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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lahan merupakan sumberdaya yang sangat penting untuk memenuhi 

segala kebutuhan hidup. Lahan yang sesuai dengan kemampuannya 

merupakan lahan yang potensial. Namun apabila peruntukan lahan tersebut 

tidak sesuai dengan kemampuannya maka akan menyebabkan lahan tersebut 

berubah menjadi lahan kritis. Lahan yang telah mengalami erosi maka tingkat 

kesuburannya juga akan berkurang. Erosi tersebut mengakibatkan lapisan 

tanah paling atas yang biasa disebut humus, dimana merupakan lapisan yang 

paling subur dan paling baik untuk tanaman akan terkelupas dan akan 

menyisakan tanah yang tandus. Bahkan tidak jarang juga dijumpai adanya 

tanah yang keras/ padas.  

Pengelolaan lahan yang dilakukan dengan sangat hati – hati dan sesuai 

dengan kemampuan lahannya akan membantu dalam menghasilkan produk 

yang berkualitas dan tidak mengganggu produktivitas lahan. Di samping itu, 

pengelolaan lahan berfungsi untuk menjaga supaya lahan tetap sesuai dengan 

kemampuannya agar tidak mengurangi tata guna dan daya guna lahan 

tersebut. Manusia cenderung memanfaatkan sumberdaya alam secara 

berlebihan tanpa memperhatikan pengolahan dan keterbatasan sumberdaya 

itu, sehingga sangat dikhawatirkan dalam waktu dekat akan terjadi kerusakan 

lahan sebagai akibat dari adanya tekanan penduduk atas lahan yang melebihi 

tingkat kemampuannya. Secara umum, lahan kritis mengindikasikan adanya 

penurunan kualitas lingkungan sebagai dampak dari adanya bermacam - 

macam pemanfaatan sumberdaya lahan yang tidak bijaksana dan tidak sesuai 

dengan aturan yang ada. Lahan yang sedemikian rupa tersebut pasti tidak 

dapat berfungsi maksimal sesuai dengan apa yang menjadi peruntukan lahan 

tersebut sebagai media tatanan air maupun sebagai media produksi tanaman. 
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Keberadaan vegetasi sangat penting untuk keberlanjutan pemanfaatan lahan. 

Penanaman vegetasi yang sesuai dengan kemampuan lahan yang ada akan 

bermanfaat dalam jangka panjang. Perlunya menghindari adanya kesalahan 

tataguna lahan dimaksudkan agar turunnya produktifitas lahan tidak terjadi. 

Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut 

diantaranya dengan melakukan perencanaan penggunaan lahan sesuai dengan 

kemampuannya dan perlunya memperbaiki kondisi lingkungan. 

Luas kawasan atau lahan yang berfungsi sebagai hutan di Kabupaten 

Sragen masih relatif kecil, belum memenuhi target minimal seperti yang 

dituangkan dalam UUD No 41, tahun 1999, yaitu sebanyak 30% dari jumlah 

luas wilayah di kabupaten setempat. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sragen, luas hutan negara di 

Kabupaten Sragen sekitar 5.244,4 hektare yang terdiri dari hutan lindung, 

poduksi dan suaka margasatwa. Sedangkan luas hutan atau kebun rakyat 

sekitar 21.974,9935 hektar. Sementara itu, luas wilayah di Kabupaten Sragen 

ialah 94.155,00 hektar yang terdiri dari lahan kritis, potensial kritis dan tidak 

kritis. Untuk itulah diperlukan suatu informasi yang akurat untuk dapat 

mempermudah dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan kegiatan 

kegiatan lainnya yang terhambat dengan adanya lahan kritis. (Solopos.com, 

2013) Tabel 1.1 menunjukkan luasan lahan kritis yang ada di Kabupaten 

Sragen. 

Tabel 1.1  Luas Lahan Kritis di Kabupaten Sragen Tahun 2012 
                  Lahan Kritis 
Fungsi Hutan 

LUAS (Hektare) 
Sangat Kritis Kritis Agak Kritis Potensial Kritis Tidak Kritis 

Kawasan Lindung 0 0 4,92533 81,8762 68,8867 
Kawasan Budidaya 

Pertanian 
0 922,639 6862,45 17153,6 68500,3 

Kawasan Lindung di 
Luar Kawasan Hutan 

0 123,32 2177,49 1663,12 540,277 

Sumber : BPDAS Solo 
 

Data yang ada menunjukkan bahwa kondisi lahan di wilayah ini berada 

pada kisaran kritis sampai tidak kritis. Data tersebut didapat dari Balai 



3 
 

 
 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Solo, dimana nilai yang didapat 

merupakan hasil evaluasi pengamatan dalam jangka waktu 5 tahun mulai dari 

tahun 2007 – 2012. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa lahan 

yang tergolong ke dalam klasifikasi kritis terdapat pada kawasan budidaya 

pertanian, dimana yang termasuk ke dalam kawasan ini diantaranya adalah 

areal penggunaan lain di luar kawasan hutan. 

Teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis dapat 

memberikan informasi spasial keruangan yang mampu menyajikan data 

keruangan kenampakan permukaan bumi yang up to date serta dapat 

memberikan analisis keruangan melalui metode berjenjang. Peyajian  

informasi maupun  data  – data  biasanya  disajikan  dalam berbagai bentuk 

seperti penyajian dalam bentuk tabel, diagram, grafik dan peta. Penyajian data 

dalam bentuk peta dinilai lebih memberikan informasi yang akurat daripada 

penyajian – penyajian lain. Dengan peta dapat dilihat komposisi persebaran 

datanya  serta  dapat  pula  untuk  membedakan  informasi  di  satu  wilayah 

dengan wilayah yang lainnya. Prinsip utama peta adalah untuk menyatakan 

posisi  atau  lokasi  suatu  tempat  di  permukaan  bumi.  Selain  itu  dapat 

memperlihatkan pola distribusi dan pola spasial  dari fenomena alam dan 

buatan manusia serta untuk merekam dan menyimpan informasi permukaan 

bumi.  

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian tentang sebaran, 

lokasi, serta tingkat kekritisan lahan dengan teknologi Geography 

Information System (GIS) untuk penyediaan data yang akurat di Kabupaten 

Sragen. Hal ini juga dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengambilan 

keputusan dalam penentuan prioritas lokasi kegiatan rehabilitasi kawasan 

hutan dan lahan. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian “Analisis 

Spasial Agihan Lahan Kritis di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan diantaranya : 

1. Bagaimana agihan lahan kritis di daerah penelitian? 

2. Bagaimana alternatif pengelolaan lahan yang tepat diterapkan di daerah 

penelitian? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan dan latar belakang yang telah 

dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Menentukan agihan lahan kritis di Kabupaten Sragen. 

2. Mengetahui tingkat ketelitian hasil pemetaan lahan kritis di daerah 

penelitian. 

3. Menentukan alternatif pengelolaan lahan di daerah penelitian. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan 

program sarjana (S1) di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Dapat memperluas pengetahuan dan memberikan informasi mengenai 

keadaan lahan di daerah penelitian. 

3. Dapat berguna bagi pemerintah daerah setempat dalam updating data dan 

perencanaan tata ruang. 

 

1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Konsep Lahan (termasuk penggunaan lahan) 

Lahan diartikan sebagai tempat di permukaan bumi yang sifat-

sifatnya layak disebut seimbang dan saling berkaitan satu sama lain, 
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memiliki atribut mulai dari biosfer atmosfer, batuan induk, bentuk-

bentuk lahan, tanah dan ekologinya, hidrologi, tumbuh-tumbuhan, hewan 

dan hasil dari aktivitas manusia pada masa lalu dan sekarang yang 

menegaskan bahwa variabel itu berpengaruh nyata pada penggunaan 

manusia saat ini dan akan datang. Pernyataan tersebut diutarakan 

menurut FAO. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah 

lahan bararti tanah terbuka, tanah garapan. Lahan diartikan sebagai suatu 

tempat terbuka di permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia, 

misalnya untuk lahan pertanian, untuk membangun rumah, dan lain-lain. 

(Thatha, 2013) 

Penggunaan lahan adalah interaksi antara manusia dan 

lingkungannya, fokus lingkungannya adalah lahan dimana sikap dan 

kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan langkah – 

langkahnya, sehingga langkah ini akan meninggalkan bekas di atas lahan 

yang selanjutnya disebut sebagai “land use” (Harini, 2009). 

Lahan merupakan sumberdaya yang sangat penting karena 

mempunyai sifat yang tidak dapat diperbaharui. Agar dapat pulih 

kembali maka perlu adanya pengelolaan yang intensif. Diperlukan 

adanya klasifikasi yang tepat sehingga dapat mempertimbangkan fakta 

sosial, budaya, fisik, ekonomi, ekologi, rencana pengembangan wilayah, 

keserasian lingkungan hidup, serta kelestarian sumberdaya pada masa 

sekarang dan yang akan datang. Perbedaan penggunaan lahan dan 

penutup lahan terletak pada ada atau tidaknya campur tangan manusia 

berkaitan dengan lahan yang bersangkutan sehingga lahan yang telah 

mendapat perlakuan campur tangan dari manusia disebut sebagai 

penggunaan lahan misalnya sawah, permukiman, jalan dan sebagainya 

sedangkan untuk lahan yang belum mendapat  perlakuan campur tangan 

manusia disebut sebagai penutup lahan, misalnya hutan, bukit, 

pegunungan dan lain sebagainya. 
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Klasifikasi penggunaan lahan merupakan suatu pedoman atau 

acuan dalam proses interpretasi pada citra penginderaan jauh maupun 

foto udara. Tujuan dari sebuah klasifikasi adalah untuk mengelompokkan 

objek – objek ke dalam kelas – kelas berdasarkan persamaan dalam 

sifatnya, atau kaitan antara objek – objek tersebut, yang selanjutnya 

disebut dengan klasifikasi. 

b. Erosi 

Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau 

bagian – bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami 

(air atau angin). Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian – bagian tanah 

dari suatu tempat terkikis dan terangkut yang kemudian diendapkan pada 

suatu tempat lain. Di daerah beriklim basah, erosi air lah yang penting, 

sedangkan erosi oleh angin tidak begitu berarti. Erosi menyebabkan 

hilangnya lapisan atas tanah yang subur dan baik untuk pertumbuhan 

tanaman serta berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan 

menahan air. Tanah yang terangkut tersebut akan diendapkan di tempat 

lain (di dalam sungai, waduk, danau, saluran irigasi, di atas tanah 

pertanian, dan sebagainya). Dengan demikian maka kerusakan yang 

ditimbulkan oleh peristiwa erosi terjadi di dua tempat, yaitu (1) pada 

tanah tempat erosi terjadi dan (2) pada tempat tujuan akhir tanah yang 

terangkut tersebut diendapkan (Arsyad, 1989). 

Proses terjadinya erosi dapat digambarkan sebagai berikut, ketika 

hujan datang, maka butiran – butiran yang membentur tanah akan 

merusak agregat dan memisahkan partikel – partikel tanah, partikel – 

pertikel yang terpisah, akan menutupi lubang/ pori- pori tanah. Ketika 

pori – pori tanah tersumbat maka drainase dan saya infiltrasi tanah akan 

berkurang, sehinga jumlah air yang dapat diserap oleh tanah berkurang. 

Air yang tidak dapat diserap oleh tanah akan menjadi aliran permukaan 

(Run Off), aliran permukaan yang mempunyai daya cukup besar dapat 
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memindahkan tanah – tanah atau mengendapkannya. Proses inilah yang 

dinamakan erosi. 

Metode yang paling umum digunakan untuk memperkirakan 

besarnya erosi adalah metode yang dikembangkan oleh Wischmeir dan 

Smith (1978) yang dikenal dengan metode Universal Soil Loss Equation 

(USLE). Metode USLE mendapatkan nilai besarnya erosi dari perkalian 

nilai indeks dari data erosivitas hujan, erodibilitas tanah, kemiringan dan 

panjang lereng, pengelolaan tanaman serta upaya konservasi yang 

diberikan pada lahan tersebut. 

b.1 Erosivitas Hujan 

Erosivitas hujan merupakan kemampuan hujan untuk 

menyebabkan erosi. Hujan  dengan intensitas rendah jarang 

menyebabkan erosi, tetapi hujan yang lebat dengan periode yang 

pendek atau panjang dapat menyebabkan adanya limpasan 

permukaan yang besar dan kehilangan tanah. Erosivitas hujan sering 

juga digambarkan dengan sebuah indeks yang di dasarkan pada 

besarnya enersi kinetik hujan. Indeks erosivitas hujan dapat 

diperoleh dengan mengitung besarnya energy kinetik hujan (Ek) 

yang timbul oleh intensitas hujan maksimum selama 30 menit (EI30). 

b.2 Tanah 

Tanah merupakan media bagi tumbuhan tingkat tinggi dan 

pangkalan hidup bagi hewan dan manusia. Komponen tanah yang 

diantaranya adalah mineral, organik, air, dan udara, tersusun antara 

satu dengan yang lainnya membentuk tubuh tanah. Tubuh tanah 

dibedakan atas horizon – horizon yang kurang lebih sejajar dengan 

permukaan tanah sebagai hasil proses pedogenesis. Bermacam 

macam jenis tanah yang terbentuk merupakan refleksi kondisi 

lingkungan yang berbeda. 
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Tanah merupakan komponen penting dan utama bagi daya 

dukung suatu lahan (kemampuan lahan) terhadap pemanfaatannya 

oleh berbagai manusia. Terlebih Indonesia merupakan negara agraris 

yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Oleh 

karena itu, tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menunjang aktifitas masyarakat di bidang pertanian. 

Erodibilitas tanah adalah kepekaan tanah terhadap erosi atau 

mudah dan tidaknya tanah itu tererosi. Tanah yang memiliki 

erodibilitas rendah mungkin akan mengalami erosi yang berat jika 

tanah tersebut terdapat pada lereng yang curam dan panjang, serta 

curah hujan dengan intensitas yang tinggi. Sebaliknya tanah yang 

memiliki erodibilitas tinggi, kemungkinan akan memperlihatkan 

gejala erosi ringan atau bahkan tidak sama sekali bila terdapat pada 

pada lereng yang landai, dengan penutupan vegetasi baik, dan curah 

hujan dengan intensitas rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya tanah adalah bahan induk, iklim, organisme, lereng, 

dan waktu. Dari kelima faktor tersebut, unsur iklim merupakan unsur 

yang paling dominan. Pada bahan induk yang sama dengan kondisi 

iklim yang berbeda akan menghasilkan jenis tanah yang berbeda. 

Pada dasarnya jenis tanah dapat dibedakan menjadi (1) tanah organik 

dan (2) anorganik. Tanah organik adalah tanah yang bahan induknya 

dari sisa- sisa bahan organik atau biasa disebut tanah gambut. Sisa 

bahan organik tersebut dapat berupa batang, dahan, ranting, daun, 

sisa hewan mati, kemudian melapuk dan membentuk tanah. 

Sedangkan tanah anorganik biasa disebut dengan tanah mineral dan 

berasal dari batuan yang mengalami pelapukan. Tanah anorganik 

dibedakan lagi menjadi 2, yaitu yang belum berkembang (Alluvial, 

Litosol, Regosol) dan yang sudah berkembang (Latosol, Mediteran, 

Laterit, Podzolik, Andosol, Grumusol), berikut penjelasannya : 
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1. Alluvial 

Tanah ini terbentuk pada lahan yang sering atau baru saja 

mengalami banjir, sehingga dianggap tanah yang masih muda. 

Atau terbentuk akibat proses pengendapan bahan – bahan yang 

dibawa oleh aliran sungai. Bahan tersebut diendapkan ketika  arus 

sungai melambat di wilayah yang datar. Sifat tanah ini sangat 

subur dan peka terhadap erosi. Tanah ini belum menunjukkan 

adanya lapisan – lapisan (horizon). Kesuburan tanah ini 

dipengaruhi oleh asal tanah yang diendapkan.  

2. Litosol 

Tanah ini dianggap sebagai tanah yang paling muda. 

Ketebalan tanahnya < 45 cm dan di permukaan tanah masih 

banyak dijumpai batuan asalnya. Tanah ini terbentuk dari  

pelapukan batuan yang belum sempurna sehingga sulit untuk 

ditanami. Oleh karena itu sebagian besar tanah ini tidak dapat 

digunakan. Akan tetapi, ada bagian yang masih dapat digunakan 

untuk penanaman tanaman keras, tegalan, dan palawija. Untuk 

mempercepat perkembangannya, tanah seperti ini sebaiknya 

digunakan untuk tanaman hutan.  

3. Regosol 

Jenis tanah ini banyak mengandung pasir dan belum 

mengalami perkembangan yang baik. Pada umumnya jenis tanah 

ini belum membentuk gumpalan sehingga sangat cepat  

meloloskan air. Jenis tanah ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

pertanian karena termasuk tanah yang subur.  

4. Mediteran 

Kebanyakan tanah mediteran berwarna kemerahan. Bahan 

induk dari tanah ini berasal dari batu kapur. Biasanya terdapat 

pada daerah dengan topografi berbukit sampai pegunungan. 
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Tanah ini memiliki sifat rentan terhadap erosi dan memiliki 

produktivitas rendah hingga sedang. 

5. Latosol 

Jenis tanah ini biasanya berwarna merah dengan batuan 

induknya batuan vulkanik. Biasanya terbentuk pada daerah yang 

memiliki suhu udara dan curah hujan yang tinggi. Jenis tanah ini 

tersebar hampir di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang 

rendah. Kesuburan tanah ini umumnya tinggi sehingga dapat 

digunakan untuk berbagai kegiatan pertanian. 

6. Laterit 

Tanah ini berwarna merah kekuningan sampai merah 

kecoklatan. Lapisan tanahnya dangkal < 1 meter. Di Indonesia 

tanah ini tersebar pada daerah dataran rendah. Bahan induknya 

dapat berupa batuan beku mapun batuan sedimen. 

7. Podzolik 

Jenis tanah ini berwarna merah kekuningan atau merah 

kecoklatan. Berkembang di daerah dataran tinggi atau 

pegunungan. Kesuburannya agak rendah, sehingga lebih banyak 

dimanfaatkan untuk perkebunan atau kehutanan. 

8. Andosol 

Jenis tanah ini berwarna hitam. Bahan induknya berasal dari 

bahan vulkanis. Kesuburan dari tanah ini cukup tinggi karena 

banyak mengandung bahan organik. Jenis tanah ini dapat 

terbentuk pada daerah dataran rendah sampai daerah – 

pegunungan. Tanah ini memiliki sifat peka terhadap erosi dan 

memiliki produktivitas rendah hingga sedang. Pemanfaatan jenis 

tanah ini dapat untuk berbagai jenis tanaman pertanian. 
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9. Grumosol 

Jenis tanah ini berwarna kehitaman dengan bahan asal batu 

gamping. (Sugiharyanto, 2007) 

b.3 Kemiringan Lereng 

Lereng merupakan suatu bagian dari sebuah bentang alam 

yang memiliki perbedaan tinggi dan memiliki sudut miring pada 

tempat tertentu dibandingkan dengan daerah yang relatif lebih datar 

atau rata. Kemiringan lereng atau bisa juga disebut dengan istilah 

Slope merupakan salah satu unsur topografi, dimana memiliki 

pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya erosi maupun lahan 

kritis. Semakin curam atau semakin miring suatu lereng maka aliran 

permukaannya akan semakin besar pula. Hal ini menyebabkan energi 

angkut dari aliran permukaan tersebut akan semakin besar dan 

menyebabkan erosi semakin besar pula. Semakin curam lereng maka 

akan semakin mudah tererosi dan akan semakin mudah longsor pula. 

Hal inilah yang dapat menyebabkan lahan kritis. Namun keadaan 

tersebut juga tidak terlepas dari ada tidaknya tutupan lahan yang 

dapat mencegah terjadinya erosi.  

b.4 Penggunaan Lahan 

Ilmuwan alam mendefinisikan istilah penggunaan lahan 

sebagai aktivitas manusia terhadap lahan, seperti pertanian, 

kehutanan dan konstruksi bangunan yang mengubah permukaan 

lahan yang prosesnya meliputi biogeokimia, hidrologi dan 

keanekaragaman hayati. Ilmuwan sosial dan pengelola lahan 

mendefinisikan penggunaan lahan lebih luas untuk tujuan dan 

konteks sosial dan ekonomi dan dalam pengelolaan lahan (atau tidak 

dikelola). Menurut Sutanto (1980) dalam bahan ajar ICSK, 

penggunaan lahan merupakan kegiatan manusia terhadap lahan 

untuk memenuhi sebagian dari kehidupan hidupnya. Ini berarti 
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penggunaan lahan memiliki gabungan unsur – unsur yang meliputi 

aspek fisikal, ekonomi, teknikal, dan sosial. 

Klasifikasi penggunaan lahan merupakan pedoman atau acuan 

dalam proses interpretasi apabila data pemetaan penggunaan lahan 

menggunakan citra penginderaan jauh. Klasifikasi ini merupakan 

upaya pengelompokan berbagai jenis penggunaan lahan ke dalam 

suatu kesamaan sesuai dengan sistem tertentu. Mengingat tidak 

semua informasi dapat diperoleh dari citra penginderaan jauh, maka 

penggunaan lahan yang diperoleh dari data penginderaan jauh perlu 

diverifikasi dengan pekerjaan lapangan atau survey langsung ke 

lapangan. 

c. Lahan Kritis 

Lahan kritis adalah lahan yang penggunaannya tidak sesuai 

kemampuan dan telah mengalami proses kerusakan fisik/ kimia/ 

biologi yang pada akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, orologi, 

produksi, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi dari daerah 

lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ada kaitan nyata antara lahan 

kritis dengan campur tangan manusia dalam mengola lahan atau 

menggarap tanah dengan kerusakan sumberdaya alam pada umumnya. 

Terjadinya lahan kritis tidak terlepas dari faktor alam yaitu tanah dan 

air yang merupakan faktor pasif, dan faktor manusia yang merupakan 

faktor aktif. Manusia atau petani sebagai pemilik lahan pada 

umumnya menanam tanaman semusim atau usaha tani yang 

mempunyai putaran uang yang relatif singkat karena faktor kebutuhan 

ekonomi. Pola bertani tersebut mempunyai kesan hanya untuk 

bertahan hidup dan hal ini kurang menguntungkan dalam upaya 

menanggulangi lahan kritis. 

Ciri-ciri utama lahan kritis adalah lahan yang gundul, terkesan 

gersang, dan bahkan muncul batu - batuan di permukaan tanah, 



13 
 

 
 

topografi lahan pada umumnya berbukit atau berlereng curam. Selain 

itu lahan kritis juga memiliki tingkat produktivitas yang rendah serta 

vegetasi alang-alang yang mendominasinya dengan sifat-sifat lahan 

yang memiliki pH tanah relatif rendah. Meluasnya lahan kritis tidak 

dapat dilepaskan dari beberapa hal, antara lain : 

1) tekanan penduduk yang tinggi akan lahan 

2) perladangan berpindah 

3) padang penggembalaan yang berlebihan 

4) pengelolaan hutan yang tidak baik 

5) pembakaran yang tidak terkendali 

6) pengolahan lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek 

kelestarian lingkungan 

7) erosi tanah dan masswasting  yang biasanya terjadi di daerah 

dataran tinggi, pegunungan, dan daerah yang miring 

8) dan lain sebagainya. 

d. Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis 

Penginderaan jauh merupakan aktivitas penyadapan informasi 

tentang objek atau gejala di permukaan bumi (atau dekat permukaan 

bumi) tanpa melalui kontak langsung. Karena tanpa kontak langsung, 

diperlukan media supaya obyek atau gejala tersebut dapat diamati dan 

didekati oleh si penafsir. Media ini berupa citra yang dapat diperoleh 

melalui perekaman fotografis, yaitu pemotretan dengan kamera; dan 

dapat pula diperoleh melalui perekaman non-fotografis misalnya 

dengan pemindai atau penyiam (scanner). Perekaman fotografis 

menghasilkan foto udara sedangkan perekaman lain menghasilkan 

citra non-foto. Citra foto udara selalu berupa hardcopy (barang 

tercetak) yang diproduksi dan direproduksi dari master rekaman yang 

berupa film. Citra non-foto biasanya terekam secara digital dalam 

format asli dan memerlukan komputer untuk presentasinya. Citra non-
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foto juga dapat (dan perlu) dicetak menjadi hard copy untuk keperluan 

interpretasi secara visual. (Projo Danoedoro, 1999) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi 

khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial 

(bereferensi keruangan). Atau dalam arti yang lebih sempit, adalah 

sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, 

menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi 

geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam 

sebuah database. Para praktisi juga memasukkan orang yang 

membangun dan mengoperasikannya dan data sebagai bagian dari 

sistem ini. Komponen-komponen pendukung SIG terdiri dari lima 

komponen yang bekerja secara terintegrasi yaitu perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software), data, manusia, dan metode. 

SIG memiliki lima (6) sub sistem, yaitu :  

1. Input Data 

Proses input data digunakan untuk menginputkan data spasial dan 

data non-spasial. Data spasial biasanya berupa peta analog. Untuk 

SIG harus menggunakan peta digital sehingga peta analog 

tersebut harus dikonversi ke dalam bentuk peta digital dengan 

menggunakan alat digitizer. Selain proses digitasi dapat juga 

dilakukan proses overlay dengan melakukan proses scanning pada 

peta analog. 

2. Manipulasi Data 

Tipe data yang diperlukan oleh suatu bagian SIG mungkin perlu 

dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Oleh 

karena itu SIG mampu melakukan fungsi edit baik untuk data 

spasial maupun non-spasial. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Database
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3. Manajemen Data 

Setelah data spasial dimasukkan maka proses selanjutnya adalah 

pengolahan data non-spasial meliputi penggunaan DBMS untuk 

menyimpan data yang memiliki ukuran besar. 

4. Analisis 

Secara fundamental SIG dapat melakukan dua jenis analisis, 

yaitu: 

o Analisis Proximity 

merupakan analisis geografi yang berbasis pada jarak antar 

layer. SIG menggunakan proses buffering (membangun lapisan 

pendukung di sekitar layer dalam jarak tertentu) untuk 

menentukan dekatnya hubungan antar sifat bagian yang ada. 

o Analisis Overlay 

merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang 

berbeda. Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi 

visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk 

digabungkan secara fisik. 

5. Query 

Query adalah proses pelacakan, penelusuran, atau pemanggilan 

kembali data – data yang telah terinput dalam atribut/ database 

spasial. Melalui sub sistem ini semua data yang telah tersimpan 

dapat dilacak dan dibuka kembali untuk diolah maupun dianalisis 

lebih lanjut. 

6. Visualisasi atau output 

Untuk beberapa tipe operasi geografis, hasil akhir terbaik 

diwujudkan dalam peta atau grafik. Peta sangatlah efektif untuk 

menyimpan dan memberikan informasi geografis. 

SIG menggunakan baik data spasial maupun atribut secara 

terintegrasi sehingga memiliki kemampuan analisis spasial dan non-
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spasial. Kemampuan yang dimiliki SIG adalah dapat menguraikan 

unsur yang terdapat di permukaan bumi ke dalam bentuk beberapa 

layer. Dengan layers ini permukaan bumi dapat “direkonstruksi” 

kembali atau dimodelkan dalam bentuk nyata dengan menggunakan 

data ketinggian. Data harus diproses terlebih dahulu sebelum dianggap 

sebagai informasi oleh penerimanya. Beberapa langkah yang dapat 

dilakukan untuk pemrosesan atau konversi data hingga menjadi 

informasi diantaranya adalah Classifying. Operasi ini menempatan 

elemen – elemen data ke dalam kategori – kategori tertentu yang 

memberikan pengertian pada penggunanya, atau dapat dikatakan 

sebagai pengkelasan atau klasifikasi. Fungsi ini mengklasifikasikan 

data spasial atau atribut menjadi data spasial baru dengan 

menggunakan kriteria tertentu. Misalnya data spasial ketinggian 

permukaan bumi (kontur) dapat diturunkan menjadi data spasial 

kemiringan lereng yang dinyatakan dalam persentase nilai – nilai 

kemiringan. Nilai persentase kemiringan ini dapat diklasifikasikan 

dengan kriteria 0-8%, 9-15%, 16-25%, 26-40%, >40%. (Prahasta, 

2001) 

Banyak analisis yang dapat dilakukan oleh SIG, diantaranya 

adalah overlay. Overlay kadang diistilahkan sebagai tumpang susun 

dan juga beberapa tulisan menyebutnya sebagai komposit data. 

Overlay merupakan proses yang digunakan untuk menyatukan / 

menggabungkan informasi dari beberapa data spasial, baik grafis / 

geometri maupun data atributnya dan selanjutnya dianalisis untuk 

menghasilkan informasi baru. Manipulasi dan analisis data lain yang 

dapat dilakukan yaitu skoring. Skoring merupakan pemberian nilai 

terhadap sifat dari parameter yang digunakan dan dilakukan untuk 

memberikan nilai pengaruh suatu sifat dari parameter terhadap suatu 

perkiraan kejadian. Selain pemberian skor terhadap sifat-sifat pada 
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tiap parameter, juga sering dilakukan pembobotan. Hal ini dilakukan 

apabila dianggap ada faktor yang berperan lebih daripada faktor atau 

parameter yang lain. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Ariyanto (2007) melakukan penelitian dengan judul  “Pemodelan 

Lahan Kritis Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi 

Geografi” bertujuan untuk membandingkan 2 metode penentu tingkat 

kekritisan lahan metode RLPS (Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan 

Sosial) dengan metode Asdak serta untuk mengkaji kekritisan lahan di 

DAS Dondang dan menguji tingkat keakurasian hasil pemodelan dengan 

membandingkan data lapangan. Teknik yang digunakan adalah 

pemanfaatan aplikasi penginderaan jauh untuk memperoleh informasi 

dan menggunakan system informasi geografis untuk melakukan 

pemodelan. 

Anifa Widyantari (2008) melakukan penelitian dengan judul “Aplikasi 

Sistem Informasi Geografi untuk Penentuan Area Lahan Kritis di 

Kabupaten Kulonprogo” yang bertujuan untuk mengetahui dan 

menyajikan luas area lahan kritis berdasarkan parameter fisik lahan serta 

menyajikan peta lahan kritis sehingga dapat diketahui persebarannya di 

Kabupaten Kulon Progo. Metode yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif dengan pengharkatan dan skoring. 

Shinta Galuh Kristina (2013) melakukan penelitian dengan judul 

“Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi untuk 

Zonasi Lahan Kritis di DAS Opak” dengan tujuan memetakan lahan 

kritis di DAS Opak berdasarkan metode RLPS dan Asdak serta untuk 

mengetahui tingkat hasil ketelitian berdasarkan dua metode tersebut, 

yakni metode RLPS dan metode Asdak dengan pengharkatan dan 

skoring. (lihat Tabel 1.2) 
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Tabel 1.2  Penelitian sebelumnya 
Peneliti, tahun 

penelitian Judul Tujuan Metode Hasil 

Ariyanto, 
2007 

Pemodelan Lahan Kritis 
Menggunakan 

Penginderaan Jauh dan 
Sistem Informasi Geografi 

1. Membandingkan Kekritisan lahan di DAS 
Dondang berdasarkan metode RLPS, metode 
Asdak, dan pengecekan lapangan. 

2. Melakukan evaluasi terhadap hasil metode 
RLPS dan metode Asdak. 

3. Menguji tingkat keakurasian hasil metode 
RLPS dan metode Asdak. 

Membandingkan 
metode yang dibuat 
oleh Departemen 
Kehutanan, Asdak, dan 
pengecekan lapangan. 

1. Tingkat keakurasian 
hasil pemodelan metode 
RLPS. 

2. Tingkat keakurasian 
hasil pemodelan metode 
Asdak. 

Anifa 
Widiyantari, 

2008 

Aplikasi Sistem Informasi 
Geografi untuk Penentuan 

Area Lahan Kritis di 
Kabupaten Kulonprogo 

1. Mengetahui dan menyajikan luas area lahan 
kritis berdasarkan parameter - parameter fisik 
lahan. 

2. Menyajikan peta lahan kritis sehingga dapat 
diketahui persebaran lahan kritis di 
Kabupaten Kulon Progo. 

Pendekatan kuantitatif 
pengharkatan dan 
skoring. 

1. Peta lahan kritis 

Shinta Galuh 
Kristina, 2013 

Pemanfaatan Penginderaan 
Jauh dan Sistem Informasi 

Geografi untuk Zonasi 
Lahan Kritis di DAS Opak 

1. Memetakan lahan kritis di DAS Opak 
berdasarkan metode RLPS dan Asdak dengan 
menggunakan citra PJ dan SIG. 

2. Mengetahui tingkat ketelitian hasil pemetaan 
lahan kritis di DAS Opak berdasarkan metode 
RLPS dan Asdak. 

Membandingkan 
metode yang dibuat 
oleh Departemen 
Kehutanan dan Asdak. 

1. Peta zonasi lahan kritis 
berdasarkan metode 
RLPS. 

2. Peta zonasi lahan kritis 
berdasarkan metode 
Asdak. 

Rosita 
Rahmatika, 

2014 

Kajian Spasial Persebaran 
Lahan Kritis di Kabupaten 

Sragen Provinsi Jawa 
Tengah 

1. Menentukan agihan lahan kritis di Kabupaten 
Sragen. 

2. Mengetahui tingkat ketelitian hasil pemetaan 
lahan kritis di daerah penelitian. 

3. Menentukan alternatif pengelolaan lahan di 
daerah penelitian. 

Pengharkatan 
berjenjang tertimbang. 

1. Peta agihan lahan kritis 
di Kabupaten Sragen 

 



19 
 

 
 

1.6 Kerangka Penelitian 

Lahan yang difungsikan tidak sesuai dengan kemampuannya akan 

membawa dampak yang cukup berbahaya. Selain berdampak pada 

lingkungan, manusia pun juga akan terkena imbasnya. Dampak pada 

lingkungan tersebut mau tidak mau juga akan merembet pada keadaan - 

keadaan lain dimana semuanya mempunyai keterkaitan satu sama lain. 

Semakin berkembangnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan perumahan 

juga semakin meningkat. Tanah yang dulunya lahan hutan dan pertanian saat 

ini banyak yang berubah menjadi bangunan. Hal ini akan berdampak buruk 

bagi keberadaan resapan air, kerusakan pada lahan yang menyebabkan 

turunnya produktifitas, banyak habitat yang akan tergeser dan hilang, 

terjadinya erosi dan pendangkalan aliran sungai, tidak mampunya lahan untuk 

menyimpan air, terjadinya banjir di daerah hilir sungai, dan akibat selanjutnya 

mendegradasi produktivitas kehidupan. 

Terus menurunnya kondisi hutan akibat penebangan liar serta konversi 

lahan yang menimbulkan kerusakan ekosistem merupakan beberapa 

hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan suatu hutan yang sehat. Untuk 

memperbaiki keadaan tersebut perlu dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan. 

Salah satu aspek vegetasi yang dapat mudah dikenali melalui citra 

penginderaan jauh adalah penutupan lahan yang dinilai melalui persentase 

penutupan tajuk pohon atau kerapatan kanopi. Kerapatan kanopi vegetasi 

secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerapatan horisontal dan 

kerapatan vertikal. Kerapatan horisontal berkaitan dengan tingkat penutupan 

permukaan tanah oleh vegetasi, sedangkan kerapatan vertikal berkaitan 

dengan ketebalan kanopi secara vertikal yang pada umumnya berhubungan 

dengan jumlah pohon. Analisis spasial yang digunakan untuk mengetahui 

luas penutupan tajuk adalah transformasi indeks vegetasi NDVI (Normalized 

Diffrence Vegetation Indeks), dimana analisis ini merupakan suatu 

perhitungan citra yang digunakan untuk mengetahui tingkat kehijauan, yang 
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sangat baik sebagai awal dari pembagian daerah vegetasi. NDVI dapat 

menunjukkan parameter yang berhubungan dengan parameter vegetasi, dan 

nilai yang dihasilkan merupakan nilai yang  dapat diperkirakan untuk 

pembagian vegetasi dengan rumus tertentu. Semakin luas persentase area 

vegetasi, maka semakin besar skor yang didapatkan dan semakin tidak kritis 

lahan tersebut. Bobot untuk parameter penutupan lahan adalah yang paling 

besar, yakni sebesar 50%. Hal ini menandakan bahwa vegetasi sangat 

berpengaruh untuk menilai kekritisan lahan. 

Lereng merupakan parameter fisik lahan yang relatif tetap. Maksudnya 

adalah kemungkinan perubahannya cukup kecil dan memerlukan kurun waktu 

yang cukup lama untuk berubah. Lahan dengan kemiringan lereng yang besar 

atau curam memiliki pengaruh gaya berat dan gaya gravitasi yang cukup 

besar dan semakin tinggi dibandingkan dengan lahan yang memiliki lereng 

yang landai. Semakin curam suatu lereng maka akan semakin meningkatkan 

terjadinya erosi. Adanya lereng yang curam menyebabkan energi angkut air 

menjadi semakin besar dan akan berakibat pada besarnya jumlah aliran 

permukaan. Semakin curam suatu lereng maka pengaruh terhadap tingkat 

kekritisan lahan semakin besar dan skor yang didapat semakin kecil. 

Terjadinya erosi akan menyebabkan lahan berubah menjadi lahan kritis 

apabila terjadi secara terus menerus. Air merupakan penyebab utama erosi 

tanah pada daerah beriklim tropis. Air yang jatuh ke permukaan bumi akan 

menimpa tanah terbuka dan akan menyebabkan sebagian tanah yang tidak 

mempunyai penutup akan ikut terbawa oleh aliran permukaan air tersebut. 

Banyaknya air yang mengalir diatas permukaan tanah tergantung pada 

hubungan antara jumlah dan intensitas air yang jatuh ke tanah dengan 

kapasitas infiltrasi tanah dan kapasitas penyimpanan air. Kekuatan perusakan 

air terhadap tanah akan semakin besar jika makin curam dan makin panjang 

lereng permukaan tanah. Lahan yang telah mengalami erosi akan berkurang 

tingkat kesuburannya karena mineral yang dibutuhkan oleh tanaman untuk 
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tumbuh semakin berkurang dan lama kelamaan akan hilang. Untuk itulah 

perlu dilakukan pencegahan untuk menghindari dan mengatasi erosi pada 

lahan. Hal ini akan berakibat pada besar kecilnya produktivitas tanaman di 

lahan tersebut. 

Produktivitas adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan suatu 

tanaman yang sedang diusahakan dengan system pengelolaan tertentu. Data 

produktivitas diperoleh dari Instansi Dinas Pertanian dan instansi terkait 

lainnya. Data produktivitas dinilai berdasarkan ratio terhadap produksi 

komoditi umum optimal pada pengelolaan tradisional. Sesuai dengan 

karakternya, data tersebut merupakan data atribut. Di dalam analisa spasial, 

data atribut tersebut dapat dispasialkan sesuai dengan penggunaan lahan 

sawah dan non sawah. Semakin tinggi produktivitas menandakan bahwa 

semakin subur tanah di wilayah tersebut. 

Manajemen kawasan sangat perlu dilakukan untuk menjaga agar hutan 

lindung, hutan produksi, serta kawasan budidaya pertanian tetap sesuai pada 

peruntukannya. Manajemen kawasan merupakan informasi yang menyangkut 

pengelolaan suatu kawasan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dua pengertian, 

dimana manajemen kawasan dari dalam terkait dengan bagaimana cara 

pengamanan dari dalam meliputi tata batas kawasan, pengamanan, dan 

penyuluhan. Sedangkan manajemen kawasan dari luar terkait dengan 

bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar untuk 

tidak melakukan perambahan hutan. Hal ini diatasi dengan melakukan 

penyuluhan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelembagaan, dan 

lain sebagainya. Skor terbaik untuk manajemen terdapat pada kawasan yang 

memiliki tata batas kawasan yang jelas, pengamanan dan pengawasan serta 

adanya penyuluhan di lingkungan sekitar kawasan. 

Adanya lahan kritis meliputi adanya perubahan waktu, tempat, dan 

luasan area, dimana Sistem Informasi Geografi merupakan alat yang cukup 

baik digunakan untuk memperbaharui informasi tentang lahan kritis, dan 
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teknik penginderaan jauh merupakan suatu tekhnik yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi dan memantau perubahan penggunaan lahan yang terjadi 

dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan lahan kritis.  

Updating data sangat diperlukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya 

di lapangan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap waktu perubahan 

pasti akan terjadi. Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis 

menjadi salah satu teknologi yang sangat membantu deteksi pemanfaatan 

lahan dan perubahan lahan yang begitu cepat. Kelebihan yang dimiliki oleh 

teknologi ini salah satunya yaitu dengan kemampuan yang dapat melihat 

kondisi saat ini, masa lalu, dan memprediksi yang akan datang. Teknologi ini 

dapat menyediakan informasi secara spasial tanpa langsung datang ke 

lapangan, sehingga mempersingkat waktu dalam memperoleh data. Survey 

lapangan dilakukan untuk menentukan kebenaran data yang diperoleh. Citra 

penginderaan jauh yang dipakai dalam penelitian ini adalah citra satelit 

Landsat 8. Landsat merupakan citra satelit sumberdaya yang sering 

digunakan untuk monitoring perubahan penggunaan lahan, deforestasi dan 

degradasi pada kawasan hutan. Secara lebih ringkas kerangka penelitian 

disajikan dalam diagram Gambar 1.1 berikut : 
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Gambar 1.1  Diagram kerangka penelitian 

 

1.7 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berjenjang tertimbang, 

dimana dalam penelitian ini berhubungan dengan data numerik. Dalam 

penelitian ini tiap parameter memiliki nilai atau harkat yang disesuaikan 

dengan kontribusinya terhadap sasaran yang akan dinilai dan dapat dicapai 

dengan memberikan harkat (skor) serta memberikan bobot pada setiap 

parameter yang ada. Yang membedakan dengan kuantitatif berjenjang adalah 

Lahan yang penggunaannya 
tidak sesuai dengan 

kemampuannya. 

Peningkatan jumlah penduduk. 

Peningkatan kebutuhan akan 
tempat tinggal. 

Berubahnya lahan hutan 
menjadi lahan pertanian 
dan wilayah terbangun. 

Berdampak pada manusia, 
lingkungan, dan makhluk 

hidup lainnya. 
Kondisi alam wilayah 

penelitian. 

Lahan menjadi kritis. 

Penentuan lahan kritis 
mencakup fungsi kawasan. 

Parameter untuk 
menentukan dan menilai 
lahan kritis : 
- Penutupan lahan 
- Kemiringan lereng 
- Tingkat bahaya erosi 
- Produktivitas tanaman 
- Manajemen kawasan Klasifikasi tingkat 

kekritisan lahan. 

Menentukan alternatif 
pengelolaan yang sesuai. 
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tiap parameter memiliki kontribusi yang berbeda pada tema kawasan yang 

telah ditentukan sesuai dengan tingkat pengaruhnya terhadap hasil, dalam hal 

ini adalah pengaruhnya terhadap kekritisan lahan. Harkat dan bobot tersebut 

memiliki kontribusi yang berbeda sesuai dengan dominasinya dalam 

pembentukan lahan kritis. 

Penentuan tingkat kekritisan lahan didasarkan pada pedoman peraturan 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai dan Perhutanan Sosial (2013) dengan parameter penutupan lahan, 

kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, produktivitas, dan manajemen 

kawasan. Data parameter tersebut berupa data sekunder shapefile yang 

didapat dari instansi terkait Kabupaten Sragen dan data primer berupa citra 

landsat. Analisis data yang akan digunakan adalah pendekatan analisis 

keruangan dengan teknik analisis spasial menggunakan metode overlay/ 

tumpang susun dan pengecekan/ survey langsung di lapangan. Penginderaan 

Jauh harus memakai survey lapangan apabila lokasi cakupan penelitiannya 

memungkinkan untuk didatangi. Survey ini bertujuan sebagai upaya validasi 

di lapangan dan kegiatan ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Metode ini bersifat tidak acak, 

dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan 

penelitian. Cara pengambilan sampel ini dipilih dari populasi sehingga 

sampel yang dipilih memiliki sifat populasi tersebut dan sampel tersebut 

dapat mewakili keseluruhan populasi, dengan kata lain mempunyai sifat 

seperti populasi yang ada.  

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

1.7.1 Alat dan Bahan 

1.7.1.1 Alat 

1. Seperangkat Laptop dengan spesifikasi tertentu untuk 

pengolahan data. 

2. Software yang digunakan meliputi : 

o ArcGIS 10.1 untuk pengolahan data spasial dan layout peta 

o Microsoft Office untuk pembuatan laporan 

3. GPS untuk pengambilan titik sampel survey lapangan 

4. Kamera digital untuk dokumentasi kegiatan lapangan 

5. Printer untuk mencetak hasil laporan dan peta 

1.7.1.2 Bahan 

1. Citra satelit Landsat 8 

2. Data kontur, jenis tanah, penggunaan lahan, curah hujan, 

kedalaman tanah berupa data vektor (shapefile) 

3. Data produktivitas tanaman 

4. Data manajemen kawasan 

5. Data fungsi kawasan 

 

1.7.2 Langkah Penelitian 

Langkah - langkah yang digunakan dalam penelitian ini secara 

umum dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

pemrosesan dan pengolahan data, serta tahap penyelesaian. Tahap 

persiapan penelitian ini meliputi pengumpulan data-data yang 

digunakan serta studi pustaka terkait penelitian. Tahap pengolahan data 

yaitu proses pengolahan data - data vektor serta overlay peta - peta. 

Tahap penyelesaian penelitian ini berupa presentasi peta menjadi peta 

yang informatif dan analisis peta serta pembuatan laporan dari hasil 

kegiatan penelitian. 
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1.7.2.1 Tahap Persiapan 

Langkah awal yang dilakukan dalam tahapan penelitian ini 

berupa kegiatan studi pustaka terkait dengan tema penelitian 

yang diambil yaitu lahan kritis. Referensi yang dipelajari berasal 

dari berbagai buku, jurnal penelitian, skripsi, tesis, maupun dari 

website sehingga pemahaman terkait penelitian lebih luas. 

Selain itu, tahap persiapan penelitian meliputi 

pengumpulan data, baik data sekunder maupun data primer. 

Data tersebut diantaranya adalah data penutupan lahan yang 

merupakan data primer dan data digital administrasi, kemiringan 

lereng, curah hujan, jenis tanah, penggunaan lahan, 

produktivitas tanaman, dan data manajemen kawasan atau tata 

batas kawasan hutan sebagai data sekunder. 

 

1.7.2.2 Tahap Pemrosesan dan Pengolahan Data 

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi 

data hasil interpretasi citra satelit. Sedangkan data sekunder 

yang digunakan meliputi data kemiringan lereng, curah hujan, 

jenis tanah, tata fungsi kawasan dan penggunaan lahan, serta 

kedalaman tanah. (lihat Tabel 1.3) 
Tabel 1.3  Parameter Penentu Lahan Kritis dan Cara Perolehan Datanya 

NO PARAMETER CARA PEROLEHAN DATA 
1 Kondisi penutupan 

lahan 
Ekstraksi Citra Landsat dengan 
metode transformasi NDVI 

2 Kemiringan lereng Analisis Data Kontur 
3 Tingkat bahaya erosi Analisis overlay dari data 

kemiringan lereng, curah hujan, 
jenis tanah, dan penggunaan 
lahan. 

4 Produktivitas 
tanaman 

Data Sekunder 

5 Manajemen kawasan Data Sekunder 
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Berdasarkan peraturan Kementerian Kehutanan, analisis 

penentuan tingkat lahan kritis untuk kepentingan rehabilitasi hutan 

dan lahan, skoring mencakup beberapa parameter (lihat Gambar 

1.2) pada seluruh fungsi hutan dan di luar kawasan hutan sebagai 

berikut : 

• Kawasan Lindung : meliputi kawasan hutan konservasi. 

• Kawasan Budidaya Pertanian : meliputi areal penggunaan lain 

di luar kawasan hutan. 

• Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan : meliputi kawasan 

hutan produksi. 

Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan suatu usaha untuk 

memperbaiki, memulihkan kembali, dan meningkatkan kondisi 

lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai 

unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur 

perlindungan alam dan lingkungannya. Sasaran rehabilitasi adalah 

lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dan fungsi 

kawasan budidaya untuk usaha pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   OVERLAY 

Peta Kemiringan Lereng 

Kelas Skor 
Datar     5 
Landai    4 
Agak Curam    3 
Curam    2 
Sangat Curam    1 

Peta Erosi 

Kelas Skor 
Ringan     5 
Sedang    4 
Berat    3 
Sangat Berat    2 
 

Peta Penutupan Lahan 

Kelas Skor 
Sangat Baik     5 
Baik    4 
Sedang    3 
Buruk    2 
Sangat Buruk    1 

Peta Manajemen Kawasan 

Kelas Skor 
Baik     5 
Sedang    3 
Buruk    1 

PETA TINGKAT KEKRITISAN LAHAN 

Peta Produktivitas 
Tanaman 

Kelas Skor 
Sangat Tinggi     5 
Tinggi    4 
Sedang    3 
Rendah    2 
Sangat Rendah    1 

Gambar 1.2  Diagram Alir Penentuan Tingkat lahan kritis 
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Tabel 1.4  Penentu Lahan Kritis Berdasarkan Arahan Fungsi Lahan 
Kawasan Hutan 

Lindung 
Bobot 
(%) 

Kawasan Budidaya 
Pertanian 

Bobot 
(%) 

Kawasan Lindung di 
Luar Kawasan Hutan 

Bobot 
(%) 

Penutupan Lahan 50 Produktivitas Pertanian 30 Penutupan Lahan 50 
Kemiringan Lereng 20 Kemiringan Lereng 20 Kemiringan Lereng 10 
Tingkat Bahaya Erosi 20 Tingkat Bahaya Erosi 20 Tingkat Bahaya Erosi 10 
Manajemen Kawasan 10 Manajemen Kawasan 30 Manjemen Kawasan 30 

Sumber : Departemen Kehutanan 2013 
 
Tabel 1.5  Klasifikasi Tingkat Kekritisan Lahan berdasarkan Total Skor 

Tingkat Kekritisan 
Lahan 

Kawasan Hutan 
Lindung 

Kawasan Budidaya 
Pertanian 

Kawasan Lindung di 
Luar Kawasan Hutan 

Total Skor 
Sangat Kritis 120 – 180 120 – 200 110 – 200 
Kritis 181 – 270 201 – 275 201 – 275 
Agak Kritis 271 – 360 276 – 350 276 – 350 
Potensial Kritis 361 – 450 351 – 425 351 – 425 
Tidak Kritis 451 – 500 426 – 500 426 – 500 

Sumber : Departemen Kehutanan, 2013 
 

1.7.2.2.1 Kondisi Penutupan Lahan 

Indikator tingkat kekritisan lahan dapat dilihat dari 

adanya vegetasi dalam suatu lahan. Dalam teknik 

penginderaan jauh, untuk mengetahui kondisi tutupan 

vegetasi dalam suatu daerah dapat menggunakan suatu 

analisis transformasi NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index). NDVI merupakan sebuah indeks yang 

menunjukkan nilai tingkat kecerahan vegetasi yang ada 

di suatu wilayah. Transformasi NDVI dilakukan dengan 

tujuan untuk melihat banyaknya vegetasi yang ada pada 

citra. Hasil dari transformasi NDVI tersebut 

menghasilkan nilai berupa piksel. Nilai NDVI suatu 

wilayah berbanding lurus dengan tingkat kecerahan dan 

kepadatan vegetasinya. Setelah didapat nilai tertinggi dan 

terendah, kemudian nilai tersebut diklasifikasikan untuk 

memberi skor pada parameter tutupan tajuk. Tabel 1.6 

menjelaskan klasifikasi kelas yang dipakai : 
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Tabel 1.6  Klasifikasi Prosentase Tutupan Tajuk dan Skor 
Kelas Prosentase Tutupan Tajuk (%) Skor 

Sangat Baik > 80 5 
Baik 61 – 80 4 

Sedang 41 – 60 3 
Buruk 21 – 40 2 

Sangat Buruk < 20 1 
Sumber : Departemen Kehutanan 2013 

 

1.7.2.2.2 Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng merupakan faktor yang cukup 

berpengaruh dalam penentuan kekritisan lahan. Semakin 

curam lereng maka indikator terjadinya longsor dan erosi 

semakin besar. Dimana lereng yang curam juga 

berpengaruh pada kondisi tutupan lahan di atasnya. 

Tabel 1.7  Kelas Kemiringan Lereng dan Skor 
Kelas Kemiringan Lereng (%) Skor 
Datar < 8 5 

Landai 8 – 15 4 
Agak Curam 16 – 25 3 

Curam 26 – 40 2 
Sangat Curam > 40 1 

Sumber : Departemen Kehutanan 2013 

 

1.7.2.2.3 Tingkat Bahaya Erosi 

Erosi merupakan salah satu indikator terjadinya 

lahan kritis. Dalam penelitian ini, erosi dikelaskan 

menjadi 5 kelas, yaitu sangat ringan, ringan, sedang, 

berat, sangat berat. Untuk menentukan besarnya erosi 

dipakai persamaan USLE (Universal Soil Loss Equation) 

seperti berikut : 
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Keterangan : 
A = Laju erosi tanah (ton/ ha/ tahun) 
R = Indeks erosifitas hujan 
K = Indeks erodibilitas tanah 
L = Indeks panjang lereng 
C = Indeks penutupan vegetasi 
P = Indeks pengolahan lahan atau tindakan konservasi tanah 

Berdasarkan persamaan tersebut di atas, maka peta yang 

diperlukan untuk analisis dapat dilihat pada Tabel 1.8 : 

Tabel 1.8  Faktor yang Digunakan dalam Perhitungan TBE 

Faktor perhitungan TBE Simbol Jenis Peta 
Indeks erosivitas R Peta Curah Hujan 
Indeks erodibilitas tanah K Peta Jenis Tanah 
Indeks nilai panjang dan 
kemiringan lereng LS Peta Kemiringan 

Lereng 
Indeks penutupan vegetasi dan 
pengolahan lahan CP Peta Penggunaan 

Lahan 
Sumber : Arsyad (1989), Asdak (1995) dalam Herawati (2010) 

Tabel 1.9 berikut merupakan tabel pengkelasan tingkat bahaya 

erosi yang akan dipakai dalam penilaian lahan kritis dan 

memakai data kedalaman tanah sebagai salah satu faktor yang 

menjadi pertimbangan dalam melakukan pengkelasan : 

Tabel 1.9  Klasifikasi Kelas Erosi 

Solum 
Tanah (cm) 

Kelas Erosi 
I II III IV V 

Erosi (ton/ ha/ tahunan) 
< 15 15 - 60 60 - 180 180 - 480 > 480 

Dalam 
> 90 

SR 
0 

R 
I 

S 
II 

B 
III 

SB 
IV 

Sedang 
60 – 90 

R 
I 

S 
II 

B 
III 

SB 
IV 

SB 
IV 

Dangkal 
30 – 60 

S 
II 

B 
III 

SB 
IV 

SB 
IV 

SB 
IV 

Sangat 
Dangkal 

< 30 

B 
III 

SB 
IV 

SB 
IV 

SB 
IV 

SB 
IV 

Sumber : Kemenhut, 2013 

A = R x K x L x S x C x P 
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Tabel 1.10  Skor dari Kelas Erosi 
Kelas Deskripsi Skor 

Ringan 0 – SR dan I – R 5 
Sedang II – S 4 
Berat III – B 3 
Sangat Berat IV - SB 2 

Sumber : Kemenhut, 2013 

 

Data tingkat bahaya erosi yang dipakai untuk melakukan 

penilaian terhadap lahan kritis diantaranya adalah data curah 

hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan. 

Berikut penjelasannya :  
 

• Erosivitas Hujan (R) 

Indeks erosivitas hujan (R) diperoleh dengan 

menggunakan rumus atau metode Utomo (1989) dalam 

Herawati (2010) : 
 

 

○   R = indeks erosivitas hujan    ○   Rain = curah hujan bulanan (cm) 

 

• Erodibilitas Tanah (K) 

Indeks erodibilitas tanah dapat ditentukan dengan cara 

mengetahui jenis tanahnya terlebih dahulu. Dalam 

penelitian ini penyusun mendapatkan nilai indeks 

erodibilitas tanah (nilai K) berdasarkan pendekatan 

terhadap nilai indeks K dari jurnal yang dianggap dapat 

mewakili nilai K dalam penelitian ini, seperti terlihat pada 

Tabel 1.11. Nilai K yang digunakan mengacu pada hasil 

penelitian jenis – jenis tanah di Pulau Jawa yang telah 

dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Pengairan Bandung. 

R = (-8,79 + (7,01 x Rain) 
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Tabel 1.11  Prakiraan nilai K untuk beberapa jenis tanah 
No. Jenis Tanah Nilai K 
1 Alluvial 0,156 
2 Andosol 0,278 
3 Andosol coklat kekuningan 0,298 
4 Andosol dan Regosol 0,271 
5 Grumusol 0,176 
6 Latosol 0,075 
7 Latosol Coklat 0,175 
8 Latosol Coklat dan Latosol Coklat 

kekuningan 
0,091 

9 Latosol coklat dan regosol 0,186 
10 Latosol coklat kemerahan 0,062 
11 Latosol coklat kemerahan dan latosol 

coklat 
0,067 

12 Latosol coklat kemerahan dan latosol 
merah 

0,061 

13 Latosol coklat kemerahan, latosol 
merah kekuningan dan litosol 

0,046 

14 Litosol 0,230 
15 Mediteran Coklat 0,290 
16 Mediteran Coklat Kemerahan dan 

Grumusol Kelabu 
0,230 

17 Podsolik kuning 0,107 
18 Podsolik kuning dan hidromorf kelabu 0,249 
19 Podsolik merah 0,166 
20 Podsolik merah kekuningan 0,166 
21 Regosol   0,201 
22 Regosol kelabu dan litosol 0,290 
23 Asosiasi Litosol dan Mediteran Coklat 0,260 
24 Kompleks Litosol, Mediteran, Renzina 0,240 
25 Kompleks Regosol Kelabu dan 

Grumusol Kelabu Tua 
0,230 

Sumber : Puslitbang Pengairan Bandung 1985 dalam Herawati 2010 

dan Arsyad (1978) dalam Larasati (2009) 

 

• Kemiringan Lereng (LS) 

Erosi akan bertambah besar dengan bertambah 

besarnya kemiringan permukaan medan dan dengan 
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bertambah panjangnya kemiringan. Paningbatan, Jr (2001) 

dalam Herawati (2010) menjelaskan bahwa faktor LS 

dapat juga diturunkan secara bersamaan dari peta 

persentase kemiringan lahan (S) (lihat Tabel 1.12) yang 

dihasilkan berdasarkan persamaan : 

 
Tabel 1.12  Penilaian Kelas Lereng dan Nilai LS 
No. Kelas Kemiringan Nilai LS 
1 Datar 0% - 8% 1,36 
2 Landai > 8% - 15% 5,55 
3 Agak Curam > 15% - 25% 11,21 
4 Curam > 25% - 40% 21,03 
5 Sangat Curam > 40% 57,53 

Sumber : Hasil olahan 

 

• Indeks penutup tanah dan konservasi tanah (CP) 

Penutup tanah dan konservasi tanah merupakan faktor 

yang cukup sulit karena banyaknya ragam cara bercocok 

tanam untuk suatu jenis tanaman tertentu dalam lokasi 

tertentu. Pola pertanaman dan jenis tanaman yang 

dibudidayakan sangat berpengaruh terhadap erosi dan 

aliran permukaan karena berpengaruh terhadap penutupan 

tanah dan produksi bahan organik yang berfungsi sebagai 

pemantap tanah. Faktor penutupan tanah menggambarkan 

dampak kegiatan pertanian dan pengelolaannya pada 

tingkat erosi tanah. Tingkat erosi yang terjadi adalah 

sebagai akibat dari pengaruh aktivitas pengelolaan dan 

konservasi tanah bervariasi. Tindakan pengolahan tanah 

yang berlebihan serta meningkatnya pemukiman 

merupakan faktor penyebab berkurangnya tindakan 

LS = 0,2 x S 1,33 + 0,1 
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konservasi.  Untuk itu dalam analisis ini akan digunakan 

nilai P = 1 untuk seluruh lokasi penelitian, sehingga kedua 

faktor ini disatukan menjadi indeks CP. (lihat Tabel 1.13) 

 

Tabel 1.13  Nilai CP untuk beberapa jenis dan pengelolaan 
tanaman 
No. Macam Penggunaan Nilai CP 
1 Hutan 0,001 
2 Kebun campuran + talun 0,200 
3 Perkebunan teh 0,020 
4 Sawah 0,010 
5 Tegalan 0,400 
6 Permukiman 1,000 
7 Badan air 1,000 
8 Tanah terbuka/ tanpa tanaman 1,000 
9 Perladangan 0,400 
10 Semak belukar/ padang rumput 0,300 
11 Industri 1,000 

Sumber : Herawati, 2013 
 

1.7.2.2.4 Produktivitas Tanaman 

Penilaian produktivitas tanaman berdasarkan ratio 

terhadap produksi komoditi umum optimal pada 

pengelolaan tradisional. Dimana produktivitas diperoleh 

dari pembagian antara jumlah produksi di suatu wilayah 

dengan luas area panen. Pengelolaan tradisional dalam 

hal ini merupakan pengelolaan tanaman pertanian yang 

masih sederhana, dimana lahan diolah secara manual. 

(lihat Tabel 1.14) 
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Tabel 1.14  Klasifikasi Produktivitas Tanaman dan Skor 

Kelas 
Ratio terhadap produksi 

komoditi umum optimal pada 
pengelolaan tradisional 

Skor 

Sangat Tinggi > 80% 5 
Tinggi 61 – 80% 4 
Sedang 41 – 60% 3 
Rendah 21 – 40% 2 

Sangat Rendah < 20% 1 
Sumber : Departemen Kehutanan 2013 

 

1.7.2.2.5 Manajemen Kawasan 

Manajemen kawasan dinilai berdasarkan 

kelengkapan aspek pengelolaan yang meliputi 

keberadaan tata batas kawasan, pengamanan, dan 

pengawasan serta dilaksanakan atau tidaknya 

penyuluhan. (lihat Tabel 1.15) 

 

Tabel 1.15  Klasifikasi Manajemen Kawasan dan Skor 
Kelas Deskripsi Skor 
Baik Lengkap* 5 

Sedang Tidak Lengkap 4 
Buruk Tidak Ada 3 

Sumber : Departemen Kehutanan 2013 
*) :  - Tata batas kawasan ada 
 - Pengamatan Pengawasan ada 
 - Penyuluhan dilaksanakan 
 
 

1.7.2.2.6 Survey Lapangan dan Reklasifikasi 

Survey lapangan bertujuan untuk mengetahui 

keakuratan hasil interpretasi penggunaan lahan pada citra 

satelit serta untuk melihat keadaan sebenarnya di 

lapangan sebagai bahan pertimbangan dan informasi 

tambahan untuk analisa hasil kegiatan. Faktor yang 

berpengaruh diantaranya terkait dengan waktu 
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perekaman citra satelit yang digunakan serta jenis citra 

yang dipakai dalam penelitian. Reklasifikasi bertujuan 

untuk memperbaiki kesalahan klasifikasi yang telah 

dibuat. Faktor waktu perekaman citra satelit serta data 

yang ada mungkin sekali dapat berubah seiring dengan 

berjalannya waktu, oleh karena itu klasifikasi ulang 

sangat penting dilakukan untuk mendapatkan hasil yang 

up to date dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di 

lapangan pada saat penelitian dilakukan. 

 

1.7.2.3 Tahap Penyelesaian 

Tahapan penyelesaian dalam penelitian ini meliputi 

penyelesaian laporan penelitian. Pada dasarnya laporan terdiri 

dari dua bagian, yakni laporan usulan penelitian dan laporan 

akhir penelitian. Dimana laporan usulan penelitian berupa 

proposal yang menjelaskan mengenai kerangka penelitian yang 

akan dilakukan agar sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan 

laporan akhir penelitian merupakan laporan hasil kegiatan 

penelitian yang telah dilakukan, secara umum berisi tentang 

analisis hasil penelitian serta pembahasan mengenai 

permasalahan yang terjadi terkait dengan tema dan judul 

penelitian yang diambil, yakni analisis spasial lahan kritis di 

Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 
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1.7.3   Diagram Alir Penelitian 

Keterangan : 

 Data awal 

 Proses 

 Hasil sementara 

Kriteria fungsi kawasan untuk 

skoring berdasarkan Permenhut 

Hasil 

Keterangan : 

Peta R : Peta Erosivitas Hujan 
Peta K : Peta Erodibilitas Tanah 
Peta LS : Peta Indeks Panjang Kemiringan Lereng 
Peta CP : Peta Penutup lahan dan pengelolaan tanaman 
TBE : Tingkat Bahaya Erosi 

Pembobotan Pembobotan Pembobotan 

Kawasan Hutan Lindung Kawasan Lindung di Luar 
Kawasan Hutan 

Kawasan Budidaya Pertanian 

Overlay 

Survey Lapangan 

Reklasifikasi 

Peta Tingkat Kekritisan Lahan Kabupaten Sragen 

+ 

Citra Landsat 8 

Pemotongan 
citra sesuai 

batas 
 

Transformasi 
NDVI 

Reklasifikasi 

Skoring 

Peta Kelas 
Tutupan Tajuk Peta TBE 

Overlay dan 
Skoring 

Kedalaman 
Efektif Tanah 

Data Jenis Tanah 

Penentuan 
Nilai K 

Erosi 

Data Penggunaan 
Lahan 

Penentuan 
Nilai CP 

Data Hujan 

Penentuan 
Nilai R 

Peta Kontur 

Analisis 
Lereng 

Penentuan 
Kelas Lereng 

Skoring 

Peta Kemiringan 
Lereng 

Penentuan Nilai LS 

Peta Manajemen 
Kawasan 

Skoring 

Data Tata Batas 
Kawasan 

Peta Produktivitas 
Tanaman 

Skoring 

Data Produktivitas 
Tanaman 
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1.8 Batasan Operasional 

1. Lahan : Lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan 

vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya 

terhadap penggunaan lahan. (Arsyad, 1989) 

2. Penggunaan Lahan : Penggunaan lahan adalah interaksi antara manusia 

dan lingkungannya, fokus lingkungannya adalah lahan dimana sikap dan 

kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan langkah – 

langkahnya, sehingga langkah ini akan meninggalkan bekas di atas lahan 

yang selanjutnya disebut sebagai “land use”. (Harini, 2009) 

3. Lahan Kritis : Lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga 

kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan 

atau diharapkan. (Kementerian Kehutanan) 

4. Kemampuan Lahan : kemampuan suatu lahan untuk digunakan sebagai 

usaha pertanian yang paling intensif (termasuk tindakan pengelolaannya) 

tanpa menyebabkan tanahnya menjadi rusak dalam jangka waktu yang 

tidak terbatas. (Taryono, 1997) 

5. Tanah : suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen padat, 

cair, dan gas, dan mempunyai sifat serta perilaku yang dinamik. Benda 

alami ini terbentuk oleh hasil kerja interaksi antara iklim dan jasad hidup 

terhadap suatu bahan induk yang dipengaruhi oleh relief tempatnya 

terbentuk dan waktu. (Arsyad, 2010 dalam Banuwa, 2013) 

6. Erosi : Pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian – bagian tanah 

dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. (Arsyad, 1989) 

7. Tingkat Bahaya Erosi (TBE) : Tingkat bahaya erosi merupakan tingkat 

ancaman kerusakan yang diakibatkan oleh erosi pada suatu lahan. 

(http://one-geo.blogspot.com) 

8. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Suatu wilayah daratan yang secara 

topografik dibatasi oleh punggung – punggung gunung yang menampung 

dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut 

melalui sungai. (Asdak, 2004) 
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9. Penginderaan Jauh : cara memperoleh informasi atau pengukuran 

daripada obyek atau gejala, dengan menggunakan sensor dan tanpa ada 

hubungan langsung dengan obyek atau gejala tersebut. (Sutanto, 1979) 

10. Sistem Informasi Geografis : suatu kesatuan formal yang terdiri dari 

berbagai sumberdaya fisik dan logika yang berkenaan dengan obyek – 

obyek yang terdapat di permukaan bumi. Jadi SIG juga merupakan 

sejenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pemasukan, 

penyimpanan, manipulasi, menampilkan, dan keluaran informasi 

geografis berikut atribut – atributnya. (Prahasta, 2002) 
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