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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persoalan mengenai lahan dan pemanfaatannya seringkali muncul 

bersamaan dengan perkembangan suatu kawasan. Semakin besar dan 

berkembang suatu kawasan, maka semakin berkembang pula permasalahan 

yang muncul. Salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian 

lahan terhadap jenis penggunaannya. Potensi fisik lahan yang secara kuantitas 

tidak akan bertambah, sedangkan pertumbuhan penduduk senantiasa 

mengalami perkembangan yang cukup pesat dari waktu ke waktu. 

Pertumbuhan penduduk secara tidak langsung akan meningkatkan 

pembangunan, sehingga kebutuhan akan lahan mengalami peningkatan pula. 

Penggunaan lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan wilayah. 

Kenampakan penggunaan lahan selalu berubah-ubah berdasarkan waktu. 

Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara sistematik dan non-

sistematik. Perubahan sistematik terjadi dengan ditandai oleh fenomena yang 

berulang, yakni tipe perubahan penggunaan lahan pada lokasi yang sama. 

Kecenderungan perubahan ini dapat ditunjukkan dengan sebuah peta. 

Perubahan non-sistematik terjadi karena kenampakan luasan lahan yang 

mungkin bertambah, berkurang, ataupun tetap. Perubahan ini ditimbulkan 

karena adanya aktifitas manusia. 

Penggunaan lahan yang baik harus memperhatikan keterbatasan fisik 

lahan karena setiap lahan memiliki kemampuan dan karakteristik yang 

berbeda-beda guna mendukung penggunaannya. Pemanfaatan lahan di 

Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007 dan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007. Peraturan-

peraturan tersebut mengatur sedemikian rupa tentang pemanfaatan ruang dan 

lahan (arahan fungsi kawasan). Undang-undang tersebut dijadikan pedoman 

dalam penyusunan arahan fungsi kawasan, tujuannya agar kondisi lahan sesuai 

dengan peruntukannya dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan di daerah 

konservasi atau lindung. Akibat dari penggunaan lahan yang tidak sesuai
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dengan arahan fungsi kawasan akan berdampak pada ketidakseimbangan 

ekologi dan berpotensi bencana. Penetapan fungsi kawasan sangat penting 

guna menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan lingkungan, sehingga dapat 

meningkatan keselamatan, kesejahteraan serta kenyamanan hidup. 

Dilihat dari kondisi geografis wilayah Kabupaten Pati  teletak pada posisi 

11015’ - 11115’ BT dan 625’ - 700’ LS serta memiliki luas wilayah 

158.023 ha (Pati Dalam Angka, 2015). Kabupaten Pati memiliki variasi bentuk 

lahan, antara lain berupa permukiman, tegalan, tambak, kawasan karst, hutan, 

sawah dan kebun. Bentuk penyusun lahan tersebut tersebar di kawasan dataran 

rendah hingga dataran tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Pati. Wilayah 

dataran rendah meliputu daerah pinggiran yang berada daerah pantai  

sedangkan dataran tinggi berada di lereng Gunung Muria dan Gunung Karst. 

Kabupaten Pati merupakan daerah saat ini mengalami peningkatan yang 

sangat pesat dari jumlah penduduk. Terhitung dari sensus penduduk yang 

dimulai pada tahun 1990, penduduk Kabupaten Pati selalu mengalami 

penikatan sekitar 7% setiap 10 tahun. Dilihat pada tahun 1990 Kabupaten Pati 

memiliki jumlah penduduk sebesar 1.064.058 jiwa. Pada tahun 2000 penduduk 

Kabupaten Pati mengalami peningkatan sebesar 84.489 jiwa, sehingga jumlah 

penduduknya menjadi 1.148.543 jiwa. Perubahan jumlah  penduduk Kabupaten 

Pati terus mengalami peningkatan pada tahun 2010 sejumlah 1.190.933 jiwa. 

Tahun 2014 BPS Kabupaten Pati mencatat jumlah penduduk Kabupaten Pati 

sebesar 1.225.594 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. 

Tabel. 1.1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Pati 

NO Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 1990 1.064.058 

2 2000 1.148.543 

3 2010 1.190.933 

4 2014 1.225.594 

Sumber: Pati Dalam Angka 2015 
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Pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan 

semakin meningkat, sementara itu ketersediaan akan lahan kosong semakin 

sedikit. Kondisi ini dapat dilihat dari perubahan tata guna lahan Kabupaten Pati 

yang terus mengalami perubahan seiring adanya pertumbuhan jumlah 

penduduk. Terhitung pada tahun 2007 sampai 2010 banyak terjadi perubahan 

pada luas lahan (Data Spasial Kabupaten Pati tahun 2007 dan 2010). Pada 

tahun 2007 luas permukiman sebesar 20.796,4 ha, sedangkan pada tahun 2010 

sebesar 20.801,7 ha. Perubahan lahan tidak terjadi pada permukiman, tetapi 

hutan, kebun, sawah irigasi, sawah tadah hujan serta tegalan juga mengalami 

perubahan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut. 

Tabel. 1.2 Data Luasan Tata Guna Lahan Kabupaten Pati 

NO Tata Guna Lahan 
Luas (ha) 

2007 2010 

1 Air Laut 4,6 4,8 

2 Air Tawar 417,8 417,4 

3 Belukar/Semak 2.676,3 2.664,9 

4 Empang 10.231,8 10.247,2 

5 Penggaraman 253,5 253,5 

6 Hutan 2.327,2 2.227,4 

7 Kebun 22.593,0 22.660,6 

8 Permukiman 20.823 20.828,3 

9 Rumput 934,4 996,9 

10 Sawah Irigasi 59.463,1 59.482,4 

11 Sawah Tadah Hujan 10.572,7 10.568,8 

12 Tegalan 27.723,0 27.671,2 

Sumber: Data Spasial Tata Guna Lahan BAPPEDA Kab. Pati Tahun 2007 dan 

2010. 

Adanya fenomena tersebut maka perlu dilakukan evaluasi penggunaan 

lahan yang ada terhadap arahan fungsi kawasan. Tujuannya mengurangi resiko 

terjadinya ketidak sesuaian lahan terhadap arahan fungsi kawasan yang ada di 

wilayah Kabupaten Pati. Fenomena ketidak sesuaian lahan di Kabupaten Pati  
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banyak terjadi dikawasan lindung dan kawasan tidak sesuai dengan 

peruntukannya. Salah satu fenomena yang terjadi di daerah kawasan karst 

Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambak Kromo, serta daerah yang berada di 

kawasan lereng Muria Kecamatan Gembong, Tlogowungu, Gunung Wungkal 

dan Cluwak. Di kawasan karst terjadi pembangunan pemukiman di daerah 

yang tidak sesuai dengan peruntukannya salah satunya kemiringan lerengnya. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Pembangunan Pemukiman di Daerah Lereng Curam 

Kasus yang terjadi di kawasan lereng Muria yaitu, banyaknya alih fungsi 

lahan yang dulunya sebagai kawasan penyangga hutan lindung sekarang 

dijadikan lahan kebun dan tegalan, serta banyak permukiman yang tidak 

sesuai dengan arahan fungsi kawasan dan peruntukannya. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan 1.3 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 dan 1.3 Alih Fungsi lahan dan Permukiman di Lereng Gunung Muria 

Identifikasi lahan sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah 

penggunaan lahan yang ada sudah sesuai dengan arahan fungsi kawasan. 

Pemanfaatan teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis 

merupakan jalan keluar untuk mengetahui masalah tersebut. Melalui 
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Pengindraan Jauh dapat dilakukan pengumpulan data pada suatu daerah tanpa 

harus mendatangi secara langsung daerah yang dikaji agar dapat menghemat 

waktu dan biaya. Pembuatan rumusan tentang arahan fungsi kawasan terhadap 

penggunaan lahan di Kabupaten Pati akan lebih efektif dan efisien apabila 

informasinya dapat disajikan secara spasial, sehingga batas-batas serta posisi 

untuk setiap daerah dan jenis lahan dapat diketahui dengan pasti. Sistem 

Informasi Geografis merupakan metode yang paling cocok digunakan untuk 

mengolah dan menganalisis data spasial, attribute dan informasi lainnya. 

Tujuannya untuk memudahkan mengetahui penggunaan lahan yang tidak 

sesuai dan sesuai dengan arahan fungsi kawasan secara cepat dan akurat. Dari 

latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka disusun sebuah penelitian 

dengan judul “Analisis Kesesuaian Arahan Fungsi Kawasan Terhadap  

Penggunaan Lahan dengan Pemanfaatan SIG di Kabupaten Pati Tahun 

2015”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dalam 

penelitian ini diperoleh rumuasan masalah sebagai berikut : 

1. bagaimana arahan fungsi kawasan di Kabupaten Pati tahun 2015, 

2. bagaimana agihan penggunaan lahan wilayah Kabupaten Pati tahun  2015, 

dan 

3. bagaimana kesesuaian antara arahan fungsi kawasan terhadap penggunaan 

lahan di wilayah Kabupaten Pati tahun 2015. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalahan yang telah diungkapkan, 

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. mengetahui arahan fungsi kawasan di wilayah Kabupaten Pati tahun 2015,  

2. mengetahui kondisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Pati tahun 

2015, dan 

3. menganalisis kesesuaian antara arahan fungsi kawasan terhadap 

penggunaan lahan di Kabupaten Pati tahun 2015. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

ilmu pengetahuaan khususnya geografi dalam bidang pemetaan dan 

analisis kewilayahan dengan menggunakan sistem informasi geografis. 

b. Memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam penyelesaian 

program sarjana (S1) di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai arahan dan informasi kepada masyarakat agar 

memperhatikan kondisi fungsi lahan sehingga tidak terjadi kesalahan 

dalam pemanfaatan lahan. 

3. Bagi Instansi Pemerintahan 

Memberikan Informasi mengenahi kondisi penggunaan lahan yang 

sesuai maupun tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan, sehingga dapat 

digunaka sebagai pertimbangan atau rujukan untuk mengambil kebijakan 

dalam proses pemanfaatan lahan. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Lahan 

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, 

tanah, air dan vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada 

pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil 

kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, 

pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi 

(FAO dalam Arsyad, 1989). 
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Menurut (FAO dalam Arsyad, 1989), 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 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. 

f. Fungsi pengendalian 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 social seperti olahraga dan rekreasi. 
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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. 

1.5.1.2 Sifat Lahan 

Sebagai mana yang diungkapkan oleh Arsyad (1989), “sifat lahan 

merupakan atribut atau keadaan unsur-unsur lahan yang dapat diukur atau 

diperkirakan, seperti tekstur tanah, struktur tanah, jumlah curah hujan, 

distribusi hujan, temperatur, darinase tanah, jenis vegetasi dan sebagainya. 

Sifat lahan merupakan suatu penciri dari segala sesuatu yang terdapat di 

lahan tersebut yang merupakan pembeda dari suatu lahan yang lainnya. Sifat 

lahan menunjukkan bagaimana kemungkinan penampilan lahan jika 

digunakan untuk suatu penggunaan lahan. Sifat lahan menentukan atau 

mempengaruhi keadaan yaitu bagaimana ketersediaan air, peredaran udara, 

perkembangan akan kepekaan erosi, ketersediaan unsur hara, dan 

sebagainya. Prilaku lahan yang menentukan pertumbuhan tersebut disebut 

kualitas lahan. 

Sifat-sifat lahan terdiri dari beberapa bagian yaitu karakteristik lahan, 

kualitas lahan, pembatas lahan, persyaratan penggunaan lahan, perbaikan 

lahan (Jamulya dan Woro Suprojo, 1993). 

a. Karakteristik lahan 

Karakteristik lahan adalah suatu parameter lahan yang dapat diukur atau 

diestimasi, misalnya kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah dan 

struktur tanah. Satuan parameter lahan dalam survei sumbar daya lahan 

pada umumnya disertai deskripsi karakteristik lahan. 
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b. Kualitas lahan 

Kualitas lahan mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan untuk 

penggunaan tertentu. Kualitas lahan dinilai atas dasar karakteristik lahan 

yang berpengaruh. Suatu karakteristik lahan yang dapat berpengaruh 

pada suatu kualitas lahan tertentu, tetapi tidak dapat berpengaruh pada 

kualitas lahan lainnya. 

c. Pembatas lahan 

Pembatas lahan merupakan faktor pembatas jika tidak atau hampir tidak 

dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh produksi yang optimal 

dan pengelolaan dari suatu penggunaan lahan tertentu. Pembatas lahan 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) pembatas lahan permanen, 

pembatas lahan yang tidak dapat diperbaiki dengan usaha-usaha 

perbaikan lahan (land improvement), dan (2) pembatas lahan semetara, 

pembatas lahan yang dapat diperbaiaki dengan cara pengelolaaan lahan. 

d. Persyaratan penggunaan lahan 

Persyaratan penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

bagian yaitu: 

1) persyaratan ekologikal, contohnya ketersediaan air, ketersediaan unsur 

hara, ketersediaan oksigen, resiko banjir, temperature, kelembapan 

udara dan periode kering. 

2) persyaratan pengelolaan, contohnya persiapan pembibitan dan 

mekanisasi selama panen. 

3) persyaratan konservasi, contohnya control erosi, komplen tanah, 

resiko pembentukan kulit tanah. 

4) Persyaratan perbaikan, contohnya pengeringan lahan, tanggap 

pemupukan. 

e. Perbaikan lahan 

Perbaikan lahan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki 

kualitas lahan pada sebidang lahan untuk mendapatkan keuntungan 

dalam meningkatkan produksi pertanian. Perbaikan lahan mutlak 
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dilakukan agar kulaitas lahan dapat terus terjaga dan bermanfaat bagi 

generasi yang akan datang. 

1.5.1.3 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan (landuse) adalah setiap bentuk intervensi (campur 

tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik materil maupun spiritual (Vink, 1975 dalam Gandasasmita, 

2001). Penggunaan lahan berhubungan dengan kegiatan manusia pada suatu 

bidang lahan, sedangkan penutupan lahan lebih merupakan perwujudan fisik 

obyek-obyek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan kegiatan manusia 

terhadap obyek-obyek tersebut. Contoh pada penggunaan lahan untuk 

permukiman yang terdiri atas permukiman, rerumputan, dan pepohonan. 

Sistem penggunaan lahan dikelompokkan menjadi dua kelompok 

besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non 

pertanian. Penggunaan lahan pertanian antara lain tegalan, sawah, ladang, 

kebun, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung dan sebagainya. 

Penggunaan lahan non pertanian antara lain penggunaan lahan perkotaan 

atau pedesaaan, industri, rekreasi, pertambangan dan sebagainya (Arsyad, 

1989). 

1.5.1.4  Fungsi Kawasan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang menyebutkan bahwa: “Kawasan adalah wilayah yang 

memiliki fungsi utama lindung atau budidaya”. Adanya variasi penyusunan 

lahan yang berupa batuan, tanah, kemiringan lereng dan penggunaan lahan 

menyebabkan terjadinya perbedaan sifat dan karakteristik lahan. Perbedaan 

ini mengakibatkan pada setiap lahan mempunyai daya dukung dan daya 

tampung yang berbeda. Artinya, setiap lahan mempunyai fungsi kawasan 

tersendiri dalam kelestarian lingkungan hidup (Nugraha, dkk 2006). 

Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT), 

Departemen Kehutanan (1986) membagi lahan berdasarkan karakteristik 

fisik DAS yang terdiri dari kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan 
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harian rata-rata. Berdasarkan karakteristik tersebut maka ditentukan fungsi 

kawasannya dengan cara scoring, sehingga dapat dihasilkan kawasan 

lindung, kawasan penyangga, dan kawasan budidaya yang dapat dibedakan 

lagi menjadi budidaya tanaman tahunan dan budidaya tanaman semusim. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 2007 

menyebutkan bahwa “kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan 

dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 

mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan”. Fungsi utama 

kawasan lindung adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan 

untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah 

intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (Nugraha, dkk 2006). 

Fungsi kawasan lindung ini selain melindungi kawasan setempat juga 

memberi perlindungan kawasan di bawahnya (Departemen Kehutanan, 

1997). Berdasarkan fungsi tersebut maka penggunaan lahan yang 

diperbolehkan adalah pengolahan lahan dengan tanpa pengolahan tanah dan 

dilarang melakukan penebangan vegetasi hutan (Nugraha, dkk 2006). 

Kawasan penyangga adalah kawasan yang ditetapkan untuk 

menopang keberadaan kawasan lindung sehingga fungsi lindungnya tetap 

terjaga (Nugraha, dkk 2006). Kawasan penyangga ini merupakan batas 

antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan yang 

diperbolehkan hutan tanaman rakyat atau kebun dengan sistem wanatani 

dengan pengolahan lahan sangat minim. Kawasan budidaya adalah kawasan 

yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 

kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan 

sumberdaya buatan (Nugraha, dkk 2006). Kawasan budidaya dibedakan 

menjadi kawasan budidaya tanaman tahunan dan kawasan budidaya 

tanaman semusim. Kawasan budidaya tanaman tahunan adalah kawasan 

budidaya yang diusahakan dengan tanaman tahunan, seperti hutan produksi, 

perkebunan, dan tanaman buah-buahan, sedangkan kawasan budidaya 

semusim adalah kawasan budidaya yang diusahakan dengan tanaman 
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semusim atau setahun, khususnya tanaman pangan (Departemen 

Kehutanan,1997). 

1.5.1.5 Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

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

diperoleh dengan menggunakan alat tampa kontak langsung terhadap obyek, 

daerah, atau gejala yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1990). Dewasa ini 

bidang penginderaan jauh telah menjadi semacam kerangka kerja 

(framework) dalam menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan aspek 

ruang (lokasi atau area), lingkungan dan kewilayahan (regional). 

Perkembanganya meliputi skala sangat besar (lingkungan sempit) hingga 

skala kecil (lingkungan luas). 

Perekaman Bumi di dalam penginderaan jauh dapat dilakukan secara 

fotografik yang hasilnya berupa rekaman dalam bentuk gambar (analog) 

sedangkan perekaman secara elektronik menghasilkan data digital 

(numerical) yang berupa pixel. Data analog berupa gambaran citra digital 

yang diperoleh dari hasil rekaman obyek di permukaan bumi oleh satelit. 

Interpretasi citra merupakan kegiatan menaksir, mengkaji, 

mengidentifikasi, dan mengenali obyek pada citra. Interpretasi citra terdapat 

dua kegiatan utama yaitu pengenalan obyek dan pemanfaatan informasi. 

Langkah-langkah yang biasanya dilakukan untuk memperoleh data 

pengindraan jauh adalah menditeksi dan menganalisis obyek pada citra. 

Pengenalan obyek merupakan bagian penting dalam interpretasi citra. 

Prinsip pengenalan obyek pada citra didasarkan pada penyelidikan 

karakteristik obyek yang terdapat pada citra. Berbagai karakteristik untuk 

mengenali obyek pada citra disebut unsur interpretasi citra, antara lain 

berikut ini. 
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 Rona dan Warna  

Tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan obyek pada citra, sedangkan 

warna ialah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan 

spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. 

 Bentuk    

Merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau 

kerangka suatu obyek. 

 Ukuran 

Merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi lereng 

dan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala, karena itu dalam 

memanfaatkan ukuran sebagai interpretasi citra, harus selalu diingat 

skalanya. 

 Tekstur 

Frekwensi perubahan rona pada citra. Ada juga yang mengatakan bahwa 

tekstur pengulangan pada rona kelompok obyek yang terlalu kecil untuk 

dibedakan secara individual. 

 Pola   

Susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak obyek 

bentukan manusia dan bagi beberapa obyek alamiah. 

 Bayangan 

Menyembunyikan obyek yang berada di daerah gelap. 

 Situs 

Letak suatu obyek terhadap objek lain di sekitarnya, misalnya 

permukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, 

tanggul alam atau sepanjang tepi jalan. 

 Asosiasi   

Keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. 
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1.5.1.6 Sistem Informasi Geografis 

a) Definisi Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis adalah sistem komputer yang digunakan 

untuk mengumpulkan, mengintregasikan dan menganalisa informasi-

informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Berdasarkan 

penalitian di atas bahwa SIG dirancang  untuk membentuk suatu data yang 

terorganisasi dari berbagai data keruangan dan data atribut  yang 

mempunyai Geo Code dalam suatu basis data agar dapat dengan mudah 

dimanfaatkan dan dianalisis (Damers dalam Prahasta, 2002). 

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data 

pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan 

akhirnya memetakan hasilnya. Data yang diolah pada SIG adalah data 

spasial yaitu sebuah data yang berorientasigeografis dan merupakan lokasi 

yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. 

Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, 

kondisi, tren, pola dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan 

SIG dengan sistem informasi lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 1.4 beriku ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Sub Sistem SIG (Prahasta, 2002) 
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Keterangan : 

a. Data Input (Data Masukan) 

Sistem ini bertugas untuk mengkumpulkan data dan mempersiapkan data 

spasial dan data atribut dari berbagai sumber. Sub sistem ini juga yang 

bertugas dan bertanggung jawab mengkonversi atau mentransformasikan 

format-format data-data aslinya kedalam format yang digunakanoleh 

SIG. 

b. Data Manajemen (Pengolahan data) 

Sub sistem mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut 

kedalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, 

diperbaharuhi dan diedit. Sub sistem ini dapat menimbun data dan 

menarik kembali dari arsip data dasar, juga dapat melakukan perbaikan 

data dengan menambah, mengurangi maupun memperbaharuhi data input 

yang jelah dimasukkan kemudian dikelompokkan dan disesuaikan 

dengan jenis datanya, baik data spasial maupu data atributnya. 

c. Data Manipulasi dan Analisis 

Sub Sistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan 

oleh SIG, selain itu sub sistem ini juga melakukan manipulasi dan 

pemodelan data untuk menghasilkan manipulasi data yang diharapkan. 

Data yang telah termenejemen dengan baik diolah dan dianalisis sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh pembuat maupun pengguna. 

d. Data Output (Data Keluaran) 

Sub sistem ini manampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau 

sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk 

hardcopy, seperti: tabel, grafik, peta dan lain-lain. 
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b) Jenis Data dalam SIG 

a. Data Spasial 

Data dalam SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang 

berorientasi geografis , memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar 

referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda 

dengan data lain, yaitu informasi lokasi (spasial) dan informasi deskriptif 

(atribut) yang dijelaskan berikut ini. 

1. informasi lokasi (spasial), berkaitan dengan suatu koordinat baik 

koordinat geografis (lintang dan bujur) dan koordinat XYZ, termasuk 

diantaranya informasi datum dan proyeksi, dan 

2. informasi deskriptif (atribut) atau informasi non spasial, suatu lokasi 

yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan, contohnya: Jenis 

lahan, jenis vegetasi, populasi, luasan dan sebagainya. 

b. Format Data Spasial 

Format dalam bahasa komputer berarti bentuk dan kode penyimpanan 

data yang berbeda antara file satu dengan lainnya. Data SIG dalam data 

spasial dapat dibedakan menjadi dua format berikut ini. 

1. Data Vektor 

Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam 

garis, area atau poligon (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal 

dan berakhir pada titik yang sama ), titik dan nodes (merupakan titik 

berpotongan antara dua buah garis). Keuntungan dari format data vektor 

adalah ketepatan dalam mepresentasikan fitur titik, batasan dan garis 

lurus. Gunanya untuk menganalisis yang membutuhkan ketepatan posisi. 

Data vector juga dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan 

spasial dari beberapa fitur. 

2. Data Raster 

Data raster (sel grid) adalah data dihasilkan dari sistem Penginderaan 

Jauh. Pada data raster, obyek geografis direpresentasikan sebagai struktur 

sel grid yang disebut dengan pixel (picture element). Resolusi data raster 
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tergantung pada ukuran pixelnya, semakin gambar di zoom pixel semakin 

terihat jelas. 

Masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Pemilihan format data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan 

penggunaan, serta kemudahan dalam melakukan analisis. Data vektor relatif 

lebih ekonomis dalam hal ukuran file dan presisi dalam lokasi, tetapi sangat 

sulit untuk digunakan dalam komputasi matematik. Berbeda dengan data 

raster biasanya membutuhkan file ruang penyimpanan yang lebih besar dan 

presisi lokasinya lebih rendah, tetapi lebih mudah digunakan secara 

matematik. 

1.5.1.7 Pemetaan 

Ilmu pemetaan adalah cabang dari ilmu geografi yang mempelajari 

masalah pemetaan meliputi pembuatan peta sampai memproduksi peta, 

pembacaan peta, penggunaan peta, penafsiran peta dan analisis peta. Peta 

sendiri merupakan suatu representasi atau gambaran unsur-unsur atau 

kenampakan-kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan Bumi atau 

yang ada kaitannya dengan permukaan Bumi atau benda-benda angkasa, 

dan umumnya digambarkan pada suwatu bidang datar dan diperkecil atau 

diskalakan (Juhadi dan Setiyowati, 2001). Peta dapat digolongkan menjadi 

beberapa macam menurut bentuk peta, isi peta.skala peta, tujuan atau fungsi 

peta, simbol peta, tema peta, dan sebagainya. Menurut Bos, ES, 1977 

(Juhadi dan Setiyowati, 2001) mengelompokan peta ke tiga golongan, yaitu 

menurut isi peta, skala peta, kegunaan peta. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya dilaksanakan oleh Mousafi Juniasandi 

Rukmana (2012) menghasilkan arahan fungsi kawasan lahan di Sub DAS 

Opak hulu dan Penggunaan Lahan eksisting daerah sub DAS Opak hulu. 

Metode yang digunakan untuk menghasilkan arahan fungsi kawasan dengan 

cara skoring dari beberapa parameter peta yaitu peta jenis tanah, peta lereng 

dan peta curah hujan. Penggunaan lahan eksisting daerah sub DAS Opak 
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hulu didapat dari data citra ALOS AVNIR-2 dan WorldView2. Tahap 

selanjutnya melakukan proses tumpang susun (overlay) arahan fungsi 

kawasan lahan dengan penggunaan lahan eksisting, sehingga akan terlihat 

daerah yang sesuai dan tidak sesuai tehadap fungsi kawasan. Hasil 

penelitiam selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini. 

Penelitian sebelumnya yang hampir mirip dengan penelitian yang 

dibuat dilaksanakan oleh Fitrianti (2013) menghasilkan peta kesesuaian 

lahan Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan peta penggunaan 

lahan Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Metode yang digunakan 

berupa tumpang susun data kuantitatif menggunakan Sistem Informasi 

Geografis. Kesesuaian lahan penelitian ini di peroleh dengan cara 

pemberian skor pada masing – masing parameter. Penggunaan lahan 

diperoleh dari data sekunder Bappeda Kabupaten Tanggamus. Hasil 

penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini. 
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Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

No Judul Penelitian Tahun Nama Peneliti Tempat Tujuan Hasil 

1 Kesesuaian penggunaan lahan 

berdasarkan tinggkat kerawanan 

longsor di Kabupaten Semarang 

2010 

(Tesis) 

Yuniarto Dwi S  Kabupaten 

Semarang 

Mengkaji kesesuaian pola-

pola dan penggunaan lahan 

yang didasarkan pada tingkat 

kerawanan longsor di 

abupaten Semarang. 

 

Rekomendasi 

pengembangan 

pemanfaatan lahan yang 

sesuai dengan daya dukung 

lingkungan 

2 Pemodelan arahan fungsi kawasan 

lahan untuk evaluasi penggunaan 

lahan eksisting menggunakan data 

penginderaan jauh sub daerah 

aliran sungai opak hulu 

2012 

(Skripsi) 

Mousafi 

Juniasandi 

Rukmana 

Sub DAS 

opak hulu 

- Memberikan masukan berupa 

informasi spasial bagi para 

stakeholder atau 

pemerintahsetempat dalam 

mengelola dan memantau 

rencana tata ruang wilayah 

yang telah ditetapkan. 

 

- Peta fungsi kawasan di 

sub DAS opak hulu. 

- Analisis evaluasi 

penggunaan lahan 

terhadap arahan fungsi 

kawasan sub DAS opak 

hulu. 
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No Judul Penelitian Tahun 
Nama 

 Peneliti 
Tempat Tujuan Hasil 

3 Pemetaan arahan fungsi 

pemanfaatan lahan untuk kawasan 

lindung di Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus 

2013 

(Skripsi) 

Fitrianti Kecamatan 

Gisting 

Kabupaten 

Tanggamus 

Mengkasji pemianfaatan lahan 

di kawasan hutan lindung 

kecamatan gisting kabupaten 

tanggamus 

- Analisia dan Peta 

kesesuaian lahan 

Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus 

4 Analisis spasial kesesuaian lahan 

wilayah pesisir Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur dengan SIG  

2015 

(Skripsi) 

Sri Rezeki 

Mokodompit 

Kabipaten 

Bolaang 

Mongondow 

Timur (studi 

kasusu Kec. 

Tutuyan) 

Mengkaji kondisi lahan di 

wilayah pesisir Kabupaten 

Bolaang Mongondow Timur 

dengan fungsi Kawasan 

- Peta Kesesuaian lahan 

dirinci menurut jenis 

penggunaan lahan 

- Analisis tiap penggunaan 

lahan terhadap fungsi 

kawasan  

5 Analisis Kesesuaian Arahan 

Fungsi Kawasan Terhadap 

Penggunaan Lahan dengan 

Memanfaatkan SIG di Kabupaten 

Pati Tahun 2015 

2016 

(Skripsi) 

Ahmad Duri Kabupaten 

Pati 

- Mengetahui arahan fungsi 

kawasan di Kab. Pati 

- Mengetahui kondisi 

Penggunaan lahan di Kab. Pati 

tahun 2015 

- Menganalisis kesesuaian 

antara arahan fungsi kawasan 

dengan penggunaan lahan di 

Kab. Pati tahun 2015 

- Peta arahan fungsi 

kawasa Kab. Pati 

- Peta Penggunaan lahan 

eksisting Kab.Pati tahun 

2015  

- Analisis Peta kesesuaian 

arahan fungsi kawasan 

terhadap penggunaan 

lahan  

Sumber: Hasil Penelitian Jurnal skripsi
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Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah kajian ruang penelitian 

yang memiliki cakupan daerah lebih luas, serta menampilkan penggunaan 

lahan exsisting di daerah kajian. Metode survei dengan pendekatan analisis 

kuatitatif berjenjang menjadikan perbedaan analisis dengan penelitian 

sebelumnya. Teknik penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dikerjakan oleh Mousafi Juniasandi Rukmana yaitu teknik overlay atau 

tumpang susun beberapa parameter tetapi memiliki perbedaan pada parameter 

pembuatan arahan fungsi kawasan. Hasil dan pembahasan menampilkan data-

data lebih rinci sehingga lebih mudah dalam melakukan analisis. 

1.6 Kerangka Penelitian 

Lahan di permukaan bumi banyak digunakan untuk segala jenis aktifitas 

manusia, seperti permukiman, lahan pertanian, hutan lindung dan objek wisata. 

Penggunaan lahan semakin lama mengalami pertumbuhan serta perubahan. 

Faktor yang memicu pertumbuhan serta perubahan salah satunya adalah 

pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut akan 

mempengaruhi kondisi kawasan yang ada pada suatau wilayah. Keadaan 

demikian mendorong penduduk merambah ke kawasan penyangga dan 

kawasan lindung yang dijadikan sebagai lahan pertanian, kebun, tegalan dan 

pemukiman.  

Pembuatan faktor lingkungan penggunaan lahan diperoleh dari proses 

dijitasi dan interpretasi citra Quickbird 2012 dan citra Google Earth 2015 yang 

bertujuan mendapatkan data penggunaan lahan terbaru. Proses selanjutnya 

membuatan peta arahan fungsi kawasan diperoleh berdasarkan tiga parameter 

peta, yaitu peta kemiringan lereng di buat menggunakan data ASTER GDEM2, 

sedangkan peta jenis tanah dan peta curah hujan yang diperoleh dari data 

sekunder. Ketiga peta tersebut dilakukan proses pemberian scoring atau harkat 

menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. Tahapan berikutnya melakukan 

tumpang susun (overlay) menggunakan program GIS untuk mendapatkan peta 

Arahan Fungsi Kawasan. Proses selanjutnya membuat peta kesesuaian 

penggunaan lahan dengan cara komparasi  peta penggunaan lahan dengan peta 
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arahan fungsi kawasan dengan cara tumpang susun (overlay) tujuanya, untuk 

mendapatkan data lokasi yang tidak sesuai dan sesuai di wilayah penelitian. 

Tahap terakhir melakukan proses analisis data dari peta kesesuaian penggunaan 

lahan. 

1.7 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan analisis 

kuantitatif berjenjang. Data-data diproses menggunakan Skor yang sudah 

ditentukan. Pengharkatan berjenjang ini dilakukan tiap unsur pada parameter 

agar sesuai dengan besaran kontribusi tiap unsur terhadap model yang 

dikembangkan. Teknik yang digunakan dalam penenelitian ini adalah 

mengintegrasikan hasil pengolahan data penginderaan jauh dengan analisis 

sistem informasi geografis menggunakan teknik overlay atau tumpang susun 

beberapa parameter yaitu curah hujan, kemiringan lereng dan jenis tanah 

hasilnya akan berupa peta arahan fungsi kawasan. Data penginderaan jauh 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra Quickbird 2012 dan citra 

Google Earth 2015. Citra tersebut akan menghasilkan informasi berupa 

penggunaan lahan eksisting (terbaru) untuk bahan overlay dengan peta arahan 

fungsi kawasan, sehingga menghasilkan peta kesesuaian penggunaan lahan. 

Metode selanjutnya menggunakan pendekatan survei lapangan dengan cara 

observasi untuk membutikan dan membenarkan hasil penelitian dengan 

keadaan nyata di lapangan. Metode sampling yang digunakan dalam 

melakukan survei lapangan yaitu purposive sampling. 

1.7.1 Pemilihan Daerah Penelitian 

Daerah yang menjadi obyek penelitian adalah Kabupaten Pati, dipilih 

karena Kabupaten Pati merupakan daerah yang mengalami pertumbuhan 

dari segi jumlah penduduk dan perekonomian. Secara topografi wilayah 

Kabupaten Pati berada didataran tinggi serta di dataran rendah yang 

memungkinkan memiliki bentuk lahan yang komplet. Pertumbuhan daerah 

akan berpengaruh pada kondisi lahan yang ada. Hal demikian akan 

menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan lahan di daerah. Kasus 

yang terjadi di daerah Kabupaten Pati adalah, berkurangnya fungsi kawasan 
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lindung dari tahun ke tahun (Pati Dalam Angka, 2015). Adanya kasus 

tersebut membutikan adanya jenis penggunaan lahan yang tidak sesuai 

dengan fungsi kawasan yang ada. 

1.7.2 Tahapan Penelitian 

1.7.2.1 Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah mencari berbagai literatur, buku-buku dan 

bacaan lain yang mendukung pelaksanaan penelitian. Tahapan ini dilakukan 

pemahaman tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian dari 

berbagai sumber, meliputi buku, jurnal, serta penelitian sebelumnya. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memahami permasalahan yang terjadi di 

daerah penelitian sehingga tema diangkat sesuai dengan permasalahan. 

1.7.2.2 Variabel Penelitian  

Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis 

variabel, yaitu: Arahan Fungsi Kawasan dan Penggunaan Lahan.  

1. Variabel Arahan fungsi kawasan dalam penelitian ini memberikan 

informasi mengenahi petunjuk pemanfaatan lahan yang sesuai dengan 

kondisi fisik lahan yang diwakili oleh aspek curah hujan, jenis tanah dan 

kemiringan lereng. Pemanfaatan lahan tersebut akan diperoleh empat 

kategarori, yaitu: kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan 

budidaya tanaman tahunan dan kawasan budidaya tanaman semusim. 

2. Variabel penggunaan lahan eksisting (terbaru) dalam penelitian ini 

berupa semua jenis lahan yang ada di daerah penelitaian dengan 

memberikan informasi luas masing – masing  jenis lahan.  

1.7.2.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan gambaran mengenahi suatu keadaan yang dikaitkan 

dengan tempat dan waktu. Data digunakan sebagi dasar dalam melakukan 

suatu analisis dalam suatu penelitian dan berfungsi sebagi alat bantu dalam 

pengambilan keputusan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dibedakan menjadi 2 (dua), berikut ini. 

1. Data Sekunder 
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui instansi yang 

terkait. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik 

dokumentasi, yaitu mencatat dan mempelajari data-data statistik serta tata 

ruang, yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data 

sekunder, yang antara lain mencerminkan kondisi umum wilayah 

penelitian. Penelitian ini data skunder diperoleh dari BAPPEDA (Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pati dan BPS 

(Bandan Pusat Statistik) Kabupaten Pati. Data – data tersebut antara lain 

berupa peta dan data dalam angka terbaru Kabupaten Pati. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini. 

Tabel 1.4.Data Sekunder Penelitian 

NO Sumber Data Jenis Data Keterangan 

1 BAPPEDA  

Citra Quickbird 

tahun 2012 

Untuk membuat Peta 

Penggunaan Lahan 

Kumpulan Peta RBI 

Kab. Pati skala 

1:25.000 

Untuk mengetahui batas 

administrasi, jaringan 

jalan dan sungai Peta Administrasi 

Kab. Pati 

Peta Jenis Tanah 

Untuk membuat Peta 

Arahan Fungsi kawasan 

Peta Curah Hujan 

2 
ASTER 

GDEM 2 

Peta Kemiringan 

Lereng 

3 BPS  
Buku dalam Angka 

Kab. Pati tahun 2015 

Untuk memperoleh data 

tentang jumlah penduduk  

 Sumber: Data penelitian sekunder 
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2. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan 

pengukuran dan penelitian langsung dilapangan. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, yaitu melakukan 

pengamatan langsung dilapangan dari data hasil penelitian. Data yang 

dibutuhkan berupa foto atau dokumentasi lahan yang tidak sesuai atau 

sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Teknik untuk pengambilan sampel 

untuk data primer dengan cara purposive sampling. 

1.7.3 Teknik Pengolahan Data dan Analisis 

1.7.3.1  Pembuatan Peta Dasar 

Peta dasar dalam penelitian ini diperoleh dari peta yang diturunkan 

dari kumpulan Peta RBI Kabupaten Pati skala 1:25.000 dan Peta Tematik 

Administrasi Kabupaten Pati yang diolah secara spasial menggunakan 

softwere GIS (Arc GIS 10.1). Hasil yang didapat yaitu batas administrasi 

kabupaten dan kecamatan serta jaringan jalan. Proses pembuatannya dengan 

cara melakukan dijitasi secara on-screem, peta dasar ini selanjutnya 

digunakan sebagai acuan dan pembatasan daerah penelitian. 

1.7.3.2  Interprestasi Citra Quickbird dan citra Google Earth 2015 

Interprestasi menggunakan citra Quickbird tahun 2012 dan citra 

Google Earth 2015 dilakukan untuk menginterprestasi penggunaan lahan 

dan mengklasifikasikannya berdasarkan klasifikasi yang dipakai sesuai 

dengan tingkat informasi yang ingin dicapai. Deliniasi dan klasifikasi 

penggunaan lahan yang bertujuan untuk membedakan jenis lahan. Data citra 

Quickbird dan citra Google Earth 2015 diproses bertujuan untuk 

mendapatkan faktor lingkungan yang berupa Penggunaan Lahan dan 

Jaringan Sungai terbaru. Pengolahannya dengan cara digitasi secara on-

screen menggunakan softwere GIS (ArcGIS 10.1) 
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1.7.3.3  Pembuatan Peta Arahan Fungsi Kawasan 

Peta Arahan Fungsi Kawasan dibuat dengan cara  menggunakan 

tehnik pendekatan secara kuantitatif berjenjang yaitu  skoring (pemberian 

skor). Skor diberikan pada setiap parameter kriteria penetapan arahan fungsi 

kawasan yaitu peta jenis tanah, peta curah hujan dan peta kemiringan lereng.  

1. Peta Kemiringan lereng 

Kemiringan lereng merupakan variasi perubahan permukaam bumi 

secara global, regional atau dikhususkan dalam bentuk suatu wilayah 

tertentu. Kemiringan lereng berpengaruh terhadap penentuan fungsi 

kawasan. Semakin curam lereng pada suatu kawasan, maka kawasan 

tersebut tidak boleh dijadikan sebagai kawasan budidaya. Pemanfaatan 

lahan yang tidak sesuai dapat menyebabkan tingkat erosi yang tinggi 

pada kawasan yang memiliki lereng curam. Kemiringan lereng di daerah 

kajian penelitian dibuat dengan menggunakan data kontur dengan 

menggunakan interval (Ci) 12,5 meter. Data kontur diperoleh dari data 

ASTER GDEM 2 yang diolah menggunakan GIS. Pembuatan kemiringan 

lereng dari kontur menggunakan tool slope yang ada dalam softwere GIS 

(ArcGIS 10.1), sehingga menghasilkan banyak data kelas. Tahap akhir 

melakukan reklasifikasi kelas menjadi lima kelas dengan mengikuti 

acuan kelasifikasi yang telah ditentukan. Lebih jetalasnya untuk 

klasifikasi dan nilai skor kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 1.5 

berikut ini. 

Tabel 1.5 Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Kemiringan Lereng 

NO Kelas Kelerengan (%) Klasifikasi  Skor 

1 I 0 – 8 Datar 20 

2 II 8 – 15 Landai 40 

3 III 15 – 25 Agak Curam 60 

4 IV 25 – 40 Curam 80 

5 V > 40 Sangat Curam 100 

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 
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Tabel tersebut menunjukan pembagian klasifikasi skor lereng untuk 

setiap kelas lereng. Semakin tinggi kelas, semakin tinggi nilai kemiringan 

lereng, maka semakin tinggi pula skor yang ditetapkan. Asumsinya 

kemiringan lereng yang semakin tinggi akan lebih berpotensi terhadap 

bencana longgor. Lereng semakin curam maka kecepatan aliran air 

permukaan meningkat, sehingga kekuatan aliran untuk mengangkut tanah 

juga semakin tinggi. 

2. Peta Jenis Tanah 

Jenis tanah dibentuk pada lingkungan fisiografis dan proses yang 

sama. Jenis tanah yang dapat memberikan hasil maksimal terhadap 

penggunaannya merupakan jenis tanah yang memiliki tingkat kesuburan 

yang tinggi. Jenis tanah yang mempunyai kesuburan yang tinggi tetapi 

hasil produksinya rendah, disebabkan karena faktor produksi lainnya 

menghambat pertumbuhan tanaman. Jenis tanah digunakan sebagai salah 

satu parameter dalam menentukan arahan fungsi kawasan berdasarkan 

resistensi tanah terhadap erosi oleh aliran air. Pada suatu daerah terdapat 

jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi, maka daerah pemanfaatan 

lahan di daerah tersebut tidak dibenarkan sebagai kawasan budidaya. 

Lebih jelasnya untuk klasifikasi dan nilai skor jenis tanah dapat dilihat 

pada Tabel 1.6 berikut ini. 
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Tabel 1.6 Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Jenis Tanah 

NO Kelas Jenis Tanah Klasifikasi Skor 

1 I Aluvial, Glei, Planosol, Hidromoft, 

laterik air tanah. 

Tidak Peka 15 

2 II Latosol. Kurang Peka 30 

3 III Brown forest soil, non calcic brown 

mediteran, Kambisol. 

Agak Peka 45 

4 IV Andosol, Laterit, Grumusol, 

Podsol, Podsolic. 

Peka 60 

5 V Regosol, Litosol, Organosol, 

Rensina. 

Sangat Peka 75 

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 

Tabel tersebut menunjukan pembagian dan skor setiap jenis tanah. 

Klasifikasi dalam hal ini berdasarkan tingkat kepekaan tanah terhadap 

erosi. Semakin tinggi kepekaan tanah, maka semakin tinggi pula skor 

yang diterapkan, contoh tanah regosol memiliki nilai skor yang tinggi 

dikarenakan jenis tanah ini bertekstur pasir, serta daya ikat terhadap air 

rendah, sehingga menyebabkan proses aliran air lebih cepat lolos, hal itu 

menyebabkan tanah ikut terangkut bersama laju aliran sehingga 

menimbulkan erosi. 

3. Peta Curah Hujan 

Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah 

datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi (mm) di 

atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, runoff, dan 

infiltrasi. Curah hujan dibatasi sebagai tinggi air hujan (dalam mm) yang 

diterima di permukaan sebelum mengalami aliran permukaan, evaporasi, 

dan peresapan/perembesan ke dalam tanah. Curah hujan berperan sebagai 

media angkut dalam proses erosi. Peluang terjadinya erosi dipengaruhi 

oleh besar kecilnya curah hujan, semakin tinggi curah hujan, maka 

peluang untuk terjadi erosi semakin besar, dan sebaliknya. Lebih jelasnya 
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untuk klasifikasi dan nilai skor intensitas curah hujan dilihat pada Tabel 

1.7 berikut ini 

Tabel 1.7 Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Intensitas Hujan Harian 

 Rata-  Rata  

No Kelas Intensitas Hujan (mm/hari) Klasifikasi Skor 

1 I 0 – 13,6 Sangat rendah 10 

2 II 13,6 – 20,7 Rendah 20 

3 III 20,7 – 27,7 Sedang 30 

4 IV 27,7 – 34,8 Tinggi 40 

5 V > 34,8 Sangat Tinggi 50 

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 

Tabel tersebut menunjukan  pembagian klasifikasi dan skor untuk 

nilai intensitas hujan harian, dengan selang terendah yakni 0-13,6 mm/hr 

sampai selang tertinggi ≥34,8. Intensitas curah hujan yakni menunjukkan 

banyaknyacurah hujan persatuan waktu. Semakin tinggi nilai intensitas 

hujan, maka semakin tinggi pula skor yang ditetapkan. Asumsinya bahwa 

nilai intensitas hujan yang semakin tinggi akan berpotensi terhadap 

longsor lebih besar. 

4. Peta Arahan Fungsi Kawasan 

Pembuatan Peta Arahan Fungsi Kawasan dalam hal ini diperoleh 

dari penjumlahan skor total dari parameter arahan fungsi kawasan yaitu 

peta kemiringan lereng, peta jenis tanah dan peta curah hujan dengan 

formula sebagai berikut. 

AFK = KL + JT + CH 

Keterangan: 

AFK = Skor Total Arahan Fungsi Kawasan 

KL  = Skor Kemiringan Lereng 

JT  = Skor Jenis tanah 

CH  = Skor Curah Hujan 

Formula tersebut diolah menggunakan sistem GIS (ArcGIS 10.1) 

dengan menggunakan teknik overlay (tumpang susun) sehigga data dari 
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seluruh parameter dapat memberikan informasi data baru berupa data 

arahan fungsi kawasan. Data yang berupa jumlah skor dilakukan 

klasifikasi menjadi beberapa kriteria yang telah ditentukan sebagai 

berikut, yaitu: kawasani lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya 

tanaman tahunan, dan kawasan  budidaya tanaman semusim dan 

permukiman. Lebih jelasnya untuk skor kreteria penetapan kawasan 

lindung dan budidaya dilihat pada Tabel 1.8 berikut ini. 

Tabel 1.8. Skor Kreteria Penetapan Kawasan Lindung dan Budidaya 

No Fungsi Kawasan Total Skor 

1 Kawasan Lindung ≥ 175 

2 Kawasan Penyangga 125 – 174 

3 Kawasan Budidaya Tanaman Tahuanan < 124 

4 Kawasan Tanaman Semusim dan 

Permukiman 

< 124 dan lereng < 8% 

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007  

Tabel di atas menunjukkan pembagian klasifikasi arahan fungsi 

kawasan yang di tetapkan berdasarkan besaran nilai skor kemampuan 

lahan. Fungsi kawasan berdasarkan kreteria tersebut dibagi berikut ini. 

1. Kawasan Lindung 

Satuan lahan ditetapkan sebagai kawasan lindung, apabila besarnya 

skor kemampuan lahannya ≥ 175, atau memenuhi salah satu syarat 

berikut : 

a. Mempunyai kemiringan lahan lebih dari 40%. 

b. Jenis tanahnya sangat peka terhadap erosi(regosol, litosol, 

organosol dan renzina) dengan kemiringan lapangan lebih dari 

15%. 

c. Merupakan jalur pengaman aliran air/sungai yaiytu sekurang-

kurangnya 100 meter di kiri-kanan sungai besar dan 50 meter kiri-

kanan anak sungai. 

d. Merupakan pelindungan danau/waduk, yaitu 50-100 meter 

sekeliling danau/waduk. 
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e. Mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan 

laut. 

f. Merupakan kawasan taman nasional yang lokasinya telah 

ditetapkan oleh pemerintah. 

g. Guna keperluan/ kepentingan khusus dan ditetapkan sebagai 

kawasan lindung (flora, fauna, cagar budaya). 

2. Kawasan Penyanggga 

Satuan lahan ditetapkan sebagai kawasan penyangga apabila besar 

nilai skor kemampuan lahannya sebesar 125 – 174 dan atau memenuhi 

kreteria umum sebagai berikut : 

a. Keadaan fisik suatu lahan memungkinkan untuk dilakukan 

budidaya secara ekonomis. 

b. Lokasinya secara ekonomis mudah di kembangkan sebagai 

kawasan penyangga. 

c. Tidak merugikan dilihat dari segi ekologi/lingkungan hidup bila 

dikembangkan sebagai kawasan penyangga. 

3. Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan 

Satuan lahan ditetapkan sebagai kawasan budidaya tanaman tahunan 

apabila besar nilai skor kemampuan lahannya < 124 serta mimiliki 

tingkat kemiringan lahan 15 – 40 % dan memenuhi kriteria umum 

seperti kawasan fungsi penyangga. 

4. Kawasan Budidaya Tanaman Semusim 

Untuk kawasan permukiman, selain memiliki nilai kemampuan lahan 

maksimal 124 dan memenuhi kriteria tersebut diatas secara micro 

lahanya memiliki kemiringan tidak lebih dari 8%. 

1.7.3.4 Penyusunan Model untuk Kesesuaian Penggunaan Lahan 

Pemodelan untuk kesesuaian penggunaan lahan ini dilakukan dengan 

cara mengoverlaykan peta arahan fungsi kawasan dengan peta penggunaan 

lahan. Peta tersebut akan memberikan sebuah informasi penggunaan lahan 

yang sesuai dan tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Bentuk 
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perbandingan matriks antara penggunaan lahan dan arahan fungsi kawasan 

dapat dilihat pada Tabel 1.9 berikut ini. 

Tabel 1.9 Matriks Penggunaan Lahan dan Arahan Fungsi Kawasan 

NO 
Penggunaan lahan 

Eksisting 
KL KP KBTT KBTS 

1 Hutan S TS TS TS 

2 Permukiman TS TS S S 

3 Tambak TS TS TS S 

4 Tegalan TS TS TS S 

5 Perairan S S S S 

6 Kebun TS S S TS 

7 Sawah TS TS TS S 

Sumber: Pengamatan empiris di lapangan 2015 

Keterangan: 

KL : Kawasan Lindung 

KP : Kawasan Penyangga 

KBTT : Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan 

KBTS : Kawasan Budidaya Tanaman Semusim 

S : Sesuai 

TS : Tidak Sesuai 

Pengisian didasarkan pada kecocokan suatu bentuk penggunaan lahan 

terhadap empat arahan fungsi kawasan yang ada. Sesuai apabila penggunaan 

yang ada, tidak merusak fungsi kawasan dan memang diperuntukkan untuk 

lahan tersebut. Penggunaan lahan tidak sesuai apabila jenis lahan yang ada, 

dapat merusak lahan dan fungsi kawasan dibawahnya. 

Hasil matriks peta kesesuaian penggunaan lahan yang telah dibuat, 

selanjutnya dilakukan perhitungan luasan masing-masing tingkat 

kesesuaian. Perhitungan ini berfungsi untuk mempermudah dalam 

melakukan analisis data dalam penelitian ini. 
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1.7.3.5 Tahap Survei Lapangan 

Tahapan ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian. Teknik yang 

digunakan untuk pengambilan sampel dalam survei berupa teknik purposive 

sampling yaitu pengambilan semple secara bertujuan. Tujuan survai 

penelitian ini untuk mendokumentasikan jenis lahan yang sesuai dan tidak 

sesuai. 

1.7.3.6 Tahap Analisis Data 

Analisis data diawali dengan membuat peta penggunaan lahan 

eksisting (terbaru) dengan mengguna sumber dari citra satelite Quickbird 

2012 dan koreksi dari google earth 2015. Selanjutnya melakukan analisis 

SIG kuantitatif berjenjang berupa pengharkatan (Skor) pada peta parameter  

yaitu, peta lereng, peta jenis tanah dan peta curah hujan tujuanya agar dapat 

dilakukan proses tumpang susun (overlay). Analisis berikutnya 

menggunakan metode overlay peta, yang dilakukan secara bertahap. Tahap 

pertama yaitu tumpang susun (overlay) peta jenis tanah, kemiringan lereng, 

dan curah hujan, yang telah diberikan harkat sehingga akan menghasilkan 

peta arahan fungsi kawasan. Tahap kedua yaitu mengkomparasi peta arahan 

fungsi kawasan dengan peta penggunaan lahan dengan cara tumpang sunsun 

(overlay) yang memperlihatkan kondisi lahan sesuai dan tidak sesuai. Hasil 

dari komparasi peta tersebut, akan menghasilkan peta kesesuaian 

penggunaan lahan. Analisis data deskriptif dilakukan guna mendeskripsikan 

hasil pemetaan, hasil pengamatan, dan hasil analisis sehingga data hasil 

penelitian lebih mudah dipahami maknanya. Lebih jelasnya dapat dilihat 

Gambar 1.5 berikut ini.  
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Keterangan: 

 = Sumber Data 

 = Data 

 = Proses 

 = Hasil 
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1.8 Batasan Operasional 

1. Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterprestasikan (Marst dan Sopian Effendi, 1981). 

2. Kesesuaian  lahan adalah sebagai hal sesuai dan tidak sesuainya tanah 

untuk pemanfaatan tertentu (Kamus Penetaan Ruang 2009). 

3. Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan 

vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap 

penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu 

dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga 

hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi (FAO dalam Arsyad, 1989). 

4. Penggunaan Lahan adalah setiap bentuk intervensi (campur tangan) 

manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

materil maupun spiritual (Vink, 1975 dalam Gandasasmita, 2001). 

5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 

budidaya (Undang-undang Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 2007). 

6. Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang suatu obyek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang 

diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, derah atau 

fenomena yang dikaji (Lillesand & Kiefer, 1999). 

7. Siatem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem komputer yang 

digunakan untuk mengumpulkan, mengintregasikan dan menganalisa 

informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi (Damers 

dalam Prahasta, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 


