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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Pengantar 

1.1.1  Latar Belakang 

Penggunaan lahan merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya lahan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan jumlah perubahan lahan 

selalu ada setiap tahunnya, namun terkadang peningkatan ini tidak 

mempertimbangkan kondisi dan keadaan lahan yang tersedia. Tidak terkontrolnya 

perubahan dan peningkatan penggunaan lahan yang ada beresiko terhadap ekologi 

yang ada. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan lahan, 

akan berpotensi terhadap terlampauinya daya dukung lingkungan. 

Penentuan kemampuan lahan merupakan suatu tahap awal dalam 

pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Menurut Arsyad (2010) klasifikasi 

kemampuan lahan adalah penilaian lahan (komponen-komponen lahan) secara 

sistematik dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas 

sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaan lahan 

lestari. Hal ini menjadi sebuah acuan dalam pemanfaatan lahan, sehingga tetap 

mendapatkan hasil yang optimum dan tetap menjaga kelestarian ekologi.  

Penggunaan lahan dibagi menjadi dua golongan yaitu penggunaan lahan 

pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian (Arsyad, 2010). Dalam kasus ini 

klasifikasi kemampuan lahan akan lebih khusus untuk penggunaan lahan 

pertanian. Lahan yang diperuntukan untuk bidang pertanian harus tepat, karena 

apabila tidak sesuai dengan potensi, maka hasil pertanian juga tidak akan 

maksimal bahkan akan menimbulakn kerugian. 

Sumberdaya lahan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (selanjutnya 

dinyatakan dengan singkatan DAS)   mudah mengalami degradasi akibat erosi.
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 Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya lahan di wilayah hulu DAS 

mempunyai peranan yang semakin penting, terutama dalam upaya 

pemanfaatannya secara berkelanjutan. World Bank (1993), menyatakan bahwa 

kerusakan sumberdaya lahan di bagian hulu DAS akan menurunkan produktivitas 

lahan, dan selanjutnya akan mempengaruhi fungsi produksi, fungsi ekologis, serta 

fungsi hidrologis. Konservasi lahan merupakan bagian dari upaya pengelolaan 

lahan secara berkelanjutan. Ungkapan paling sederhana konservasi lahan adalah 

tindakan penggunaan lahan sebagaimana mestinya, artinya lahan digunakan 

sesuai dengan kelas kemampuannya dan menghindar-kannya dari kerusakan. 

Daerah Aliran Sungai Jono yang merupakan bagian dari DAS Opak, yang 

terletak di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

memiliki luas 512,5 Ha. Lahan pada kawasan DAS jenis penggunaan lahannya 

sebagian besar merupakan lahan pertanian intensif. Lahan pertanian musiman 

yang memiliki presentasi 43,3% dari luas total DAS atau sebesar 221,2 ha. 

(Setiawan, 2015). Sisanya berupa kebun campuran, ladang, lahan kosong dan 

permukiman. Detail luas penggunaan lahan dijelaskan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1. 1. Presentase Luas Penggunaan Lahan Di DAS Jono 

Penggunaan Lahan Luas (Ha) Presentase (%) 

Kebun (tebu) 32,6 6,36 

Belukar 22,4 4,38 

Kebun campuran 166,8 32,54 

Lahan yang belum dimanfaatkan 0,3 0,07 

Permukiman 68,5 13,37 

Sawah irigasi 25,3 4,94 

Sawah tadah hujan 138,8 27,08 

Tegalan 57,8 11,28 

Total luas penggunaan lahan 512,5 100 

Sumber : Setiawan (2015) 

Pemanfaatan lahan pertanian di DAS Jono  merata mulai dari lahan datar, 

sampai dengan  lahan dengan kondisi kemiringan yang sangat curam. Kondisi 

seperti ini yang menjadi daya tarik peneliti melakukan kajian di DAS Jono.  Tabel 

1.2 menunjukkan jenis pengunaan lahan dengan kondisi kemiringan lereng di 

DAS Jono. 
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Tabel 1. 2. Kondisi Penggunaan Lahan di DAS Jono  

Kemiringan Lereng Tipe Relief Keterangan Luas Luas (%) 

Agak Curam 
Bergelombang - Berbukit 

(13% - 20%) 

Permukiman 7.11 1.39 

Sawah Irigasi 0.11 0.02 

Kebun Campuran 12.31 2.41 

Tanah Ladang 6.77 1.32 

Sawah Tadah Hujan 20.69 4.04 

Kebun 0.25 0.05 

Belukar 20.19 3.94 

Agak Miring 
Bergelombang  
(8.% - 13%) 

Permukiman 13.36 2.61 

Kebun Campuran 4.27 0.83 

Tanah Ladang 2.69 0.53 

Sawah Tadah Hujan 13.68 2.67 

Belukar 2.24 0.44 

Curam Berbukit (20% - 55%) 

Permukiman 28.82 5.63 

Kebun Campuran 81.30 15.88 

Tanah Ladang 22.86 4.47 

Sawah Tadah Hujan 52.45 10.24 

Kebun 0.20 0.04 

Datar 
Datar-Hampir Datar 

 (0% - 3%) 

Permukiman 2.73 0.53 

Sawah Irigasi 24.77 4.84 

Kebun Campuran 0.11 0.02 

Sawah Tadah Hujan 21.90 4.28 

Kebun 21.24 4.15 

Landai Berombak (3% - 8%) 

Permukiman 13.29 2.60 

Sawah Irigasi 0.42 0.08 

Kebun Campuran 3.33 0.65 

Sawah Tadah Hujan 11.08 2.16 

Lahan Kosong 0.34 0.07 

Kebun 10.89 2.13 

Sangat Curam Bergunung Terjal (>65%) 

Permukiman 3.07 0.60 

Kebun Campuran 65.37 12.77 

Tanah Ladang 25.68 5.02 

Sawah Tadah Hujan 18.88 3.69 

Sumber : Setiawan (2015) 

Dalam mejaga kelestarian sumberdaya alam perlu  dilakukan klasifikasi 

kemampuan lahan di kawasan DAS. Pemanfaatan lahan yang tidak 

memperhatikan kondisi lahan akan menimbulkan berbagai masalah seperti 

bencana dan  produktifitas dari hasil pertanian tidak maskimal. Kondisi seperti ini 
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sangat dikhawatirkan bila terjadi terus menerus yang akan menyebabkan lahan 

menjadi kritis akibat penurunan kesuburan dan produktivitas tanah. Dengan 

dilakukan penelitian kemampuan lahan di kawasan in akan berfungsi sebagai 

dasar dalam menggunakan lahannya.   

Penggunaan lahan berdasarkan kemampuan lahan akan lebih baik, dengan 

produktiftas  hasil pertanian yang tinggi dan  juga mengurangi resiko bencana 

alam seperti longsor dan erosi serta tetap menjaga kelestarian ekologi DAS Jono 

sendiri. Pengelolaan DAS terkait konservasi dan pemanfaatan lahan merupakan 

hal penting dalam menjaga ekologi DAS. Analisis kemampuan lahan nantinya 

akan dijadikan acuan dalam pengelolaan DAS Jono, sehingga resiko-resiko dan 

kerusakan lahan berkurang.    

1.1.2  Perumusan Masalah 

Daerah Aliran Sungai salah satu kawasan yang perlu dilakukan klasifikasi 

kemampuan lahan.  DAS merupakan ekosistem yang di dalamnya terdapat 

interaksi antara biotik, abiotik dan manusia. Pengelolaan DAS terkait konservasi 

dan pemanfaatan lahan merupakan hal penting dalam menjaga ekologinya. Dalam 

penelitian ini mengambil lokasi di DAS Jono dikarenakan adanya penggunaan 

lahan dibidang pertanian dan permasalahan pemanfaatan lahan  di DAS Jono yang 

kurang melihat potensi yang ada, menjadi daya tarik untuk dilakukan klasifikasi 

kemampuan lahan di lokasi ini.  Hal ini bertujuan agar menjaga ekosistem dan 

kelestarian di DAS Jono.  

Klasifikasi kemampuan lahan  berfungsi untuk menilai lahan yang berpotensi   

yang dapat digunakan untuk lahan pertanian secara lestari. Lahan pertanian 

dengan mempertimbangkan kemampuan lahannya akan meningkatkan hasil 

panen dan menjaga kondisi lahannya.  Uraian tentang latar belakang  dapat 

dirumuskan dalam pertanyaan : 

1. Bagaimana kelas kemampuan lahan untuk lahan pertanian di DAS Jono ? 

2. Bagaimana arahan penggunaan lahan dan pengelolaan tanah yang sesuai 

dengan kemampuan lahannya di DAS Jono? 
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1.1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menentukan kelas kemampuan  lahan untuk pertanian di DAS Jono 

2. Menganalisis arahan penggunaan lahan bidang pertanian berdasarkan 

kemampuan lahan terhadap lahan di DAS Jono. 

1.1.4  Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penggunaan dan 

pemanfataan lahan di DAS Jono. Dengan mempertimbangkan kondisi lahan berupa 

kemampuan lahan yang ada akan meningkatkan hasil pada sektor pertanian dan 

mengurangi resiko kerusakan dari kawasan DAS Jono. Dengan diketahuinya 

kemampuan lahannya, dapat ditentukan arahan penggunaan lahan di kawasan DAS 

Jono yang sesuai dengan kemampuan lahan sehingga hasil yang diperoleh dari 

penggunaan lahan seperti hasil pertanian akan baik dan maksmal serta tetap 

menjaga kelestarian kawasan.   

1.2  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1  Telaah Pustaka 

1.2.1.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

DAS merupakan wilayah di permukaan bumi yang berupa cekungan 

dengan pembatas topografi memiliki fungsi sebagai penangkap air hujan dan 

mengalirkannya ke satu outlet (Seyhan, 1976 dalam Seyhan, 1990). Seyhan 

(1990) dalam Asdak (2010) menjelaskan bahwa sistem DAS terbentuk karena 

adanya interaksi beberapa faktor yang ada di dalamnya. Faktor-faktor tersebut 

yaitu faktor iklim, geomorfologi, hidrologi, dan tata guna lahan. Faktor tersebut 

membentuk karakteristik DAS dan mengontrol proses di DAS, seperti 

pembentukan limpasan permukaan dan proses erosi (Seyhan, 1990 dan Asdak, 

2007). 

Kerangka pemikiran pengelolaan DAS melibatkan tiga dimensi 

pendekatan analisis untuk pengelolaan DAS seperti dikemukakan oleh 

Hufschmidt (1986) dalam Asdak (2010). Ketiga dimensi pendekatan analisis 

pengelolaan DAS tersebut adalah : 

1. Pengelolaan DAS sebagai proses yang melibatkan langkah-

langkah perencanaan dan pelaksanaan yang terpisah tertapi terkait. 
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2. Pengelolaan DAS sebagai sistem perencanaan pengelolaan dan 

sebagai alat implementasi program pengelolaan DAS melalui 

kemlembagaan yang relevan dan terkait. 

3. Pengelolaan DAS sebagai aktivitas berjenjang dan bersifat 

sekuensial yang masing-masing berkaitan dan memerlukan 

perangkat pengelolaan yang spesifik. 

Secara konseptual, pengelolaan DAS dipandang sebagai suatu sistem 

perencanaan terhadap dijelaskan di Tabel 1.3 : (1) aktifitas pengelolaan 

sumberdaya termasuk tata guna lahan, praktek pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya setempat, dan praktek pengelolaan sumberdaya di luar daerah 

kegiatan program atau proyek; (2) alat implementasi untuk melalui elemen-

elemen masyarakat dan perseorangan ; (3) pengaturan organisasi dan 

kelembagaan di wilayah proyek dilakasanakan.  

Tabel 1. 3. Pengelolaan DAS Sebagai Suatu Sistem Perencanaan 

Aktifitas Pengelolaan Sumberdaya Alat Implementasi Pengaturan Organisasi dan 

Kelembagaan 

1. Pengarturan tata guna lahan 

utama 

2. Pertanian, kehutanan, 

pertambangan dan 

pemanfaatan sumberdaya 

alam lainya 

3. Pengelolaan di luar wilayah 

proyek 

Untuk setiap kategori usaha 

pengelolaan : 

1. Peraturan 

2. Ijin dan denda 

3. Harga, pajak dan subsisdi 

4. Pinjaman dan hibah 

5. Bantuan teknis 

6. Pendidikan dan informasi 

7. Implementasi langsung oleh 

instansi umum 

 Untuk setiap kategori usaha 

pengelolaan : 

Non-organisasi: 

1. Pemilik tanah 

2. Kebijakan ekonomi 

3. Pengaturan-pengaturan 

informal 

 Organisasi: 

1. Perencanaan dan pengolahan 

2. Jasa pelayanan 

3. Lembaga kredit 

Sumber: Asdak (2010) 

Persoalan dalam pengelolaan DAS adalah menilai upaya menajerial harus 

dialokasikan untuk masing-masing tata guna lahan yang ada. Oleh karenanya, 

upaya mengatasi timbulnya benturan kepentingan antar sektor atau prioritas 

pemanfaatan tata guna lahan menjadi tanggung jawab yang menDesak bagi para 

pengelola DAS. 

Program-program pengelolaaan DAS yang bertujuan untuk meningkatkan 

produktifitas lahan di suatu DAS sebaiknya tidak mengabaikan perlunya 

menerapkan praktek pengelolaan DAS yang berwawasan lingkungan. Isu penting 

yang perlu dikemukakan adalah  dapat menyusun strategi pengelolaan DAS 
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bagian hulu yang dapat meningkatkan pendapatan penghuni DAS yang 

bersangkutan melalui pemanfaatan sumberdaya yang berwawasan lingkungan. 

Klasifikasi kemampuan lahan merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan 

lahan di kawasan DAS. Dengan adanya klasifikasi kemampuan lahan maka 

pemanfaatan lahan akan bijak apabila dilakukan sesuai dengan potensi dan 

batasan dari lahan itu sendiri.  

1.2.1.2 Kemampuan Lahan 

Kemampuan lahan adalah sifat lahan yang menyatakan kesanggupannya 

untuk memberikan hasil optimum dalam penggunaannya secara lestari tanpa 

menimbulkan kerusakan lahan atau kerusakan lingkungan. Terjadinya kerusakan 

lahan antara lain karena erosi, longsor lahan, kekeringan, lahan kritis, banjir dan 

sedimentasi, umumnya berawal dari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan 

kemampuan lahannya. Penggunaan lahan rasional adalah penggunaan yang sesuai 

dengan kemampuan lahan atau penggunaan lahan yang berorientasi ekonomi dan 

ekologi. Dari segi ekonomi agar dicapai produksi optimum, ekologi berarti tidak 

menimbulkan kerusakan lahan atau lingkungan. 

Evaluasi Kemampuan lahan telah umum dilakukan dan juga telah menjadi 

salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana 

pemanfaatan lahan. Evaluasi kemampuan lahan dilakukan berdasarkan penilaian 

parameter-parameter lahan dan tanah yang bersifat potensi dan ancaman bahaya. 

Ancaman bahaya yang dipertimbangkan dalam penilaian kemampuan lahan 

adalah erosi, banjir/genangan (Sartohadi, 2005). 

Analisis kemampuan lahan dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu  

1. Metode kualitatif/deskriptif 

Metode ini didasarkan pada analisis visual/pengukuran yang 

dilakukan langsung dilapangan dengan cara mendiskripsikan lahan. 

Metode ini bersifat subyektif dan tergantung pada kemampuan peneliti 

dalam analisis. 
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2. Metode matching 

Metode ini didasarkan pada pencocokan antara kriteria kesesuaian 

lahan dengan data kualitas lahan. Evaluasi kemampuan lahan dengan 

cara matching dilakukan dengan mencocokkan antara karakteristik 

lahan dengan syarat penggunaan lahan tertentu.  

Macam matching adalah sebagai berikut: 

a. Weight factor matching adalah teknik matching untuk mendapatkan 

8faktor pembatas yang paling berat dan kelas kemampuan lahan. 

b. Arithmatic matching adalah teknik matching dengan 

mempertimbangkan 8faktor yang dominan sebagai penentu kelas 

kemampuan lahan. 

c. Subjective matching adalah teknik matching yang didasarkan pada 

subyektivitas peneliti. Hasil pada teknik subjective matching sangat 

tergantung pada pengalaman peneliti. 

3. Metode pengharkatan (scoring) 

Metode ini didasarkan pemberian nilai pada masing-masing satuan 

lahan sesuai dengan karakteristiknya. 

Kemampuan lahan ditentukan oleh karakteristik lahan sebagai faktor 

potensi dan pembatas kelas kemampuan lahan. Karakteristik lahan tersebut 

meliputi : kemiringan lereng, jeluk tanah (soil depth), tingkat erosi, tekstur tanah, 

permeabilitas, bahan kasar, drainase, banjir dan salinitas. Menurut USDA (dalam 

Arsyad, 1989) kelas kemampuan lahan dibedakan menjadi 8 kelas. Kelas I, II, III, 

dan IV termasuk lahan yang dapat diolah atau digarap untuk tanaman semusim 

(arable land), Kelas V, VI, VII, VIII termasuk lahan yang tidak dapat digarap 

(unarable land). 

Tingkat kecocokan pola penggunaan lahan dinamakan kelas kemampuan 

lahan. Berdasarkan kelas kemampuannya, lahan dikelompokkan dalam delapan 

kelas. Lahan kelas I sampai IV merupakan lahan yang sesuai bagi usaha pertanian, 

sedangkan lahan kelas V sampai VIII merupakan lahan yang tidak sesuai untuk 

usaha pertanian. Ketidak sesuaian ini karena biaya pengolaannya lebih tinggi 

dibandingkan hasil yang dicapai. Perbedaan kelas kemampuan lahan juga 
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mempengaruhi intensitas dan macam pengelolaan lahannya, untuk lebih jelasnya 

pada Tabel 1.4. 

  Tabel 1. 4. Klasifikasi Kemampuan Lahan  

 

Sumber : Arsyad (2010) 

Secara lebih terperinci, kelas – kelas kemampuan lahan dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : 

a. Kelas I : Merupakan lahan dengan ciri tanah datar, butiran tanah agak 

halus, mudah diolah, sangat responsif terhadap pemupukan, dan 

memiliki sistem pengairan air yang baik. Tanah kelas I sesuai untuk semua jenis 

penggunaan pertanian tanpa memerlukan usaha pengawetan tanah. Untuk 

meningkatkan kesuburannya dapat dilakukan pemupukan. 

b. Kelas II :   Merupakan lahan dengan ciri lereng landai, butiran tanahnya 

halus sampai agak kasar. Tanah kelas II agak peka terhadap erosi. Tanah ini sesuai 

untuk usaha pertanian dengan tindakan pengawetan tanah yang ringan, seperti 

pengolahan tanah berdasarkan garis ketinggian dan penggunaan pupuk hijau. 

c. Kelas III:  Merupakan lahan dengan ciri tanah terletak di daerah yang agak 

miring dengan sistem pengairan air yang kurang baik. Tanah kelas III sesuai 

untuk segala jenis usaha pertanian dengan tindakan pengawetan tanah yang 

khusus seperti pembuatan terasering, pergiliran tanaman, dan sistem penanaman 

berjalur. Untuk mempertahankan kesuburan tanah perlu pemupukan. 

d. Kelas IV :  Merupakan lahan dengan ciri tanah terletak pada wilayah yang 

miring sekitar 12-30% dengan sistem pengairan yang buruk. Tanah kelas IV ini 
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masih dapat dijadikan lahan pertanian dengan tingkatan pengawetan tanah yang 

lebih khusus dan lebih berat. 

e. Kelas V : Merupakan lahan dengan ciri terletak di wilayah yang datar 

atau agak cekung, namun permukaannya banyak mengandung batu dan tanah liat. 

Karena terdapat di daerah yang cekung tanah ini seringkali tergenang air sehingga 

tingkat keasaman tanahnya tinggi. Tanah ini tidak cocok untuk dijadikan lahan 

pertanian, tetapi ini pun lebih sesuai untuk dijadikan padang rumput atau 

dihutankan. 

f. Kelas VI : Merupakan lahan dengan ciri ketebalan tanahnya tipis dan terletak 

di daerah yang agak curam dengan kemiringan lahan sekitar 30-45 %. Lahan kelas 

VI ini mudah sekali tererosi, sehingga lahan inipun lebih sesuai untuk dijadikan 

padang rumput atau dihutankan. 

g. Kelas VII : Merupakan lahan dengan ciri terletak di wilayah yang sangat 

curam dengan kemiringan antara 45-65 % dan tanahnya sudah mengalami erosi 

berat. Tanah ini sama sekali tidak sesuai untuk dijadikan lahan pertanian, namun 

lebih sesuai ditanami tanaman tahunan (tanaman keras). 

h. Kelas VIII : Merupakan lahan dengan ciri terletak di daerah dengan 

kemiringan di atas 65 %, butiran tanah kasar, dan mudah lepas dari induknya. 

Tanah ini sangat rawan terhadap kerusakan, karena itu lahan kelas VIII harus 

dibiarkan secara alamiah tanpa campur tangan manusia atau dibuat cagar alam 

(Rayes, 2006).  

1.2.1.3 Citra GeoEye 

Pemanfaatan data penginderaan jauh dalam bidang geografi sangatlah 

penting. Dari data penginderan jauh dapat disadap informasi berupa informasi 

baru seperti penggunaan lahan. Terdapat banyak jenis data penginderaan juah 

berupa citra ataupun foto udara.  Setiap jenis memiliki spesifikasi masing-masing. 

Citra GeoEye mendukung untuk aplikasi kekotaan, pengenalan pola 

permukiman, perluasan daerah terbangun, menyajikan variasi fenomena yang tekait 

dengan kota, dan untuk lahan pertanian, terkait dengan umur, kesehatan, dan 

kerapatan tanaman semusim, sehingga seringkali dipakai untuk menaksir tingkat 

produksi secara regional. Fungsi yang dimiliki citra ini sangat mendukung  untuk 

penelitian ini dengan obyek berupa bidang pertanian yang memiliki luasan yang 

kecil. 
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  Pemilihan citra ataupun foto udara disesuaikan dengan kebutuhan data 

spasial seperti tingkat skala peta yang nantinya dihasilkan. Daerah penelitian yang 

luasnya 512,5 Ha membutuhkan skala yang besar atau detail. Citra GeoEye 

mendukung untuk dilakukan interpretasi dengan output peta dengan skala detail 

atau besar.  

Satelit optis Geoeye diluncurkan pada 6 September 2008 dari pangkalan 

angkatan udara Vandenberg, California, USA. Satelit Geoeye memiliki fitur 

teknologi paling canggih yang pernah digunakan dalam sistem penginderaan jauh 

komersial. Sensor ini dikembangkan untuk proyek besar karena dapat 

menghasilkan lebih dari 350.000 sq.km per hari. Pada akhir musim panas 2013, 

ketinggian orbit satelit Geoeye dinaikkan menjadi 770km, sehingga memiliki 

nadir 46cm GSD dibandingkan sebelumnya yang 41cm. Untuk spesifikasi lebih 

jelasnya pada Tabel 1.5. 

Tabel 1. 5. Spesifikasi Citra GeoEye  

Mode Pencitraan Pankromatik Multispektral 

Resolusi spasial pada nadir 0,46m GSD pada nadir 1,84m GSD pada nadir 

jangkauan Spektral 450-800 nm 

Biru (450-510nm) 

Hijau (510-580nm) 

Merah (655-690nm) 

IR dekat (780-920nm) 

Lebar sapuan dan ukuran 
representatif area 

Nominal 15,2 km pada 9,44 mile pada nadir 

  

Lebar titik tunggal – 225 sq.km (15x15km) 

Luas bersebelahan – 15.000 sq.km (300x50km) 

1 derajat area bersebelahan -10.000 sq.km (100x100km) 

Contiguos stereo area -6.270 sq.km (244x28km) 

(Area mode PAN diasumsikan pada tingkat garis tertinggi) 

Pencitraan Off-Nadir  Hingga 30 derajat tersedia opsi pemilihan sudut ketinggian 

Jangkauan  dinamik 11 bit per piksel 

Masa aktif satelit perkiraan hingga lebih dari 7 tahun 

Frekuensi pengulangan pada 

ketinggian 770km 

Max. PAN GSD (m) = 0,42 – 0,50 – 0,59 

Off Nadir Look Angle (derajat)  = 10 – 28 – 35 

Rerata Pengulangan  (hari) = 8,3 – 2,8 – 2,1 

Ketinggian orbit 770km 

Waktu lintasan equatorial 10:30 A.M (Descending Mode) 

Orbit 98 derajat singkron matahari 

Sumber : www. Pusfatekgan.lapan.go.id 



12 

 

 

1.2.2  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian oleh Ramdhan Kresnawan (2016) dengan judul Analisis 

Kemampuan Lahan untuk Arahan Penggunaan Lahan Dibidang Pertanian di DAS 

Jono, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul bertujuan untuk memperoleh hasil 

berupa peta kelas kemampuan lahan dan peta arahan penggunaan lahan khusus 

untuk sektor pertanian. Metode yang digunakan yaitu stratified random sampling 

dan analisis kemampuan lahan menggunakan metode matching dengan teknik 

weight factor matching. Kelas kemampuan lahan yang dihasilkan dijadikan sebagai 

acuan dalam menentukan arahan penggunaan lahan yang ditambahkan dengan 

fakotor kearifan lokal dalam menggunakan lahan di lokasi penelitian. Yang Hasil 

akhir yaitu Peta Kemampuan Lahan Di DAS Jono Kecamatan Piyungan dan Peta 

Arahan Penggunaan Lahan Di DAS Jono Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. 

Penelitian yang dilakukan Jumiyati (2009) yang berjudul Kajian 

Kemampuan Lahan Di Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri dengan tujuan 

untuk mengetahui kelas kemampuan lahan dan agihan kemampuan lahan pada 

lokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

stratified random sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan strata,dan 

sebagai stratanya adalah satuan lahan. Hasil diperoleh dari proses overlay 

menggunakan SIG. Hasil dari penelitian ini berupa peta kemampuan lahan di 

kecamatan Slogohimo kabupaten Wonogiri. Mulai dari tema, metode yang 

digunakan sama dengan penelitian yang Ramdhan lakukan di DAS Jono. Namun 

hasil yang diperoleh hanya sampai pada kemampuan lahan saja, tidak sampai 

mendalam ke arahan penggunaan lahan di lokasi penelitian. 

Jaka Suyata (2014) melakukan penelitian  dengan judul Analisis 

Kemampuan Lahan Pada Sistem Pertanian Di Sub-Das Serang Daerah Tangkapan 

Waduk Kedung Ombo. Tujuan dari penelitian ini   yaitu Mengetahui kesesuaian 

kelas kemampuan lahan pada faktor pertanian di lokasi penelitian. Metode yang 

digunakan yaitu pembuatan peta satuan lahan sebagai unit dasar dalam analisis, dan 

pengumpulan data biofisik (sifat-sifat tanah dan karakteristik lahan) dilakukan 

melalui metode faktor dan analisis di laboratorium. Hasil yang diperoleh berupa 

peta analisis kesesuaian kelas kemampuan lahan pada faktor pertanian di wilayah 

Sub-DAS Serang Daerah Tangkapan Waduk (DTW) Kedung Ombo Propinsi Jawa 
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Tengah. Metode yang digunakan sama dengan metode saya yaitu, stratified random 

sampling. Perbedaannya terletak pada hasil yang diperoleh, dalam penelitian jaka 

Suyata menghasilkan peta kesesuaian lahan sedangkan untuk penelitian saya 

menghasilkan peta kemampuan lahan dan arahan penggunaan lahan. 

Anny Sofiyani (2008) melakukan penelitian dengan  judul Kemampuan 

Lahan di Daerah Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu menentukan satuan penggunaan lahan didaerah penelitian 

dan mengetahui arahan penggunaan ahan dan pengelolaan tanah. Metode yang 

digunakan yaitu  pengambilan sample dengan cara stratified purposive sampling  

dan klasifikasi kemampuan lahan dengan metode matching. Terdapat tiga hasil 

yang diperoleh yaitu : (1) Peta kemampuan lahan (2) Peta arahan penggunaan lahan 

dan pengelolaan lahan . Penelitian Anny dengan tema, merode dan hasil hasil sama. 

Hasil yang diperoleh yaitu kemampuan lahan dan arahan penggunaan lahan namun 

tidak terfokus pada peruntukan pada sektor pertanian. 

Penelitian Djati Mardiatno (2012) ini berjudul  Kemampuan Lahan Untuk 

Arahan Kawasan Budidaya Dan Nonbudidaya SUB Daerah Aliran Sungai Petir Di 

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tujuan mengetahui kondisi geomorfologi, 

kondisi kemampuan lahan, dan arahan kawasan budidaya dan non budidaya Sub-

DAS Petir Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis yang dilakukan dalam penelitian 

ini sama dengan penelitian Ramdhan yaitu berdasarkan kemampuan lahan yang 

nanti kemampuan lahan dijadikan sebagai arahan untuk kawasan budidaya dan non 

budidaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Weight factor 

matching (WFM) metode yang sama yang digunakan pada penelitian Ramdhan 

namun kelas kemampuan lahan yang dihasilkan tidak sampai Sub-klas hanya 

sampai tahap kelas kemampuan lahan saja.  
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Tabel 1. 6. Tabel Penelitian Sebelumnya  

Nama Peneliti Judul Tujuan  Metode Hasil Akhir 

Jumiyati (2009) Kajian Kemampuan Lahan di 

Kecamatan Slogohimo Kabupaten 

Wonogiri 

 

(1) Mengetahui kelas kemampuan lahan 

di daerah penelitian. 

(2) Mengetahui agihan kemampuan lahan 

di daerah penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

stratfied random sampling yaitu 

pengambilan sampel 

berdasarkan strata, dan sebagai 

statanya adalah satuan lahan. 

Peta Kemampuan Lahan 

Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri 

Jaka Suyana 

(2014) 

Analisis Kemampuan Lahan Pada 

Sistem Pertanian Di Sub-Das Serang  

Daerah Tangkapan Waduk Kedung 

Ombo 

(1) Mengetahui kesesuaian kelas 

kemampuan lahan pada system 

pertanian di wilayah Sub-DAS Serang 

Daerah Tangkapan Waduk (DTW) 

Kedung Ombo 

Metode yang digunakan yaitu 

pembuatan peta satuan lahan 

sebagai unit dasar dalam 

analisis, dan pengumpulan data 

biofisik (sifat-sifat tanah dan 

karakteristik lahan) dilakukan 

melalui metode faktor stratfied 

random sampling dan analisis 

di laboratorium. 

Analisis kesesuaian kelas 

kemampuan lahan pada 

faktor pertanian di wilayah 

Sub-DAS Serang Daerah 

Tangkapan Waduk (DTW) 

Kedung Ombo Propinsi 

Jawa Tengah  

Anny Sofiyani 

(2008) 

 

Kemampuan Lahan di Daerah 

Kecamatan Gantiwarno Kabupaten 

Klaten Jawa Tengah 

 

1. Menentukan satuan penggunaan lahan 

didaerah penelitian  

2. Mengetahui arahan penggunaan ahan 

dan pengelolaan tanah   

 

Pengambilan sample dengan 

cara stratified purposive 

sampling  dan klasifikasi 

kemampuan lahan dengan 

metode Matching 

 

(1) Peta satuan lahan skala 

1 : 25.000 

(2) Peta kemampuan lahan 

skala 1:25.000 

(3) Menentukan arahan 

penggunaan lahan dan 

pengelolaan lahan  
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Lanjutan Tabel 1.6  

Nama Peneliti Judul Tujuan  Metode Hasil Akhir 

Djati Mardiatno 

(2012) 

Kemampuan Lahan Untuk Arahan 

Kawasan Budidaya Dan Nonbudidaya 

SUB Daerah Aliran Sungai Petir Di 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

  

(1) Mengetahui kondisi geomorfologi, 

kondisi kemampuan lahan, dan arahan 

kawasan budidaya dan non budidaya 

Sub-DAS Petir Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah  
 Weight factor matching 

(WFM)  

Peta Kemampuan Lahan 

SUB DAS Petir dan Peta 

Kawasan  Budidaya dan 

Non Budidaya di SUB DAS 

Petir 

Ramdhan K.H 

(2016) 

Analisis Kemampuan Lahan untuk 

Arahan Penggunaan Lahan Dibidang 

Pertanian di DAS Jono, Kecamatan 

Piyungan, Kabupaten Bantul 

(1) Menentukan kelas kemampuan  lahan 

untuk pertanian di DAS Jono 

(2) Menganalisis arahan penggunaan lahan 

bidang pertanian berdasarkan 

kemampuan lahan terhadap lahan di DAS 

Jono. 

 

Metode yang digunakan yaitu 

stratified random sampling 

dan analisis kemampuan 

lahan menggunakan metode 

matching dengan teknik 

weight factor matching. 

(1) Peta Kemampuan 

Lahan Di DAS Jono 

Kecamatan Piyungan 

(2)  Peta Arahan 

Penggunaan Lahan Di 

DAS Jono Kecamatan 

Piyungan, Kabupaten 

Bantul. 
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1.2.3  Kerangka Penelitian 

Peningkatan jumlah penduduk akan diikuti peningkatan penggunaan lahan 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini mengakibatkan adanya pemanfaatan 

lahan yang tidak terkontrol. Pemanfaatan lahan tanpa memperhatikan kelestarian, 

sehingga menimbulkan resiko bencana  yang berakibat pada kerugian. Alih fungsi 

lahan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan lahan, akan berpotensi 

terhadap terlampauinya daya dukung lingkungan.  

Pengelolaan sumberdaya lahan di DAS mempunyai peranan yang semakin 

penting, terutama dalam upaya pemanfaatannya secara berkelanjutan. 

Mengkontrol penggunaan lahan dengan cara memanfaatkan lahan berdasarkan 

nilai kemampuan lahan. Penilaian kemampuan dipengaruhi beberapa faktor 

seperti kemiringan lereng, kondisi drainase, permeabilitas, tektur tanah, 

kedalaman tanah, ancaman banjir dan data erosi.  

Kemiringan lereng sangat diperlukan bagi pengelolaan lahan. Parameter 

kelerengan juga digunakan untuk klasifikasi beberapa keperluan, misalnya untuk 

penentuan fungsi lindung dan budidaya. Jadi informasi ini sangat dibutuhkan 

untuk keperluan pengelolaan termasuk pengelolaan hutan termasuk dalam 

klasifikasi kemampuan lahan. 

Tekstur tanah adalah perbandingan antara pasir, liat, dan debu yang 

menyusun suatu tanah. Tekstur tanah memengaruhi kapasitas tanah untuk 

menahan air dan permeabilitas. Apabila teksturnya pasir maka permeabilitas 

tinggi, karena pasir mempunyai pori-pori makro, sehingga pergerakan air dan 

zat-zat tertentu bergerak dengan cepat. Faktor ini sangat berhubungan dengan 

faktor lain seperti drainase dan permeabilitas.  

Air berlebihan yang menggenangi tanah disebabkan oleh pengaruh 

topografi, air tanah yang dangkal, dan curah hujan. Kondisi tanah denan kondisi 

tergenang air menunjukkan bahwa drainase dari lahan tersebut buruk.  Kondisi 

drainase perlu dicatat dalam kaitannya untuk penentuan klasifikasi baik 

kemampuan maupun kesesuaian lahan. Parameter ini dibutuhkan mengingat 
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pengaruhnya yang besar pada pertumbuhan tanaman. Kondisi lahan yang 

memiliki drainase  baik adalah ketika lahan tidak ada air yang tergenang.  

Permeabilitas berhubungan erat dengan drainase. Mudah tidaknya air 

hilang dari tanah menentukan kelas drainase tanah tersebut. Air dapat hilang 

dari permukaan tanah maupun melalui presepan tanah. Berdasarkan atas kelas 

drainasenya, tanah dibedakan menjadi kelas drainase terhambat sampai sangat 

cepat. Keadaan drainase tanah menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh. 

Petumbuhan tanaman pada suatu lahan sangat membutuhkan tanah 

untuk pertumbuhan akar. Faktor kedalaman tanah berpengaruh pada 

pertumbuhan tanaman. Kedalaman tanah efektif adalah kedalaman tanah yang 

baik bagi pertumbuhan akar tanaman, yaitu kedalaman sampai pada lapisan yan 

tidak dapat ditembus oleh akar. Semakin dalam tanah maka akan semakin baik 

dengan  memiliki nilai tinggi terhadap nilai kemampuan lahan. 

Tingkat kepekaan erosi diperoleh dari beberapa data seperti tekstur 

tanah, struktur tanah, kandungan tanah, dan permeabilitas tanah.  Kelas yang 

dihasilkan berdasarkan tinggi rendah dari nilai K atau kepekaan erosi tanah 

tersebut. Semakin kecil nilai K, semakin rendah resiko erosi, sehingga lahan 

aman untuk digunakan .  

Klasifikasi kemampuan lahan menggunakan faktor banjir pada salah 

satu parameternya. Ancamman banjir dianggap memiliki resiko bencana yang 

dapat mengakibatkan kerugian. Lahan dengan memiliki ancaman banjir akan 

memiliki tidak cocok digunakan untuk penggunaan lahan apapun dikarenakan 

memiliki resiko bencana.  

Hasil dari setiap parameter akan memiliki tingkatan berupa kelas 

kemampuan lahan. Hasil ini dicocokan dengan klasifikasi kemampuan lahan 

untuk menilai setiap kelas dari parameter. Setiap unit analisis akan memiliki 

penilaian masing-masing yang dibagi kedalam delapan kelas kemampuan lahan. 

 Hasil klasifikasi kemampuan lahan  dijadikan arahan dalam penggunaan 

lahan baik sektor pertanian maupun non pertanian dengan melihat kondisi 

penggunaan lahan saat ini berbanding dengan hasil kelas kemampuan lahannya. 

Perbandingan ini dijadikan sebagai acuan dalam arahan dalam hal ini 

rekomendasikan lokasi penggunaan lahan yang sesuai.  
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Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran 

  

1.2.4  Hipotesis 

Kelas kemampuan lahan di DAS Jono berkisar antara kelas II – VI. Banyaknya 

variasi ini karena lahan di DAS Jono memiliki kenampakan morfologi yang variasi juga. 

Mulai dari lahan dengan topografi datar, miring sampai dengan sangat miring lerengnya. 

 Ditinjau dari hasil kemampuan lahan di DAS Jono, Kelas II sampai dengan III 

dapat digunakan dan mendukung untuk lahan pertanian. Kelas IV Lahan dapat 

dimaksimalkan lahanya untuk pertanian, namun perlu dilakukan pengolahan baik dari 

tanah untuk menunjang kesuburan mapun pengolahan dan rekayasa lahan sehingga hasil 

dari sektor pertanian akan meksimal. Lahan dengan kelas VI tidak cocok digunakan untuk 

pertanian, hanya  mampu dijadikan ladang penggembalaan dan hutan produksi.  

 

 

 

 

 

 

Lahan di DAS 

Klasifikasi kemampuan lahan 

Kondisi penggunaan lahan saat ini 

Arahan penggunaan lahan 

Parameter kemampuan lahan : 

1 kemiringan lereng 

2 kondisi drainase  

3 Permeabilitas 

4 tektur tanah 

5 kedalaman tanah 

6 Ancaman banjir 

7 Data erosi 
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1.3 Batasan Operasional 

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan wilayah di permukaan bumi yang berupa 

cekungan dengan pembatas topografi memiliki fungsi sebagai penangkap air hujan dan 

mengalirkannya ke satu outlet (Seyhan, 1976 dalam Seyhan, 1990) 

Kemampuan lahan adalah sifat lahan yang menyatakan kesanggupannya untuk 

memberikan hasil optimum dalam penggunaannya secara lestari tanpa menimbulkan 

kerusakan lahan atau kerusakan lingkungan (Arsyad, 2010) 

Klasifikasi kemampuan lahan (land capability classification) merupakan penilaian 

lahan atau komponen-komponen lahan secara sistematik dan pengelompokannya ke 

dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan 

penghambat dalam penggunaannya secara lestari (Arsyad, 2010) 

Karakteritik lahan adalah atribut atau keadaan unsur-unsur lahan yang dapat diukur atau 

diperkirakan, tetapi belum menunjukkan kemaungkinan penampilan lahan jika digunakan 

untuk suatu penggunaan tertentu (Arsyad, 1989). 

Daya dukung adalah kemampuan wilayah untuk mendukung sejumlah populasi manusia 

untuk dapat hidup wajar dalam wilayah tersebut. (Soemarwoto, 1985). 

Lahan  adalah suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifta-sifat tertentu yang meliputi 

biosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan binatang dan hasil 

kegiatan manusia masa lalu dan sekarang sampai pada tingkat tertentu sifat-sifat tersebut 

mempunyai pengaruh yang berarti terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada masa 

sekarang dan masa yang akan datang. (FAO, 1976) 

Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas yang menduduki sebagian besar permukaan 

bumi yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat-sifat sebagai pengaruh 

iklim dan jasad hidup yang bertindak 

Kemiringan Lereng 

Drainase merupakan suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada 

suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan 

air tersebut. (Suhardjono 1948) 

Tingkat bahaya erosi: perkiraan kehilangan tanah maksimum dibandingkan dengan 

ketebalan tanah dan umur kelestarian tanah (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001)


