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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Potensi lahan memiliki arti penting dalam pengolahan lahan dan 

pemanfaatan lahan. Lahan yang berpotensi tinggiuntuk pertanian, dapat 

menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas tinggi serta produksi tanaman 

pertanian yang lebih banyak. Tanaman pasti akan tumbuh dengan baik apabila 

berada pada lahan atau media tanam yang cocok dan perawatan tanaman tersebut 

dikelola dengan baik.  Pemanfaatan lahan sebaiknya sesuai dengan potensi lahan 

yang dimiliki. Setiap lahan memiliki karakteristik yang berbeda – beda, sehingga 

perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang kajian potensi lahan untuk 

pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan pada lahan yang memiliki potensi lahan 

tinggi, tentu berdampak positif terhadap hasil pemanfaatan lahan tersebut.Lahan 

memiliki potensi yang tinggi apabila lahan tersebut memiliki beberapa parameter 

yang mendukung. Parameter – parameter tersebut antara lain berupa parameter 

jenis tanah, jenis batuan, potensi hidrologi, kemiringan lereng, dan kerawanan 

bencana. Potensi lahan pada lahan sawah menggambarkan keadaan yang ideal dan 

sesuai untuk lahan sawah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan padi yang 

berkualitas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 

Padi sawah adalah padi yang ditanam di lahan sawah. Lahan sawah adalah 

lahan yang dikelola sedemikian rupa untuk budidaya tanaman padi sawah dan 

perlu adanya penggenangan pada masa pertumbuhan padi. Perbedaan dari lahan 

sawah dari lahan rawa adalah masa penggenangan airnya, pada lahan sawah 

penggenangan tidak terjadi terus – menerus tetapi mengalami masa pengeringan 

(Musa, dkk, 2006). 

Lahan pertanian sawah haruslah digarap dengan baik agar hasil panennya 

juga berlimpah.  Penggunaan lahan untuk areal sawah ini sebaiknya 

mempertimbangkan kesesuaian lahan pertanian terhadap  indeks potensi lahan. 

Aspek parameter penilaian potensi lahan perlu diperhatikan seperti jenis tanah, 

relief, litologi, hidrologi, dan kerawanan bencana.  Pada masing – masing 

parameter tersebut, perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui indeks potensi 
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lahan pada suatu wilayah,semakin tinggi nilai indeks potensi lahan, maka tingkat 

potensi lahan di wilayah tersebut juga tinggi. Nilai Indeks Potensi Lahan 

merupakan proses relatif lahan untuk kegunaan umum yang dinyatakan dalam 

angka. 

Lahan yang baik untuk areal persawahan adalah lahan yang memberikan 

kondisi tumbuh tanaman padi. Kondisi yang baik untuk pertumbuhan tanaman 

padi sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu posisi topografi yang berkaitan 

dengan kondisi hidrologi, porositas tanah yang rendah, dan tingkat kemasaman 

tanah yang netral, sumber air alam, serta kanopinas modifikasi sistem alam oleh 

kegiatan manusia (Hanafiah, 2005). 

Sumber bahan makanan pokok di Indonesia sebagian besar adalah berupa 

beras yang dihasilkan dari tanaman padi. Tanaman padi (Oryza Sativa) termasuk 

family tumbuhan gramineae atau rumput – rumputan dengan batang tersusun dari 

beberapa ruas. Tanaman padi memiliki sifat merumpun, yang dalam waktu 

singkat bibit padi yang ditanam hanya satu batang dapat membentuk rumpun 

sejumlah 20 sampai 30 anakan (Siregar, 1981). Tanaman padi adalah tanaman 

yang membutuhkan banyak air (waterplant). Sebagai tanaman air bukan berarti 

bahwa tanaman padi hanya bisa tumbuh di atas lahan yang terus – menerus 

digenangi air. Tanaman padi di Indonesia dibudidayakan di dua jenis lahan, yaitu 

pada lahan kering atau disebut padi ladang (Upland Varieties) dan di lahan basah 

atau lahan sawah (Lowland Varieties). Kebutuhan air sangat penting untuk 

tanaman padi di lahan basah, yaitu untuk melunakkan tanah sebagai media 

tumbuh tanaman, memudahkan dalam penyerapan unsur hara dan juga karena 

sifat tanaman itu sendiri yang merupakan tanaman air. Penggenangan air dapat 

juga berfungsi membunuh beberapa jenis gulma (Siregar, 1981). 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya peninjauan kembali lahan 

pertanian sawah agar dapat diketahui lahan yang berpotensi untuk dijadikan areal 

pertanian sawah. Peninjauan tersebut dimaksudkan untuk menilai potensi lahan 

yang berada pada lahan sawah. Peninjauan tersebut didasarkan terhadap Indeks 

Potensi Lahan (IPL). Indeks Potensi Lahan (IPL) merupakan suatu cara 
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pengukuran potensi lahan dengan menggunakan angka. Pengukuran atau penilaian 

tersebut  menggunakan rumus IPL.  

Penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo sebagian besar merupakan 

kebun dan sawah. Kabupaten Wonoosbo memiliki luas sawah yang cukup besar, 

yaitu sekitar 212,98 Km
2
 atau 21.57% dari luas Kabupaten Wonosono secara 

keseluruhan. Sawah yang ditanami padi menjadi kajian penelitian ini karena padi 

merupakan makanan pokok bagi penduduk di Kabupaten Wonosobo. Padi di 

Kabupaten Wonosobo rata – rata dapat panen sebanyak tiga kali dalam satu tahun 

untuk mencukupi kebutuhan makanan pokok di wilayah Kabupaten Wonosobo. 

Lahan sawah yang digarap dengan baik akan menghasilkan padi yang bermutu 

tinggi. Pengelolaan lahan yang tepat sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki 

diharapkan dapat menghasilkan tanaman yang sesuai dengan yang diharapkan 

oleh pengolah lahan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tentang potensi 

lahan di Kabupaten Wonosobo yang dapat mempengaruhi jumlah dan mutu 

produksi padi. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Indeks Potensi Lahan atau IPL memiliki pengaruh penting untuk 

kesesuaian peruntukan lahan. Lahan yang memiliki potensi tinggi tentu akan 

menghasilkan tanaman padi yang melimpah. Nilai IPL ini dapat dihitung 

menggunakan rumus tertentu dengan beberapa parameter. Parameter – parameter 

tersebut yaitu berupa kondisi relief, batuan, tanah, hidrologi dan kerawanan 

bencana pada lahan tertentu.  

Namun, nilai IPL ini terkadang belum dioptimalkan oleh masyarakat 

karena kurangnya penelitian di wilayah setempat, khususnya pedesaan. Penelitian 

yang lebih mendalam tentang potensi lahan dapat memberikan manfaat terhadap 

hasil produksi pertanian, sehingga diharapkan lahan dapat diolah dengan optimal 

dan sesuai dengan kemampuan lahannya.  

Dari uraian di atas, dapat terdapat  permasalahan yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

1. bagaimana Indeks Potensi Lahan (IPL) di Kabupaten Wonosobo?, dan 
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2. bagaimana agihan keruangan potensi lahan sawah berdasarkan IPLdi 

Kabupaten Wonosobo? 

 

1.3. TujuanPenelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. mengetahui Indeks Potensi Lahan (IPL) di Kabupaten Wonosobo, dan 

2. mengetahui agihan keruangan potensi lahan sawah berdasarkan IPL di 

Kabupaten Wonosobo.  

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengembangkan pemahaman terhadap aplikasi Penginderaan Jauh 

dan Sistem Informasi Geografi, terutama aplikasinya dalam pemetaan 

potensi lahan pertanian sawah.  

2. Sebagai masukan bagi para petani atau pengelola lahan agar dapat 

memanfaatkan lahan pertanian sawah sesuai dengan kesesuaian lahan yang 

didasarkan terhadap Indeks Potensi Lahan (IPL). 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Lahan 

Lahan merupakan bagian dari bentangalam (landscape) yang mencakup 

pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi bahkan 

keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya secara potensial akan 

berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976).  

 

1.5.2 Potensi Lahan 

Informasi potensi sumberdaya lahan berisi informasi mengenai berbagai 

aspek sumberdaya yang berguna sebagai bahan untuk mengkaji kecocokan 

peruntukan lahan. Lahan dapat dikatakan sebagai lahan yang potensial apabila 

lahan tersebut mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi dan mempunyai daya 
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dukung terhadap kebutuhan manusia, sehingga banyak pula lahan potensial yang 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi.  

 

1.5.3 Indeks Potensi Lahan (IPL) 

Indeks Potensi Lahan adalah upaya penilaian lahan sesuai potensinya. 

Indeks Potensi Lahan (IPL) merupakan proses relatif lahan untuk kegunaan umum 

yang dinyatakan dengan angka.  

Manfaat dari Indeks Potensi Lahan (IPL) ini antara lain : 

 mengetahui nilai potensi lahan pada suatu kawasan serta memberikan 

informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan, 

sehingga lahan dapat dipergunakan secara lebih efektif. 

 sebagai bahan masukan dalam kegiatan perencanaan. 

 penunjuk kondisi lahan di suatu wilayah yang bertujuan untuk 

kesejahteraan. 

 mendukung peruntukan penggunaan lahan untuk kesesuaian lahan. 

 sebagai bahan untuk perencanaan kualitas pertanian, perkebunaan, dan 

kehutanan. 

 

1.5.4 Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh 

dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau 

gejala yang dikaji (Lillesand and Kiefer, 1979). Penginderaan jauh ialah berbagai 

teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi 

(Lindgren,1985). Informasi tersebut khusus berbentuk radiasi elektromagnetik 

yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. 

Penginderaan jauh merupakan aktivitas penyadapan informasi tentang 

obyek atau gejala di permukaan bumi (atau permukaan bumi) tanpa melalui 

kontak langsung, tetapi melalui suatu mediasupaya obyek atau gejala tersebut 

dapat diamati dan „didekati‟ oleh si penafsir. Media ini berupa citra (image atau 

gambar). Citra adalah gambaran rekaman suatu obyek (biasanya berupa gambaran 
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pada foto) yang dibuahkan dengan cara optik, elektro-optik, optik mekanik, atau 

elektronik. Pada umumnya ia digunakan bila radiasi elektromagnetik yang 

dipancarkan atau dipantulkan dari suatu obyek tidak langsung direkam pada film 

 

1.5.5 Citra Satelit IKONOS 

IKONOS adalah satelit komersial beresolusi tinggi pertama yang 

ditempatkan di ruang angkasa. Satelit IKONOS diluncurkan oleh GeoEye pada 

tanggal 24 September 1999. Satelit ini membawa satu sensor pankromatik dan 

satu sensor multispektral. IKONOS memproduksi citra beresolusi 1 meter untuk 

pankromatik (hitam putih) dan citra beresolusi 4 meter untuk multispektral (Red, 

Blue, Green dan Near-Infrared) yang dapat dikombinasikan dengan berbagai cara 

untuk mengakomodasikan secara luas aplikasi citra beresolusi tinggi. 

Sensor OSA pada satelit IKONOS didasarkan pada prinsip pushbroom dan 

dapat secara simultan mengambil citra pankromatik dan multispektral. IKONOS 

mengirimkan resolusi spatial tertinggi sejauh yang dicapai oleh sebuah satelit 

sipil. Bagian dari resolusi spasial yang tinggi juga mempunyai resolusi 

radiometrik tinggi menggunakan 11-bit. 

Data IKONOS dapat digunakan untuk pemetaan topografi dari skala kecil 

hingga menengah, Aplikasi IKONOS bisa juga untuk pemetaan sumberdaya alam 

daerah pedalaman dan perkotaan, analisis bencana alam, kehutanan, pertanian, 

pertambangan, teknik konstruksi dan deteksi perubahan. IKONOS mampu 

menyediakan data yang relevan untuk studi lingkungan serta pandangan udara dan 

foto satelit untuk banyak tempat di seluruh dunia. 

Tabel 1.1  Karakteristik Citra Satelit IKONOS 

Kriteria Karakteristik 

Ketinggian Orbit 681 Km 

Kecepatan Orbit 7,5 Km per detik 

Orbit Sinkron matahari (sun-syncronous) 

Sudut inklinasi orbit 98,1 derajat 

Lebar sapuan satelit 11,3 km (nadir) 

Resolusi temporal Program 

Usia operasi 7 tahun 
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Dinamika julat (dynamic ranger) 11 bit per pixel 

Sensor pankromatik dan 

multispektral dengan kemiringan (oblique) 

26 derajat 

Pankromatik 

(0,45-0,90) µm 

Resolusi Spasial 

0,82 dan 1 meter 

Biru 

(0,445-0,516) µm 

Resolusi spasial 

3,2 – 4 meter 

Hijau 

(0,506-0,595) µm 

Merah 

(0,632-0,698) µm 

Infra merah dekat 

(0,757-0,853) µm 

Penggunaan citra IKONOS 

Pemetaan kota, sumber daya alam dan 

bencana alam, Analisis pertanian dan 

kehutanan, Eksplorasi pertambangan, 

Mendeteksi perubahan hutan, lahan. 

Sumber : Pengantar Interpretasi Citra Penginderaan Jauh  Tahun 2010 

 

Gambar 1. 1 Satelit Ikonos 

Sumber :www.satimagingcorp.com 

1.5.6  SRTM 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) merupakan citra yang saat ini 

banyak digunakan untuk melihat secara cepat bentuk permukaan. SRTM adalah 

data elevasi resolusi tinggi merepresentasikan topografi bumi dengan cakupan 

global (80% luasan dunia). Data SRTM adalah data elevasi muka bumi yang 
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dihasilkan dari satelit yang diluncurkan NASA (National Aeronautics and Space 

Administration). Data ini dapat digunakan untuk melengkapi informasi ketinggian 

dari produk peta 2D, seperti kontur, profil dengan ketelitian mencapai 15 m dan 

berguna untuk pemetaan skala menengah sampai dengan skala tinggi. 

Beberapa kelebihan citra SRTM diantarannya : 

1. SRTM dengan resolusi 90 meter, dapat diunduh secara gratis. 

2. Digital SRTM dapat diunduh secara digital melalui aplikasi Global 

Mapper. 

3. SRTM memiliki resolusi cukup tinggi untuk skala tinjau. Resolusi 

horizontal adalah 90 m. 

SRTM memiliki struktur  data yang sama seperti format Grid lainnya, 

yaitu terdiri dari sel-sel yang setiap sel  memiliki wakil nilai ketinggian. Nilai 

ketinggian pada SRTM adalah nilai ketinggian dari datum WGS1984, bukan dari 

permukaan laut, tapi karena datum WGS1984 hampir berimpit dengan permukaan 

laut maka untuk skala tinjau dapat diabaikan perbedaan di antara keduanya. 

1.5.7  Interpretasi Citra 

Interpretasi citra merupakan suatu kegiatan untuk menentukan bentuk dan 

sifat obyek yang tampak pada citra, berikut deskripsinya. Interpretasi citra dan 

fotogrametri berhubungan erat, meskipun keduanya tidak sama. Perbedaan dari 

interpretasi citra dan fotogrametri yaitu, fotogrametri berkepentingan dengan 

geometri obyek, sedangkan interpretasi citra berurusan dengan manfaat, 

penggunaan, asal-usul, ataupun identitas obyek yang bersangkutan (Glossary of 

the Mapping Science, 1994). 

Interpretasi citra merupakan pengkajian foto udara atau citra dengan 

maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. 

Penafsir mengkaji citra dan berupaya mengenali objek dalam menginterpretasikan 

citra melalui tahapan kegiatan sebagai berikut : 

1. Deteksi, adalah usaha penyadapan data secara globalbaik yang tampak 

maupun yang tidak tampak. Ada tidaknya suatu objek ditentukan 

dalam pendeteksiannya, misalnya objek berupa sabana. 
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2. Identifikasi, adalah usaha untuk mengenali objek yang tergambar pada 

citra yang dapat dikenali berdasarkan cirri yang terekam oleh sensor 

dengan alat stereoskop. 

3. Analisis, adalah pengumpulan informasi lebih lanjut setelah 

melakukan deteksi dan identifikasi citra. 

 

Unsur-unsur Interpretasi Citra 

Untuk mempermudah menafsir objek yang tergambar pada citra foto, 

dapat digunakan unsur-unsur yang tercermin pada objek yaitu : 

1. Bentuk 

Bentuk adalah variabel kualitatif yang memberikan (menguraikan) 

konfigurasi atau kerangka suatu obyek, misalnya : persegi, membulat, 

memanjang, dan bentuk lainnya. Bentuk juga menyangkut susunan atau 

struktur yang lebih rinci, contoh : gedung sekolah pada umumnya 

berbentuk huruf I, L, U, atau persegi panjang, gunung api berbentuk 

kerucut. 

2. Ukuran 

Ukuran merupakan atribut obyek yang berupa jarak, luas, tinggi, lereng 

dan volume. Ukuran tergantung skala dan resolusi citra, contoh : lapangan 

olah raga sepakbola dicirikan dengan bentuk persegi panjang dan ukuran 

tetap yakni sekitar 80-100 m. 

3. Rona 

Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan obyek pada citra atau 

tingkatan dari hitam ke putih atau sebaliknya, sedangkan warna adalah 

ujud yang tampak oleh mata yang menunjukkan tingkat kegelapan dan 

keragaman warna dari kombinasi saluran/band citra, yaitu warna dasar 

biru, hijau, merah, dan kombinasi warna dasar seperti kuning, jingga, nila, 

ungu, dan warna lainnya, contoh : hutan berwarna hijau, sungai berwarna 

biru. 

4. Tekstur 

Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Tekstur sering 
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dinyatakan dalam ujud kasar, halus, atau bercak – bercak. Tekstur 

biasanya dinyatakan kasar, sedang, dan halus, misalnya hutan bertekstur 

kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus. 

5. Bayangan 

Bayangan merupakan obyek yang tampak samar – samar atau tidak 

tampak sama sekali (hitam), sesuai dengan bentuk obyeknya seperti 

bayangan awan, bayangan gedung, bayangan bukit. Bayangan bersifat 

menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Bayangan 

juga dapat berfungsi sebagai kunci pengenalan yang penting dari beberapa 

objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. 

6. Pola 

Pola merupakan ciri yang menandai banyak objek bentukan manusia dan 

beberapa objek alamiah, contoh : pola aliran sungai menandai struktur 

biologis. Pola aliran trellis menandai struktur lipatan. Permukiman 

transmigrasi dikenali dengan pola yang teratur, yaitu ukuran rumah yang 

jaraknya seragam, dan selalu menghadap ke jalan. Kebun karet, kebun 

kelapa, dan kebun kopi mudah dibedakan dengan hutan atau vegetasi 

lainnya dari polanya yaitu berpola teratur (pola jarak tanamnya). 

7. Situs 

Situs merupakan letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya, 

contoh : permukiman pada umumnya memanjang di pinggir beting pantai, 

tanggul alam atau di sepanjang tepi jalan. Persawahan banyak terdapat di 

daerah dataran rendah, dan sebagainya. 

8. Asosiasi 

Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang 

lain, contoh :stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang 

jumlahnya lebih dari satu (bercabang). 

Lillesand dan Kiefer (1994) dan juga Sutanto (1986) menyebutkan 8 unsur 

interpretasi yang di gunakan secara konvergen untuk dapat mengenali suatu obyek 

yang ada pada citra, kedelapan unsur tersebut ialah warna/rona, bentuk, ukuran, 

bayangan, tekstur, pola, situs dan asosiasi. Warna/rona merupakan hal yang paling 
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dominan dan langsung mempengaruhi pengguna citra dalam memulai interpretasi. 

Seluruh unsur interpretasi ini dapat di kelompokkan ke dalam 3 jenjang dalam 

piramida unsur-unsur interpretasi. Pada jenjang paling bawah terdapat unsur-

unsur elementer yang dengan mudah dapat dikenali pada citra, yaitu warna/rona, 

bentuk, dan bayangan. Pada jenjang berikutnya terletak ukuran, tekstur dan pola, 

yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam tentang konfigurasi obyek dalam 

ruang. Pada jenjang paling atas terdapat situs dan asosiasi, yang merupakan unsur-

unsur pengenal utama dan seringkali menjadi faktor kunci dalam interpretasi, 

namun sekaligus paling sulit untuk dideskripsikan. 

Interpretasi citra merupakan suatu kegiatan untuk menentukan bentuk dan 

sifat obyek yang tampak pada citra, berikut deskripsinya. Interpretasi citra dapat 

dilakukan secara manual atau visual, dan dapat pula secara digital. Interpretasi 

citra secara visual sering di sebut dengan interpretasi fotografik, sekalipun citra 

yang di gunakan bukan citra foto, melainkan citra non foto yang telah tercetak 

(hard copy). Sebutan interpretasi fotografik sering diberikan pada interpretasi 

visual citra non foto, karena banyak produk tercetak citra non foto di masa lalu 

(bahkan sampai sekarang) di wujudkan dalam bentuk film ataupun citra tercetak 

di atas kertas foto, dengan proses reproduksi fotografik. Proses pencetakan oleh 

komputer pengolahan citra non foto dilakukan dengan printer khusus yang disebut 

film writer, dan hasil cetakanya menyerupai slide (diapositif) berukuran besar 

(lebih kurang hingga ukuran kuarto). Istilah Interpretasi fotografik juga diberikan 

pada berbagai kegiatan interpretasi visual citra-citra non foto, karena prinsip-

prinsip interpretasi yang digunakan tidak jauh berbeda dari prinsip-prinsip 

interpretasi foto udara. 

 

1.5.8 Sistem Informasi Geografi 

SIG adalah sistem manual atau digital (dengan menggunakan komputer 

sebagai alat pengolahan dan analisis) yang digunakan untuk mengumpulkan, 

menyimpan, mengelola, memanipulasi, memperbaharui, dan menghasilkan 

informasi yang mempunyai rujukan spasial dan geografis. SIG memiliki fungsi 

antara lain  untuk mengubah data manual menjadi data digital, menerima data 
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citra (khususnya data penginderaan jauh), membangun basis data, menerapkan 

analisis spasial, dan menampilkan citra (output). 

Jenis data geografis dalam SIG terdiri dari : 

1. Data Spasial 

Yaitu data grafis yang berkaitan dengan lokasi, posisi dan area pada 

koordinat tertentu. Data spasial mempunyai beberapa hubungan 

geografi, meliputi: 

 Geometri, yaitu bagaimana masing-masing elemen data dijelaskan  

pada hubungan  titik, garis, dan lain-lain serta sistem koordinat 

yang digunakan. 

 Topologi, yaitu hubungan satu elemen terhadap elemen lain. 

 Kartografi, yaitu bagaimana elemen peta ditampilkan pada monitor 

atau plotter disajikan secara kartografi. 

2. Data Non Spasial (atribut) 

Menguraikan karakteristik obyek-obyek geografi dari spasialnya 

seperti warna, tekstur dan keterangan lainnya. 

 

Tahap analisis dan pemodelan dalam Sistem Informasi Geografi : 

1. Masukan Data 

Masukan data yang tepat merupakan hal yang penting dalam analisis 

dan pemodelan dalam SIG. Masukan data dapat berupa data spasial, 

meliputi peta analog, peta digital, foto udara, citra digital beserta 

atributnya.  Pemasukan data dalam SIG dapat dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu : penyiaman, digitasi dan tabulasi (Projo Danoedoro, 1996). 

Penyiaman adalah proses pengubahan grafis kontinyu menjadi data 

grafis diskret yang terdiri atas sel-sel penyusun gambar (piksel). 

Digitasi adalah proses pengubahan data grafis analog menjadi data 

grafis digital, dalam struktur data vektor. Struktur data vektor berbeda 

dengan struktur data raster, pada struktur vektor ini, data disimpan 

dalam bentuk titik (point), garis (line) dan bidang (area atau poligon) 

secara sistematis. Tabulasi merupakan pemasukan data atribut yaitu 
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dengan cara membuat tabel, meliputi semua informasi non grafis yang 

dirujukkan pada posisi geografis atau satuan pemetaan pada peta. 

2. Manipulasi dan Analisis Data 

Salah satu kemampuan SIG adalah dalam  manipulasi dan analisa data 

(spasial) untuk menghasilkan informasi baru. SIG bukan hanya mampu 

melakukan manipulasi dan analisis secara cepat dan efisien untuk 

menggantikan fungsi yang sebenarnya  dapat pula dilakukan secara 

manual, melainkan justru menampilkan kemungkinan-kemungkinan 

baru yang sebelumnya belum terpikirkan atau tidak dapat dikerjakan 

tanpa bantuan komputer. Fasilitas – fasilitas yang biasa terdapat dalam 

paket SIG untuk manipulasi dan analisis, antara lain penyuntingan 

untuk pemutakhiran data, interpolasi spasial dan tumpang susun peta. 

3. Keluaran ( Output ) 

Keluaran hasil SIG dapat berbentuk cetakan (Hardcopy), data tabuler, 

dan data digital. Bentuk cetakan dapat berupa peta maupun tabel yang 

dicetak dalam media kertas, data digital dapat berupa file-file yang 

disimpan dalam format komputer. Hasil keluaran inilah yang 

digunakan oleh para pengguna untuk tujuan tertentu atau digunakan 

dalam proses pengambilan keputusan yang memerlukan pertimbangan-

pertimbangan spasial 

1.5.9 Kesesuaian Lahan dan Evaluasi Lahan 

Kesesuaian lahan merupakan gambaran tingkat kecocokan sebidang lahan 

untuk penggunaan tertentu (Sitorus, 1985). Evaluasi lahan adalah proses 

pendugaan potensi sumber daya lahan untuk berbagai kegunaan dengan cara 

membandingkan persyaratan yang diperlukan untuk suatu penggunaan lahan 

dengan sifat sumber daya yang ada pada lahan tersebut(Sitorus, 1985).  Menurut 

Husein (1981), evaluasi lahan adalah usaha untuk mengelompokkan tanah-tanah 

tertentu sesuai dengan kebutuhan tanaman.  Kelas kesesuian lahan untuk suatu 

areal dapat berbeda tergantung dari penggunaan lahan yang sedang 

dipertimbangkan.Fungsi kegiatan evaluasi lahan adalah memberikan pengertian 

tentang hubungan antara kondisi lahan dengan penggunaannya serta memberikan 
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kepada perencana berbagai perbandingan dan alternatif pilihan penggunaan yang 

dapat diharapkan berhasil. 

1.6. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rian Priyohadi (2008) dengan judul 

“Kajian Potensi Lahan untuk Pertanian Berdasarkan Indeks Potensi Lahan (IPL) 

di Kabupaten Kulonprogo dengan Memanfaatkan Citra Landsat 7 ETM+”.  

Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengkelaskan IPL dengan 

mempertimbangkan kriteria kelas kemampuan lahan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan teknik 

pengumpulan dan dilakukan melalui metode survey dan pemetaan. Hasil dari 

penelitian ini yaitu berupa peta kajian potensi lahan untuk daerah pertanian dan 

non pertanian berdasarkan IPL di Kabupaten Kulonprogo. 

Penelitian yang lain yaitu dilakukan oleh Rosalina (2008) dengan judul 

“Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Indeks Potensi Lahan 

Pertanian Kabupaten Magelang”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

melakukan evaluasi potensi lahan di daerah penelitian serta untuk mengetahui 

persebaran dan distribusi potensi sumberdaya lahan untuk perencanaan 

pemanfaatan lahan dan pengembangan wilayah. Metode yang digunakan yaitu 

pengharkatan (skoring) dan tumpang susun (overlay) dari parameter – parameter 

yang akan digunakan. Hasil penelitian tersebut adalah berupa peta kelas potensi 

lahan di Kabupaten Magelang. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Etik Purnamasari (2010) dengan judul 

penelitian tersebut yaitu “Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi 

Geografi untuk Pemetaan Potensi Lahan Pertanian Sawah di Kabupaten Sleman”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif 

berjenjang dan tumpang susun (overlay). Hasil penelitian tersebut yaitu peta 

kesesuaian lahan sawah terhadap indeks potensi lahan di Kabupaten Sleman dan 

peta kesesuaian lahan sawah terhadap bentuklahan di Kabupaten Sleman.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Etik 

Purnamasari (2010), yaitu penelitian tentang potensi lahan pada lahan sawah. 

Perbedaan dari kedua penelitian tersebut yaitu terletak pada daerah penelitiannya. 
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Penelitian ini berada di Kabupaten Wonosobo, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Etik Purnamasari (2010) berada di Kabupaten Sleman. Metode 

yang digunakan sama, yaitu metode pendekatan kuantitatif berjenjang dan metode 

tumpang susun (overlay). Pemberian nilai IPL dilakukan dengan menggunakan 

rumus IPL, kemudian diberi skor pada masing – masing parameter, dan nantinya 

akan dihasilkan skor total untuk nilai IPL tersebut. Parameter yang diperlukan 

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

ini juga terdapat analisis kesesuaian lahan sawah berdasarkan nilai IPL. 

Untuk lebih jelasnya tentang penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada 

tabel di bawah 1.2. 

 

1.7. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif berjenjang. Metode pendekatan kuantitatif berjenjang merupakan 

metode yang menggunakan pemberian harkat dan perhitungan skor di tiap 

parameternya.  

Penelitian ini juga menggunakan teknik overlay beberapa peta untuk 

menghasilkan informasi baru yang kemudian dianalisis. Teknik penginderaan jauh 

digunakan untuk interpretasi penggunaan lahan. Interpretasi penggunaan lahan 

menggunakan citra Ikonos. Citra Ikonos memiliki resolusi spasial tinggi, sehingga 

interpretasi penggunaan lahan menjadi sangat jelas dan tidak rancu antara 

penggunaan lahan yang satu dengan penggunaan lahan lainnya.  

Sistem Informasi Geografi digunakan untuk mengolah data dan membuat 

peta. Proses pembuatan peta untuk menghasilkan informasi baru menggunakan 

beberapa tools yang ada di perangkat lunak SIG. Penelitian ini diharapkan dapat 

membuat hasil akhir berupa peta potensi lahan sawah berdasarkan Indeks Potensi 

Lahan (IPL).  

Metode sampling dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

systematic random sampling. Metode ini mengambil sampel dengan cara yang 

sistematis. Pengambilan sampel hanya pada area tertentu, yaitu pada penggunaan 

lahan sawah. 
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Metode analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis peta hasil 

akhir berupa peta potensi lahan sawah di Kabupaten Wonosobo. Analisis peta 

tersebut diperoleh dengan cara mengetahui Indeks Potensi Lahan di lahan sawah. 

Analisis potensi lahan dilihat dari kelas IPL di lahan sawah dan dilihat dari 

kondisi geografis di sekitarnya dan faktor – faktor apa yang mempengaruhi IPL di 

lahan tersebut.  

Tahap dari penelitian ini yaitu terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian . 

1.7.1 Alat dan Bahan 

Alat 

1. Perangkat keras komputer (hardware), dengan spesifikasi : 

 Processor Intel Pentium Dual Core Processor 12130 

 RAM 2 GB 

 Hard disk kapasitas 512 MB 

2. Perangkat lunak komputer (software) berupa aplikasi yang digunakan 

untuk pengolahan data. 

 Software ArcGIS 9.3 untuk pengolahan data SIG 

3. Microsoft Word 2007 untuk penulisan laporan 

4. Alat tulis 

5. Printer Canon IP2700 Series 

6. GPS. 

7. Kamera. 

 

Bahan 

1. Citra IKONOS, tahun perekaman 2012 

2. Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo skala 1 : 250000 

3. Data SRTM wilayah Jawa Tengah. 

4. Peta Litologi Kabupaten Wonosobo skala 1 : 250000 

5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Wonosobo skala 1 : 250000 

6. Peta Hidrologi Kabupaten Wonosobo skala 1 : 250000 

7. Data Bencana Tanah Longsor Kabupaten Wonosobo tahun 2010 
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Tabel 1.2  Penelitian Sebelumnya 

No. Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Rian 

Priyohadi(2008) 

Kajian Potensi 

Lahan untuk 

Pertanian 

Berdasarkan Indeks 

Potensi Lahan 

(IPL) di Kabupaten 

Kulonprogo 

dengan 

Memanfaatkan 

Citra Landsat 7 

ETM+ 

- Membuat peta potensi fisik yang 

dihasilkan dari pengolahan data primer 

dan sekunder dengan bantuan SIG. 

- Penyusunan data IPL berdasarkan 

perhitungan harkat yang dimiliki oleh 

parameter potensi lahan di Kab 

Kulonprogo. 

- Pengkelasan IPL dengan 

mempertimbangkan kriteria kelas 

kemampuan lahan. 

- Pembuatan peta kajian potensi lahan 

untuk daerah pertanian dan nonpertanian 

berdasarkan IPL di Kab Kulonprogo dan 

membandingkan dengan kenyataan yang 

sudah ada di lapangan. 

Metode penelitian 

deskriptif dengan 

teknik 

pengumpulan data 

dilakukan melalui 

metode survey dan 

pemetaan. 

Peta kajian potensi lahan 

untuk daerah pertanian 

dan nonpertanian 

berdasarkan IPL di Kab 

Kulonprogo 

2. Rosalina (2008) Pemanfaatan 

Sistem Informasi 

Geografis untuk 

Pemetaan Indeks 

Potensi Lahan 

Pertanian 

Kabupaten 

Magelang 

- Untuk melakukan evaluasi potensi lahan 

di daerah penelitian 

- Mengetahui persebaran dan distribusi 

potensi sumberdaya lahan untuk 

perencanaan pemanfaatan lahan dan 

pengembangan wilayah 

Pengharkatan 

(skoring) dan 

tumpang susun 

(overlay) dari 

parameter – 

parameter yang 

akan digunakan 

Peta Kelas Potensi Lahan 

di Kabupaten Magelang 

 

 

 

 

3. Etik 

Purnamasari 

(2010) 

Aplikasi 

Penginderaan Jauh 

dan Sistem 

Informasi Geografi 

untuk Pemetaan 

- Mengetahui kemampuan citra ALOS 

AVNIR-2 untuk identifikasi dan 

pemetaan lahan pertanian (sawah) di 

Kabupaten Sleman. 

- Menilai kesesuaian penggunaan lahan 

Pendekatan 

kuantitatif 

berjenjang dan 

tumpang susun 

(overlay). 

- Peta Kesesuaian 

Lahan Sawah 

terhadap  Indeks 

Potensi Lahan di 

Kabupaten Sleman. 
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Potensi Lahan 

Pertanian Sawah di 

Kabupaten Sleman 

sawah dengan potensi lahan pertanian di 

Kabupaten Sleman menggunakan SIG. 
- Peta Kesesuaian 

Lahan Sawah 

terhadap 

Bentuklahan di 

Kabupaten Sleman. 

 

4. Gandes 

Hamranani 

(2014) 

Analisis Pengaruh 

Potensi Lahan Pada 

Lahan Pertanian 

Sawah Terhadap 

Hasil Produksi Padi 

di Kabupaten 

Wonosobo 

- Mengetahui nilai Indeks Potensi Lahan 

(IPL) di Kabupaten Wonosobo. 

- Mengetahui tingkat potensi lahan pada 

lahan sawah dan bentuklahan di 

Kabupaten Wonosobo.  

- Mengetahui pengaruh potensi lahan 

dengan hasil produksi panen padi. 

Metode 

pendekatan 

kuantitatif 

berjenjang dan 

tumpang susun 

(overlay) 

- Peta Potensi Lahan 

pada Lahan Sawah 

di Kabupaten 

Wonosobo. 
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1.7.2 Tahap Penelitian 

1. Studi Pustaka 

Tahap ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan mempelajari 

lebih dalam tentang penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, 

sehingga dapat lebih memahami teori dan konsep yang terkait dengan 

penelitian ini. 

2. Mempersiapkan Alat dan Bahan 

Alat dan bahan digunakan untuk proses pengolahan data dan 

pelaksanaan survey nantinya, sehingga perlu adanya persiapan 

sebelum melakukan penelitian. Alat dan bahan ini akan sangat berguna 

dalam pemrosesan serta pengolahan data.  

3. Pengumpulan Data 

Data – data yang dibutuhkan perlu dikumpulkan terlebih dahulu, 

seperti data digital yang meliputi peta litologi, peta hidrologi, peta 

jenis tanah, peta administrasi, dan Citra Ikonos. Penelitian ini juga 

memerlukan data berupa data SRTM untuk membuat kemiringan 

lereng. 

 

1.7.3 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini meliputi : 

1. Tahap pembuatan peta penggunaan lahan 

Penggunaan lahan dalam penelitian ini menggunakan citra 

IKONOS tahun 2012. Citra Ikonos memiliki resolusi spasial yang 

tinggi, sehingga proses pembuatan peta penggunaan lahannya pun juga 

termasuk cukup detail.  

Berikut ini adalah tahap pembuatan peta penggunaan lahan : 

 Pemotongan Citra 

 Interpretasi dan digitasi on-screen citra IKONOS untuk 

penggunaan lahan.  

 Proses digitasi menggunakan tools Cut Polygon 

2. Tahap pembuatan peta kemiringan lereng 
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Data yang digunakan dalam pembuatan peta kemiringan lereng 

ini yaitu menggunakan data SRTM.  

3. Tahap pembuatan peta hidrologi, peta litologi, peta jenis tanah. 

Peta yang dibuat pada tahap ini berupa peta jenis tanah, peta 

litologi, dan peta hidrologi. Peta – peta ini diambil dari instansi 

pemerintah BAPPEDA Kabupaten Wonosobo. Peta tersebut sudah 

berformat shapefile (.shp), sehingga dalam pengolahannya hanya perlu 

diturunkan saja dari data yang sudah ada menjadi peta baru 

berdasarkan analisis sendiri dengan tetap memperhatikan sumber serta 

referensi terkait, seperti misalnya untuk pembuatan peta tekstur tanah 

dan kedalaman tanah, maka perlu diturunkan dari peta jenis tanah. 

Pembuatan peta potensi hidrologi air tanah, perlu dilakukan analisis 

dari peta hidrologi. Peta jenis batuan, dapat diturunkan dari peta 

litologi karena peta tersebut hanya menyajikan formasi serta satuan 

batuan di wilayah Kabupaten Wonosobo.  

Parameter IPL yang lainnya yaitu berupa peta relief dan peta 

bencana (tanah longsor). Pembuatan peta relief dapat diturunkan dari 

peta kemiringan lereng, misalnya pada kemiringan lereng 0 – 5 % 

memiliki relief datar. Pembuatan peta tanah longsor, menggunakan 

data tabular berupa data banyaknya korban jiwa yang meninggal akibat 

bencana tanah longsor tersebut.   

Pada pembuatan peta IPL ini, disertakan pula nilai harkat di tiap 

parameter. Peta IPL merupakan gabungan dari peta – peta parameter, 

yang selanjutnya nilai harkatnya dijumlahkan semuanya. 

Berikut ini merupakan tabel untuk penilaian harkat pada tiap 

parameter peta peta yang dibutuhkan untuk membuat peta IPL 

tersebut: 

1. Faktor Relief/Lereng (R) 

 Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng adalah sudut rerata antara bidang datar (bidang 

semu) dipermukaan bumi terhadap suatu garis atau bidang miring 
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yang ditarik dari titik terendah sampai titik tertinggi dipermukaan 

bumi pada suatu bentuk lahan, yang merupakan satu kesatuan. 

Harkat faktor lereng dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini. 

Tabel 1.3. Harkat Faktor Kemiringan Lereng 

Kelas Kemiringan Lereng Harkat 

I 0 –5 % 5 

II 5 – 15 % 4 

III 15 – 25 % 3 

IV 25 – 45 % 2 

V >45 % 1 

Sumber: Suharsono, P dkk (1988) 

 Relief 

Relief adalah perbedaan tegak lurus (vertikal) antara bagian yang 

tinggi dengan bagian yang rendah di permukaan bumi. Relief 

mempengaruhi suatu potensi lahan berdasarkan pada kemudahan 

akses lahan tersebut untuk digunakan atau dimanfaatkan. 

Harkat faktor relief dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini.  

Tabel 1.4 Harkat Faktor Relief 

Kode Relief Harkat 

R1 Datar – Landai  5 

R2 Berombak – Bergelombang  4 

R3 Berbukit rendah 3 

R4 Berbukit 2 

R5 Bergunung 1 

Sumber: Suharsono, P dkk (1988) 

2. Faktor Litologi (L) 

 Jenis Batuan (Litologi) 

Litologi adalah deskripsi batuan pada singkapan berdasarkan 

karakteristinya, seperti : warna, komposisi mineral dan ukuran 

butiran. Litologi juga merupakan karakteristik fisik dari batuan. 

Litologi mempengaruhi kondisi suatu lahan karena litologi 

merupakan awal dari pembentukan jenis tanah di suatu wilayah 

yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah.  

Harkat faktor litologi dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini. 
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Tabel 1.5  Harkat Faktor Litologi 

Kode Jenis Batuan Harkat 

Lh Sedimen klastik berbutir halus 2 

Lg Sedimen gamping dan metamorf 3 

Lk Sedimen klastik berbutir kasar 5 

Lb Batuan beku massif 5 

Ll Batu gamping 5 

Lp Bahan piroklastik 8 

La Alluvium/coluvium 10 

Sumber: Suharsono, P dkk (1988) 

3. Faktor Tanah (T) 

 Tekstur Tanah 

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi 

sebagai tempat tumbuh & berkembangnya perakaran penopang 

tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara. 

Tanah secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai 

hara atau nutrisi (senyawa organik dan anorganik sederhana dan 

unsur-unsur esensial seperti: N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, 

B, Cl), dan secara biologi berfungsi sebagai habitat biota 

(organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara 

tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman, 

yang ketiganya secara integral mampu menunjang produktivitas 

tanah untuk menghasilkan biomass dan produksi baik tanaman 

pangan, tanaman obat-obatan, industri perkebunan, maupun 

kehutanan. 

Tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi 

karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, 

debu dan liat yang terkandung pada tanah. Partikel pasir 

mempunyai ukuran diameter paling besar yaitu 2 – 0.05 mm, debu 

dengan ukuran 0.05 – 0.002 mm dan liat dengan ukuran < 0.002 

mm (penggolongan berdasarkan USDA). Keadaan tekstur tanah 

sangat berpengaruh terhadap keadaan sifat-sifat tanah yang lain 

seperti struktur tanah, permeabilitas tanah, porositas dan lain-lain. 

Harkat tekstur tanah dapat dilihat pada tabel 1.6 di bawah ini. 
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Tabel 1.6 Harkat Faktor Tekstur Tanah 

Kode Kelas Tekstur Jenis Tanah Harkat 

L1 Kasar Regosol, Litosol, Organosol 1 

L2 Agak Kasar Podsolik, Andosol 4 

L3 Sedang Aluvial coklat, Mediteran 5 

L4 Agak Halus Gley humus, Rensina, Podsol 3 

L5 Halus Grumusol, Latosol, Alluvial kelabu 2 

Sumber: Suharsono, P dkk (1988) 

4. Faktor Hidrologi 

Faktor hidrologi yaitu pergerakan, distribusi, dan kualitas air di muka 

bumi berpengaruh terhadap potensi lahan. Faktor hidrologi merupakan 

faktor yang penting dalam penentuan indeks potensi lahan. Jumlah air 

dalam tanah mempengaruhi tumbuh suatu tanaman dan makhluk hidup 

di dalam tanah. Produktifitas air tanah yang tinggi dan penyebarannya 

yang luas memiliki harkat yang tinggi, sedangkan wilayah yang langka 

air  memiliki harkat paling rendah.  

Tabel 1.8 menunjukkan harkat faktor hidrologi air tanah. 

Tabel 1.8 Harkat Faktor Hidrologi Air Tanah 

Kode Air Tanah Harkat 

A1 Produktifitas tinggi, penyebaran luas 5 

A2 Produktifitas sedang, penyebaran luas 4 

A3 Produktifitas sedang-tinggi setempat (lokal) 3 

A4 Produktifitas kecil-sedang setempat (lokal) 2 

A5 Langka air tanah 0 

Sumber: Suharsono, P dkk (1988) 

5. Faktor Kerawanan Bencana / Faktor Pembatas 

 Bencana Tanah Longsor 

Longsor adalah suatu hasil dari proses gangguan keseimbangan 

lereng yang menyebabkan bergeraknya massa tanah dan batuan ke 

tempat yang lebih rendah.  

Faktor bencana longsor merupakan faktor penghambat dalam 

penentuan indeks potensi lahan. Wilayah yang memiliki kerawanan 

bencana longsor tinggi, memiliki harkat yang kecil, sedangkan 

wilayah yang tidak berpotensi bencana memiliki harkat yang besar. 

Harkat faktor longsor dapat dilihat pada tabel 1.9 di bawah ini. 
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Tabel 1.9 Harkat Faktor Longsor 

Kode Longsor Harkat 

B1 Sangat Berat 0.5 

B2 Berat 0.6 

B3 Sedang 0.7 

B4 Ringan 0.8 

B5 Tanpa 1.0 

Sumber: Suharsono, P dkk (1988) 

 

4. Tahap pembuatan peta Indeks Potensi Lahan (IPL) 

Peta IPL merupakan hasil overlay dari peta tekstur tanah, peta 

kedalaman tanah, peta hidrologi, peta litologi, dan peta relief. Hasil 

dari overlay ini diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yang meliputi Kelas I 

(Tinggi), Kelas II (Agak Tinggi), Kelas III (Sedang), Kelas IV (Agak 

Rendah), dan Kelas V (Rendah). 

Indeks Potensi Lahan ditentukan berdasarkan skor total dari 

harkat di tiap peta parameter IPL. Perhitungan skor total tersebut 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

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

 

Keterangan : 

IPL= Indeks Potensi Lahan 

R = Harkat faktor relief 

L = Harkat faktor litologi 

T = Harkat faktor tanah 

H = Harkat faktor hidrologi 

B = Harkat faktor bencana 

Faktor bencana merupakan faktor pembatas, sehingga harkat 

bencana dikalikan dengan jumlah seluruh harkat dari parameter 

lainnya.  

Perhitungan IPL dilakukan dengan cara Field Calculator pada 

atribut IPL. Caranya yaitu menambahkan kolom (Add Field) terlebih 

dahulu, kemudian baru menjumlahkan harkat relief, litologi, tanah, dan 
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hidrologi. Semua harkat yang telah dijumlahkan dikalikan dengan 

faktor pembatasnya berupa harkat tanah longsor. Kelas IPL dapat 

diklasifikasikan setelah semua total harkat diketahui. 

5. Tahap pembuatan peta potensi lahan pada lahan sawah. 

Pembuatan peta ini merupakan hasil overlay dari peta Indeks 

Potensi Lahan (IPL) dan peta penggunaan lahan sawah di Kabupaten 

Wonosobo. Proses Overlay masih menggunakan Intersect. Hasil 

overlay ini menghasilkan peta potensi lahan terhadap lahan sawah di 

Kabupaten Wonosobo.  

 

1.7.4 Tahap Penyelesaian 

1. Layout Peta 

Layout peta merupakan kegiatan mempercantik peta, agar dapat 

lebih mudah dibaca oleh para pembaca. Kaidah kartografi perlu dalam 

melakukan layout peta. Layout peta berisi berbagai keterangan dan 

informasi terkait dengan peta yang akan ditampilkan. Poin yang harus 

ada dalam suatu layout peta yaitu berupa judul, arah mata angin, skala, 

legenda, koordinat, sumber, dan pembuat. Peta yang sudah selesai 

kemudian dibuat layout peta dengan cara klik Layout View pada bagian 

bawah tampilan peta. Desain layout peta itu sendiri tergantung pada 

user, namun harus tetap memperhatikan kaidah kartografis. Peta yang 

baik adalah peta yang dapat dengan mudah dibaca oleh para pembaca. 

Unsur seni, komposisi warna dan tata letak yang bagus perlu dilakukan 

dalam melakukan layout peta, agar peta tersebut tidak membosankan 

dan terlihat lebih menarik serta mudah untuk dibaca. 

 

2. Survey Lapangan 

Survey lapangan dilakukan setelah peta penggunaan lahan selesai 

diolah. Survey ini bertujuan untuk mengecek hasil interpretasi dari 

peta tentatif penggunaan lahan. Perlu adanya cek lapangan untuk 

membandingkan peta hasil interpretasi dengan keadaan yang terdapat 
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di lapangan. Survey lapangan ini juga mengecek lahan sawah 

berdasarkan Indeks Potensi Lahannya. 

Survey lapangan ini menggunakan titik sampel dengan metode 

systematic random sampling. Metode ini yaitu pengambilan sampel 

acak kelompok dengan tetap memperhatikan pemilihan sampel secara 

sistematis. Pengambilan sampel berdasarkan pada kelompok lahan 

sawah. 

Pengambilan sampel hanya untuk lahan sawah saja, hal ini 

dikarenakan, survey lapangan ini untuk mengecek hasil interpretasi 

dengan keadaan sebenarnya. Tingkat keakuratan interpreter cukup 

tinggi apabila hasil interpretasi sudah sesuai dengan keadaan di 

lapangan.  
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1.7.5 Diagram Alir 

Diagram alir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini. 

  Keterangan :  

  = Data 

  = Proses 

  = Hasil Akhir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Gambar1.3. Diagram Alir Penelitian  
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