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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketersediaan produksi pangan dunia pada saat sekarang sedang menurun. Hal 

ini erat kaitannya dengan adanya beberapa faktor, antara lain : konversi komoditas 

pangan menjadi bahan bakar nabati atau agro fuel, iklim dan penurunan luas areal 

panen (Sri, 2007). Badan PBB FAO tahun 2008 memperkirakan 800 juta orang di 

dunia kelaparan dan kekurangan nutrisi atau gizi, lebih dari 500 juta orang merupakan 

orang asia yang merupakan penghasil pangan (Fauzi, 2008) 

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam 

struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang 

tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan 

bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang 

menguntungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan pertanian yang tidak 

terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada kehancuran 

(Paskomnas, 2009).Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari 

keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa 

pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi 

Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, bangsa terhadap pendapatan nasional 

yang cukup besar, besarnya bangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk 

Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam 

penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Selain 

itu, masih ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat 

pembangunan pertanian di Indonesia seperti pembaruan agraria (konversi lahan 

pertanian menjadi lahan non pertanian) yang semakin tidak terkendali lagi, kurangnya 

penyediaan benih bermutu bagi petani, kelangkaan pupuk pada saat musim tanam 

datang, swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan kasus-

kasus pelanggaran Hak Asasi Petani, menuntut pemerintah untuk dapat lebih serius 

lagi dalam upaya penyelesaian masalah pertanian di Indonesia demi terwujudnya 

pembangunan pertanian Indonesia yang lebih maju demi tercapainya kesejahteraan 

masyarakat Indonesia.  

Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha 

pertanian.Dalam sepuluh tahun terakhir, luas lahan pertanian di Indonesia tak banyak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
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berubah, masih sekitar 25 juta hektar. Padahal, jumlah penduduk terus bertambah dan 

kebutuhan pangan terus meningkat. 

 

Gambar 1.1 Perkembangan Luas Lahan Pertanian di Indonesia (Juta Hektar), 

2003-2012 

 

Sumber : Diolah dari data BPS 

 

Kini, rasio lahan pertanian terhadap jumlah penduduk hanya sebesar 0,1. Itu 

artinya, setiap orang Indonesia rata-rata hanya menguasai lahan pertanian seluas 0,1 

hektar. Padahal, negeri ini wilayah daratannya amat luas, mencapai 188 juta hektar 

dan hampir seluruhnya bisa fungsikan sebagai lahan pertanian.Tidak membikin heran 

bila kemudian jumlah petani gurem, yakni petani yang menguasai lahan pertanian 

kurang dari 0,5 hektar, di negeri ini bukan main banyaknya. Pada tahun 2009, 

misalnya, sekitar 65 persen rumah tangga usaha tani padi mengusahakan sawah 

dengan luas kurang dari 0,5 hektar.Itulah sebabnya, kemiskinan tak pernah beranjak 

dari sektor pertanian. Bagaimana mungkin petani bisa sejahtera bila hanya 

mengusahakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar.Yang ada adalah pemiskinan 

petani. Kerena pendapatan dari usaha tani tak lagi mencukupi untuk menyambung 

hidup, banyak petani yang memilih untuk menjual lahannya kemudian menjadi buruh 

tani. Sebagian lagi memilih merantau ke kota dan bergulat di sektor informal. Ujung-

ujungnya mereka tetap miskin.Celakanya, konversi atau alih fungsi lahan pertanian ke 

penggunaan non-pertanian terus mengancam. Seolah tak bisa direm. Padahal, aturan 

perundangannya sudah ada, tinggal dilaksnakan. Di Pulau Jawa, misalnya, setiap 
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tahun ribuan hektar sawah produktif dikonversi menjadi pabrik, kawasan industri, 

pemukiman, real estate, bahkan lapangan golf.Padahal, lahan-lahan pertanian di Jawa 

suburnya bukan main.Barangkali, inilah yang menjadi penyebab kenapa Indonesia 

kini menjadi salah satu negara importir produk pangan terbesar di dunia. Semuanya 

karena sektor pertanian yang tidak diurus dengan benar dan luas lahan pertanian yang 

begitu-begitu saja (Kompas, 2013). 

Salah satu pemasalahan pertanian saat ini adalah masalah tekanan terhadap 

lahan pertanian yang cukup keras. Lahan pertanian pangan terutama lahan beririgasi 

banyak dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian. Keadaan ini tentu saja akan 

mengganggu ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Lahan pertanian pangan 

perlu tetap ada agar ketahanan dan kemandirian pangan dapat terjaga dan 

berkesinambungan. Untuk itu lahan pertanian pangan perlu dilindungi agar tidak 

dikonversikan ke non pertanian, melalui pendekatan hukum Undang-undang Nomor 

41 tahun 2009 tentang Per1indungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

merupakan produk hukum yang ditujukan untuk melindungi lahan pertanian pangan 

agar lestari dan berkesinambungan. Perencanaan penetapan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dilakukan melalui suatu kegiatan penelitian, karena dilakukan penelitian 

ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data informasi spasial 

karakteristik lahan sawah yang dapat diusulkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan 

di Kabupaten Kulon Progo. 

Seiring dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, 

sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian. 

Menurut Pasandaran (2006), konversi lahan bersifat irreversible (tidak dapat 

kembali), sementara upaya menanggulangi penurunan produktivitas terkendala oleh 

anggaran pembangunan, keterbatasan sumberdaya lahan dan inovasi teknologi. Badan 

Pusat Statistik (2011) melaporkan bahwa selama periode tahun 2008-2010 telah 

terjadi konversi lahan pertanian di Provinsi D.I. Yogyakarta. Luas lahan pertanian dari 

227.115,68 ha pada tahun 2008 menjadi 226.128,08 ha pada tahun 2010. Kebutuhan 

lahan yang meningkat, langkanya lahan pertanian yang subur dan potensial, serta 

adanya persaingan penggunaan lahan, maka diperlukan teknologi tepat guna dalam 

upaya mengoptimalkan penggunaan lahan secara berkelanjutan. Usaha pemanfaatan 

sumberdaya lahan agar lebih terarah dan efisien diperlukan ketersediaan data dan 

informasi yang lengkap mengenai kondisi lahan. Data sumber daya lahan diperlukan 
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terutama untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan pengembangan pertanian 

(Djaenudin et al., 2011). Rencana penggunaan lahan di suatu wilayah sedapat 

mungkin mempertimbangkan interaksi sumberdaya yang ada pada suatu lokasi dan 

aktivitas dalam ruang, supaya wilayah yang ada dapat memperoleh keuntungan 

ekonomis, ekologis maupun sosial (Bagu, 2012). 

Lahan pertanian secara luas dapat diartikan sebagai lahan yang penggunaannya 

terutama untuk menghasilkan makanan dan serabut (Lillesand Kiefer, 1990). Lahan 

merupakan suatu sistem yang kompleks sehingga membutuhkan penataan secara baik. 

Dalam pengelolaan lahan, harus dapat dibedakan secara seksama antara lahan sebagai 

sumber daya dan lahan sebagai lingkungan. Sebagai sumber daya, lahan bersifat dapat 

didayagunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan harus 

ditempatkan tidak hanya dalam konteks fisiknya, akan tetapi juga dalam perspektif 

ekonomi, sosial, budaya, politik, administrasi, dan teknologi (Conacher and Conacher, 

2000). Dalam hal lahan sebagai komponen lingkungan, ada keterbatasan daya 

dukung, sehingga aktivitas pembangunan sepatutnya dibatasi pada ambang batas 

tertentu. Penelitian mengenai aspek spasial penutup lahan, khususnya vegetasi, sangat 

banyak dibantu oleh ketersedian citra penginderaan jauh. Akan tetapi, untuk 

perubahan penutup lahan yang relatif cepat, ketersedian foto udara yang mutakhir 

seringkali menjadi faktor kendala yang cukup berperan. Untuk mengatasi kendala itu, 

pemilihan citra satelit resolusi tinggi akan sangat tepat sebagai alternatif pengganti 

(Danoedoro, 1996).  

Integrasi pengolahan citra penginderaan jauh dan SIG dapat mengatasi 

kelemahan pendekatan spektral ini, dalam hal pemasukan data bantu dalam 

pengambilan keputusan. Masalah utama pemanfaatan citra satelit untuk pemetaan 

penggunaan lahan di jawa ialah rendahnya resolusi citra untuk dapat mengenali 

tekstur penutup lahan, dan tidak adanya kaitan langsung antara jenis penutup lahan 

dengan fungsi penggunaan lahannya. Dalam bentuk aturan yang mengacu pada proses 

– proses operasi standar dalam SIG, sehingga citra yang telah terklasifikasi ke dalam 

klas – klas penutup lahan dapat diubah menjadi citra penggunaan lahan yang 

sekaligus memuat aspek rotasi tanaman di dalamnya (Baja, 2012). 

Pemanfaatan lahan pertanian ini harus sesuai dengan peruntukkannya dan 

tidak mengganggu fungsi utama lahan pertanian sebagai infrastruktur utama dalam 

menunjang sistem penggunaan lahan indonesia. 
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Aspek yang sangat pentingyang perlu dipahami secara baik dan mendalam 

dalam evaluasi sumber daya lahan dan zonasi ruang untuk tujuan penatagunaan lahan 

adalah penggunaan lahan dan jenis pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan berkaitan 

dengan jenis pengelolaan lahan yang diterapkan pada suatu satuan lahan. 

  

Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama, Kabupaten : Kulon 

Progo, Tahun Data : 2011 

 

Sumber : Data hasil olahan Tim Penyusun LSLHD Kab. Kulon Progo Tahun 2011 

dengan merujuk data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kulon Progo 

(Kulon Progo Dalam Angka 2011-BPS) 

 

Penggunaan lahan berkaitan dengan aktivitas manusia yang secara langsung 

berhubungan dengan lahan, di mana terjadi penggunaan dan pemanfaatan lahan dan 

sumber daya yang ada serta menyebabkan dampak pada lahan. Produksi tanaman, 

tanaman kehutanan, pemukiman perumahan adalah bentuk dari penggunaan lahan. 

Dalam pengkajian berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan lahan, skala 

atau kerincian observasi selalu dipertimbangkan.  

Karakteristik medan dari satuan lahan tertentu akan mempengaruhi keawetan 

bangunan termasuk dampak bencana yang ditimbulkan akibat proses geomorfologi. 

Kulonprogo merupakan salah satu kabupaten yang paling banyak terdapat kejadian 

longsor mengingat kondisi bentuklahan struktural terdenudasi yang stabilitas lerengnya 

rendah. Beberapa tipe longsor seperti rockfall, debris slide, dan slump banyak ditemukan 
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di Kulon Progo (Ikhwanudin, 2008). Adapun kecamatan yang paling tinggi potensi 

longsornya adalah Samigaluh dan Kokap. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penjelasan pada latar belakang menunjukkan bahwa fokus penelitian ini 

adalah permasalahan pemanfaatan lahan oleh petani yang akan dialihkan fungsinya 

Kabupaten Kulon Progo khususnya beberapa desa di kecamatan Temon direncanakan 

sebagai lokasi baru untuk pembangunan bandara.Benturan pemanfaatan lahansemakin 

tampak nyata antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi semata. 

Benturan kepentingan mengakibatkan peningkatan kerentanan lahan dari 

sisigeobiofisik lahan, sosial, ekonomi maupun politik. 

Kebijakan tata guna lahan saat ini masih belum dapat menjawab 

permasalahanyang ada, khususnya ketika dihadapkan pada persoalan konversi lahan 

pertanian ke non-pertanian. Perencanaan tata guna lahan pertanian akan optimal jika 

mampu mengintegrasikan informasi/data dari keseluruhan komponen (secara holistik) 

yaknidari aspek ekologis, ekonomi, sosial, dan kebijakan. Informasi dan data tentang 

permasalahan pemanfaatan lahan menjadi sangat penting sebagai dasar perencanaan 

kebijakan. Kebijakan dibuat sebagai kerangka mencari solusi tepat, akurat, dan 

komprehensif sesuai dengan kompleksitas situasi dan kondisi lapangan. Kombinasi 

evaluasi kemampuan lahan dan karakteristik petani sangat diperlukan, sehingga 

mampu mengintegrasikan dari berbagai komponen secara multi dimensi. Berdasarkan 

latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang penting untuk 

diangkat bagi penelitian adalah: 

1. Bagaimana mengidentifikasi lahan pertanian di dataran fluvial wilayah 

Kabupaten Kulon Progo? 

2. Bagaimana  analisis persebaran lahan pertanian di dataran fluvial wilayah 

Kabupaten Kulon Progo? 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo, alasan yang mendasari 

adalah karena sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian dengan jenis 

penggunaan yang bervariasi disamping itu selain lokasinya dekat juga ketersedian 

akan data citra dan peta bantu sangat mendukung kegiatan penelitian yang akan 

dilakukan. Berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis mengambil judul penelitian 

“Identifikasi Lahan Pertanian Di Dataran Fluvial Wilayah Kabupaten Kulon Progo 

Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografi Dan Penginderaan Jauh”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Melakukan identifikasi lahan pertanian di dataran fluvial wilayah kabupaten 

Kulon Progo. 

2. Menganalisis persebaran luas lahan pertanian di dataran fluvial wilayah 

Kabupaten Kulon Progo. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Maksud dari kegiatan identifikasi dan inventarisasi pemanfaatan lahan 

pertanian di Kabupaten Kulon Progo ini adalah  

1. Memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan program 

sarjana (S1) di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

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

perencanaan tata ruang. 

3. Melaksakan identifikasi lahan pertanian apakah pemanfaatan sudah sesuai. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 1.5.1.1. Lahan Pertanian 

  Lahan merupakan material dasar dari suatu lingkungan (situs), yang 

diartikanberkaitan dengan sejumlah karakteristik alami yaitu iklim, geologi,tanah, 

topografi, hidrologi dan biologi (Aldrich, 1981). 

  Pertanian adalah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati 

terutama tanaman produktif yang menghasilkan dan dapat di pergunakan sebagai 

kehidupan manusia. 

  Lahan Pertanian merupakan bagian dari permukaan bumi yang merupakan 

sumberdaya yang tidak dapat diabaikan karena dari permukaan bumi yang merupakan 

sumberdaya yang tidak dapat diabaikan karena dari lahan pertanian inilah manusia 

mendapatkan bahan pangan dengan berbagai cara pengelolaannya (Agriculture sector 

review indonesia, 2013) 
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I.5.1.2 Penggunaan Lahan pertanian  

  (Malingreau, 1978) memberikan batasan sebagai wilayah permukaan bumi, 

meliputi semua benda penyusun biosfer yang bersifat tetap diatas dan di bawah wilayah 

meliputi : atmosfer, tanah dan bahan induk, topografi, ai, tumbuhan dan binatang. 

Penggunaan lahan sawah merupakan hasil campur tangan manusia yang bersifat siklis 

maupun permanen terhadap sumberdaya alam. 

  Lahan sawah di indonesia biasanya ditanami dengan padi, palawija, atau 

komoditas lainnya. Pemilihan tanaman yang ditanam akan mempertimbangkan faktor 

ketersedian air sebagai syarat utama untuk usaha pertanian di lahan persawahan. (BPN, 

1960); (sinaga,et al, 1992) mendefinisikan sawah sebagai sebidang lahan usaha 

pertanian yang datar dengan pematang untuk menahan mengalirnya air keluar, dan di 

dalam pegiliran tanaman selama satu tahun sekurang-kurangnya satu kali ditanami padi 

sawah. Sawah dpat dibedakan menjadi dua yaitu : sawah irigasi dan sawah tadah hujan. 

Usaha tani padi di lahan sawah beririgasi ditandai dengan senjang waktu yang 

sangat lebar (1-3 bulan). Pada musim hujan dengan intensitas yang tinggi, limpahan air 

berpotensi menyebabkan tingginya aliran permukaaan yang dapat mengakibatkan erosi 

dan banjir. Musim kemarau juga mengakibatkan menurunkan debit air waduk. Pola 

tanam yang diterapkan selama ini tidak optimal ditinjau dari pemanfaatan sumberdaya 

iklim : curah hujan, radiasi surya, dan suhu udara. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu 

adanya penyesuaian pola tanam, waktu tanam dan rotasi tanam yang lebih adaptif 

dengan perubahan iklim (Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, 2007) 

Penginderaan jauh juga sudah digunakan untuk melakukan pendugaan produksi 

padi dan luas panen (Wahyunto, 2005) dengan mengukur reflektansi canopy pendugaan 

produksi padi dilakukan dengan menganalisa umur tanaman padi fase generatif dengan 

menggunakan transformasi spektral NDVI. Perhitungan dengan ubinan di lapang guna 

mengukur produksinya dan produktivitasnya. 

I.5.1.3 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh (Remote Sensing) merupakan ilmu dan seni untuk 

memperoleh informasi tentang obyek, daerah atau gejala dengan cara menganalisis data 

yang diperoleh dengan menggunakan alat, tanpa kontak langsung terhadap obyek, 

daerah atau gejala yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979). Komponen yang ada pada 

sistem penginderaan jauh diantaranya yaitu sumber tenaga (aktif dan pasif), panjang 
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gelombang elektromagnetik yang digunakan, interaksi panjang gelombang dengan 

obyek, obyek itu sendiri, atmosfer dan sensor satelit. 

Setiap obyek di permukaan bumi akan memberikan reaksi yang berbeda-beda 

terhadap sumber tenaga dalam salah satu komponen penginderaan jauh. Ada obyek 

yang menyerap (absorption), memantulkan (reflection) dan meneruskan (transmition) 

tenaga-tenaga tersebut. Sifat-sifat obyek/interaksi terhadap gelombang elektromagnetik 

tersebutlah yang ditangkap oleh sensor satelit penginderaan jauh untuk bisa 

dimanfaatkan dalam berbagai bidang (Jatmiko, 2008). 

Informasi-informasi hasil ’tangkapan’ dari satelit penginderaan jauh kemudian 

diolah untuk berbagai keperluan, diantaranya yaitu sebagai sumber informasi spasial 

dan temporal, memonitor dan membangun pengertian tentang lingkungan, informasi 

yang diperoleh dapat akurat (juga tepat waktu (up to date),konsisten dan skala besar 

(spasial)), beberapa data historis (tahun 1960-1970 atau lebih), digunakan untuk 

aplikasi kuantitatif, beberapa  aplikasi ‘komersial' (Indrawati, 2009). 

Pemanfaatan teknik penginderaan jauh untuk pemetaan penutup lahan dan 

penggunaan lahan dan penggunaaan lahan sesudah memasuki tahap operasional, 

bahkan semakin lama dirasakan semakin menguntungkuan dibandingkan survey 

langsung di lapangan. Banyaknya jenis citra penginderaan jauh yang ada pada saat ini 

sangat menguntugkan dalam pemilihan citra yang sesuai dengan tujuan pemetaan 

penggunan lahan, yaitu untuk pemetaan penggunaan lahan skala kecil dengan skala 

besar. 

Dalam memanfaatkan citra penginderaan jauh sebagai sumber data untuk 

pemetaan penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh : (a) resolusi spektral, (b) resolusi 

spasial, (c) skala dan (d) tingkat kerumitan obyek yang direkam pada citra tersebut. 

Pemilihan panjang gelombang, resolusi spasial dan skala yang tepat akan sangat 

menetukan ketelitian hasil identifikasi penggunaan lahan. Disamping itu tingkat 

kerumitan obyek juga mempunyai pegaruh yang cukup besar, semakin tinggi kerumitan 

obyek yang direkam akan menyulitkan untuk mengidentifikasi obyek pengguaann lahan 

secara individual. 

 

I.5.1.4 Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Sistem Informasi Geografi (SIG) atau Geographic Information System 

(GIS) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang 

bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu SIG adalah 
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suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang 

bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja (Barus 

dan Wiradisastra, 2000). Sedangkan menurut Anon (2001) Sistem Informasi geografi 

adalah suatu sistem Informasi yang dapat memadukan antara data grafis (spasial) 

dengan data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geogrfis di bumi 

(georeference). Disamping itu, SIG juga dapat menggabungkan data, mengatur data 

dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan keluaran yang dapat 

dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan 

dengan geografi. 

Aplikasi SIG dapat digunakan untuk berbagai kepentingan selama data yang 

diolah memiliki refrensi geografi, maksudnya data tersebut terdiri dari fenomena atau 

objek yang dapat disajikan dalam bentuk fisik serta memiliki lokasi keruangan 

(Indrawati, 2002). 

Tujuan pokok dari pemanfaatan Sistem Informasi Geografis adalah untuk 

mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai 

atribut suatu lokasi atau obyek.Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam Sistem 

Informasi Geografis adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data 

dasar yang belum dispesifikasi (Dulbahri, 1993). 

Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan 

data atribut dalam bentuk digital, dengan demikian analisis yang dapat digunakan 

adalah analisis spasial dan analisis atribut.Data spasial merupakan data yang berkaitan 

dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk peta.Sedangkan data atribut 

merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai 

data spasial. 

Penyajian data spasial mempunyai tiga cara dasar yaitu dalam bentuk titik, 

bentuk garis dan bentuk area (polygon). Titik merupakan kenampakan tunggal dari 

sepasang koordinat x,y yang menunjukkan lokasi suatu obyek berupa ketinggian, 

lokasi kota, lokasi pengambilan sample dan lain-lain. Garis merupakan sekumpulan 

titik-titik yang membentuk suatu kenampakan memanjang seperti sungai, jalan, 

kontus dan lain-lain. Sedangkan area adalah kenampakan yang dibatasi oleh suatu 

garis yang membentuk suatu ruang homogen, misalnya: batas daerah, batas 

penggunaan lahan, pulau dan lain sebagainya. 
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Struktur data spasial dibagi dua yaitu model data raster dan model data 

vektor.Data raster adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak segi empat 

(grid)/sel sehingga terbentuk suatu ruang yang teratur.Data vektor adalah data yang 

direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan dan 

menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis atau area (polygon) (Barus 

dan Wiradisastra, 2000). 

Lukman (1993) menyatakan bahwa sistem informasi geografi menyajikan 

informasi keruangan beserta atributnya yang terdiri dari beberapa komponen utama 

yaitu: 

1. Masukan data merupakan proses pemasukan data pada komputer dari peta (peta 

topografi dan peta tematik), data statistik, data hasil analisis penginderaan jauh 

data hasil pengolahan citra digital penginderaan jauh, dan lain-lain. Data-data 

spasial dan atribut baik dalam bentuk analog maupun data digital tersebut 

dikonversikan kedalam format yang diminta oleh perangkat lunak sehingga 

terbentuk basisdata (database). Menurut Anon (2003) basisdata adalah 

pengorganisasian data yang tidak berlebihan dalam komputer sehingga dapat 

dilakukan pengembangan, pembaharuan, pemanggilan, dan dapat digunakan 

secara bersama oleh pengguna. 

2. Penyimpanan data dan pemanggilan kembali (data storage dan retrieval) ialah 

penyimpanan data pada komputer dan pemanggilan kembali dengan cepat 

(penampilan pada layar monitor dan dapat ditampilkan/cetak pada kertas). 

3. Manipulasi data dan analisis ialah kegiatan yang dapat dilakukan berbagai 

macam perintah misalnya overlay antara dua tema peta, membuat buffer zone 

jarak tertentu dari suatu area atau titik dan sebagainya. Anon (2003) mengatakan 

bahwa manipulasi dan analisis data merupakan ciri utama dari SIG. 

Kemampuan SIG dalam melakukan analisis gabungan dari data spasial dan data 

atribut akan menghasilkan informasi yang berguna untuk berbagai aplikasi. 

4. Pelaporan data ialah dapat menyajikan data dasar, data hasil pengolahan data 

dari model menjadi bentuk peta atau data tabular. Menurut Barus dan 

wiradisastra (2000) Bentuk produk suatu SIG dapat bervariasi baik dalam hal 

kualitas, keakuratan dan kemudahan pemakainya. Hasil ini dapat dibuat dalam 

bentuk peta-peta, tabel angka-angka: teks di atas kertas atau media lain (hard 

copy), atau dalam cetak lunak (seperti file elektronik). 
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I.5.1.5 Citra Satelit Landsat-8 

Satelit Landsat-8 telah berhasil diluncurkan NASA pada tanggal 11 Februari 

2013 lalu bertempat di Vandenberg Air Force Base, California. Periode checkout 

sekitar 100 hari setelah peluncuran memungkinkan pesawat ruang angkasa untuk 

melakukan manuver orbit, sistem inisialisasi dan kalibrasi kegiatan, dan pindah ke 

grid WRS-2, 438 mil di atas Bumi, ketika checkout selesai USGS mengambil kendali. 

Data Landsat-8 akan tersedia untuk di-download tanpa biaya dari Glovis, Earth 

Explorer atau Viewer Landsat Look. 

Gambar 1.2 Satelit Landsat-8 

 

Sumber : http://Glovis.usgs.org. 

Landsat 8 akan mengorbit setiap 99 menit dan gambar seluruh bumi setiap 16 

hari, mengumpulkan pada akuisisi jadwal yang sama Landsat 5 sebelumnya 

digunakan. Misi ini dikenal sebagai Landsat Data Continuity Mission (LDCM). Misi 

ini akan dijalankan selama kurang lebih 40 tahun perekaman dengan menggunakan 

seri citra Landsat. Karakteristik dari citra Landsat 8 ini adala menggunakan 

sensor Operational Land Manager (OLI)dengan selang band yang lebih pendek dan 

tambahan dua band tambahan (9 Band). Citra Landsat-8 disinyalir memiliki akurasi 

geodetik dan geometrik yang lebih baik. 

Data yang dikumpulkan untuk Misi LDCM oleh instrumen Land Imager 

Operasional akan memajukan kemampuan pengukuran di masa depan, dengan band 

"Ultra-Blue" (Band 1) yang akan digunakan untuk studi pesisir dan aerosol, serta 

http://1.bp.blogspot.com/-UUhje21SSqE/UVKhXCi154I/AAAAAAAABNA/SdRQrzkgJlc/s1600/landsat_8.jpg
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Band 9 yang akan berguna untuk mendeteksi awan cirrus serta dua band thermal 

memberikan suhu permukaan lebih akurat (TIRS 1 dan 2). 

Gambar 1.3 Pertama yang berhasil ditangkap Satelit Landsat-8 

 

Sumber : http://Glovis.usgs.org. 

Gambar di atas merupakan gampar pertama yang berhasil ditangkap Satelit 

Landsat-8. Gambar ini diolah dengan menggunakan pengaturan pra-peluncuran yang 

harus diperiksa dan disesuaikan.Saat ini LDCM berada di orbit untuk memastikan 

bahwa data akurat saat mengukur intensitas cahaya yang dipantulkan dan dipancarkan 

diterima oleh instrumen.Misi operasi ini juga perlu memastikan keakuratan setiap 

pixel rekaman permukaan bumi. 

Operasi LDCM ini dijadwalkan akan dimulai pada akhir Mei 2013 ketika 

instrumen telah dikalibrasi dan pesawat ruang angkasa telah sepenuhnya diperiksa. 

Pada saat itu, NASA akan menyerahkan kendali satelit ke USGS, yang akan 

mengoperasikan satelit sepanjang hidupnya. Satelit itu akan berganti nama menjadi 

Landsat 8, dan data dari OLI dan TIRS akan diproses dan ditambahkan ke Arsip data 

Landsat di Earth Resources Observation and Science Center di Dakota, di mana ia 

akan didistribusikan secara gratis melalui Internet. 

Orbit 

 Worldwide Reference System-2 (WRS-2) path/row system 

 Sun-synchronous orbit at an altitude of 705 km (438 mi) 

 233 orbit cycle; covers the entire globe every 16 days (except for the highest 

polar latitudes) 

 Inclined 98.2° (slightly retrograde) 

http://3.bp.blogspot.com/-_5BPyjZYZNc/UVKfnl1DcyI/AAAAAAAABM0/3QHgemNpZlw/s1600/landsat-8+citra+1st.jpg
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 Circles the Earth every 98.9 minutes 

 Equatorial crossing time: 10:00 a.m. +/- 15 minutes 

Sensors 

 Operational Land Imager (OLI) 

 Nine spectral bands, including a pan band: 

 Band 1 Visible (0.43 - 0.45 µm) 30 m 

 Band 2 Visible (0.450 - 0.51 µm) 30 m 

 Band 3 Visible (0.53 - 0.59 µm) 30 m 

 Band 4 Near-Infrared (0.64 - 0.67 µm) 30 m 

 Band 5 Near-Infrared (0.85 - 0.88 µm) 30 m 

 Band 6 SWIR 1(1.57 - 1.65 µm) 30 m 

 Band 7 SWIR 2 (2.11 - 2.29 µm) 30 m 

 Band 8 Panchromatic (PAN) (0.50 - 0.68 µm) 15 m 

 Band 9 Cirrus (1.36 - 1.38 µm) 30 m 

 Thermal Infrared Sensor (TIRS) 

 Two spectral bands: 

 Band 10 TIRS 1 (10.6 - 11.19 µm) 100 m 

 Band 11 TIRS 2 (11.5 - 12.51 µm) 100 m 

 

Satelit landsat 8 memiliki sensor Onboard Operational Land Imager 

(OLI) dan Thermal Infrared Sensor (TIRS) dengan jumlah kanal sebanyak 11 

buah.Diantara kanal-kanal tersebut, 9 kanal (band 1-9) berada pada OLI dan 2 lainnya 

(band 10 dan 11) pada TIRS.Sebagian besar kanal memiliki spesifikasi mirip dengan 

landsat 7. Jenis kanal, panjang gelombang dan resolusi spasial setiap band pada 

landsat 8 dibandingkan dengan landsat 7 seperti tertera pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1.2 Perbandingan band landsat 7 dan 8 

ETM+ and OLI/TIRS Spectral Bands 

L7 ETM+ Bands LDCM OLI/TIRS Band Requirements 

 30 m, Coastal/Aerosol, 0.433-0.453 µm        Band 1 

Band 1   30 m, Blue, 0.450-0.515 µm 30 m, Blue, 0.450-0.515 µm                          Band 2 

Band 2   30 m, Green, 0.525-0.606 µm 30 m, Green, 0.525-0.600 µm                       Band 3 

Band 3   30 m, Red, 0.630-0.690 µm 30 m, Red, 0.630-0.680 µm                           Band 4 
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Band 4   30 m, Near-IR, 0.775-0.900 µm 30 m, Near-IR, 0.845-0.885 µm                    Band 5 

Band 5   30 m, SWIR-1, 1.550-1.750 µm 30 m, SWIR-1, 1.560-1.660 µm                    Band 6 

Band 7  30 m, SWIR-2, 2.090-2.350 µm 30 m, SWIR-2, 2.100-2.300 µm                    Band 7 

Band 8   30 m, Pan, 0.520-0.900 µm 30 m, Pan, 0.500-0.680 µm                           Band 8 

 30 m, Cirrus, 1.360-1.390 µm                       Band 9 

Band 6   30 m, LWIR, 10.00-12.50 µm 30 m, LWIR-1, 10.30-11.30 µm                   Band 10 

 30 m, LWIR-2, 11.50-12.50 µm                   Band 11 

Sumber : http://Glovis.usgs.org. 

Landsat 8 memiliki beberapa keunggulan khususnya terkait spesifikasi band-

band yang dimiliki maupun panjang rentang spektrum gelombang elektromagnetik 

yang ditangkap.Sebagaimana telah diketahui, warna objek pada citra tersusun atas 3 

warna dasar, yaitu Red, Green dan Blue (RGB).Dengan makin banyaknya band 

sebagai penyusun RGB komposit, maka warna-warna obyek menjadi lebih bervariasi. 

Ada beberapa spesifikasi baru yang terpasang pada band landsat ini 

khususnya pada band 1, 9, 10, dan 11. Band 1 (ultra blue) dapat menangkap panjang 

gelombang elektromagnetik lebih rendah dari pada band yang sama pada landsat 7, 

sehingga lebih sensitif terhadap perbedaan reflektan air laut atau aerosol. Band ini 

unggul dalam membedakan konsentrasi aerosol di atmosfer dan mengidentifikasi 

karakteristik tampilan air laut pada kedalaman berbeda. 

Sebelumnya kita mengenal tingkat keabuan (Digital Number-DN) pada citra 

landsat berkisar antara 0-256.Dengan hadirnya landsat 8, nilai DN memiliki interval 

yang lebih panjang, yaitu 0-4096. Kelebihan ini merupakan akibat dari peningkatan 

sensitifitas landsat dari yang semula tiap piksel memiliki kuantifikasi 8 bit, sekarang 

telah ditingkatkan menjadi 12 bit. Tentu saja peningkatan ini akan lebih membedakan 

tampilan obyek-obyek di permukaan bumi sehingga mengurangi terjadinya kesalahan 

interpretasi. Tampilan citra pun menjadi lebih halus, baik pada band multispektral 

maupun pankromatik. 

Terkait resolusi spasial, landsat 8 memiliki kanal-kanal dengan resolusi 

tingkat menengah, setara dengan kanal-kanal pada landsat 5 dan 7.Umumnya kanal 

pada OLI memiliki resolusi 30 m, kecuali untuk pankromatik 15 m. Dengan demikian 

produk-produk citra yang dihasilkan oleh landsat 5 dan 7 pada beberapa dekade masih 

relevan bagi studi data time series terhadap landsat 8. 
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Kelebihan lainnya tentu saja adalah akses data yang terbuka dan gratis. 

Meskipun resolusi yang dimiliki tidak setinggi citra berbayar seperti Ikonos, Geo Eye 

atau Quick Bird, namun resolusi 30 m dan piksel 12 bit akan memberikan begitu 

banyak informasi berharga bagi para pengguna. Terlebih lagi, produk citra ini bersifat 

time series tanpa striping (kelemahan landsat 7 setelah tahun 2003). Dengan 

memanfaatkan citra-citra keluaran versi sebelumnya, tentunya akan lebih banyak lagi 

informasi yang dapat tergali. 

 

I.5.1.6 Overlay Atau Tumpang Susun Peta 

Overlay (tumpang susun) suatu data grafis adalah proses penggabungan antara 

dua atau lebih data grafis sehingga diperoleh data grafis baru yang mempunyai satuan 

pemetaan dari gabungan beberapa data grafis tersebut (data grafis masukan). Untuk 

dapat dilakukan proses overlay, maka data grafis yang ada haruslah mempunyai 

sistem koordinat yang sama. 

Analisis spasial yang sering diperbincangkan dalam SIG adalah overlay. 

Overlay kadang diistilahkan sebagai tumpang susun dan juga beberapa tulisan 

menyebutnya sebagai komposit data. Overlay merupakan proses yang digunakan 

untuk menyatukan atau menggabungkan informasi dari beberapa data spasial, baik 

grafis atau geometri maupun data atributnya dan selanjutnya dianalisis untuk 

menghasilkan informasi baru. 

Dalam ArcGIS overlay memiliki beberapa metode, yaitu : erase, identity, 

intersect, symmetrical diffence, union, dan update. Dari beberapa metode tersebut 

dapat dijelaskan pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 1.4 Berbagai macam operasi overlay dalam ArcGIS dari kiri ke kanan : Erase, 

Identity, Intersect, Symmetrical Difference, Union, dan Update. 
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Sumber : Buku kuliah Sistem informasi geografi 

Pembuatan peta tumpang susun dari beberapa peta masukan, dapat dikerjakan 

secara cepat. Apabila setiap data masukan untuk menilail kualitas lingkungan 

permukaan ditumpang tindihkan dan disimpan, maka akan dapat dibaca tabel hasil 

tumpang-tindih antara beberapa peta masukan. Seperti halnya mengedit pada peta 

tunggal, maka nilai baru dapat dimasukkan kedalam kolom baru.   

 

B. I.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Lucia Febriarlita 2006 melakukan penelitian yang berjudul Aplikasi 

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi untuk Inventarisasi Lahan 

Pertanian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui manfaat citra untuk interpretasi 

penutup lahan dan bentuklahan yang digunakan untuk pemetaan lahan pertanian dan 

mengetahui luas serta persebaran lahan pertanian. Metode yang digunakan analisis 

SIG diperlukan untuk mengidentifikasi penggunaan lahan yaitu dengan cara integrasi 

faktor penutup lahan dan bentuklahan menggunakan metode matrik dua dimensi dan 

interpretasi menggunakan metode fisiografi yang ditekankan pada analisis 

bentuklahan dan penggunaan lahan. Hasil dari penelitian tersebut mengetahui 

ketelitian interpretasi dalam mengidentifikasi penggunaan lahannya, luas lahan 

pertanian dan peta persebaran lahan pertanian. 

Rini Hazriani, 2011 melakukan penelitian yang berjudul identifikasi status dan 

luas lahan untuk pengembangan komoditas pertanian di kawasan perbatasan 

Kabupaten Sintang. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji status pemanfaatan 

lahan di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang di tinjau dari aspek hukum, ekonomi, 

sosial dan budaya, serta melakukan identifikasi potensi pemanfaatan lahan untuk 
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optimalisasi pertanian/perkebunan yang disarankan di kelola oleh masyarakat di 

wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Metode yang digunakan pengolahan dan 

analisis data. Hasil dari penelitian ini yaitu peta topografi desa perbatasan Kabupaten 

Sintang, peta jenis tanah desa perbatasan kabupaten sintang, peta sistem lahan desa 

perbatasan kabupaten sintang, peta lahan perkebunan desa perbatasan kabupaten 

sintang, peta fungsi kawasan desa perbatasan kabupaten sintang, peta penutup lahan 

desa perbatasan kabupaten sintang, peta sisa lahan untuk pertanian dan perkebunan 

desa perbatasan kabupaten sintang, dan peta sistem lahan sisa lahan untuk pertanian 

dan perkebunan desa perbatasan kabupaten sintang. 

MF. Anita Widhy Handari, 2012 melakukan penelitian yang berjudul analisis 

prioritas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten 

magelang. Tujuan dari penelitian ini yaitu mewujudkan sentra agrobisnis berbasis 

pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi 

lokal melalui sinergitas pembangunan pedesaan-perkotaan, yang memperhatikan 

pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air. Metode yang digunakan adalah 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui implementasi kebijakan perlindungan lahanpertanian pangan 

berkelanjutan dan faktor - faktor yang mempengaruhi dalam penerapannya di 

Kabupaten Magelang. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Magelang. 

Rizka Wahyuningrum 2014 melakukan penelitian yang berjudul aplikasi 

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi untuk Inventarisasi Lahan 

Pertanian di Kabupaten Kulonprogo. Tujuan dari penelitian ini mengetahui manfaat 

citra landsat 8 untuk interpretasi penutup lahan dan bentuklahan yang digunakan 

untuk pemetaan persebaran lahan pertanian. Metode yang digunakan adalah teknik 

pengolahan citra digital meliputi pemrosesan citra, penyusunan citra komposit, Pan-

Sharpening, dan Interpretasi citra.Interpretasi citra Landsat 8 dilakukan secara visual 

yang ditekankan pada analisa bentuklahan dan penggunaan lahan. Faktor-faktor yang 

digunakan sebagai dasar analisis adalah kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan 

dan vegetasi/penutup lahan.Hasil penelitian ini diwujudkan dalam bentuk peta 

penggunaan lahan daerah penelitian dan peta pemanfaatan lahan pertanian yang 

berada di daerah penelitian. 
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I.6 Kerangka Penelitian 

 Pemanfaatan lahan yang difungsikan tidak sesuai dengan kemampuannya akan 

membawa dampak yang cukup berbahaya. Selain berdampak pada lingkungan, 

manusia pun juga akan terkena imbasnya. Akan tetapi pembangunan daerah perlu 

memperhatikan potensi daerah, yang dilakukan dengan menelaah PDRB untuk 

melihat adanya potensi basis dan non basis dalam rangka mengoptimalisasi hasil 

pembangunan guna mendapatkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Jika pemerintah 

ingin meningkatkan daerahnya agar mempunyai daya saing dengan daerah lain, 

program pembangunan yang ada harus berangkat dari ekonomi lokalnya.  Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha di Kabupaten Kulon 

Progo, didominasi oleh sektor pertanian yakni mencapai 24% dari total penduduk 

388.375 jiwa. Sektor pertanian merupakan sektor paling tinggi dalam PDRB, 

kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restaurant yang mencapai 16, 

40%, indstri 15,1%, dan yang terakhir adalah sektor listrik, gas, dan air minum sekitar 

0,85%. 

Tingginya peran dari sektor pertanian dalam memberikan kontribusinya bagi 

PDRB daerah ini kurang diimbangi dengan keberpihakan pemerintah daerah kepada 

petani. Sistem ekonomi yang pro pasar bebas dan kompetisi yang tidak berpihak pada 

petani membuat petani miskin yang selama ini kurang mendapatkan dukungan 

semakin terpinggirkan. Produk yang dihasilkan hanya dihargai rendah dan 

kemampuan petani untuk meningkatkan nilai ekonomi produk pertaniannya belum 

juga didukung secara maksimal oleh pemerintah. Produk pertanian lokal bukan hanya 

harus berkompetisi dengan produk lokal dari daerah lain, namun juga menghadapi 

kemungkinan untuk bersaing dengan produk luar negeri. 

Minimnya perhatian pemerintah ini terlihat begitu miris karena sudah 

seharusnya pembangunan yang ada di suatu daerah memerlukan bantuan dari 

ekonomi lokal yang menjadi mata pencaharian penduduk. Regulasi yang kurang 

ramah bagi para petani misalnya pengurusan ijin yang sulit saat ingin mendaftarkan 

merk produk pertanian yang sudah diolah sendiri atau kolektif. Sementara itu peluang 

bagi para petani untuk mengembangkan ekonomi lokal berupa hasil pertanian adalah 

sudah adanya himpunan atau organisasi petani yang ingin memperjuangkan hak-

haknya dan meningkatkan kesejahteraan secara kolektif, adanya jaringan petani yang 

bergerak bukan hanya di daerah Kulon Progo melainkan pada tingkat nasional bahkan 
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internasional. Oleh karena itu beberapa hal yang harus dilakukan oleh para petani di 

daerah Kulon Progo adalah petani melalui organisasi tani segera memeriksa dan 

melihat kembali regulasi atau aturan yang terkait dengan pertanian baik produksi 

maupun distribusi untuk direvisi agar melindungi dan lebih berpihak bagi petani, 

menuntut pemerintah agar lebih proaktif dalam memberikan informasi mengenai 

situasi pasar kepada petani termasuk mengenai informasi pelatihan yang dapat diakses 

oleh para petani untuk meningkatkan keterampilan dalam pengolahan dan 

pengemansan, program-program yang baik dari pemerintah daerah.  

Kesimpulan sementara yang saya temukan adalah potensi lahan pertanian 

menjadi sektor industri pangan, seperti produk olahan pangan dari cabe. Ide ini 

mungkin bisa menutupi masalah lemahnya daya saing sumber daya manusia saat 

pembangunan bandara diwujudkan. Selain itu keluhan lain seperti keterpaksaan 

menggunakan jasa tengkulak juga perlu dipikirkan solusinya, agar petani cabe Glagah 

tidak semakin tergusur, cabe tak menguntungkan, lahan pun semakin berkurang, pada 

akhirnya lahan pertanian dijual. Maka dari itu peneliti membuat penelitian identifikasi 

lahan pertanian yang berada di Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui lahan mana 

yang sangat baik berpotensi lahan pertanian. 

 

I.7 Metode Penelitian 

Metode pelaksanaan penelitian Identifikasi  lahan pertanian di kabupaten 

Kulon Progo dengan menggunakan aplikasi sistem informasi geografi dan 

penginderaan jauh ini disusun secara sistematis dan komprehensif yang disesuaikan 

dengan kebutuhan ruang lingkup, metode analisis penelitian, mempelajari 

karakteristik spektral yang terekam pada citra, foto udara dan pemahaman akan nilai 

dari karakteristik spektral sangat diperlukan untuk melakukan interpretasi citra. 

Penelitian ini ditentukan tahapan pelaksanaan kegiatan seperti : 

I.7.1. Perumusan pendekatan kegiatan dan perencanaan teknis pelaksanaan, yaitu : 

a) Telaah studi terkait dengan identifikasi lahan pertanian. 

b) Penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan, menyusun kuesioner dan menyiapkan 

perangkat survei identifikasi lahan pertanian. 

I.7.2. Pengumpulan data primer dan sekunder yang dibutuhkan, yaitu: 
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a) Pengumpulan data primer identifikasi lahan pertanian di daerah Kulon Progo. 

b) Pengumpulan data sekunder pada instansi-instansi yang terkait dengan identifikasi 

lahan pertanian. 

c) Penelusuran status lahan yang diusahakan masyarakat melalui metode wawancara. 

d) Identifikasi sumberdaya tanah secara langsung dengan mengacu kepada peta dasar 

wilayah yang meliputi jenis tanah, pH dan drainase. 

I.7.3. Pengembangan basis data dan analisis persebaran lahan pertanian, yaitu : 

a) Pengembangan basis data GIS lahan pertanian. 

b) Analisis identifikasi lahan pertanian. 

I.7.4. Pembuatan unit pemetaan 

Pada tahap ini operator dimungkinkan untuk mengisi atribut pada setiap unit 

pemetaan secara tepat. Nilai pada masing-masing unit pemetaan inilah yang nantinya 

digunakan dasar manipulasi setelah dibuat dalam bentuk raster. Selain itu, ada juga 

menu yang sifatnya mempercepat dan mempermudah penggambaran. Menu tersebut 

sangat bermanfaat pada saat diadakan tumpang susun peta. 

I.7.5. Tahap Pemilihan Sampel 

  Tahap awal sebelum melakukan survei lapangan adalah mengadakan 

pemilihan sampel sebagai data yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan 

survei lapangan. Metode yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah satuan lahan 

yaitu bagian dari lahan yang mempunyai karakteristik yang spesifik. Sembarang 

bagian dari lahan yang menggambarkan karakteristik lahan yang jelas dan nyata, tidak 

peduli bagaimana caranya dalam membuat batas-batasnya, dapat dipandang sebagai 

satuan lahan untuk evaluasi lahan. Namun demikian evaluasi lahan akan lebih mudah 

dilakukan apabila satuan lahan didefinisikan atas kriteria-kriteria karakteristik lahan 

yang digunakan dalam evaluasi lahan (FAO, 1990). Pembuatan peta satuan lahan 

dapat menggunakan pendekatan geomorfologi yaitu dengan memperhatikan : 

Kemiringan lereng, Curah hujan, Bentuklahan dan Penggunaan Lahan.  penentuan 

lokasi sampel berdasarkan satuan lahan yang berbeda, dengan beberapa pertimbangan 

teretentu sesuai dengan tujuan penelitian dan pada satu satuan lahan dimana 

pengambilan lokasi sampelnya dengan sistem acak.  Hal yang perlu diperhatikan 

dalam pengambilan sampel adalah obyek yang dipilih sebagai sampel harus 

memenuhi syarat yaitu dapat mewakili obyek lain yang tergambar pada citra. 

Pengambilan sampel dengan metode purposive dengan menentukan wilayah 
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penelitian, pemilihan sampel yang baik adalah dengan mengambil daerah atau titik 

sampel yang lebih merata untuk memperoleh hasil identifikasi yang lebih baik. 

I.7.6. Tahap Survei Lapangan 

  Kerja lapangan diperlukan untuk menguji kebenaran interpretasi mengamati 

pola hubungan antara penutup lahan dengan penggunaan lahan sebagai dasar 

reinterpretasi dan mengumpulkan data produksi pertanian persatuan lahan. 

  Mengingat bahwa bentuk penggunaan lahan yang pasti belum diperoleh 

selama interpretasi, maka hal ini perlu diamati di lapangan. Penggunaan lahan sesaat, 

yang tercermin melalui kenampakkan penutup lahan, belum cukup rinci, sehingga 

masih perlu dirinci. Dalam kaitannya dengan produksi,informasi mengenai 

produktivitas pertanian perlu dikumpulkan di lapangan. Untuk dapat memetakan 

persebaran lahan pertanian dan produktivitas pertanian perlu dikumpulkan di lapangan 

setidaknya harus meliputi Wawancara dengan petani terutama diarahkan ke perolehan 

informasi mengenai jenis tanaman yang ditanam, rotasinya, serta produksinya (rata-

rata dalam 5-10 tahun terakhir). 

  Kegiatan lapangan dimaksudkan untuk mengecek kebenaran hasil interpretasi 

serta menemukan kemungkinan adanya perubahan bentuk informasi dari keadaan 

yang terekam pada citra dengan keadaan saat ini. Survei lapangan juga dapat 

digunakan untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab melalui interpretasi citra. 

Hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu atau tahun perekaman citra dengan 

waktu pelaksanaan penelitian. Kegiatan survei lapangan ini dilakukan setelah 

memperoleh peta tentatif yang bersifat sementara yang diperoleh dari interpretasi 

citra. Selain melakukan uji lapangan terhadap kebenaran obyek yang telah 

diinterpretasi melalui citra penelitian juga mencari informasi yang berkaitan dengan 

pola tanam, dan sumber irigasi sebagai informasi untuk mengetahui kondisi pertanian 

yang ada di daerah penelitian. 

I.7.7. Tahap Penyelesaian 

  Tahap penyelesaian meliputi kegiatan reinterpretasi, layout peta, dan menulis 

laporan akhir berupa penjelasan tujuan, maksud dan isi dari penelitian yang telah 

dilakukan. Reinterpretasi merupakan serangkaian tahapan yang bertujuan untuk 

melengkapi data yang kurang, belum, atau tidak diperoleh melalui tahap interpretasi 

citra sehingga agar data tersebut mampu menyajikan keberadaan obyek yang sesuai 
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dengan keadaan dilapangan maka perlu dilengkapi dengan data yang diperoleh 

dilapangan. Berdasar tabel pengumpulan data lapangan serta berdasarkan observasi 

lapangan, dapat dibuat matriks yang menyatakan hubungan antara parameter-

parameter fisik lahan dengan dengan penggunaan lahan. Dari situ dapat menentukan, 

faktor apa yang paling dominan serta menjadi penentu kehadiran suatu bentuk 

penggunaan lahan tertentu. Dengan bantuan peta bentuk lahan dengan begitu mudah 

dalam reinterpretasi, dengan mengidentifikasi setiap bentuk penggunaan lahan dalam 

satuan medan tertentu, lengkap dengan rotasinya, ataupun aspek yang lain. Ketelitian 

data hasil interpretasi citra sangat penting untuk diketahui sebelum penelitian lebih 

jauh dengan analisis berdasarkan data tersebut dilakukan. 
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Gambar 1.5 Diagram Alir Penelitian 
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I.8 Batasan Operasional 

 Identifikasi merupakan suatu proses untuk menentukan kualitas obyek yang lebih 

spesifik dan memprediksi kinerja lahan. 

 Lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya 

terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. 

 Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia 

untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta 

untuk mengelola lingkungan hidupnya. 

 Lahan sawah adalah lahan yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara 

terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija. 

 Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan 

usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Lahan 

pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian. 

 Sistem Informasi Geografi merupakan sebagai suatu sistem berbasis komputer untuk 

menangkap, menyimpan, memanggil kembali, menganalisis, dan mendisplay data 

spasial, sehingga efektif dalam menangani permasalahan yang kompleks baik untuk 

kepentingan penelitian, perencanaan, pelaporan, maupun untuk pengelolaan sumber 

daya dan lingkungan (Star and Estes, 1990). 

 Penginderaan Jauh merupakan ilmu, seni, dan teknologi mengenai proses 

memperoleh informasi tentang objek area, atau fenomena melalui analisis data yang 

diakuisisi oleh suatu alat tanpa adanya kontak langsung dengan objek, area, atau 

fenomena tersebut (Lillesand and Kiefer, 2000). 

 Aspek kebijakan pertanian adalah sebuah kebijakan untuk 

mengembangkanpertanian dengan melihat kebiasaan, tradisi, dan aspek sosial budaya 

lainnya yangberkembang dalam masyarakat. 

 Lahan kering adalah sebidang tanah yang dapat digunakan untuk usaha pertanian 

dengan menggunakan atau memanfaatkan air secara terbatas, dan biasanya tergantung 

dari air hujan. 

 Peta tutupan lahan adalah peta yang berisi informasi baik vegetasi maupun hasil 

budidaya manusia. 
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