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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Pengantar 

1.1.1  Latar Belakang 

Kebutuhan lahan pertanian semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk juga meningkatkan 

kebutuhan lahan non pertanian, sehingga banyak terjadi konversi lahan 

pertanian ke non pertanian. Lahan  sawah nasional pada tahun 2002 seluas 

11,50 juta ha berkurang menjadi 8,08 juta ha pada tahun 2012 (BPS, 2013). 

Berkurangnya lahan pertanian yang potensial akan berakibat pada ketersediaan 

pangan di Indonesia dan dapat menurunkan angka produksi pangan Indonesia. 

Ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik 

secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang 

memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka 

dan pilihan makanan untuk hidup secara aktif dan sehat. Komitmen yang kuat 

dari seluruh stakeholder diperlukan untuk mencegah terjadinya konservasi 

lahan pertanian, kepentingan menjaga ketahanan pangan nasional serta 

menjaga kelestarian lingkungan melalui kebijakan dan pernyataan yang jelas 

(Dinas Pekerjaan Umum, 2014). 

Padi merupakan tanaman pangan utama bagi penduduk Indonesia. 

Kebutuhan akan pangan ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan 

penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita akibat peningkatan 

pendapatan. Upaya peningkatan produksi padi saat ini terhalang oleh banyak 

kendala, seperti konversi lahan yang menurunkan luas panen  yang dapat 

menyebabkan penurunan produktivitas. 
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Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang sektor 

unggulannya di bidang pertanian. Luas lahan pertanian di Majalengka seluas 

51.899 ha, merupakan 43,10% dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten 

Majalengka (BPS, 2011).  Sumber penghasilan  masyarakatnya sebagian besar 

pada sektor pertanian. Luas lahan sawah di Kabupaten Majalengka mengalami 

penurunan tahun 2010-2015. Tabel 1.1 berikut  menunjukkan perubahan luas 

lahan sawah di Kabupaten Majalengka tahun 2010-2015 

Tabel 1. 1 Perubahan luas lahan sawah di Kabupaten Majalengka tahun 2010-

2015 

Tahun Luas lahan sawah ( ha ) Persentase  

( % ) 

2010 51.899 43,10 

2011 51.896 43,09 

2012 51.428 42,71 

2013 50.962 42,32 

2014 50.334  42,02 

2015 50.035 41,81 
   Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Majalengka dalam Angka Tahun 2011-2016 

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas terjadi penurunan luas lahan sawah di 

Kabupaten Majalengka tahun 2010 - 2015  sebesar 1.864 ha  yang disebabkan 

oleh konversi lahan pertanian untuk pembangunan bandara Kertajati , jalan tol, 

pabrik, dan beberapa sarana. 

Konversi lahan yang meluas jika tidak dikendalikan akan mempengaruhi 

jumlah produksi padi. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 

merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, 

mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan 

mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. 

Konversi lahan pertanian merupakan ancaman yang serius bagi ketahanan 

pangan nasional, sebab konversi lahan tersebut sulit dihindari dan dampaknya 

terhadap masalah pangan bersifat permanen, kumulatif, dan progresif 

(Bambang Irawan, 2007). 
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Lahan yang potensial adalah lahan yang produktif, jika dikelola dengan 

baik dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Potensi lahan memiliki arti 

penting dalam pengolahan lahan dan pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan 

sebaiknya sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki. Potensi lahan pada lahan 

sawah menggambarkan keadaan yang ideal dan sesuai untuk lahan sawah. Padi 

yang ditanam pada lahan sawah yang berpotensi tinggi sebaiknya  dapat 

menghasilkan padi yang berkualitas, produktivitas tinggi serta memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi. Padi sawah adalah padi yang ditanam di lahan sawah. 

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh 

pematang,saluran untuk menahan / menyalurkan air, yang biasanya ditanami 

padi sawah. Evaluasi dan penilaian lahan sawah secara baik memerlukan 

ketersediaan data yang lengkap tentang potensi  lahan sawah dan berbagai 

informasi pada daerah yang dikaji. Potensi lahan padi sawah merupakan data 

penting yang dapat digunakan dalam memberikan evaluasi dan informasi 

mengenai potensi lahan padi sawah  untuk dapat memanfaatkan lahan secara 

optimal (Toyibullah, 2011). 

Potensi lahan memiliki beberapa parameter pendukung yaitu lereng, 

litologi, jenis tanah, hidrologi, serta kerawanan bencana sebagai faktor 

pembatas. Lahan sawah yang berada pada daerah yang potensi lahan tinggi 

akan menghasilkan produktivitas padi yang lebih besar dibandingkan lahan 

sawah yang berada pada  potensi lahan  rendah. Batas-batas untuk tiap potensi 

lahan dapat diketahui pola keruangan  dan posisi absolutnya menggunakan 

suatu metode  yang dapat mengolah dan menganalisa data spasial dan data 

atribut untuk pembuatan Peta Indeks Potensi Lahan.  Aplikasi Sistem Informasi 

Geografi dapat dimanfaatkan untuk analisis potensi lahan padi sawah yaitu 

dalam pengolahan data parameter-parameter indeks potensi lahan yang 

ditumpang susunkan (overlay) menjadi peta indeks potensi lahan, kemudian 

ditumpangsusunkan lagi dengan peta penggunaan lahan sawah menjadi peta 

potensi lahan padi sawah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis 
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melakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi Lahan Padi Sawah di 

Kabupaten Majalengka”. 

1.1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. bagaimana persebaran indeks potensi lahan di Kabupaten Majalengka?, 

2. bagaimana persebaran potensi lahan sawah berdasarkan nilai Indeks Potensi 

Lahan  di Kabupaten Majalengka?, dan 

3. bagaimana kesesuaian antara potensi lahan sawah dengan produktivitas padi 

di Kabupaten Majalengka?. 

1.1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. menganalisis persebaran indeks potensi lahan di Kabupaten Majalengka, 

2. menganalisis persebaran potensi lahan sawah berdasarkan nilai Indeks 

Potensi Lahan  di Kabupaten Majalengka, dan 

3. menganalisis kesesuaian antara potensi lahan sawah dengan produktivitas 

padi di Kabupaten Majalengka. 

1.1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian tentang potensi lahan pertanian sawah di Kabupaten Majalengka 

diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. memberikan sumbangan pemikiran mengenai aplikasi Sistem Informasi 

Geografi untuk menentukan Indeks Potensi Lahan, 

2. sebagai bahan masukan bagi pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat  

untuk mengetahui nilai Indeks Potensi Lahan pada suatu lahan sehingga 

lahan dapat digunakan secara lebih efektif, dan 

3. sebagai masukan bagi para petani atau pengelola lahan agar dapat 

memanfaatkan lahan padi sawah sesuai dengan kesesuaian lahan yang 

didasarkan terhadap indeks potensi lahan.  
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1.2  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1  Telaah Pustaka 

1.2.1.1 Lahan  

Istilah tanah  masih banyak dirancukan dengan lahan, kedua istilah 

memiliki makna yang berbeda meskipun saling terkait. Tanah adalah tubuh 

alam gembur yang menyelimuti sebagian besar permukaan bumi dan 

mempunyai sifat dan karakter fisik, kimia, biologi, serta morfologi yang 

khas sebagai akibat dari serangkaian proses yang membentuknya 

(Sartohardi dkk, 2012). Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang 

terdiri atas iklim, lereng, tanah, air, dan vegetasi serta benda-benda yang ada 

diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk 

didalamnya hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang seperti hasil 

reklamasi laut , pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti 

yang tersalinasi (Arsyad, 1989). Lahan diartikan sebagai bentang darat, 

mulai dari pantai sampai pedalaman, sedangkan lahan  yang potensial 

berarti permukaan tanah yang mempunyai kemampuan  daya dukung 

optimal jika dikelola (Subejo dkk, 2014).  

Lahan  adalah suatu wilayah atau daerah yang ada di permukaan bumi 

yang mempunyai sifat agak tetap atau pengulangan sifat-sifat dari biosfer 

secara vertikal diatas maupun di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer, 

tanah, geologi, geomorfologi, hidrologi, tumbuhan dan binatang, serta hasil 

kegiatan manusia masa lampau ataupun masa sekarang (FAO,1976). 

Menurut FAO (1976) lahan memiliki banyak fungsi, berikut ini :  

a. Fungsi produksi  

Sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang kehidupan, melalui 

produksi biomassa yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, 

bahan bakarkayu dan bahan-bahan biotik lainnya bagi manusia , baik 

secara langsung maupun melalui binatang ternak termasuk budidaya 

ternak dan tambak ikan,  
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b. Fungsi lingkungan biotik  

Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan (terrestrial) 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 dan sorot  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 berbagai bahan mentah dan mineral untuk 

dimanfaatkan oleh manusia, 

f. Fungsi pengendali sampah dan polusi  

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring,dan pengubah senyawa 

senyawa berbahaya, 

g. Fungsi ruang kehidupan  

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, industri, 

dan aktifitas 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 pemindahantumbuhan dan binatangantar daerah 

terpencil dari suatu ekosistem alami. 
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Penggunaan lahan ialah setiap bentuk campur tangan manusia terhadap 

lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materil maupun 

spiritual (Arsyad, 1989). Penggunaan tanah dapat dikelompokkan ke dalam 

2 golongan besar, yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan 

non pertanian. Lahan pertanian pangan adalah bidang lahan yang digunakan 

untuk usaha pertanian pangan guna menghasilkan makanan pokok bagi 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan ( Undang-Undang RI No 41 

tahun 2009). 

1.2.1.2  Parameter Potensi Lahan 

Potensi lahan memiliki beberapa parameter pendukung yaitu kemiringan 

lereng, litologi, jenis tanah, hidrologi,  serta kerawanan bencana sebagai 

faktor pembatas. 

a. Lereng 

Lereng suatu daerah sangat berpengaruh terhadap indeks potensi lahan. 

Lereng merupakan bentuk topografi suatu wilayah dengan kemungkinan 

erosi yang dapat mempengaruhi penggunaan lahan atau penutup lahan 

diatasnya. Daerah dengan lereng  datar memiliki tingkat relatif  baik 

karena lebih mudah dalam pemanfaatanya pada bidang pertanian dan 

bidang-bidang yang lain (Medika,2014). 

 

b. Litologi 

Litologi atau batuan adalah salah satu parameter yang dapat digunakan 

untuk menilai potensi lahan. Faktor batuan berpengaruh karena jenis-

jenis batuan akan mempengaruhi bentuklahan yang ada. Jenis batuan 

merupakan salah satu variabel penting yang digunakan dalam 

menentukan besar kecilnya potensi lahan (Riyadi, 1999). 
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c. Jenis Tanah 

Jenis tanah merupakan salah satu parameter yang berpengaruh dalam 

penentuan nilai indeks potensi lahan. Faktor jenis tanah berpengaruh 

terhadap potensi lahan, dimana jenis tanah akan berpengaruh terhadap 

kesuburan tanah dan kemampuan tanah seperti drainase permukaan dan 

infiltrasi tanah (Medika,2014). 

d. Hidrologi 

Hidrologi berpengaruh terhadap potensi lahan, produksi air tanah yang baik 

akan berpengaruh terhadap kualitas lahan terutama dalam hal kesuburan 

tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan 

di bawah permukaan tanah (Riyadi, 1999). Klasifikasinya dibagi: 

A1: penyebaran luas 

Penyebaran luas diartikan diartikan bahwa penyebaran air tanah dalam 

lapisan batuan bawah permukaan dapat terus menerus, tidak terpotong 

karena struktur geologi, 

A2: penyebaran sedang-tinggi setempat (lokal) 

Penyebaran sedang-tinggi setempat (lokal) diartikan bahwa penyebaran air 

tanah dalam lapisan batuan atau bebatuan bawah permukaan tanah dapat 

terus menerus tetapi ada yang terpotong karena struktur geologi, 

A3: penyebaran kecil-sedang setempat (lokal) 

Penyebaran kecil-sedang setempat (lokal) diartikan bahwa penyebaran air 

tanah dalam lapisan batuan atau bebatuan bawah permukaan tanah tidak 

dapat terus menerus, seperti terpotong karena struktur geologi, 

A4: penyebaran air tanah langka 

Penyebaran air tanah langka/kritis air dapat diartikan bahwa keberadaan air 

tanah sangat terbatas seperti tanah lapisan yang tipi, sangat tergantung 

musim/vegetasi yang ada atau topografi setempat. 
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e. Rawan Banjir 

Kerawanan banjir adalah keadaan yang menggambarkan mudah 

atau tidaknya suatu daerah terkena banjir dengan didasarkan pada faktor 

alam yang mempengaruhi banjir antara lain faktor meteorologi (intensitas 

curah hujan, distribusi curah hujan, frekuensi dan lamanya hujan 

berlangsung) dan karakteristik daerah aliran sungai (Suherlan, 2001). 

1.2.1.3 Indeks Potensi Lahan 

Potensi lahan dinyatakan dengan nilai angka yang disebut indeks potensi 

lahan. Besarnya indeks potensi lahan ditentukan oleh pengharkatan 5 faktor 

perhitungan formula rasional, sebagai berikut :  

IPL = (R + L + T + H) × B  

Keterangan :  

IPL: Indeks Potensi Lahan 

R   : Harkat Faktor Lereng/Kemiringan Lereng 

L   : Harkat Faktor Litologi 

T   : Harkat Faktor Jenis Tanah 

H   : Harkat Faktor Hidrologi 

B   : Harkat Faktor Pembatas Kerawanan Bencana 

Indeks potensi lahan adalah upaya penilaian lahan sesuai potensi lahan 

(Suharsono, 1995 dalam Halengkara, 2007). Indeks potensi lahan adalah 

proses relatif lahan untuk kegunaan umum yang dinyatakan dalam angka.  

 Manfaat Indeks Potensi Lahan adalah: 

1. mengetahui nilai indeks potensi lahan pada suatu kawasan serta 

memberikan informasi yang dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan sehingga lahan yang digunakan lebih efektif, 

2. sebagai bahan masukan dalm perencanaan, 

3. mendukung peruntukan penggunaan lahan untuk kesesuaian lahan, 

4. sebagai bahan untuk perencanaan kualitas pertanian, perkebunan, dan 

kehutanan.  
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1.2.1.4 Sistem Informasi Geografi 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu komponen yang 

terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumber 

daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, 

menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, 

mengintegrasi, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi 

berbasis geografis (Prahasta, 2009).  

SIG memungkinkan pengguna memahami konsep-konsep lokasi, posisi, 

koordinat, peta, ruang, dan pemodelan spasial secara mudah. Sistem 

Informasi Geografi dapat membawa, meletakkan dan menggunakan data ke 

dalam sebuah bentuk (model) representasi miniatur permukaan bumi untuk 

kemudian dimanipulasi, dimodelkan atau dianalisis baik secara spasial 

maupun kombinasinya (analisis query, atribut dan spasial) hingga akhirnya 

disajikan dalam bentuk sesuai dengan kebutuhan pengguna             

(Prahasta, 2009). 

SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem sebagai berikut ini : 

a. Data Input 

   Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan 

menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Sub-sistem 

ini pula yang bertanggung jawab dalam mengonversikan atau 

mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang 

dapat digunakan oeh perangkat SIG yang bersangkutan. 

b. Data Output  

Sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan 

keluaran  seluruh atau sebagian basis data spasial baik dalam bentuk 

softcopy maupun hardcopy seperti halnya tabel, grafik, report, peta, dan 

lain sebagainya. 
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c. Data Manajemen (Penyimpanan dan pengambilan data)  

Sub sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-

tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sedemikian rupa 

hingga mudah dipanggil kembali, diupdate, dan diedit. 

d. Data Manipulasi dan Analisis 

Sub sistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat 

dihasilkan oleh SIG dan juga melakukan manipulasi dan pemodelan data 

untuk menghasilkan informasi yang diharapkan (Prahasta, 2009). 

 

Gambar 1. 1 Subsistem Sistem Informasi Geografi 

Sumber: (Prahasta, 2009) 

Subsistem SIG  juga dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 1. 2 Ilustrasi Uraian Sub Sistem SIG 

Sumber: (Prahasta, 2009) 

Input dalam penelitian ini berupa peta tematik, kemudian diproses 

menggunakan software ArcGIS dengan melakukan pengharkatan tiap 

parameter serta tumpang susun (overlay) sehingga menghasilkan output 

berupa peta indeks potensi lahan. 
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Data geografis pada dasarnya tersusun oleh dua komponen penting yaitu 

data spasial dan data atribut. Perbedaan antara dua jenis data tersebut adalah 

sebagai berikut ini:  

1. Data Spasial  

Data spasial adalah data yang bereferensi geografis atas representasi 

objek di bumi. Data spasial pada umumnya berdasarkan peta yang 

berisikan interpretasi dan proyeksi seluruh fenomena yang berada di 

bumi.  

2.Data Atribut  

Data atribut adalah data yang mendeskripsikan karakteristik atau 

fenomena yang dikandung pada suatu objek data dalam peta dan tidak 

mempunyai hubungan dengan posisi geografi. Data atribut dapat berupa 

informasi numerik, foto, narasi, dan lain sebagainya, yang diperoleh dari 

data statistik, pengukuran lapangan dan sensus, dan lain-lain.  

Peran SIG secara spesifik berikut ini: 

1.menyediakan struktur data untuk menyimpan dan mengolah data yang 

lebih  efisien termasuk untuk luasan yang besar, 

2. memungkinkan pengumpulan atau pemisahan data dengan skala yang 

berbeda, 

3. mendukung analisisi statistik spasial dari distribusi ekologi, 

4. menyediakan masukan data/parameter dalam pemodelan atau aplikasi 

model, 

5. meningkatkan kemampuan ekstraksi informasi dari penginderaan jauh 

(Prahasta, 2009). 

Salah satu metode dalam SIG adalah teknik tumpang susun (overlay). 

Sistem informasi geografi dapat dimanfaatkan dalam membantu 

penggabungan atau tumpang susun antara beberapa peta yang berbeda dan 

berpengaruh membentuk satuan pemetaan lahan. Penentuan arahan dan 

indeks potensi lahan pertanian akan memeberikan informasi lokasi potensi 

lahan pertanian.  
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1.2.1.5 Software ArcGIS 10.1 

Perangkat lunak ArcGIS 10.1 merupakan perangkat lunak SIG yang baru 

dari ESRI (Environmental Systems Research Institute), yang memungkinkan 

pengguna untuk memanfaatkan data dari berbagai format data.   Pengguna 

ArcGIS  dapat memanfaatkan fungsi desktop maupun jaringan, selain itu 

juga pengguna bisa memakai fungsi pada level ArcView, ArcEditor, ArcInfo 

dengan fasilitas ArcMap, ArcCatalog dan Toolbox. ArcMap merupakan 

aplikasi utama yang digunakan dalam ArcGIS yang digunakan untuk 

mengolah, memilih,mengedit dan mempublikasikan peta (Prahasta,2009). 

1.2.1.6 Tanaman Padi 

Tanaman padi (Oryza Sativa) termasuk famili tumbuhan gramineae atau 

rumput rumputan dengan batang tersusun dari beberapa ruas. Tanaman padi 

memiliki sifat merumpun, yang dalam waktu singkat bibit padi yang 

ditanam hanya satu batang dapat membentuk rumpun sejumlah 20 sampai 

30 anakan (Siregar, 1981). Kebutuhan air sangat penting untuk tanaman 

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

tanaman, memudahkan dalam penyerapan unsur hara dan juga karena sifat 

tanaman itu sendiri yang merupakan tanaman air. Penggenangan air dapat 

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

Produktivitas padi adalah hasil panen per satuan luas. 

1.2.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh dilakukan oleh Anggara 

Medika Chandranegara (2014) dengan judul “Analisis Pemetaan Indeks 

Potensi Lahan Di Kabupaten Magelang Menggunakan Sistem Informasi 

Geografis”. Tujuan penelitian Memetakan potensi lahan di Kabupaten 

Magelang dengan mengaplikasikan Sistem Informasi Geografi. Metode 

yang digunakan skoring dan overlay parameter- parameter indeks potensi 

lahan. Hasil penelitian berupa Peta Indeks Potensi Lahan Kabupaten 

Magelang. 
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Penelitian lainnya dilakukan oleh Gandes Hamranani (2014) dengan 

judul Analisis Potensi Lahan Pertanian Sawah Berdasarkan Indeks 

Potensi Lahan (IPL) Di Kabupaten Wonosobo. Tujuan penelitian 

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

mengetahui agihan keruangan potensi lahan sawah berdasarkan IPL di 

Kabupaten Wonosobo. Metode yang digunakan kuantitatif berjenjang 

dengan menggunakan teknik overlay. Hasil penelitian berupa Peta 

Potensi Lahan Sawah Kabupaten Wonosobo.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Akhmad Aziz Muttaqin (2016) 

dengan judul Analisis Potensi Lahan Pertanian (Produksi Pangan) 

Berdasarkan Nilai Indeks Potensi Lahan Kabupaten Bantul. Tujuan 

penelitian  membuat agihan kelas Indeks Potensi Lahan di daerah 

penelitian sebagai acuan besar kecilnya potensi lahan pertanian di 

wilayah tersebut,menganalisis agihan kelas Indeks Potensi Lahan di 

daerah penelitian, menganalisis kesesuaian agihan Indeks Potensi Lahan 

berdasarkan produktivitas (produksi pangan) di daerah penelitian. 

Metode yang digunakan Metode pendekatan kuantitatif berjenjang 

tertimbang dan tumpang susun (overlay). 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merujuk pada penelitian 

Gandes Hamranani (2014) dan Akhmad Aziz Muttaqin (2016) 

menggunakan metode yang sama kuantitatif berjenjang. Perbedaan 

penelitian terdapat pada  tujuan dan wilayah kajian. Tujuan penelitian 

peneliti untuk mengetahui Indeks Potensi Lahan (IPL) di Kabupaten 

Majalengka, mengetahui agihan keruangan potensi lahan sawah 

berdasarkan IPL di Kabupaten Majalengka dan menganalisis kesesuaian 

antara potensi lahan sawah dengan produktivitas padi di Kabupaten 

Majalengka. Penelitian Gandes Hamranani (2014) dilakukan di 

Kabupaten Wonosobo, penelitian Akhmad Aziz Muttaqin (2016) di 

Kabupaten Bantul sedangkan peneliti (2016) di Kabupaten Majalengka, 

setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. 
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Tabel 1. 2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Anggara 

Medika 

Chandranegara 

(2014) 

Analisis Pemetaan 

Indeks Potensi 

Lahan Di Kabupaten 

Magelang 

Menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis 

1. Memetakan potensi lahan di 

Kabupaten Magelang dengan 

mengaplikasikan Sistem 

Informasi Geografi  

Skoring dan 

Overlay parameter- 

parameter indeks 

potensi lahan 

Peta Indeks Potensi Lahan 

Kabupaten Magelang 

 

Gandes 

Hamranani       

( 2014) 

Analisis Potensi 

Lahan Pertanian 

Sawah Berdasarkan 

Indeks Potensi 

Lahan (IPL) Di 

Kabupaten 

Wonosobo 

1. Mengetahui Indeks Potensi 

Lahan (IPL) di Kabupaten 

Wonosobo   

2. Mengetahui agihan 

keruangan potensi lahan 

sawah berdasarkan IPL di 

Kabupaten Wonosobo. 

Kuantitatif 

berjenjang dengan 

menggunakan 

teknik overlay 

Peta Potensi Lahan Sawah 

Kabupaten Wonosobo 
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Akhmad Aziz 

Muttaqin 

(2016) 

Analisis Potensi 

Lahan Pertanian 

(Produksi Pangan) 

Berdasarkan Nilai 

Indeks Potensi 

Lahan Kabupaten 

Bantul 

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.  

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.  

Vivi Febrida 

Yentri (2016) * 

Analisis Potensi 

Lahan Padi Sawah 

di Kabupaten 

Majalengka Provinsi 

Jawa Barat 

 

1. menganalisis persebaran 

indeks potensi lahan di 

Kabupaten Majalengka 

2. menganalisis persebaran 

potensi lahan sawah 

berdasarkan nilai Indeks 

Potensi Lahan  di Kabupaten 

Majalengka 

3. menganalisis kesesuaian 

antara potensi lahan dengan 

produktivitas padi di 

Kabupaten Majalengka 

Skoring 

Kuantitatif 

Berjenjang 

Overlay 

Peta Indeks Potensi Lahan 

Kabupaten Majalengka 

Peta Potensi Lahan Sawah 

Kabupaten Majalengka 

Peta kesesuaian antara 

potensi lahan sawah dengan 

produktivitas padi di 

Kabupaten Majalengka 

 

*Peneliti 
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1.2.3      Kerangka Penelitian 

Kebutuhan lahan pertanian semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk juga meningkatkan 

kebutuhan lahan non pertanian  sehingga banyak terjadi konversi lahan 

pertanian ke non pertanian. Kabupaten Majalengka merupakan salah satu 

kabupaten yang sektor unggulannya di bidang pertanian. Luas lahan sawah di 

Kabupaten Majalengka mengalami penurunan tahun 2010-2015. Konversi 

lahan  jika tidak dikendalikan akan mempengaruhi produktivitas padi dan dapat 

berakibat pada ketersediaan pangan. Evaluasi dan penilaian lahan sawah secara 

baik memerlukan ketersediaan data yang lengkap tentang potensi  lahan sawah 

dan berbagai informasi pada daerah yang dikaji. Potensi lahan padi sawah 

merupakan data penting yang dapat digunakan dalam memberikan evaluasi dan 

informasi mengenai potensi lahan padi sawah  untuk dapat memanfaatkan 

lahan secara optimal. Gambar 1.3 menunjukkan alur pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan: 

 Pertumbuhan Penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan 

 Luas lahan sawah di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan karena 

konversi lahan 

 Konversi lahan  jika tidak dikendalikan akan mempengaruhi produktivitas padi 

dan dapat berakibat pada ketersediaan pangan 

 

Penggunaan lahan sawah Parameter Indeks Potensi Lahan: 

 Lereng 

 Litologi 

 Jenis Tanah 

 Hidrologi 

 Kerawanan Bencana 

 

 

Analisis potensi  lahan pertanian sawah berdasarkan 

Indeks Potensi Lahan 

Data Produktivitas Padi 

Gambar 1. 3 Bagan Alur Pemikiran 

Kesesuaian potensi lahan sawah terhadap produktivitas padi 
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1.3  Metode Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan 

dalam beberapa tahap yang terangkum dalam metode penelitian,berikut ini: 

1.3.1 Populasi/Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian analisis potensi lahan pertanian sawah berdasarkan 

indeks potensi lahan di kabupaten Majalengka adalah semua lahan pertanian 

sawah di Kabupaten Majalengka.  

1.3.2 Teknik Pengambilan Sampel  

  Teknik pengambilan sampel  yang digunakan dalam penelitian adalah 

purposive pampling mengambil satu objek untuk disurvei, yaitu lahan 

pertanian sawah berdasarkan kelas indeks potensi lahannya. Teknik 

pengambilan sampel secara  purposive sampling adalah pengambilan sampel 

yang dipilih yang menurut peneliti dapat didekati dan teknik ini mudah 

dilaksanakan. Teknik ini dipilih karena objek penelitian adalah lahan pertanian 

sawah merupakan populasi homogen dan tidak bersrata. 

1.3.3  Metode Pengumpulan Data 

Tahapan persiapan penelitian berupa studi pustaka dan pengumpulan data. 

Studi pustaka terhadap sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah survei instansional. Survei 

instansional dilakukan dengan mengambil data sekunder yang dibutuhkan 

untuk penelitian ke instansi  Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten 

Majalengka dan Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka.  

Data sekunder yang dibutuhkan berupa data lereng, data jenis tanah, data 

litologi, data hidrologi, data rawan bencana, data penggunaan lahan, dan data 

produktivitas padi di Kabupaten Majalengka.   
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1.3.4 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan  alat dan bahan serta data sebagai berikut : 

1.3.4.1 Alat  

1. Laptop Lenovo B490 digunakan untuk tempat pemrosesan data. 

2. Perangkat Lunak ArcGIS 10.1 yang telah terinstal digunakan untuk 

melakukan pengolahan data. 

3. Microsoft Office Word 2007 digunakan untuk melakukan pengolahan data. 

4. Microsoft Office Excel 2007 digunakan untuk melakukan pengolahan data 

5. Global Positioning System (GPS) berfungsi untuk mengetahui lokasi 

absolut objek yang diobservasi 

6. Kamera digunakan untuk mengambil gambar objek penelitian sehingga 

menggambarkan kondisi objek penelitian di lapangan 

1.3.4.2 Bahan 

Data yang digunakan  berupa data sekunder yang diperoleh dari Dinas Bina 

Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka yaitu :  

1. Data Kemiringan Lereng  Kabupaten Majalengka 

2. Data Litologi/Jenis Batuan  Kabupaten Majalengka  

3. Data  Jenis Tanah Kabupaten Majalengka  

4. Data Hidrologi Kabupaten Majalengka  

5. Data Rawan Bencana Banjir Kabupaten Majalengka  

6. Data  Penggunaanlahan Kabupaten Majalengka  

7. Data Produktivitas Padi Kabupaten Majalengka 

1.3.5  Metode Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari instansi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya 

Kabupaten Majalengka berupa  data sekunder dalam bentuk shapefile. Tiap- 

tiap data parameter diolah menjadi peta, yaitu peta lereng, peta litologi/jenis 

batuan, peta jenis tanah,  peta hidrologi, dan peta kerawanan bencana. Tiap-tiap 

peta parameter dilakukan pengharkatan  berdasarkan tabel acuan pengharkatan 

parameter indeks potensi lahan.  



20 

 

1.3.5.1 Pengharkatan/Skoring  

          a. Lereng  

Tabel 1. 3 Harkat Lereng 

Kode Kemiringan Lereng Lereng Harkat 

R1 0-5 % Datar – Landai 5 

R2 5-15% Berombak- 

bergelombang 

4 

R3 15-25% Berbukit Rendah 3 

R4 25-45% Berbukit 2 

R5 >45% Bergunung 1 

Sumber: Suharsono (1995 dalam Listumbinang, 2007) 

b. Litologi  

  Tabel 1. 4 Harkat Litologi 

Kode Litologi/ Jenis Batuan Harkat 

Lh Sedimen klastik  berbutir halus 2 

Lg Sedimen gamping dan metamorf 3 

Lk Sedimen klastik berbutir kasar 5 

Lb Batuan beku massif 5 

Ll Batuan gamping 5 

Lp Bahan piroklastik 8 

La Alluvium / Colluvium 10 

Sumber: Suharsono(1995 dalam Listumbinang, 2007) 
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c. Jenis Tanah  

  Tabel 1. 5 Harkat Jenis Tanah 

Kode Kelas 

Tekstur 

Jenis Tanah Harkat 

T1 Kasar Regosol,Litosol, Organosol 1 

T2 Agak Kasar Podsolik, Andosol 4 

T3 Sedang Aluvial Coklat, Mediteran 5 

T4 Agak Halus Glei Humus, Rensina, Podsol 3 

T5 Halus Grumusol,  

Latosol, Aluvial Kelabu 

2 

Sumber: Suharsono (1995 dalam Listumbinang, 2007) 

d. Hidrologi 

Tabel 1. 6 Harkat Hidrologi / Air Tanah 

Kode Air Tanah Harkat 

A1 Sangat Berpotensi 5 

A2 Berpotensi 4 

A3 Potensi Sedang 3 

A4 Kurang Berpotensi 2 

A5 Langka Air Tanah 0 

            Sumber: Suharsono(1995 dalam Listumbinang, 2007) dengan modifikasi 

e.Rawan Banjir 

           Tabel 1. 7 Harkat Banjir 

Kode Banjir Harkat 

B1 Sering Tergenang 0,6 

B2 Kadang Tergenang 0,7 

B3 Jarang Tergenang 0,8 

B4 Tidak Pernah Tergenang 1,0 

Sumber: Riyadi, 1999  
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1.3.5.2 Peta penggunaan lahan 

          Penggunaan lahan ialah setiap bentuk campur tangan manusia 

terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materil 

maupun spiritual (Arsyad, 1989). Penggunaan lahan dapat dikelompokkan 

ke dalam 2 golongan besar, yaitu penggunaan lahan pertanian dan 

penggunaan lahan non pertanian. Penggunaan lahan di Kabupaten 

Majalengka terdiri dari sawah, hutan negara, hutan rakyat, kolam, ladang, 

padang rumput, permukiman, perkebunan, rawa, sawah,tegalan, dan 

lainnya. Penelitian ini menggunakan penggunaan lahan sawah sebagai objek 

penelitian. 

1.3.5.3 Tumpang susun (Overlay) 

Proses tumpang susun atau overlay suatu data grafis adalah 

menggabungkan antara dua atau lebih data grafis baru yang memiliki satuan 

pemetaan (unit pemetaan) gabungan dari beberapa data grafis tersebut. 

Kemampuan analisa overlay dan ekstraksi data spasial dalam ArcGis 

disediakan dalam geoprocessing tools. Melakukan overlay pada parameter-

parameter yang ada, dapat dilakuan secara bersamaan sekaligus setelah di 

overlay dapat dilakukan langsung pengharkatan total. 

1.3.5.4 Analisis Indeks Potensi Lahan Metode Kuantitatif Berjenjang  

Skor dari tiap parameter tersebut kemudian dijumlahkan (pendekatan 

berjenjang), kecuali parameter kerawanan bencana, faktor kerawanan 

bencana ini merupakan faktor penghambat yang nantinya digunakan sebagai 

faktor pengali pada hasil penjumlahan skor dari parameter-parameter 

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

Perhitungan IPL dilakukan dengan cara menambahkan kolom (Add Field) 

terlebih dahulu, kemudian baru menjumlahkan harkat lereng, litologi, tanah, 

dan hidrologi. Semua harkat yang telah dijumlahkan dikalikan dengan faktor 

pembatasnya berupa harkat rawan banjir. Kelas indeks potensi lahan dapat 

diklasifikasikan setelah semua total harkat diketahui. Hasil analisis tersebut 

adalah unit satuan medan berupa indeks potensi lahan. 
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         Menghitung kelas indeks potensi lahan: 

 

SR: Sangat Rendah  6 - 9,9 

R  : Rendah              10- 13,9 

S  : Sedang               14 - 17,9 

T  : Tinggi               18- 21,9 

ST : Sangat Tinggi  22 - 25 

1.3.5.5 Pembuatan Peta Potensi Lahan Sawah 

Tumpangsusun (Overlay) peta penggunaan lahan sawah dengan peta 

indeks potensi lahan Kabupaten Majalengka.  

1.3.5.6 Pembuatan peta produktivitas padi 

Data produktivitas tanaman padi diperoleh dari Dinas Pertanian. Untuk 

membuat peta produktivitas padi  dengan cara join table yaitu 

menggabungkan data tabel produktivitas padi tiap kecamatan  dengan peta 

administrasi Kabupaten Majalengka berdasarkan kesamaan nama 

kecamatan. 

1.3.5.7 Pembuatan peta kesesuaian potensi lahan sawah dengan 

produktivitas padi 

Peta kesesuaian potensi lahan sawah dengan produktivitas padi 

dibuat dengan cara overlay antara peta potensi lahan sawah kabupaten 

Majalengka dengan peta produktivitas padi sawah Kabupaten Majalengka. 

Untuk memperoleh informasi kesesuaian potensi lahan sawah terhadap 

produktivitas padi sawah, satuan pemetaannya harus sama, yaitu satuan 

pemetaan administrasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemprosesan 

dalam Sistem Informasi Geografi. Satuan wilayah administrasi yang 

digunakan adalah kecamatan. Potensi lahan per kecamatan dihitung 
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menggunakan metode rata-rata tertimbang. Metode ini merupakan 

penjumlahan nilai IPL yang terdapat pada suatu kecamatan. 

(Patmawati,2015) 

Potensi Lahan Kertajati =(
𝐿 𝑃𝑜 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 1

𝐿𝐾𝑒𝑐 𝐴
× 𝐻 𝑃𝑜𝑡 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 1 ) + (

𝐿 𝑃𝑜𝑡 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 1

𝐿 𝐾𝑒𝑐 𝐴
×

𝐻 𝑃𝑜𝑡 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 1)+.. 

                      Kecamatan A                                                    Kecamatan A 

 

 

 

Gambar 1. 4 Penentuan Potensi Lahan Per Kecamatan 

1.3.6  Metode Analisis Data 

Metode analisis data berisi tahapan dalam melakukan analisa hasil 

penelitian yang terdiri dari dari analisis deskriptif,analisis sistem informasi 

geografi, dan analisis spasial. Analisis deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan informasi dari peta tiap parameter indeks potensi lahan di 

Kabupaten Majalengka. Analisis peta tiap parameter berupa lereng, litologi, 

jenis tanah, hidrologi dan kerawanan bencana dilakukan dengan melihat 

klasifikasi berdasarkan harkat tiap parameter.  Penjelasan mengenai persebaran 

nilai indeks potensi lahan dan persebaran potensi lahan sawah berdasarkan nilai 

indeks potensi lahan  di kabupaten majalengka dan kesesuaian potensi lahan 

sawah terhadap produktivitas padi di Kabupaten Majalengka 

Analisis SIG digunakan untuk menganalisa proses pengolahan 

menggunakan SIG yaitu skoring dan overlay serta pendekatan kuantitatif 

berjenjang. Analisis spasial digunakan untuk memberikan sebaran keruangan 

potensi lahan sawah di Kabupaten Majalengka. 

 

        Potensi lahan a  

Potensi lahan a 

Potensi lahan b 

 

Potensi 

lahan c 
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Peta Lereng Peta Litologi Peta Jenis Tanah Peta Hidrologi Peta Kerawanan Bencana 

Skoring 

Overlay 

Peta Penggunaan Lahan Sawah Peta Indeks Potensi Lahan 

Klasifikasi 

Overlay 

Peta  Potensi Lahan Sawah Kabupaten 

Majalengka 

Keterangan: 

                  Input 

                  Proses 

                 Output 

Gambar 1. 5 Diagram Alir Penelitian 

 

Peta Produktivitas Padi 

Overlay 

Peta kesesuaian potensi lahan sawah terhadap 

produktivitas padi di Kabupaten Majalengka 

  



26 

 

1.4  Batasan Operasional 

Lahan  adalah suatu wilayah atau daerah yang ada di permukaan bumi yang 

mempunyai sifat agak tetap atau pengulangan sifat-sifat dari biosfer secara 

vertikal diatas maupun di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer, tanah, 

geologi, geomorfologi, hidrologi, tumbuhan dan binatang, serta hasil kegiatan 

manusia masa lampau ataupun masa sekarang (FAO,1976). 

Pertanian merupakan kegiatan atau usaha yang meliputi budidaya tanaman 

pangan (padi dan palawija) dan hortikultura, perkebunan, perikanan, 

kehutanan, peternakan (BPS, 2006). 

Lahan pertanian pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha 

pertanian pangan guna menghasilkan makanan pokok bagi kemandirian, 

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

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh 

pematang (galengan), saluran untuk menahan / menyalurkan air, yang 

biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau 

status lahan tersebut (BPS Majalengka). 

Indeks Potensi Lahan adalah upaya penilaian lahan sesuai potensinya. 

Suharsono(1995 dalam Halengkara, 2007). Proses relatif lahan untuk 

kegunaan umum yang dinyatakan dalam angka. Semakin tinggi nilai indeks 

potensi lahan, semakin tinggi nilai potensi lahannya. 

Padi Sawah adalah padi yang ditanam di lahan sawah 

 Produktivitas padi adalah hasil panen per satuan luas  

Sistem Informasi Geografi adalah kumpulan yang terorganisasi dari 

perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personil, yang 

dirancang secara efisisen untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, 

memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang 

bereferensi geografis. (ESRI, 1990) 
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