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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Permasalahan tentang pertanian sangat kompleks dan sering dibincangkan 

akhir-akhir ini, dari penggunaan lahan pertanian  yang telah mengalami alih fungsi 

lahan menjadi lahan guna permukiman akibat desakan pertumbuhan penduduk, 

kekeringan lahan pertanian akibat musim kemarau yang berkepanjangan, serta 

buruknya hasil pertanian akibat cuaca dan pemupukan yang kurang intensif. 

Kurangnya lahan pertanian dan kestrategisan lahan pertanian yang kurang 

dihiraukan serta kesesuaian guna lahan yang sangat kurang diperhatikan. Ini 

mengakibatkan produksi hasil pertanian yang kurang baik dan tidak maksimal. 

Indeks Potensi Lahan dapat menjadi salah satu solusi pemecahan permasalahan dari 

beberapa masalah pertanian yang terjadi saat ini. Indeks Potensi Lahan yang 

menglasifikasikan potensi-potensi yang ada, dari kelas tinggi sampai kelas yang 

rendah. Sehingga dihasilkan informasi mengenai potensi terbaik yang dapat 

dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan obyek tujuan kajian.  

Lahan Pertanian Pangan (IPL) yang menjadi obyek kajian  di Kabupaten 

Bantul dengan membuat IPL yang didapatkan dari penilaian beberapa parameter 

pembentuk IPL pertanian pangan seperti Peta Lereng, Peta Hidrologi, Peta Tanah, 

Peta Litologi, Peta Kerawanan Bencana serta Peta Penggunaan Lahan Pertanian 

Pangan. Lahan Pertanian Pangan yang dimaksud yaitu sawah dengan tanaman padi, 

jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu.  

Lahan adalah suatu wilayah bumi daratan yang ciri-cirinya merangkum 

semua tanda pengenal (attribute) biosfer, atmosfer, tanah, geologi, topografi, 

hidrologi, flora, fauna, dan hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang 

boleh dibilang bersifat mantap atau dapat diramalkan bersifat mendaur, sejauh hal-

hal tadi berpengaruh murad (significant) atas lahan penggunaan oleh manusia pada 

masa sekarang dan masa mendatang (FAO, 1977). Pengertian lahan dapat diringkas 

menjadi hamparan berupa suatu tembereng (segment) sistem terestik yang 

merupakan suatu perpaduan sejumlah sumberdaya alam dan binaan. Lahan juga 
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merupakan wahana sejumlah ekosistem. Berikut Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 yang 

menyajikan data produktivitas tanaman pangan. 

Tabel 1. 1 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Kabupaten Bantul 

No Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 

1 Luas Panen (Ha) 30.699 30.205 32.565 

2 Produktivitas (Ku/Ha) 64,50 67,99 63,30 

3 Produksi (Ton) 198.004 205.355 206.140 

(Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul) 

 

Tabel 1. 2 Produksi Palawija (Ton) Kabupaten Bantul 

    T a h u n   

No. Uraian 
2011 2012 2013 

  

1 Jagung 
23.081 23.304 19.070 

  

2 Kedelai 
4.355 3.987 2.203 

  

3 Kacang tanah 
3.470 4.082 3.500 

  

4 Kacang Hijau 
34 37 55 

  

5 Ubi Kayu 
44.033 35.236 34.876 

  

6 Ubi Jalar 182 248 - 
  

(Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul) 
 

Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 yang menunjukkan bahwa produksi padi maupun 

palawija mengalami naik turun produktivitasnya. Ini menandakan bahwasanya 

kurang stabilnya hasil panen di Kabupaten Bantul pada tahun 2011 sampai 2013. 

Banyak faktor yang mengakibatkan tejadinya hal tersebut, baik dari cuaca serta pola 

perawatan yang kurang. Hasil produktivitas yang merupakan salah satu faktor dari 

kesesuaian pengguanaan lahan pertanian daerah kajian. Produktivitas tinggi 

dihasilkan dari pemilihan lahan yang sesuai, begitu juga sebaliknya produktivitas 

rendah terjadi salah satu penyebabnya yaitu pemilihan lahan yang tidak sesuai, 

dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah. Hal ini yang menjadikan salah satu 
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faktor penentu tingkat kesesuaian lahan pertanian pangan di Kabupaten Bantul 

yaitu produktivitasnya.   

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030 rencana pola ruang 

Kabupaten Bantul mengatakan bahwa wilayah ini akan difokuskan 

pembangunannya pada Kawasan Lindung Kabupaten (kawasan hutan lindung, 

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan 

perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, 

serta kawasan rawan bencana) serta Kawasan Budidaya Kabupaten yang meliputi 

kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan 

peruntukan pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan lainnya. 

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bantul yang berupaya untuk mengadaan lahan pertanian pangan secara 

berkelanjutan, memaksimalkan produktivitas tanaman pangan serta melindungi 

lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantul. Upaya upaya tersebut 

salah satunya dapat diperoleh dari analisis indeks potensi lahan ini, yang 

memberikan informasi daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi dalam media 

tanam tanaman pangan serta upaya dalam pemaksimalan prosuktifitas tanaman 

pangan di Kabupaten Bantul. Selain pemaksimalan produktivitas tanaman pangan 

juga pemanfaatan lahan baru yang belum dimanfaatkan secara maksimal ataupun 

lahan lahan yang memiliki potensi pertanian pangan yang tinggi namun belum 

dimanfaatkan dan diberdayakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk media 

tanaman pangan. Berikut Tabel 1.3 yang menjelaskan detil jenis program kegiatan 

dan anggarannya. 
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Tabel 1. 3 Tabel Jenis Program Kegiatan Kabupaten Tahun 2015 

No Program / Kegiatan 

Anggaran Murni 

(Rp) 

Anggaran 

Perubahan (Rp) 

1 

Pelayanan Administrasi Perkantoran 

(14 kegiatan) 361.050.000 407.204.000 

2 

Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur (5 kegiatan) 667.995.000 966.686.000 

3 

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 

Aparatur (1 kegiatan) 40.000.000 0 

4 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan (1 

kegiatan) 12.000.000 30.675.000 

5 

Peningkatan Ketahanan Pangan 

Pertanian /Perkebunan (7 kegiatan) 7.089.948.875 22.818.098.875 

6 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (3 

kegiatan) 1.355.068.650 1.472.878.650 

7 

Peningkatan Pemasaran Hasil 

Produksi Pertanian / Perkebunan (1 

kegiatan) 59.700.000 59.700.000 

8 

Kerjasama Informasi dengan Media 

Massa (1 kegiatan) 6.000.000 6.000.000 

9 

Peningkatan Penerapan Teknologi 

Pertanian / Perkebunan (2 kegiatan) 644.130.000 657.430.000 

10 

Peningkatan Produksi 

Pertanian/Perkebunan (10 kegiatan) 4.457.817.500 4.695.547.500 

11 

Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Ternak (6 kegiatan) 563.635.000 548.535.000 

12 

Peningkatan Produksi Hasil 

Peternakan (6 kegiatan) 752.915.000 665.915.000 

Jumlah  16.010.260.025 32.328.670.025 

 Sumber: Perencanaan Kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul 

Anggaran pengeluaran daerah untuk bidang pertanian tidaklah sedikit, 

seperti yang terlihat pada Tabel 1.3 yang menunjukkan program kegiatan dibidang 

pertanian tidak sedikit dan dalam hal ini pemerintah cukup serius menangani 

pengembangan di sektor pertanian. Upaya peningkatan ketahanan pangan pertanian 

yang senilai 7 milyar dan mengalami perubahan nilai menjadi 22 milyar serta upaya 

peningkatan produksi pertanian yang bernilai 4 milyar. Hal ini membuktikan 

bahwasanya upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam memajukan dan 

meningkatkan hasil produktivitas tanaman, sehingga tercukupinya kebutuhan 

masyarakatnya di bidang pangan. Upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan 

pemenuhan dan peningkatan pertanian di Kabupaten Bantul akan lebih terbantu 

dengan adanya informasi tentang potensi lahan yang ada di wilayah ini sehingga 
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pengelolaan kedepannya akan berjalan dengan baik dan sesuai. Potensi lahan 

memberikan informasi tentang gambaran potensi potensi umum yang ada pada 

daerah kajian dengan konsentrasi penggunaan lahan yang diunggulkan, seperti 

tanaman pangan yang menjadi unggulan di Kabupaten Bantul. 

Kondisi lahan di Kabupaten Bantul yang meliputi berbagai jenis 

penggunaan lahan seperti pekarangan, sawah, tegal dan kebun campur, yang 

didominasi oleh sawah dan kebun campur yang keduanya ditanami tanaman pangan 

seperti padi, jagung, kedelai, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, dan sorgum. Tujuh 

jenis tanaman pangan ini yang paling dominan dan tumbuh di Kabupaten Bantul 

dan sebagai upaya pemerintah dalam swasembada pangan untuk upaya peningkatan 

hasil produktivitas tanaman pangan di wilayah ini. Kebutuhan akan konsumsi 

tanaman pangan di wilayah ini terus meningkat, sehingga sangatlah harus 

diimbangi penempatan lahan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Upaya 

pengendalian dan penigkatan produktivitas tanaman pangan dengan memperbaiki 

media tempat tanaman berkembang yaitu lahan berdasarkan indeks potensi lahan. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan 

judul Analisis Potensi Lahan Pertanian (Produksi Pangan) Berdasarkan Nilai 

Indeks Potensi Lahan (IPL) Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana agihan Indeks Potensi Lahan pertanian tanaman pangan di daerah 

penelitian? 

2. Bagaimana kesesuaian antara Indeks Potensi Lahan dengan produktivitas 

(produksi pangan) di daerah penelitian? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah yang diterapkan maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat agihan kelas Indeks Potensi Lahan di daerah penelitian sebagai acuan 

besar kecilnya potensi lahan pertanian di wilayah tersebut. 

2. Menganalisis agihan kelas Indeks Potensi Lahan di daerah penelitian.  

3. Menganalisis kesesuaian agihan Indeks Potensi Lahan berdasarkan 

produktivitas (produksi pangan) di daerah penelitian. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan dan 

tambahan pustaka berkaitan dengan pemanfaatan ilmu penginderaan jauh dan 

sistem informasi geografi khususnya untuk Indeks Potensi Lahan di Kabupaten 

Bantul. 

2. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah atau instansi yang berkepentingan 

terkait kesesuaian lahan pertanian pangan berdasarkan hasil penentuan Indeks 

Potensi Pahan Kabupaten Bantul. 

3. Membantu kontribusi dalam penentuan kebijakan, rencana, dan pemanfaatan 

lahan pertanian Kabupaten Bantul. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 Telaah Pustaka 

 Lahan 

Lahan sebagai wadah atau media dimana tanaman (produksi 

pangan) akan tumbuh diatasnya menjadikan lahan salah satu faktor 

terpenting dalam penentuan bagus tidaknya mutu tanaman yang tumbuh 

di atasnya serta menentukan besar kecilnya produktivitas yang dihasilkan   

dari penanaman taman di atas lahan tersebut.  Lahan baik yaitu lahan yang 

dimanfaatkan sesuai dengan potensi yang dimiliki lahan tersebut, seperti 

contohnya lahan dengan potensi tinggi di bidang pertanian yang memiliki 
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tingkat kesuburan yang tinggi, baiknya diperuntukan untuk daerah cocok 

tanam dan guna pertanian yang lainnya. 

 Lahan merupakan bagian dari bentangalam (landscape) yang 

mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, 

hidrologi bahkan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang 

semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan 

(FAO, 1976). 

Menurut FAO (1976), lahan memiliki banyak fungsi, yaitu :  

a. Fungsi produksi  

Sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang kehidupan, melalui 

produksi biomassa yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, 

bahan bakar kayu dan bahan-bahan biotik lainnya bagi manusia, baik 

secara langsung maupun melalui binatang ternak termasuk budidaya 

kolam dan tambak ikan.  

b. Fungsi lingkungan biotik  

Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan (terrertrial) yang 

menyediakan habitat biologi dan plasma nutfah bagi tumbuhan, hewan 

dan jasad-mikro diatas dan dibawah permukaan tanah.  

c. Fungsi pengatur iklim  

Lahan dan penggunaannya merupakan sumber (source) dan rosot (sink) 

gas rumah kaca dan menentukan neraca energi global berupa pantulan, 

serapan dan transformasi dari energi radiasi matahari dan daur 

hidrologi global. 

d. Fungsi hidrologi  

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumberdaya air tanah dan air 

permukaan serta mempengaruhi kualitasnya. 

e. Fungsi penyimpanan  

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah dan 

mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia.  
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f. Fungsi pengendali sampah dan polusi  

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga dan 

pengubah senyawa-senyawa berbahaya. 

g. Fungsi ruang kehidupan  

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, 

industri, dan aktivitas sosial seperti olahraga dan rekreasi.  

h. Fungsi peninggalan dan penyimpanan  

Lahan merupakan media untuk menyimpan dan melindungi benda-

benda bersejarah dan sebagai suatu sumber informasi tentang kondisi 

iklim dan penggunaan lahan masa lalu.  

i. Fungsi penghubung spasial  

Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, masukan dan 

produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang antra daerah 

terpencil dari suatu ekosisitem alami.  

Beberapa pengertian tersebut menjelaskan bahwa lahan merupakan 

tanah dengan segala ciri, kemampuan maupun sifatnya beserta segala 

sesuatu yang terdapat di atasnya, termasuk didalamnya yaitu kegiatan 

manusia dalam memanfaatkan lahan. Lahan memiliki banyak fungsi yang 

dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha meningkatkan kualitas 

hidupnya. 

 Potensi Lahan 

Informasi potensi sumberdaya lahan berisi informasi mengenai 

berbagai aspek sumberdaya yang berguna sebagai bahan untuk mengkaji 

kecocokan peruntukan lahan. Lahan dapat dikatakan sebagai lahan yang 

potensial apabila lahan tersebut mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi 

dan mempunyai daya dukung terhadap kebutuhan manusia, sehingga 

banyak pula lahan potensial yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 

Lahan potensial merupakan lahan yang produktif, sehingga jika 

dikelola dengan baik oleh manusia dapat memberikan hasil yang tinggi 

walaupun dengan biaya pengelolaan yang rendah. Lahan potensial pada 
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umumnya dikaitkan dengan pertanian, sehingga lahan ini mempunyai 

kemampuan untuk lahan produksi. 

Lahan yang berpotensi akan lebih mudah dalam pemanfaatan 

selanjutnya. Informasi tentang potensi lahan sangatlah dibutuhkan, karena 

dengan adanya informasi tersebut akan sangat menunjang pengembangan 

pemanfaatan lahan untuk kedepannya dan juga upaya dalam pengurangan 

pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki. 

Akhir-akhir ini berbagai kegiatan pemanfaatan lahan yang semena-mena 

atau yang dapat dikatakan tidak didasarkan oleh fungsi lahan, dan potensi 

lahannya. Hal ini mengakibatkan kerusakan lahan serta tidak optimalnya 

pemanfaatan lahan yang seharusnya dapat optimal. Informasi potensi 

lahan yang seharusnya menjadi landasan untuk awal proses pemanfaatan 

lahan sangatlah perlu, melihat pesatnya perekembangan pemanfaatan 

lahan saat ini.   

 Indeks Potensi Lahan 

Indeks Potensi Lahan (IPL) adalah upaya penilaian lahan sesuai 

dengan potensi yang di miliki oleh lahan tersebut (Suharsono dkk, 2005). 

IPL merupakan proses relatif lahan untuk kegunaan umum yang 

dinyatakan dengan angka. Seperti IPL pertanian pangan yang merupakan 

pengkhususan dari kegunaan umum yang telah dikerucutkan pada bidang 

tanaman pangan. Informasi IPL yang didasarkan hanya pada informasi 

lahan pertanian pangan saja. 

IPL didasarkan oleh beberapa parameter penentu dalam penentuan 

kelas kelasnya. Informasi mengenai lereng, litologi, hidrologi, jenis tanah 

serta tingkat kerawanan bencana sangatlah menentukan besar kecilnya 

nilai IPL ini. Sesuai dengan penggunaan pada penelitian ini yaitu lahan 

pertanian pangan sehingga informasi mengenai penggunaan lahan 

pertanian pangan juga sangatlah dibutuhkan untuk mengkhususkan hanya 

pada lahan pertanian saja penelitian ini dilakukan. Semakin tinggi nilai 

IPL, maka semakin tinggi pula kemampuan lahan tersebut apabila 

digunakan untuk kegiatan pengolahan lahannya sehingga dapat 
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memberikan hasil yang optimal. Seperti pada Tabel 1.4 yang menyajikan 

keterangan Kelas IPL dengan keterangannya masing-masing, yaitu kelas 

IPL I menunjukkan kelas sangat tinggi begitu juga seterusnya. 

Tabel 1. 4 Kelas Indeks Potensi Lahan 

Kelas IPL Keterangan 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 (Sumber: Suharsono, 2005) 

Adapun beberapa manfaat dari IPL adalah sebagai bahan masukan 

dalam kegiatan perencanaan, penunjuk kondisi lahan di suatu wilayah 

yang bertujuan untuk kesejahteraan, mendukung peruntukan penggunaan 

lahan untuk kesesuaian lahan, serta sebagai bahan untuk perencanaan 

kualitas pertanian, perkebunaan, dan kehutanan di wilayah kajian. 

 Citra Penginderaan Jauh Landsat 8 

Citra Landsat 8 yang menyajikan data opensource, dengan 

perolehan data 11 band yang dimiliki oleh citra ini, serta dukungan data 

terbaharukan membuat citra ini banyak digunakan dalam 

pemanfaatannya, baik penelitian atau pembelajaran, baik dibidang 

pertanian, pendidikan, bisnis maupun pemerintahan. Berikut Gambar 1.1 

yang menyajikan gambar satelit Landsat 8. 

 

Gambar 1. 1 Satelit Landsat 8 (http://landsat.gsfc.nasa.gov/) 

http://landsat.gsfc.nasa.gov/
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Satelit ini dirancang membawa sensor pencitra OLI (Operational 

Land Imager) yang mempunyai 1 kanal inframerah dekat dan 7 kanal 

tampak reflektif, akan meliput panjang gelombang yang direfleksikan 

oleh objek-objek pada permukaan bumi, dengan resolusi spasial yang 

sama dengan Landsat pendahulunya yaitu 30 meter. 

 

Gambar 1. 2 Kurva Spektral Landsat-7 ETM+ dan Landsat 8 (USGS, 

2013) 

Gambar 1.2 menjelaskan perbandingan spektral Landsat 7 dan 

Landsat 8 dengan kurva. Landsat 8 merupakan perkembangan dari 

Landsat 7 yang merupakan produk terdahulunya. Kelebihan sensor dan 

jumlah band yang lebih banyak yang dimiliki oleh Landsat 8 membuat 

citra ini berbeda dengan Landsat 7. Sensor pencitra OLI mempunyai 

kanal-kanal spektral yang menyerupai sensor ETM+ (Enhanced Thermal 

Mapper plus) dari Landsat-7, akan tetapi sensor pencitra OLI ini 

mempunyai kanal-kanal yang baru yaitu : kanal-1: 443 nm untuk aerosol 

garis pantai dan kanal 9 : 1375 nm untuk deteksi cirrus, namun tidak 

mempunyai kanal inframerah termal.  

Tabel 1.5 menjelaskan spesifikasi lengkap Landsat 8 dengan 

keterangan saluran/kanal pada tiap tiap band, beserta nilai spectral dan 

resolusi spasialnya yang membuat Citra Landsat 8 ini berbeda dengan 

versi sebelumnya yaitu Landsat 7. 
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Tabel 1. 5 Tabel Spesifikasi Saluran/Kanal Landsat 8 (OLI dan TIRS) 

No. 

Saluran 

Saluran/Kanal Kisan 

Spektral (µm) 

Penggunaan data Resolusi 

Spasial 

1 Biru 0.433 – 0.453 Aerosol/coastal 

zone 

30 m 

2 Biru 0.450 – 0.515 Pigments/scatter 

/coastal 

30 m 

(Kanal - 

kanal 

warisan TM) 
3 Hijau 0.525 – 0.600 Pigments/coastal 

4 Merah 0.630 – 0.680 Pigments/coastal 

5 Inframerah 

dekat (NIR) 

0.845 – 0.885 Foliage/coastal 

6 SWIR 2 1.560 – 1.660 Foliage 

7 SWIR 3 2.100 – 2.300 Minerals/litter/no 

scatter 

8 PAN 0.500 – 0.680 Image sharpening 15 m 

9 SWIR 1.360 – 1.390 Cirruscloud 

detection 

30 m 

10 LWIR 1 

(TIRS-1) 

10.3 – 11.3 Thermal mapping 

and estimated soil 

moisture 

100 m 

11 LWIR 2 

(TIRS-2) 

11.5 – 12.5 Improved thermal 

mapping and 

estimated soil 

moisture 

100 m 

(Sumber: USGS, 2013 dengan modifikasi) 

Penggunaan Citra Landsat 8 dengan komposit 564 dan 432 yang 

dianggap telah mampu memberikan informasi tentang kenampakan 

pengguanaan lahan tanaman pangan di Kabupaten Bantul. Komposit 564 

yang merupakan komposit dengan penajaman untuk kenampakan vegetasi 

di lapangan, sehingga mempermudah dalam proses interpretasi untuk 

kelas tanaman pangan. Sekaligus dengan komposit 432 yang memberikan 

efek rona yang sesungguhnya pada citra Landsat 8. Pemakaian dua jenis 

komposit ini sebagai perpaduan dari kenampakan vegetasi yang berupa 

lahan sawah dan penambahan akurasi interpretasi dari kenampakan nyata 

dari komposit true colour dengan resolusi spasial 30 meter ditambah 

dengan perolehan data yang cukup mudah dan gratis melalui website 

resmi USGS serta perolehan data yang selalu terbaru. 
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 Interpretasi Citra 

Kegiatan Interpretasi yang digunakan dalam sebuah pembacaan 

keadaan fisik citra satelit dengan memperhatikan unsur kunci interpretasi 

yang sesuai dengan pemanfaatannya. Seperti halnya lahan sawah dengan 

bentuknya yang seragam seperti pada tanaman padi dan tanaman lainnya 

seperti jagung serta tanaman dengan media sawah lainnya, dengan 

pembeda ciri fisik bentuk, tekstur, dan rona yang tampak dari citra satelit. 

 Interpretasi citra merupakan suatu kegiatan untuk menentukan 

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

Interpretasi citra dan fotogrametri berhubungan erat, meskipun keduanya 

tidaklah sama baik fungsi dan cara kerjanya. Perbedaan dari interpretasi 

citra dan fotogrametri yaitu, fotogrametri berkepentingan dengan 

geometri obyek, sedangkan interpretasi citra berurusan dengan manfaat, 

penggunaan, asal-usul, ataupun identitas obyek yang bersangkutan 

(Glossary of the Mapping Science, 1994).  

Interpretasi citra merupakan pengkajian foto udara atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya 

objek tersebut. Tahapan untuk mengenali obyek dalam interpretasi citra 

dapat dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:  

1. Deteksi, adalah usaha penyadapan data secara global baik yang tampak 

maupun yang tidak tampak. Ada tidaknya suatu objek ditentukan dalam 

pendeteksiannya, misalnya objek berupa lahan pertanian.  

2. Identifikasi, adalah usaha untuk mengenali objek yang tergambar pada 

citra yang dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh 

kenampakan citra dari unsur interpretasinya.  

3. Analisis, adalah pengumpulan informasi lebih lanjut setelah melakukan 

deteksi dan identifikasi citra.  

Unsur Interpretasi Citra Landsat 8 

Interpretasi Citra Landsat 8 untuk lahan pertanian Kabupaten Bantul 

membutuhkan kunci interpretasi, yaitu sebagian dari unsur-unsur 

interpretasi yang dianggap telah mampu digunakan untuk 
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menginterpretasi kenampakan lahan pertanian di Kabupaten Bantul. 

Unsur interpretasi tersebut yaitu:  

1. Bentuk  

Bentuk adalah variabel kualitatif yang memberikan (menguraikan) 

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

memanjang, dan bentuk lainnya. Bentuk juga menyangkut susunan 

atau struktur yang lebih rinci, contoh: gedung sekolah pada umumnya 

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

kerucut.  

2. Rona  

 Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan obyek pada citra 

atau tingkatan dari hitam ke putih atau sebaliknya, sedangkan warna 

adalah ujud yang tampak oleh mata yang menunjukkan tingkat 

kegelapan dan keragaman warna dari kombinasi saluran/band citra, 

yaitu warna dasar biru, hijau, merah, dan kombinasi warna dasar seperti 

kuning, jingga, nila, ungu, dan warna lainnya, contoh: sawah dengan 

tanaman padi dan jagung akan berona hijau  

3. Tekstur  

 Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Tekstur sering 

dinyatakan dalam wujud kasar, halus, atau bercak – bercak. Tekstur 

biasanya dinyatakan kasar, sedang, dan halus, misalnya tanaman padi 

bertekstur halus, dan tanaman jagung bertekstur sedang hingga kasar.  

Lillesand dan Kiefer (2005) dan juga Sutanto (1986) menyebutkan 8 

unsur interpretasi yang digunakan secara konvergen untuk dapat 

mengenali suatu obyek yang ada pada citra, kedelapan unsur tersebut ialah 

warna/rona, bentuk, ukuran, bayangan, tekstur, pola, situs dan asosiasi. 

Warna/rona merupakan hal yang paling dominan dan langsung 

mempengaruhi pengguna citra dalam memulai interpretasi. Seluruh unsur 

interpretasi ini dapat di kelompokkan ke dalam 3 jenjang dalam piramida 

unsur-unsur interpretasi. Jenjang paling bawah terdapat unsur-unsur 

elementer yang dengan mudah dapat dikenali pada citra, yaitu warna/rona, 
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bentuk, dan bayangan.  Jenjang berikutnya terletak ukuran, tekstur dan 

pola, yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam tentang 

konfigurasi obyek dalam ruang. Pada jenjang paling atas terdapat situs dan 

asosiasi, yang merupakan unsur-unsur pengenal utama dan seringkali 

menjadi faktor kunci dalam interpretasi, namun sekaligus paling sulit 

untuk dideskripsikan.  

Interpretasi lahan pertanian pangan yang didasarkan oleh rona, 

bentuk, tekstur dari sebuah citra landsat dengan resolusi 30 meter yang 

dapat mengidentifikasi wilayah pertanian di Kabupaten Bantul. Rona 

lahap pertanian biasanya didasarkan oleh rona hijau, baik kemudaan 

hingga tua. Bentuk dari lahan pertanian ini biasanya mengelompok 

dengan ukuran yang seragam emembentuk kotak kotan persegi dan 

persegi panjang ataupun berpola. Tekstur untuk lahan pertaniantanaman 

pangan ini agak halus dan cenderung ke agak kasar seperti lahan dengan 

tenaman jagung, ketela, ubi, dan sawah. Interpretasi dalam penelitian ini 

sangat perlu dilakukan dengan pengoreksian hasil interpretasi dengan 

survei lapangan, sebagai uji keakuratan interpretasi peneliti. 

 

 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis sendiri yang merupakan ujung tombak 

pemrosesan digital data dari pengolahan data atribut tabular sampai 

analisis seperti tumpang susun overlay (analisis spasial) dari berbagai 

parameter penentu Indeks Potensi Lahan.  Sistem Informasi Geografis 

(SIG) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan 

secara digital untuk menggambarkan dan menganalisa ciri-ciri geografi 

yang digambarkan pada permukaan bumi dan kejadian-kejadiannya 

(atribut-atribut non spasial untuk dihubungkan dengan studi mengenai 

geografi) (Feick et all,1999). 

Teknologi tinggi seperti Global Positioning System (GPS), remote 

sensing dan total station, telah membuat perekaman data spasial digital 

relatif lebih cepat dan mudah. Kemampuan penyimpanan yang semakin 
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besar, kapasitas transfer data yang semakin meningkat, dan kecepatan 

proses data yang semakin cepat menjadikan data spasial merupakan 

bagian yang tidak terlepaskan dari perkembangan teknologi informasi. 

Sistem informasi atau data yang berbasiskan keruangan pada saat 

ini merupakan salah satu elemen yang paling penting, karena berfungsi 

sebagai pondasi dalam melaksanakan dan mendukung berbagai macam 

aplikasi. Sebagai contoh dalam bidang lingkungan hidup, perencanaan 

pembangunan, tata ruang, manajemen transportasi, pengairan, sumber 

daya mineral, sosial dan ekonomi, dll. Oleh karena itu, berbagai macam 

organisasi dan institusi menginginkan untuk mendapatkan data spasial 

yang konsisten, tersedia serta mempunyai aksesibilitas yang baik. 

Terutama yang berkaitan dengan perencanaan ke depan, data geografis 

masih dirasakan mahal dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

memproduksinya (Rajabidfard, A. dan I.P. Williamson 2000). 

ESRI mendefinisikan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir 

dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer, data geografi dan 

personil yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, 

memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi 

yang bereferensi geografi (“An organized collection of computer 

hardware, softwere, geographic data and personnal designed to 

efficiently capture, store, update, manipulate, analyze, and display all 

forms of geographicaly referenced information”). Beberapa sub-sistem 

Sistem Informasi Geografis antara lain sebagai berikut : 

a) Input, mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut 

dari berbagai sumber. Data yang digunakan harus diubah menjadi 

format digital yang sesuai seperti digitasi dengan digitizer. 

b) Manipulasi, penyesuaian terhadap input data untuk proses lebih lanjut 

misalnya penyamaan skala, pengubahan sistem proyeksi, 

generalisasi.  
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c) Management Data membantu menyimpan, mengorganisasi, 

mengelola data. Melalui SIG data spasial harus disimpan sesuai 

standar penyimpanan data. 

d) Query, proses pencarian item berdasarkan persyaratan yang 

diinginkan.  

e) Analisis, proses kajian mendalam terhadap data sehingga dihasilkan 

informasi yang lebih jauh. SIG memiliki kemampuan untuk analisis 

data spasial untuk memperoleh informasi baru dengan model skenario 

prediksi ("What if”). Salah satu fasilitas analisis adalah tumpang susun 

(overlay). 

f) Penyajian Data, berupa informasi baru atau basisdata yang ada baik 

softcopy maupun hardcopy seperti peta, tabel, grafik, dan lainnya. 

Komponen Sistem Informasi Geografi diantaranya : 

a) Network, wahana komunikasi; tukar informasi digital; dan 

penghubung komponen 

b) Hardware, alat yang digunakan user untuk melakukan operasi GIS 

c) Software, perangkat lunak untuk menjalankan operasi GIS 

d) Data, representasi digital dari obyek terpilih di muka bumi; untuk 

memecahkan masalah (problem solving) 

e) Procedure, mekanisme kontrol untuk memastikan aktifitas GIS 

berjalan sesuai target dengan kualitas yang tinggi. 

f) User, untuk desain; pemrograman dan perawatan sistem; supply 

data ke sistem dan proses interpretasi hasil. 

(Prahasta, Eddy. 2009)  

Tahap analisis dan pemodelan dalam Sistem Informasi Geografis:  

1. Masukan Data  

Input data dilakukan sebagai awal pemrosesan dalam SIG. 

Masukan data dilakukan sesuai dengan data-data apa saja yang akan 

diproses dalam tahapan analisis.  Perolehan data dapat berupa hasil 

interpretasi, yaitu baik secara manual maupun automatisai. Perolehan data 

dari digitasi manual biasanya menggunakan citra dengan resolusi tinggi, 
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seperti Quickbird. Perolehan data dengan automatisasi biasanya dilakukan 

dengan kunci interpretasi yang dianggap sudah dapat mewakili obyek 

tujuan interpretasi, sehingga dengan begitu didapati obyek yang serupa 

dari kenampakan citra secara automatisasi.  

2. Manipulasi dan Analisis Data  

Salah satu kemampuan SIG adalah dalam manipulasi dan analisa 

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

mampu melakukan manipulasi dan analisis secara cepat dan efisien untuk 

menggantikan fungsi yang sebenarnya dapat pula dilakukan secara 

manual, melainkan justru menampilkan kemungkinan-kemungkinan baru 

yang sebelumnya belum terpikirkan atau tidak dapat dikerjakan tanpa 

bantuan komputer. Fasilitas – fasilitas yang biasa terdapat dalam paket 

SIG untuk manipulasi dan analisis, antara lain penyuntingan untuk 

pemutakhiran data, interpolasi spasial dan tumpang susun peta. Seperti 

overlay yang biasa disebut timpang susun yang mana proses analisis ini 

dilakukan dalam upaya penggabungan beberapa informasi menjadi satu 

kesatuan informasi guna mendapatkan informasi dengan tujuan tertentu. 

Tool yang biasa digunakan dalam Overlay yaitu Intersect, Union dan 

Spatial Join. 

3. Keluaran (Output) 

Keluaran hasil SIG merupakan hasil dari proses input dan analisis 

yang biasanya berupa Peta dan Tabel. Informasi tentang peta disajikan 

dalam bentuk tabel atau atribut. Sehingga keluaran dalam SIG yaitu 

menyangkut dari peta spasial dan data atributnya. 

 Kesesuaian Lahan dan Evaluasi Lahan 

Kesesuaian lahan merupakan gambaran tingkat kecocokan 

sebidang lahan untuk penggunaan tertentu (Sitorus, 1985). Evaluasi lahan 

adalah proses pendugaan potensi sumber daya lahan untuk berbagai 

kegunaan dengan cara membandingkan persyaratan yang diperlukan 

untuk suatu penggunaan lahan dengan sifat sumber daya yang ada pada 

lahan tersebut (Sitorus, 1985). Menurut Husein (1980), evaluasi lahan 
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adalah usaha untuk mengelompokkan lahan lahan tertentu sesuai dengan 

kebutuhan tanaman. Kelas kesesuian lahan untuk suatu areal dapat 

berbeda tergantung dari penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan. 

Fungsi kegiatan evaluasi lahan adalah memberikan pengertian tentang 

hubungan antara kondisi lahan dengan penggunaannya serta memberikan 

kepada perencana berbagai perbandingan dan alternatif pilihan 

penggunaan yang dapat diharapkan berhasil. 

 Penilaian analisis kesesuaian lahan yaitu pada lahan produksi 

pangan seperti sawah ladang dan yang lainnya dengan hasil produktivitas 

untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya. Analisis kesesuaian lahan yang 

didapat dari produktivitas tanaman yang dihasilkan oleh Kabupaten 

Bantul dengan rujukan hasil kelas IPL. Lahan yang sesuai merupakan 

lahan dengan Kelas IPL Lahan Tinggi serta Produktivitas Lahannya juga 

tinggi. Informasi yang dipaparkan tiap-tiap kecamatan di Kabupaten 

Bantul, sehingga memberikan informasi kelas IPL dan kesesuaian 

lahannya 

 

  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosalina (2008) 

dengan judul “Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan 

IPL Pertanian Kabupaten Magelang”. Tujuan penelitian tersebut adalah 

untuk melakukan evaluasi potensi lahan di daerah penelitian serta untuk 

mengetahui persebaran dan distribusi potensi sumberdaya lahan untuk 

perencanaan pemanfaatan lahan dan pengembangan wilayah. Metode 

yang digunakan yaitu pengharkatan (skoring) dan tumpang susun 

(overlay) dari parameter-parameter yang akan digunakan. Hasil penelitian 

tersebut adalah berupa peta kelas potensi lahan di Kabupaten Magelang.  

Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Gandes Hamranani 

(2013) dengan judul “Analisis Potensi Lahan Pertanian Sawah 

Berdasarkan IPL di Kabupaten Wonosobo”, metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu dengan kuantitatif berjenjang dan tumpang 
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susun, dengan menskoring beberapa peta Kabupaten Wonosobo dan 

terakhir penggunaan metode overlay dengan peta tentative penggunaan 

lahan hasil interpretasi lapangan. Dengan hasilnya berupa peta potensi 

lahan pada lahan sawah di Kabupaten Wonosobo 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu analisis potensi 

lahan pertanian sawah (tanaman pangan) berdasarkan nilai IPL Kabupaten 

Bantul, yang merujuk pada penelitian Gandes Hamdanani (2013) dengan 

metode yang sama yaitu kuantitatif berjenjang serta overlay. Namun yang 

menjadi pembeda pada penelitian ini yaitu lahan sawah yang diteliti yaitu 

lahan produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang 

hijau, ubi jalar, ubi kayu, dan sorgum yang menyebar diberbagai kawasan 

di Kabupaten Bantul. Serta memetakan hasil produksi tanaman pangan 

tiap kecamatan di Kabupaten Bantul. Berikut Tabel 1.6 menjelaskan 

secara terperinci penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. 
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Tabel 1. 6 Penelitian Sebelumnya 

No.  Nama Peneliti  Judul  Tujuan  Metode  Hasil  

1. Rosalina (2008)  Pemanfaatan Sistem 

Informasi Geografis untuk 

Pemetaan Indeks Potensi 

Lahan Pertanian 

Kabupaten Magelang  

- Untuk melakukan 

evaluasi potensi 

lahan di daerah 

penelitian  

- Mengetahui 

persebaran dan 

distribusi potensi 

sumberdaya lahan 

untuk perencanaan 

pemanfaatan lahan 

dan pengembangan 

wilayah  

 

Pengharkatan 

(skoring) dan 

tumpang susun 

(overlay) dari 

parameter – 

parameter yang akan 

digunakan  

Peta Kelas Potensi 

Lahan di Kabupaten 

Magelang  

2. Gandes Hamranani (2014)  Analisis Pengaruh Potensi 

Lahan Pada Lahan 

Pertanian Sawah Terhadap 

Hasil Produksi Padi di 

Kabupaten Wonosobo  

- Mengetahui nilai 

Indeks Potensi Lahan 

(IPL) di Kabupaten 

Wonosobo.  

- Mengetahui tingkat 
potensi lahan pada 

lahan sawah dan 

bentuklahan di 

Kabupaten 

Wonosobo.  

- Mengetahui 

pengaruh potensi 

Metode pendekatan 

kuantitatif berjenjang 

dan tumpang susun 

(overlay)  

Peta Potensi Lahan 

pada Lahan Sawah di 

Kabupaten 

Wonosobo.  
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lahan dengan hasil 

produksi panen padi.  

 

3.  Akhmad Azis Muttaqin 

(2016) 

Analisis Potensi Lahan 

Pertanian (Tanaman 

Pangan) berdasarkan Nilai 

Indeks Potensi Lahan 

(IPL) Kabupaten Bantul 

- Mengetahui 

agihan kelas Indeks 

potensi lahan di 

Kabupaten Bantul 

sebagai acuan besar 

kecilnya potensi 

lahan pertanian di 

wilayah tersebut. 

- Mengetahui 

kesesuaian antara 

Agihan Indeks 

Potensi Lahan 

dengan 

Produktivitasnya di 

Kabupaten Bantul 

 

Metode pendekatan 

kuantitatif berjenjang  

tertimbang dan 

tumpang susun 

(overlay) 

- Peta Potensi Lahan 

pada Lahan tanaman 

pangan di Kabupaten 

Bantul. 

- Peta Penilaian 

Tingkat Kesesuaian 

Lahan Pertanian 

Pangan. 
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1.6. Kerangka Penelitian  

Wilayah penelitian yang memiliki karakteristik landscape bentang alam 

yang beranekaragam dengan keberagaman kekayaan alam seta topografi yang 

beragam, dari daratan luas hingga lereng terjal dengan pemanfaatan lahan pertanian 

yang beragam. Keterkaitan antar karakteristik lahan dengan hasil produksi yang 

kurang seimbang dengan penyebab yang beragam, yang salah satu penyebabnya 

adalah kesesuaian antara potensi lahan dengan pemanfaatan yang kurang. Produksi 

pangan di daerah ini yang kurang stabil, dilihat dari naik turunnya hasil 

produktivitas daerah penelitian dan memberikan dampak pada terhambatnya upaya 

pemerintah dalam meningkatkan hasil produksi pangannya. Sesuai dengan 

anggaran dalam pengelolaan penigkatan kualitas dan mutu tanaman pangan yang 

jumlahnya tidak sedikit. 

Indeks Potensi Lahan (IPL) merupakan sebuah upaya penilaian lahan dari 

karakterisitik tertentu berdasarkan tujuan kegunaan tertentu, seperti pada penelitian 

ini yaitu lahan pertanian pangan. IPL sediri sebagai salah satu solusi pemecahan 

masalah dengan kelas indeks yang dihasilkan dari beberapa parameter penentunya, 

yaitu lereng, jenis tanah, litologi, hidrologi dan bahaya bencana yang ada pada 

daerah penelitian. Masing-masing parameter memiliki karakteristik tersendiri 

dalam penentuan kelas IPL (Produksi Pangan). 

Lereng yang merupakan kenampakan bentukan lahan yang didasarkan atas 

kemiringan lahannya, semakin curam penggunaan lahan pertanian maka semakin 

kurang baik. Begitu pula sebaliknya semakin kecil sudut lereng maka semakin baik 

pula digunakan untuk pertanian. Jenis tanah yang merupakan salah satu parameter 

penentu nilai indeks potensi lahan yang didasarkan atas kandungan yang dimiliki 

oleh tanah tersebut. Tingkat keefektifan tanah dalam pertanian didasarkan pada 

tekstur dan jenis tanah tersebut. Tanah dengan tekstur sedang (tidak begitu kasar 

dan halus) yang baik dalam penilaian IPL. Semakin halus dan kasar jenis tanah 

maka semakin tidak berpotensi lahan tersebut. Litologi atau yang sering disebut 

batuan, yang juga merupakan salah satu parameter penentu IPL. Jenis batuan 

alluviumlah yang efektif dalam penentuan potensi lahan dengan kemungkinan 

batuan keras dan halus yang sangat sedikit, dikarenakan batuan dengan tingkat 
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sedimen tinggi ataupun yang berupa pasir dan butiran halus akan mengurangi nilai 

potensi yang dimiliki atau dalam artian kurang berpotensi. Hidrologi daerah 

penelitianpun beragam, dari nir-aquifer yang kurang kandungan airnya hingga 

produktivitas yang tinggi dengan penyebaran yang luas. Semakin tinggi 

produktivitas maka semakin besar kemungkinan juga potensi yang dimiliki. Jenis 

bencana juga merupakan parameter pembentuk IPL. Beragamnya bencana yang ada 

membuat BNPB mengelompokkan jenis bencana di daerah kajian menjadi beberapa 

kelas sesuai dengan tingkatan bahayanya dalam pertanian dari tinggi kerendah yaitu 

banjir, kekeringan, gempa dan erosi, gunung api serta tsunami.  

Wilayah kajian yang hanya mencakup daerah pertanian pangan saja 

membuat informasi mengenai penggunaan lahan pertanian pangan sangat 

dibutuhkan, sebagai batasan informasi dan pengkhususan IPL yaitu lahan pertanian 

pangan. Sehingga dengan analisis GIS dari beberapa parameter parameter tersebut 

dihasilkan kelas IPL Pertanian Pangan untuk daerah penelitian. Selain analisis 

dengan GIS, wawancara juga digunakan sebagai teknik penggalian informasi 

mendalam dalam penelitian ini dengan narasumber Kepala Dinas Pertanian, Kepala 

Tani serta Petani. Pemilihan ketiga narasumber tersebut sebagai penggali informasi 

yang paham dalam mengenali karakteristik dan perkembangan tanaman pangan dan 

produktivitas daerah penelitian. 

Hasil produksi/produktivitas dari lahan pertanian pangan yang menjadi 

salah satu faktor pembentuk kesesuaian lahan. Lahan yang sesuai merupakan lahan 

dengan pemanfaatan yang sesuai dengan potensi yang ada, dalam artian lahan 

pertanian yang sesuai pasti memiliki hasil produksi yang tinggi. Sehingga 

produktivitas dijadikan parameter kesesuaian lahan pada daerah penelitian. Jadi 

selain informasi mengenai IPL Pertanian Pangan, penelitian ini menghasilkan 

informasi Kesesuaian Lahan dari hasil nilai IPL berdasarkan kelas tingkat 

produktivitas yang dihasilkan. 
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1.7. Batasan Operasional 

Kesesuaian Lahan adalah suatu penilaian lahan atas dasar tujuan lahan tersebut 

dengan mempertimbangkan dan mencocokkan penggunaan lahan yang 

sudah ada dengan hasil evaluasi lahan tersebut, seperti hasil produktivitas 

dari lahan tersebut. 

Indeks Potensi Lahan (pertanian pangan) adalah suatu potensi relatif lahan yang 

digunakan untuk tujuan informasi lahan pertanian pangan, untuk diketahui 

kelas kemampuan atau potensi lahannya dengan parameter-parameter 

tertentu sebagai pembuat informasi Indeks Potensi Lahan (Suharsono, 

2005) 

Interpretasi citra adalah sebuah proses pengidentifikasian awal sebuah 

kenampakan pada citra berdasarkan unsur menonjol pada citra (kunci 

interpretasi) yang kemudian hasil pengidentifikasian awal ini dicocokan 

dengan survey lapangan. 

Lahan merupakan bagian dari bentangalam (landscape) yang mencakup 

pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi 

bahkan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya secara 

potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976). 

Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha 

pertanian Pangan guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan. (UU RI No 41 Thn 2009)  

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang di 

gunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi terkait 

pembuatan Indeks Potensi Lahan (Prahasta, 2001) 

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan 

karbohidrat dan protein, seperti padi, jagung, ubi, dan kacang.  
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Gambar 1. 3 Kerangka Penelitian 
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