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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lahan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan dalam 

kehidupan manusia. Segala macam bentuk kegiatan manusia tidak mampu 

terlepas dari kebutuhan akan lahan. Perkembangan penduduk yang semakin 

meningkat, membawa dampak dalam kebutuhan lahan yang semakin meningkat 

pula. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan penduduk untuk membangun 

permukiman, namun disisi lain secara otomatis kebutuhan pangan juga meningkat 

yang mempengaruhi kebutuhan untuk lahan pertanian juga semakin besar. Namun 

saat ini, terlihat semakin gencarnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non 

pertanian yang menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. 

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah, yang memiliki luas wilayah 94.155,81 ha. Kabupaten Sragen berbatasan 

langsung di sisi Timur dengan Kabupaten Ngawi, di sisi Selatan dengan 

Kabupaten Karanganyar, di sisi Barat dengan Kabupaten Boyolali, dan di sisi 

Utara dengan Kabupaten Grobogan. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Sragen, menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen memiliki luas 

lahan pertanian yang cukup besar, yaitu sebesar 68.753 ha atau sekitar 73,02 % 

dari total luas wilayah Kabupaten Sragen (BPS, 2016).  

Namun pada kenyataannya, Kabupaten Sragen tidak terlepas dari 

permasalahan akan lahan, yaitu adanya alih fungsi lahan pertanian ke non 

pertanian sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, dan perluasan investasi. 

Faktor pertumbuhan penduduk memberikan andil yang cukup besar terhadap 

permasalahan lahan di Kabupaten Sragen. Setiap tahunnya, pertumbuhan 

penduduk di Kabupaten Sragen terus mengalami peningkatan, seperti yang terlihat 

pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen 

No Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) 

1 2011 863.977 

2 2012 868.090 

3 2013 871.991 

4 2014 875.615 

5 2015 879.027 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2016 

Pertumbuhan penduduk tahun 2011 menunjukkan jumlah penduduk 

863.977 jiwa, meningkat pada tahun 2015 menjadi 879.027 jiwa (BPS, 2016). 

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sragen yang meningkat sebesar 0,42% 

setiap tahunnya (BPS, 2016), membuka peluang terjadinya perubahan penggunaan 

lahan dan pemanfaatan lahan yang kurang memperhatikan keadaan lingkungan 

dan potensi lahannya. Keadaan tersebut, memicu ancaman terjadinya kerusakan 

lingkungan akibat dari pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan potensi dan 

kemampuan lahan yang ada. Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non 

pertanian terus bertambah setiap tahunnya. Alih fungsi lahan ini banyak terjadi 

pada area lahan sawah yang masih cukup produktif. Seperti yang terlihat pada 

Tabel 1.2, tahun 2011, luas area lahan sawah di Kabupaten Sragen seluas 

40.127,45 ha, sedangkan pada tahun 2015, luas area lahan sawah menurun 

menjadi 39.835 ha (BPS, 2016).  

Tabel 1.2. Luas Lahan Sawah Kabupaten Sragen 

No Tahun Luas Lahan Sawah (ha) 

1 2011 40.127,45 

2 2012 40.121 

3 2013 40.182 

4 2014 40.182 

5 2015 39.835 

Sumber: Dinas Pertanian (BPS, 2016) 
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Lahan menjadi sumberdaya yang penting dalam usaha pertanian. 

Pemanfaatan lahan sangat perlu memperhatikan potensi dan keadaan fisik dari 

suatu lahan. Setiap lahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga 

sangat diperlukan pemahaman yang mendalam tentang potensi lahan untuk 

pemanfaatan dan pengelolaan berkelanjutan. Informasi potensi lahan dapat 

diperoleh dari penentuan Indeks Potensi Lahan yang dilakukan dengan 

menggunakan parameter lereng, jenis tanah, litologi, hidrologi, dan kerawanan 

bencana. Kondisi wilayah Kabupaten Sragen yang memiliki relief dari datar 

hingga curam; jenis tanah yang beraneka ragam, seperti aluvial, grumusol, 

mediteran, dan litosol;  kondisi hidrologi pada beberapa wilayah yang memiliki 

produktivitas air tanah kecil dan bencana banjir yang kerap terjadi pada wilayah 

yang berada di sekitar sungai Bengawan Solo, tentunya akan mempengaruhi 

sebaran potensi lahan.  

 Informasi tentang potensi lahan sangat diperlukan bagi masyarakat untuk 

melakukan pemanfaatan dan pengelolaan lahan secara maksimal sesuai dengan 

kemampuan lahan tersebut. Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan potensi 

lahannya, akan dapat mengurangi terjadinya degradasi lahan dan kerusakan 

lingkungan. Pemanfaatan lahan yang memiliki potensi tinggi akan menghasilkan 

tanaman yang memiliki kualitas tinggi dan produktivitas lahan yang lebih baik. 

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensinya setidaknya dapat 

tetap menjaga tingkat kesuburan tanah dan produktivitas lahan. Misalnya adalah 

potensi lahan untuk lahan sawah, yang menunjukkan bahwa lahan tersebut sangat 

ideal untuk dijadikan lahan persawahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

panen padi yang berkualitas dan berlimpah, serta bernilai ekonomis tinggi.  

Hasil produktivitas lahan merupakan sesuatu yang penting dari 

pemanfaatan suatu lahan. Produktivitas lahan tersebut mampu menjadi tolok ukur 

tingkat kesesuaian pemanfaatan lahan dengan potensi lahannya. Produktivitas 

padi di Kabupaten Sragen dari tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan 

kondisi yang tidak stabil seperti yang terlihat pada Tabel 1.3. Kondisi 

produktivitas yang mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, dapat 
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dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya: cuaca, hama, penggunaan pupuk, 

dan kontaminasi limbah. 

Tabel 1.3. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Kabupaten Sragen 

No Tahun Luas Panen (ha) Produksi (kw) 
Produktivitas 

(kw/ha) 

1 2011 94.127 553.490 58,80 

2 2012 96.893 584.386 60,31 

3 2013 100.044 601.039 60,07 

4 2014 100.061 585.503 58,51 

5 2015 97.444 628.743 64,52 

Sumber: Dinas Pertanian (BPS, 2016) 

Penelitian potensi lahan pertanian di Kabupaten Sragen sangat di 

butuhkan oleh masyarakat, mengingat sektor pertanian merupakan mata 

pencaharian utama dan terbesar di wilayah Kabupaten Sragen. Masyarakat yang 

menggantungkan hidup di sektor pertanian sebesar 158.489 jiwa (34%) dari 

jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Sragen sebesar 464.899 jiwa (BPS, 

2016), seperti yang terlihat pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4. Jenis Pekerjaan dan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Sragen 

No Jenis Pekerjaan Jumlah (jiwa)  Jumlah (%) 

1 Pertanian  158.489 34,1 

2 Industri Pengolahan 84.972 18,3 

3 Perdagangan 105.893 22,8 

4 Jasa Kemasyarakatan 56.514 12,1 

5 Lainnya (Pertambangan dan 

Penggalian, Listrik, Gas, Air, 

Bangunana, Angkutan, Komunikasi, 

Keuangan, Asuransi) 

59.031 12,7 

Sumber: Survey Tenaga Kerja Nasional (BPS, 2016) 
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 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Indeks Potensi Lahan (IPL) 

Terhadap Produktivitas Lahan Pertanian di Kabupaten Sragen”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan tersebut 

maka penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. bagaimana sebaran tingkat Indeks Potensi Lahan di Kabupaten Sragen?, dan 

2. bagaimana kesesuaian hubungan tingkat potensi lahan pertanian terhadap 

produktivitas pertanian di Kabupaten Sragen?. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: 

1. mengetahui sebaran tingkat Indeks Potensi Lahan di Kabupaten Sragen, dan 

2. menganalisis kesesuaian hubungan tingkat potensi lahan pertanian terhadap 

produktivitas pertanian di Kabupaten Sragen. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. memberikan informasi sebaran potensi lahan sehingga dapat digunakan untuk 

perencanaan pemanfaatan lahan di Kabupaten Sragen, dan 

2. memberikan informasi kesesuaian hubungan tingkat potensi lahan pertanian 

terhadap produktivitas pertanian di Kabupaten Sragen. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1   Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Lahan 

Menurut Bintarto (1977), lahan dapat diartikan sebagai landsettlemen, 

yaitu suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, 

dimana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, 

melangsungkan dan mengembangkan hidupnya. Arsyad (1989), mengatakan 
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bahwa lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, 

tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada 

pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Menurut FAO (1995) dalam Rayes 

(2007), lahan memiliki banyak fungsi, seperti 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 (terrestrial) yang 

menyediakan habitat biologi dan plasma nutfah bagi tumbuhan, hewan dan 

jasad-mikro di atas dan di bawah 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 airtanah dan air permukaan 

serta mempengaruhi kualitasnya. 

e. Fungsi Penyimpanan 

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah dan mineral untuk 

dimanfaatkan oleh manusia. 

f. Fungsi Pengendali Sampah dan Polusi 

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga, dan pengubah 

senyawa-senyawa berbahaya. 

g. Fungsi Ruang Kehidupan 

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, industri, dan 

aktivitas sosial seperti olahraga dan rekreasi. 
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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 Sosial 

Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, masukan dan produksi 

serta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang antara daerah terpencil dari 

suatu ekosistem alami. 

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa setiap makhluk hidup pasti 

membutuhkan lahan untuk tumbuh dan berkembang. Berbagai aktifitas manusia di 

dalam ruang bumi ini tidak lepas dari fungsi lahan yang berbeda-beda. Pentingnya 

peranan lahan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, diperlukan 

adanya kesadaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara lestari. 

1.5.1.2 Lahan Pertanian 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan mencapai 

1.922.570 km² dan luas perairan mencapai 3.257.483 km². Berdasarakan data BPS 

2013, Indonesia memiliki luas daratan 191,09 juta ha. Dari luas daratan tersebut, 

sekitar 95,81 juta ha potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta ha 

berada di lahan kering, 5,23 juta ha di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar 

di lahan rawa (RENSTRA, 2015). Hal tersebut menunjukkan, bahwa potensi 

ketersediaan lahan pertanian di Indonesia cukup besar. Jumlah luasan dan sebaran 

hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi, sesungguhnya 

merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila 

dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung dan air tanah serta air 

permukaan lainnya sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha 

pertanian. Potensi ini apabila dapat dimanfaatkan secara optimal merupakan 

peluang bangsa kita untuk menjadi lebih maju dan sejahtera. 

Area pertanian dan lahan potensial yang belum termanfaatkan secara 

optimal, seperti lahan kering, rawa, lahan pasang surut, dan lahan gambut 

merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman pangan. Potensi 
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sumberdaya ini harus dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk produksi 

komoditas tanaman pangan dan meningkatkan pendapatan petani. 

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kemetrian Pertanian 2015, 

terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian terkait 

dengan lahan, seperti berikut ini: 

1. Konversi lahan yang tidak terkendali 

Laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu ha per tahun. Sedangkan 

kemampuan pemerintah dalam pencetakan sawah baru masih terbatas dalam 

beberapa tahun terakhir ini dengan kemampuan 40 ribu ha pertahun. Dengan 

demikian, jumlah lahan yang terkonversi belum dapat diimbangi dengan laju 

pencetakan sawah baru. Konversi lahan sawah sekitar 80 % terjadi di wilayah 

sentra produksi pangan nasional yaitu Pulau Jawa. Hal ini berdampak pada 

persoalan ketahanan pangan, mau tidak mau harus didukung oleh lahan yang 

produktif. 

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-

pertanian tanaman pangan secara efektif dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Kenyataannya konversi 

lahan pertanian ke perumahan dan industri terus berlangsung. Hal ini menjadi 

tantangan yang cukup berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan 

mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena sistem atau cara perlindungan 

yang diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai 

aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu dikembangkan lebih 

lanjut. 

2. Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru 

Kementerian Pertanian hanya bisa mencetak sawah baru seluas 330 ribu ha 

selama 2006-2013 atau seluas 40 ribu ha setiap tahunnya. Kemampuan cetak 

sawah oleh pemerintah memang belum bisa menyamai laju konversi lahan 

sawah seluas 100 ribu ha per tahun. Salah satu penyebabnya adalah 

keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Untuk mencetak satu hektar 

sawah sedikitnya dibutuhkan dana sekitar 30 juta rupiah. Selain itu, sangat 
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tergantung dari koordinasi dengan daerah dan juga adanya berbagai persoalan 

yang dihadapi dalam merealisasikan, terutama masalah status penguasaan dan 

kepemilikan lahan. 

3. Penurunan kualitas lahan 

Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mengalami penurunan 

kualitas, bahkan banyak yang termasuk kategori kritis. Hal ini akibat 

pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia 

anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya 

dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Disamping itu, produk-

produk kimiawi tersebut, selain mengandung bahan yang diperlukan tanaman, 

dapat juga mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa 

klorin dan merkuri) bagi lahan dan makhluk hidup. Pada tahun 1992 kurang 

lebih 18 juta ha lahan di Indonesia telah mengalami degradasi atau penurunan 

kualitas lahan. Pada tahun 2002 luasan tersebut meningkat menjadi 38,6 juta 

ha (BPS, 2002). Bila kondisi ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan 

kerusakan lahan semakin luas dan berakibat penurunan produktivitas lahan 

dan tanaman. 

4. Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit 

Luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya 

peningkatan kesejahteraan petani. Pada tahun 2012, luas penguasaan lahan 

per petani yaitu 0,22 ha dan diperkirakan akan menjadi 0,18 ha pada tahun 

2050. Hal ini menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani, 

penyempitan penguasaan lahan mengakibatkan tidak efisien dalam berusaha 

tani. 

5. Ketidakpastian status kepemilikan lahan 

Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2003, sejak tahun 1993 jumlah rumah 

tangga petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 ha 

meningkat dari 10,9 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta rumah tangga pada 

tahun 2003. Hasil penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 

tahun 2008, rataan kepemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0,41 ha dan 

0,96 ha masing-masing di Jawa dan Luar Jawa. Kondisi kepemilikan lahan ini 
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disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan 

pemukiman dan fasilitas umum, (2) terjadinya fragmentasi lahan karena 

proses pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah. 

Berdasarkan potensi dan permasalahan lahan pertanian tersebut 

diperlukan adanya evaluasi kembali untuk menilai potensi sumberdaya lahan yang 

ada. Evaluasi lahan tersebut bertujuan untuk menyeleksi penggunaan lahan yang 

optimal dengan memperhatika  faktor fisik, sosial dan ekonomi, serta konservasi 

sumberdaya lingkungan untuk penggunaan yang lestari. 

1.5.1.3 Produksi Pertanian 

Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam pembangunan 

nasional. Kontribusi yang terlihat dalam sektor pertanian antara lain pembentukan 

Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor 

hasil-hasil pertanian. Selain itu, peran sektor pertanian yang cukup penting adalah 

menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup (multifungsi lahan pertanian). 

Besarnya kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan nasional, tidak 

menjamin keberlangsungan sektor pertanian bila tidak ada perencanaan dan 

pengelolaan yang serius. Menurut hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2015, terdapat beberapa kendala yang menjadi perhatian 

serius, seperti berikut ini: 

1. Belum tercapainya swasembada pangan strategis disektor pertanian seperti 

beras, jagung, kedelai, gula. 

2. Laju pertumbuhan penduduk semakin cepat, tercatat 1,40%/tahun pada 

periode tahun 1990-2000, dan 1,49%/tahun pada periode 2000-2010. 

Implikasinya adalah bahwa kebutuhan pangan ke depan akan meningkat lebih 

cepat. Disamping itu, proporsi jumlah penduduk di wilayah perkotaan terus 

meningkat sebagai akibat dari meningkatnya urbanisasi, yang 

mengindikasikan adanya kecenderungan kaum muda perdesaan makin tidak 

tertarik bekerja di sektor pertanian. Jumlah pengangguran terbuka masih 

cukup tinggi yaitu 7.244.956 orang yang merupakan 6,14% dari angkatan 

kerja tahun 2012. 
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3. Meningkatnya pendapatan, pendidikan dan proporsi penduduk perkotaan 

merubah pola konsumsi yang makin mengarah kepada produk-produk 

makanan yang lebih berkualitas, lebih aman, lebih bergengsi dan lebih siap 

saji. Perubahan ini telah direspon secara baik oleh industri pengolahan 

makanan untuk menyediakan produk makanan yang diminati oleh 

masyarakat. Petani sebagai penyedia bahan baku industri pengolahan 

makanan tersebut dituntut untuk memproduksi hasil pertanian yang sehat, 

aman, dan berkualiitas. 

Kendala yang ada dalam sektor pertanian menunjukkan bahwa masih 

dibutuhkannya peran yang besar dari pemerintah maupun masyarakat. Beberapa 

kendala tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga dan meningkatkan 

produktivitas pertanian. Berbagai kendala yang tidak disikapi dengan bijak, tidak 

menutup kemungkinan sektor pertanian akan terus mengalami kemunduran. 

1.5.1.4 Potensi Lahan 

Lahan potensial adalah sebidang lahan yang dapat memberikan produk 

pertanian secara optimal per tahun per satuan luas (Chandranegara, 2014). Ciri-

ciri lahan potensial antara lain: 

1. bentuk topografi hampir datar, 

2. mempunyai kedalaman efektif (solum) yang dalamnya lebih dari 100 cm, 

3. umumnya mempunyai drainase yang baik,, 

4. mudah diolah, 

5. mempunyai kapasitas menahan air yang baik, 

6. subur dan responsif terhadap pemupukan, dan 

7. tidak terancam banjir. 

Potensi lahan dinyatakan dengan nilai angka yang disebut Indeks Potensi 

Lahan (IPL). Besarnya Indeks Potensi Lahan ditentukan oleh 5 parameter 

perhitungan formula rasional (Suharsono, 1994 dalam Yentri, 2016), seperti 

berikut ini: 

IPL = (R + L + T + H) * B 

Keterangan: 

IPL = Indeks Potensi Lahan 
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R  = Harkat faktor Lereng 

L = Harkat faktor Litologi 

T = Harkat faktor Tanah 

H = Harkat faktor Hidrologi 

B  = Harkat Kerawanan Bencana atau faktor pembatas 

Melalui kajian Indeks Potensi Lahan, akan diperolah lahan-lahan dengan 

berbagai klasifikasi potensinya. Lahan potensial merupakan suatu lahan yang 

dianggap sebagai lahan yang produktif. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang 

sesuai dengan potensinya, tentunya akan menghasilkan produktivitas yang 

maksimal. Manfaat lain dari Indeks Potensi Lahan, seperti berikut ini: 

1. mengetahui nilai potensi lahan pada suatu kawasan serta memberikan 

informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan, sehingga 

lahan dapat dipergunakan secara lebih efektif; 

2. sebagai bahan masukan dalam kegiatan perencanaan; 

3. penunjuk kondisi lahan di suatu wilayah yang bertujuan untuk pemanfaatan 

lahan yang berkesinambungan; 

4. mendukung peruntukan penggunaan lahan untuk kesesuaian lahan; dan 

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

kehutanan. 

Beberapa manfaat dari Indeks Potensi Lahan, menunjukkan bahwa 

pentingnya informasi penilaian potensi lahan bagi masyarakat dalam pengelolaan 

lahan berkelanjutan. Adanya informasi tersebut sejatinya guna menjaga 

pemanfaatan lahan yang lestari. 

1.5.1.5 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (bahasa Inggris: Geographic Information 

System disingkat GIS) adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang 

memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). SIG adalah sistem yang 

terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia (brainware), 

organisasi dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, 

menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di 

permukaan bumi (Chrisman, 1997). Pengertian yang lebih sempit adalah sistem 



13 
 

komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola 

dan menampilkan informasi berefrensi geografis, misalnya data yang 

diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah database. Para praktisi juga 

memasukkan orang yang membangun dan mengoperasikannya dan data sebagai 

bagian dari sistem ini. Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan sistem 

informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, 

memanipulasi, dan menganalisa data serta memberi uraian (Aronoff, 1989). 

Menurut Burrough (1986), SIG adalah alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, 

penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan dan penayangan data 

keruangan yang berasal dari kenyataan dunia. Berbagai pengertian SIG menurut 

para ahli, dapat disimpulkan bahwa SIG merupakan penyimpanan, pemilahan, 

pensortiran, memanipulasi, hingga membandingkan data spasial dengan 

komponen didalamnya meliputi pengguna, software, hardware, data, prosedur, 

dan jaringan yang dapat diaplikasikan untuk pemodelan, pengukuran, monitoring, 

pemetaan, dan manipulasi data. 

Penggunaan istilah model dapat digunakan dalam tiga pengertian yang 

berbeda maknanya. Model dapat berkmakna sebagai sesuatu yang mewakili jika 

diartikan sebagai kata benda, bermakna sebagai hal yang ideal jika diartikan 

sebagai kata sifat dan bermakna untuk memeragakan diartikan sebagai kata kerja. 

Model dibuat karena adanya kompleksitas kenyataannya. Model merupakan 

representasi dari realita. Tujuan dari pembuatan model adalah untuk membantu 

mengerti, menggambarkan, atau memprediksi bagaimana suatu fenomena bekerja 

di dunia nyata melalui penyederhanaan bentuk fenomena tersebut. Menurut 

Longley et al (2015), model digunakan dalam berbagai cara, mulai dari simulasi 

tentang bagaimana dunia bekerja hingga untuk evaluasi perencanaan skenario 

penciptaan indikator. Model dibangun untuk sejumlah alasan. Pertama, model 

dibangun untuk mendukung proses pengambilan keputusan atau desain di mana 

pengguna ingin menemukan solusi untuk masalah spasial dalam mendukung 

keputusan, dan memberikan solusi yang maksimal. Kedua, model dibangun untuk 

memungkinkan pengguna untuk bereksperimen pada replika dunia bukan pada hal 

yang nyata. 
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 Pemodelan keruangan terdiri dari sekumpulan proses yang dilakukan 

pada data spasial untuk menghasilkan suatu informasi umumnya dalam bentuk 

peta. Sistem Informasi Geografis adalah perangkat (tool) yang paling popular 

untuk mengaplikasikan pemodelan area atau wilayah ini. Secara umum model 

keruangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu model yang bersifat statis (statics 

spatial model) dan yang bersifat dinamis (dynamics spatial model). Model spasial 

dinamis memiliki tiga komponen utama, yaitu dimensi ruang, waktu dan proses 

dinamiknya, baik yang terkait dengan proses-proses dalam ilmu kebumian, 

ekologi, sosiologi maupun ekonomi. Pendekatan cellular automata sering 

digunakan untuk aplikasi model spasial dinamik, baik pemodelan sistem alam 

maupun sistem manusia, misalnya model dinamik aliran air permukaan di atas 

tanah, pergerakan material erupsi gunung api dan penilaian wilayah bahaya 

erupsi, distribusi biomassa dan nutrient, pergerakan mamalia besar, pola 

pergerakan urban sprawl, dan ekspansi outlet perusahaan retail (Krugman, 1991). 

Beberapa model spasial menggunakan sistem grid dan sebagian tidak 

menggunakan sistem grid. Contoh model spasial yang tidak menggunakan grid 

dan bersifat statis adalah model konsentris dan model sektoral.  Terrain model 

merupakan salah satu model spasial  yang menggunakan sistem grid, dengan input 

berupa heightmap yang memuat kedudukan titik yang diwakili oleh piksel (grid) 

dalam tiga dimensi pada koordinat kartesian. 

Dalam pemodelan spasial dinamis, data yang digunakan sebagai input 

adalah data spasial yang selalu mengalami perkembangan dan berubah-ubah 

tergantung pada variabel yang digunakan, bukan variabel yang bersifat konstan 

atau statis (Krugman, 1991). Setiap variabel yang digunakan mempunyai interval 

tertentu serta setiap variabel juga mempunyai bobot yang nilainya bervariasi, yang 

penentuannya tergantung dari besarnya pengaruh dari variabel tersebut terhadap 

analisis yang dilakukan dalam sistem grid. 

Longley et al (2015), membagi model menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Model Statis dan Indikator.  

Model statis merupakan titik waktu, atau sistem yang tidak berubah melalui 

waktu dan biasanya menggabungkan beberapa input menjadi output. Tidak 
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ada langkah-langkah atau perulangan dalam model statis, namun hasil yang 

besar digunakan sebagai indikator atau prediktor. 

2. Model Individual dan Agregat.  

Model Individu sering disebut model berbasis agen (ABM) atau model agen 

otonom; menyiratkan keberadaan agen diskrit dengan didefinisikan perilaku 

pengambilan keputusan. Model Agregat digunakan ketika tidak mungkin 

untuk memodelkan perilaku setiap elemen individu dalam suatu sistem. 

Model simulasi yang digunakan oleh para perencana transportasi untuk 

memeriksa pola lalu lintas bekerja pada tingkat individu dengan mencoba 

untuk meramalkan perilaku setiap pengemudi dan kendaraan di daerah 

penelitian. Sebaliknya, setiap pemodelan pergerakan air tanah harus 

dilakukan pada tingkat agregat dengan memprediksi pergerakan air sebagai 

fluida kontinyu. Pada umumnya, model sistem fisik dipaksa untuk 

mengadopsi pendekatan agregat karena jumlah besar dari objek individu yang 

terlibat, padahal jauh lebih layak untuk model individu dalam sistem manusia 

atau dalam studi perilaku hewan. Bahkan, ketika pemodelan pergerakan air 

sebagai fluida yang berkelanjutan, masih diperlukan untuk memecahkan 

kontinum menjadi potongan-potongan diskrit, seperti di representasi dari 

bidang yang berkelanjutan. 

3. Model Cellular mewakili permukaan bumi sebagai raster.  

Setiap sel dalam raster tetap memiliki beberapa kemungkinan keadaan, yang 

seiring waktu dapat berubah sebagai akibat dari penerapan aturan transisi. 

Biasanya, aturan yang ditetapkan lebih dari lingkungan masing-masing sel 

dan menentukan hasil dari setiap tahap dalam simulasi berdasarkan keadaan 

sel, keadaan-keadaan sekitar, dan nilai-nilai atribut sel.  

4. Pemodelan Kartografi dan Peta Aljabar.  

Pada dasarnya, pemodelan terdiri dari menggabungkan banyak tahapan 

transformasi dan manipulasi menjadi satu kesatuan, untuk satu tujuan. Peta 

Aljabar menyediakan bahasa yang sederhana di mana untuk mengungkapkan 

model sebagai sebuah naskah. 
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Dalam rangka untuk mengembangkan dan memvalidasi model, salah satu faktor 

harus bervariasi dan faktor yang lain tetap konstan (Skidmore, 2002). Dalam 

banyak hal, pemodelan merupakan ujung tombak dari GIS, dan beberapa tahun ke 

depan cenderung melihat pertumbuhan yang sangat pesat baik dalam kepentingan 

pengguna dalam pemodelan dan kepentingan vendor dalam pengembangan 

perangkat lunak. 

1.5.1.6 Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh merupakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

perolehan informasi objek di permukaan bumi melalui hasil rekamannya (Sutanto, 

2013). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa penginderaan jauh memiliki tugas 

utama yaitu menyajikan informasi objek dipermukaan bumi secara cepat bagi 

daerah yang luas sekalipun. Informasi tersebut merupakan masukan bagi sistem 

informasi geografis. 

Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya obyek 

tersebut. (Este dan Simonett, 1975 dalam Sutanto, 1994). Dalam interpretasi citra, 

penafsir mengkaji citra dan berupaya mengenali objek melalui tahapan kegiatan, 

yaitu: (1) Deteksi, (2) Identifikasi, (3) Analisis. Pada dasarnya kegiatan 

interpretasi citra terdiri dari 2 proses, seperti berikut ini: 

1.   Pengenalan objek melalui proses deteksi, yaitu pengamatan atas adanya suatu 

objek. Berarti penentuan ada atau tidaknya sesuatu pada citra atau upaya 

untuk mengetahui benda dan gejala di sekitar kita dengan menggunakan alat 

pengindera (sensor). Untuk mendeteksi benda dan gejala di sekitar kita, 

penginderaan tidak dilakukan secara langsung atas benda, melainkan dengan 

mengkaji hasil reklamasi dari foto udara atau satelit. Dalam identifikasi ada 

tiga ciri utama benda yang tergambar pada citra berdasarkan cirri yang 

terekam oleh sensor yaitu sebagai berikut: 

a.   Spektoral, ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga 

elektromagnetik dan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. 

b.   Spatial, ciri yang terkait dengan ruang yang meliputi bentuk, ukuran, 

bayangan, pola, tekstur, situs dan asosiasi. 
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c.   Temporal, ciri yang terkait dengan umur benda atau saat perekaman. 

2.   Penilaian atas fungsi objek dan kaitan antar objek dengan cara 

menginterpretasi dan menganalisis citra yang hasilnya berupa klasifikasi yang 

menuju kea rah terorisasi dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari 

penilaian tersebut. Pada tahapan ini interpretasi dilakukan oleh seorang yang 

sangat ahli pada bidangnya, karena hasilnya sangat tergantung pada 

kemampuan penafsir citra. 

Melakukan interpretasi, diperlukan adanya unsur-unsur pengenal pada 

obyek yang terekam oleh citra. Unsur-unsur ini disebut unsur-unsur interpretasi 

yang terdiri dari 8 hal (Sutanto, 1994), berikut: 

1. Rona  

Rona merupakan derajat kecerahan relatif (rentang gelap-cerah) pada 

tampilan citra skala warna keabuan (grayscale). Dengan mata biasa rona 

dapat di bedakan menjadi 5 tingkatan : putih, kelabu-putih, kelabu, kelabu-

hitam, dan hitam. Sedangkan warna merujuk pada tampilan citra skala 

komposit warna HSI (hue, saturation, intensity); RGB (red, green, blue); atau 

Munsell. 

2. Bentuk 

Bentuk merupakan atribut yang jelas sehingga banyak obyek yang dapat 

dikenali berdasarkan bentuknya saja. Contoh pengenalan obyek berdasarkan 

bentuk; Bangunan Gedung: berbentuk I, L, U, tajuk pohon alma: berbentuk 

bintang, Gunung berapi: berbentuk kerucut, dsb. 

3. Ukuran 

Ukuran  merupakan atribut obyek yang berupa panjang (sungai,jalan), 

luas (lahan), volume, ukuran ini merupakan fungsi skala. Misalnya ukuran 

rumah berbeda dengan ukuran perkantoran, biasanya rumah berukuran lebih 

kecil dibandingkan dengan bangunan perkantoran. Penyebutan ukuran juga 

tidak selalu dapat dilakukan untuk semua jenis obyek. 

4. Pola 

Pola  terkait susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi 

banyak obyek bentukan manusia dan bagi beberapa objek bentukan alamiah. 
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Istilah-istilah yang digunakan untuk menyatakan pola antara lain teratur, 

kurang teratur, dan tidak teratur. 

5. Bayangan  

Bayangan sangat penting bagi pengkaji, karena dapat memberikan dua 

macam efek yang berlawanan. Pertama, bayangan mampu menegaskan 

bentuk obyek pada citra, karena outline obyek menjadi lebih tajam atau jelas. 

Begitu pula kesan ketinggiannya. Kedua, bayangan justru kurang 

memberikan pantulan obyek ke sensor, sehingga obyek yang diamati menjadi 

tidak jelas. 

6. Tekstur 

Tekstur  merupakan ukuran frekuensi perubahan rona pada obyek. 

Tekstur dapat di peroleh dari pengelompokan pada citra yang terlalu kecil 

untuk dapat di bedakan secara individual. Tesktur dinyatakan dalam halus, 

sedang, kasar. Misalnya, area persawahan memiliki tekstur yang lebih halus 

dari pada hutan. 

7. Situs 

Situs  merupakan penjelasan tentang lokasi obyek relatif terhadap obyek 

atau kenampakan lain yang mudah untuk dikenali, dan dipandang dapat di 

jadikan dasar untuk identifikasi obyek yang dikaji. Misalnya permukiman 

pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, tanggul alam atau 

sepanjang tepi jalan. 

8. Asosiasi 

Asosiasi merupakan unsur yang memperhatikan keterkaitan antara suatu 

obyek dengan obyek yang lain, yang di gunakan sebagai dasar untuk 

mengenali obyek yang dikaji.  

Melalui tahapan dan unsur-unsur dalam interpretasi, sangat membantu 

interpreter dalam mengkaji dan mengenali objek pada suatu citra atau foto udara. 

Terlebih lagi apabila hal ini diterapkan oleh interpreter yang tidak atau kurang 

memiliki pengetahuan atau pengenalan tentang objek yang dikaji.  
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1.5.1.7 Citra Landsat 8 

Satelit LDCM (Landsat Data Continuity Mission) yang biasa disebut 

dengan Landsat 8 dirancang menggunakan suatu platform dengan  pengarahan 

titik nadir yang distabilkan tiga-sumbu. Satelit LDCM (Landsat 8) ini diorbitkan 

pada pada ketinggian : 705 km, dengan inklinasi : 98.2º, periode : 99 menit, waktu 

liput ulang (resolusi temporal): 16 hari yang mendekati lingkaran sikron matahari. 

Tabel 1.5 berikut menunjukkan parameter satelit LDCM (Satelit Landsat 8).  

Tabel 1.5. Parameter Satelit LDCM (Satelit Landsat 8) 

Jenis Orbit 
Mendekati lingkaran sinkron 

matahari 

Ketinggian satelit 705 km 

Inklinasi 98,2
o
 

Periode 99 menit 

Resolusi temporal 16 hari 

Waktu melintasi garis 

khatulistiwa 

Pukul 10.00 – 10.15 pagi 

Sumber: Sitanggang, 2010 

Satelit Landsat-8 juga dilengkapi dengan sensor pencitra yang dinamakan 

OLI (Operational Land Imager). Sensor pencitra OLI ini mempunyai saluran-

saluran yang baru yaitu : saluran-1: 443 nm untuk aerosol garis  pantai dan saluran 

9 : 1375 nm untuk deteksi cirrus, tetapi tidak dilengkapi dengan saluran 

inframerah termal. Baru pada tahun 2008, program LDCM (Landsat 8) mengalami 

pengembangan, yaitu Sensor pencitra TIRS (Thermal Infrared Sensor) ditetapkan 

sebagai pilihan (optional) pada misi LDCM (Landsat 8) yang dapat menghasilkan 

kontinuitas data untuk saluran-saluran inframerah termal yang tidak dicitrakan 

oleh OLI. 

Satelit LDCM (Landsat 8) mempunyai massa 2623 kg (massa kering 

1512 kg) saat meluncur dengan umur rancangan 5 tahun, serta hydrazine : 386 kg 

sebagai persediaan yang dapat dikonsumsi pada satelit di orbitnya. Sensor 

pencitra OLI pada Landsat 8 mempunyai saluran-saluran spektral yang 
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menyerupai sensor ETM+ (Enhanced Thermal Mapper plus) pada Landsat 7. 

Tabel 1.6 berikut menunjukkan spesifikasi saluran spektral sensor Landsat 8.  

Tabel 1.6. Spesifikasi Saluran Spektral Sensor Pencitra Landsat 8 

No 

Band 
Saluran 

Kisaran 

Spektral 

(nm) 

Penggunaan Data 

GSD 

(Resolusi 

Spasial) 

Radiance 

(W/m
2
srµm), 

typical 

SNR 

1 Biru 433 – 

453 

Awan/zona pesisir 30 m 40 130 

2 Biru 450 – 

515 

Pigmen/hamburan/pes

isir 

30 m Band 

warisan 

TM 

40 130 

3 Hijau 525 – 

600 

Pigmen/pesisir 30 100 

4 Merah 630 – 

680 

Pigmen/pesisir 22 90 

5 Inframera

h 

845 – 

885 

Dedaunan/pesisir 14 90 

6 SWIR 2 1560 – 

1660 

Dedaunan 4 100 

7 SWIR 3 2100 – 

2300 

Mineral 1,7 100 

8 PAN 500 – 

680 

Penajaman gambar 15 m 2,3 80 

9 SWIR 1360 – 

1390 

Deteksi Awan Cirrus 30 m 6 130 

Sumber: USGS, 2013 

Satelit Landsat 8 memiliki saluran yang mirip dengan Landsat 7 sensor 

Onboard Operational Land Imager (OLI) dan Thermal Infrared Sensor (TIRS) 

dengan  jumlah saluran sebanyak 11 buah. Antara saluran-saluran tersebut, 2 

saluran berada  pada TIRS (band 10 dan 11) dan 9 saluran (band 1-9) berada pada 

OLI. Sebagian  besar saluran memiliki spesifikasi mirip dengan Landsat-7. Tabel 

1.7 berikut menjelaskan karakterisktik saluran yang terdapat pada citra Landsat 8. 
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Tabel 1.7. Saluran Citra Landsat-8 

Saluran 
Panjang 

Gelombang 
Sensor Resolusi 

1 0,43 – 0,45 Visible 30 

2 0,45 – 0,51 Visible 30 

3 0,53 – 0,59 Visible 30 

4 0,64 – 0,67 Near – infrared 30 

5 0,85 – 0,88 Near – infrared 30 

6 1,57 – 1,65 SWIR 1 30 

7 2,11 – 2,29 SWIR 2 30 

8 0,50 – 0,68 Pankromatik 15 

9 1,36 – 1,38 Cirrus 30 

10 10,6 – 11,9 TIRS 1 100 

11 11,5 – 12,51 TIRS2 100 

Sumber: USGS, 2013 

Saluran-saluran yang terdapat pada citra Landsat 8 memiliki sensor, 

resolusi, dan kegunaan data yang berbeda-beda. Perpaduan atau komposit dari 

saluran-saluran citra Landsat 8 tentunya akan memberikan tampilan citra yang 

berbeda sesuai dengan kebutuhan dari pengguna data. Komposit 432 akan 

menunjukkan warna asli sesuai dengan kondisi dilapangan. 
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1.5.2  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumya dilakukan oleh Gandes Hamranani (2013) dengan 

judul Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk 

Pemetaan Potensi Lahan pada Lahan Sawah di Kabupaten Wonosobo. Tujuan 

penelitian tersebut mengaplikasikan peranan SIG untuk indeks potensi lahan, 

mengetahui tingkat potensi lahan pada lahan sawah dan bentuklahan, serta 

menganalisis pengaruhnya terhadap hasil produksi panen padi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian yaitu metode pengharkatan (skoring) dan tumpang 

susun (overlay) seluruh parameter dengan pendekatan kuantitatif berjenjang, 

metode tumpang susun (overlay) indeks potensi lahan dengan penggunaan lahan 

sawah dan bentuklahan, dan analisis pengaruhnya terhadap hasil produksi panen 

padi. Hasil penelitiannya berupa Peta Indeks Potensi Lahan, evaluasi potensi 

lahan pada lahan sawah dan bentuklahan, serta analisis terhadap hasil produksi 

panen padi di Kabupaten Wonosobo. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Akhmad Aziz Muttaqin (2016) dengan 

judul Analisis Potensi Lahan Pertanian (Produksi Pangan) berdasarkan Indeks 

Potensi Lahan Kabupaten Bantul. Tujuan dari penelitian tersebut menganalisis 

persebaran indeks potensi lahan dan menganalisis kesesuaian potensi lahan 

dengan produktivitas (produksi pangan) di Bantul. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode pengharkatan (skoring) dan tumpang susun (overlay) 

seluruh parameter, dan analisis kesesuaian potensi lahan dengan produktivitas 

(produksi pangan). Hasil penelitiannya berupa Peta Indeks Potensi Lahan dan 

arahan lahan pertanian di Kabupaten Majalengka. 

Vivi Febrida Yentri (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Potensi Lahan Padi Sawah di Kabupaten  Majalengka Provinsi Jawa Barat. Tujuan 

dari penelitian tersebut menganalisis persebaran indeks potensi lahan dan 

menganalisis persebaran potensi lahan sawah berdasarkan nilai indeks potensi 

lahan dan kesesuaian potensi lahan dengan produktivitas padi di Majalengka. 

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode pengharkatan (skoring) 

dan tumpang susun (overlay) seluruh parameter dengan pendekatan kuantitatif 
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berjenjang, metode tumpang susun (overlay) indeks potensi lahan dengan 

penggunaan lahan sawah, dan analisis pengaruhnya terhadap hasil produksi panen 

padi. Hasil penelitiannya berupa Peta Indeks Potensi Lahan, Peta Indeks  Potensi 

Lahan Pertanian Pangan dan Peta Kesesuaian Lahan Bantul. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Analisis Indeks Potensi Lahan 

(IPL) terhadap Produktivitas Lahan Pertanian di Kabupaten Sragen, merujuk pada 

penelitian Gandes Harmanani (2013), Akhmad Aziz Muttaqin (2016), dan Vivi 

Febrida Yentri (2016) dengan menggunakan metode yang sama yaitu kuantitatif 

berjenjang dengan teknik pengharkatan (skoring) dan tumpang susun (overlay). 

Perbedaan dalam penelitian ini, yaitu peneliti melakukan penelitian terhadap 

potensi lahan pertanian dengan wilayah kajian di Kabupaten Sragen. Wilayah 

kajian yang berbeda tentu akan memberikan hasil yang berbeda pula, karena 

terdapat perbedaan potensi dan karakteristik pada setiap wilayah. Hasil yang 

diharapkan berupa Peta Indeks Potensi Lahan, Peta Potensi Lahan Pertanian dan 

analisis kesesuaian hubungan tingkat potensi lahan pertanian terhadap 

produktivitas pertanian di Kabupaten Sragen. Tabel 1.8 berikut menjelaskan 

perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.  

1.6 Kerangka Penelitian 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat, menjadi salah 

satu faktor terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yang terjadi, terus 

menerus menggeser keberadaan lahan pertanian. Hal ini menjadi masalah 

mengingat keberadaan lahan pertanian sangat dibutuhkan karena semakin 

bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan pangan juga semakin besar.  

Indeks Potensi Lahan merupakan salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk mengetahui potensi dari suatu lahan. Hal ini akan sangat 

bermanfaat dalam pengelolaan berkelanjutan pada lahan, sesuai dengan 

kemampuan dan potensi yang ada pada lahan tersebut. Penentuan Indeks Potensi 

Lahan dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter, yaitu: lereng, 

hidrologi, jenis tanah, litologi, dan kerawanan bencana.  
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Karakteristik dari parameter lereng menunjukkan bahwa semakin curam 

keadaan lereng pada suatu wilayah maka kurang memiliki potensi lahan yang baik 

untuk pertanian. Penggunaan parameter tanah didasarkan pada jenis tanah yang 

berpotensi dalam sektor pertanian, seperti jenis tanah Aluvial Coklat dan 

Mediteran. Jenis tanah aluvial merupakan sejenis tanah liat, halus, dan dapat 

menampung air hujan yang tergenang, sehingga sangat sesuai untuk pertanian. 

Parameter dari litologi yang memiliki karakteristik yang dianggap berpotensi 

untuk lahan pertanian ialah jenis batuan aluvium. Karakteristik dari parameter 

hidrologi yang memiliki potensi tinggi dalam penentuan Indeks Potensi Lahan 

yaitu yang memiliki produktivitas airtanah tinggi dan penyebaran yang luas. 

Adanya produktivitas airtanah tinggi dan penyebaran luas, memungkinkan 

pasokan air untuk irigasi pertanian dapat terpenuhi. Parameter kerawanan bencana 

yang digunakan dalam penentuan Indeks Potensi Lahan yaitu bencana banjir. 

Apabila wilayah tersebut tidak terjadi banjir, maka dianggap memiliki potensi 

tinggi dalam pertanian. Melalui penentuan Indeks Potensi Lahan, dapat diketahui 

sebaran potensi lahan berdasarkan kelas Indeks Potensi Lahan.  

Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan potensinya, tentunya akan 

mempengaruhi produktivitas dari lahan tersebut. Lahan yang memiliki potensi 

tinggi, akan menghasilkan produktivitas yang tinggi pula, sehingga produktivitas 

pertanian menjadi parameter kesesuaian dari penentuan Indeks Potensi Lahan. 

Bagan kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.  
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Tabel 1.8. Perbedaan Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Gandes 

Hamranani 

(2013) 

Aplikasi Penginderaan 

Jauh dan Sistem Informasi 

Geografis untuk Pemetaan 

Potensi Lahan pada Lahan 

Sawah di Kabupaten 

Wonosobo 

Mengaplikasikan peranan 

SIG untuk indeks potensi 

lahan, mengetahui 

tingkat potensi lahan 

pada lahan sawah dan 

bentuklahan, serta 

menganalisis 

pengaruhnya terhadap 

hasil produksi panen 

padi. 

Metode pengharkatan 

(skoring) dan tumpang 

susun (overlay) 

seluruh parameter 

dengan pendekatan 

kuantitatif  berjenjang. 

Peta Indeks Potensi Lahan, 

evaluasi potensi lahan pada 

lahan sawah dan bentuklahan, 

serta analisis terhadap hasil 

produksi panen padidi 

Kabupaten Wonosobo. 

2 Akhmad 

Aziz 

Muttaqin 

(2016) 

Analisis Potensi Lahan 

Pertanian (Produksi 

Pangan) Berdasarkan 

Indeks Potensi Lahan 

Kabupaten Bantul 

Menganalisis persebaran 

indeks potensi lahan di 

Bantul, menganalisis 

kesesuaian potensi lahan 

dengan produktivitas 

(produksi pangan) di 

Metode pengharkatan 

(skoring) dan tumpang 

susun (overlay) 

seluruh parameter 

dengan pendekatan 

kuantitatif  berjenjang. 

Peta Indeks Potensi Lahan, Peta 

Indeks  Potensi Lahan Pertanian 

Pangan dan Peta Kesesuaian 

Lahan Bantul. 
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No Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Bantul. 

3 Vivi 

Febrida 

Yentri 

(2016) 

Analisis Potensi Lahan 

Padi Sawah di Kabupaten  

Majalengka Provinsi Jawa 

Barat 

Menganalisis persebaran 

indeks potensi lahan di 

Majalengka, 

menganalisis persebaran 

potensi lahan sawah 

berdasarkan nilai indeks 

potensi lahan dan 

kesesuaian potensi lahan 

dengan produktivitas 

padi di Majalengka. 

Metode pengharkatan 

(skoring) dan tumpang 

susun (overlay) 

seluruh parameter 

dengan pendekatan 

kuantitatif  berjenjang. 

Peta Indeks Potensi Lahan, Peta 

Potensi Lahan Sawah dan Peta 

Kesesuaian antara potensi lahan 

sawah dengan produktivitas padi 

di Kabupaten Majalengka. 

4 Devy Meida 

Andini 

(2017) 

Analisis Indeks Potensi 

Lahan (IPL) terhadap 

Produktivitas Lahan 

Pertanian di Kabupaten 

Sragen 

Mengetahui persebaran 

indeks potensi lahan, 

menganalisis kesesuaian 

hubungan tingkat potensi 

lahan pertanian terhadap 

produktivitas pertanian di 

Kabupaten Sragen 

Metode pengharkatan 

(skoring) dan tumpang 

susun (overlay) 

seluruh parameter 

dengan pendekatan 

kuantitatif  berjenjang. 

Hasil yang diharapkan berupa 

Peta Indeks Potensi Lahan, Peta 

Potensi Lahan Pertanian dan 

analisis kesesuaian hubungan 

tingkat potensi lahan pertanian 

terhadap produktivitas pertanian 

di Kabupaten Sragen. 
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Permasalahan: 

1. Permintaan kebutuhan pangan yang sejalan dengan pertumbuhan 

penduduk. 

2. Berkurangnya lahan pertanian secara terus menerus  sebagai akibat 

dari alih fungsi lahan pada daerah dengan lahan produktif. 

3. Masyarakat menggantungkan hidup dari usaha pertanian. 

Parameter Indeks Potensi Lahan: 

1. Lereng 

2. Jenis Tanah 

3. Hidrologi 

4. Litologi 

5. Kerawanan Bencana 

Indeks Potensi Lahan (IPL) Penggunaan Lahan Pertanian 

Indeks Potensi Lahan Pertanian  Produktivitas Pertanian 

Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian terhadap Produktivitas Pertanain 

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Penelitian 
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1.7  Batasan Operasional 

1. Indeks Potensi Lahan adalah suatu potensi relatif yang digunakan untuk 

kegunaan umum, untuk diketahui kelas kemampuan atau potensi lahannya, 

dimana semakin tinggi nilai Indeks Potensi Lahan berarti semakin baik 

potensi lahannya (Suharsono, dkk. 1994, dalam Chandranegara, 2014) 

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

vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya 

terhadap penggunaan lahan (Arsyad, 1989) 

3. Pertanian adalah kegiatan atau usaha yang meliputi budidaya tanaman 

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

dan peternakan (BPS, 2016) 

4. Produktivitas adalah hasil panen per hektar (BPS, 2016) 

5. Sistem Informasi Geografis adalah sistem yang terdiri dari perangkat 

keras, perangkat lunak, data, manusia (brainware), organisasi dan lembaga 

yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan 

menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan 

bumi (Christman, 1997) 

6. Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya 

obyek tersebut. (Este dan Simonett, 1975 dalam Sutanto, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 


