Andosol 4 
T3 Sedang  Aluvial 5 
T4 Agak halus Podzol 3 
T5 Halus Litosol 2 

  Sumber : Suharsono,dkk.(1994) 
 

d. Faktor Hidrologi (H) 

Faktor hidrologi merupakan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap indeks potensi lahan, dikarenakan tingkat kandungan air dalam 

penilaian sebuah potensi lahan. Faktor hidrologi yaitu pergerakan, 

distribusi, dan kualitas air di muka bumi berpengaruh terhadap potensi 

lahan. Produksi air tanah yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas 

lahan pertanian, karena sebagai penunjang kehidupan tanaman yang ada di 

atas tanah tersebut. 

Keterangan ditunjukan dalam tabel 1.6. Harkat faktor air tanah : 

Tabel 1.6. Harkat Faktor Air Tanah 

Kode Air Tanah Harkat 
A1 Produktivitas tinggi, penyebaran luas 5 
A2 Produktivitas sedang, penyebaran luas 4 
A3 Produktivitas sedang-tinggi setempat 

(local) 
3 

A4 Produktivitas kecil – sedang 2 
A5 Air tanah langka 0 

         Sumber : Suharsono,dkk.(1994) 
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e. Faktor Kerawanan Bencana/Faktor Pembatas 

Kerawanan bencana dalam penelitian ini berdasarkan pada 

parameter kerawanan erosi. Besar kecilnya erosi sangat dipengaruhi oleh 

faktor tekstur tanah, kemiringan tanah, kemiringan lereng, jenis tanah dan 

penggunaan lahan.  

Keterangan ditunjukan dalam tabel 1.7. Harkat faktor erosi : 

Tabel 1.7. Harkat Faktor Erosi 
Kode  Tingkat Kerawanan 

Bencana 
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) 
 

f. Kelas Indeks Potensi Lahan 

Skoring merupakan tahap penambahan informasi pada basis data pada 

masing-masing peta sesuai dengan parameter yang ada.Untuk mendapatkan 

nilai Indeks Potensi Lahan (IPL) daerah Magelang adalah dengan 

menggunakan metode kuantitatif, yakni dengan penentuan harkat (skoring). 

Pengharkatan tersebut dengan menggunakan formula, dimana dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor atau parameter yang berpengaruh terhadap 

nilai indeks potensi lahan, yaitu : relief, litologi, tekstur tanah, hidrologi dan 

kerawanan bencana. 

Secara teknis pembuatan peta indeks potensi lahan dapat dilakukan 

dengan pemberian skor dari faktor-faktor penentu indeks potensi lahan, 

dengan menggunakan formula sebagai berikut : 

 

 
Keterangan :  

IPL = Nilai kelas Indeks Potensi Lahan  

R  = Harkat faktor relief atau topografi 

L  = Harkat kemiringan lereng 

IPL = ( R + L + Li + Ts + Tt + H ) * B 
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Li  = Harkat litologi 

Ts  = Harkat solum tanah 

Tt  = Harkat tekstur tanah 

H = Harkat hidrologi 

B  = Harkat kerawanan bencana atau pembatas 

 

Penelitian ini menilai kelas kemampuan lahan dengan pendekatan kualitatif, 

yaitu evaluasi yang dilaksanakan dengan cara mengelompokkan lahan 

kedalam beberapa kategori berdasarkan parameter pembanding kualitas lahan, 

agar seterusnya dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahannya. Klasifikasi 

kemampuan lahan adalah pengelompokkan 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 mengelompokkan 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). 

Keterangan ditunjukan dalam tabel 1.8. Kelas indeks potensi lahan : 

Tabel 1.8. Kelas Indeks Potensi Lahan (IPL) 

Kelas Kelas Potensi Lahan 
Nilai IPL  

(Indeks Potensi Lahan) 
I Sangat Tinggi > 32 
II Tinggi 24 – 31,9 
III  Sedang 16 – 23,9 
IV Rendah 8 – 15,9 
V Sangat Rendah < 7,9 

      Sumber : Suharsono,dkk.(1994) 
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 Tabel 1.9. Karakteristik Lahan berdasarkan Indeks Potensi Lahan 

Kelas Hambatan Karakteristik Lahan 
Kelas I  
lahan dengan 
kemampuan 
yang sangat 
tinggi 

Lahan pada kelas ini mempunyai 
sedikit penghambat yang 
membatasi penggunaannya, sesuai 
untuk segala macam penggunaan 
pertanian. 

Kelas ini dicirikan oleh tanah datar, bahaya 
erosi kecil, solum dalam, umumnya 
berdrainase baik, mudah diolah, dapat 
menahan air dengan baik dan responsive 
terhadap pemupukan. 

Kelas II 
lahan dengan 
potensi lahan 
tinggi 

Lahan dalam kelas ini mempunyai 
beberapa hambatan yang 
mempersempit pilihan tanaman atau 
memerlukan tindakan pengawetan 
lahan yang sedang. 

Kelas ini dicirikan oleh lereng berombak, 
bahaya erosi sedang, kedalaman tanah 
sedang-agak dangkal, dan drainase sedang. 

Kelas III  
lahan dengan 
kemampuan 
sedang 

Sesuai untuk segala usaha pertanian 
dengan hambatan ancaman 
kerusakan lebih besar dari pada 
kelas II. 

Kelas ini dicirikan dengan lereng agak 
miring, atau sangat peka terhadap bahaya 
erosi, drainase buruk, permeabilitas tanah 
sangat lambat, solum dangkal, kapasitas 
menahan air rendah, kesuburan tanah rendah 
dan tidak mudah diperbaiki. Memerlukan 
konservasi khusus untuk pengawetan lahan. 

Kelas IV  
lahan dengan 
kemampuan 
rendah 

Lahan ini dapat ditanami, tetapi 
pilihan tanaman yang dapat ditanam 
sangat terbatas. Dapat digunakan 
untuk berbagai jenis penggunaan 
pertanian dengan ancaman dan 
bahaya kerusakan yang lebih besar 
dari lahan di kelas III. 

Kelas ini dicirikan dengan lereng curam, 
kepekaan terhadap erosi besar, kapasitas 
menahan air rendah, dan salinitas tinggi. 

Kelas V  
lahan dengan 
kemampuan 
sangat rendah 

Lahan ini biasanya tidak untuk 
dibudidayakan tetapi dijadikan 
sebagai kawasan lindung. 

Lahan ini dicirikan dengan bahaya erosi 
tinggi, dan sering mengalami banjir, tanah 
berbatu, dan tanah di daerah berawa-rawa 
yang sulit untuk didrainasekan 

   Sumber : Suharsono,dkk.(1994) 
 

1.7.4 Tahap Penyelesaian 

1. Survey Lapangan dan Penentuan Titik Sampel 

Kegiatan survey lapangan untuk mencocokan dengan data peta yang 

ada sehingga didapatkan akurasi data Indeks Potensi Lahan yang telah 

dilakukan. Kegiatan survey lapangan juga digunakan untuk mengetahui 

kesesuaian tata guna lahan pada unit satuan pemetaan Indeks Potensi Lahan. 

Metode pengambilan titik sampel menggunakan Purposive Sampling yaitu 

metode pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan 

sampel yang diperlukan. 
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2. Overlay 

Overlay atau tumpang susun suatu data grafis adalah menggabungkan 

antara dua atau lebih data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan  (unit 

pemetaan) gabungan dari beberapa data grafis tersebut, untuk dapat 

dilakukan proses overlay, maka data grafis yang ada haruslah mempunyai 

sistem koordinat yang sama. Dalam PC ArcInfo maupun ArcView,overlay 

data grafis dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu identity, intersection, 

union, dan update. Beberapa syarat untuk melaksanakan overlay antara lain, 

skala harus sama, daerah harus sama dan menggunakan sistem koordinat 

yang sama pula. 

3. Dissolve 

Dissolve merupakan penyederhanaan satuan pemetaan (unit 

pemetaan) berdasarkan nilai atributnya. Jadi apabila ada dua atau lebih 

satuan pemetaan yang bersebelahan dan mempunyai nilai atribut sama, maka 

batas satuan pemetaan tersebut dihilangkan. 

4. Layout  

Proses layout dimaksudkan untuk menampilkan peta akhir yakni 

berupa peta indeks potensi lahan dengan menambahkan beberapa informasi 

sesuai dengan kaidah kartografis seperti skala, legenda, inset, koordinat dan 

beberapa informasi lainnya. 

 

1.8 Batasan Operasional 

1. Evaluasi Lahan adalah suatu penilaian penampilan lahan ketika 

digunakan untuk tujuan tertentu, termasuk pelaksanaan dan interpretasi 

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

aspek lahan lainnya untuk mengidentifikasi dan membuat perbandingan 

dengan jenis-jenis penggunaan lahan sebagai obyek yang mampu di 

evaluasi (FAO, 1976). 

2. Evaluasi sumberdaya lahan adalah proses untuk menduga potensi 

sumberdaya lahan untuk berbagai penggunaannya dengan membandingkan 
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persyaratan yang diperlukan untuk suatu penggunaan lahan tertentu 

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

3. 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). 

4. Indeks potensi lahan adalah suatu potensi relatif lahan yang digunakan 

untuk kegunaan umum, untuk diketahui kelas kemampuan atau potensi 

lahannya, dimana semakin tinggi nilai indeks potensi lahan berarti 

semakin baik potensi lahannya (Suharsono, dkk. 1995). 

5. Kemampuan lahan adalah kemampuan suatu lahan untuk digunakan 

sebagai usaha pertanian secara intensif tanpa menyebabkan tanah menjadi 

rusak (Sitorus, 1985). 

6. Kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang 

lahan untuk suatu penggunaan tertentu  (Sitorus, 1985). 

7. Klasifikasi lahan adalah pengaturan satuan-satuan lahan ke dalam 

berbagai kategori berdasarkan sifat-sifat lahan atau kesesuaiannya untuk 

berbagai penggunaan (Sitorus, 1985) 

8. Lahan  adalah suatu wilayah dipermukaan bumi yang karakteristiknya 

siklik, yaitu sifat biosfer yang berada diatas dan dibawahnya juga 

hidrologinya, populasi manusia masa lalu dan sekarang yang dalam 

perkembangannya, karakteristik tersebut mempunyai pengaruh nyata 

terhadap penggunaan lahan oleh manusia sekarang dan yang akan datang 

(FAO, 1976). 

9. Potensi lahan adalah kemampuan dalam suatu lahan yang dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan lahan, yang dapat memberikan 

hasil pertanian yang tinggi walaupun dengan biaya pengelolaan yang 

rendah. 

10. Satuan lahan adalah suatu areal dari lahan yang dapat dibedakan pada 

peta dan mempunyai kekhususan pada sifat-sifat lahan dan atau kualitas 

lahan (FAO, 1976). 
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11. Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah sistem yang berbasiskan 

komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-

informasi geografi. Dengan demikian, SIG merupakan sistem komputer 

yang memiliki empat kemampuan dalam menangani data yang bereferensi 

geografi: (a) masukan, (b) manajemen data (penyimpanan dan 

pemanggilan data), (c) analisa data, (d) keluaran. 

 


