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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian 

(UU Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal1). Luas 

lahan pertanian di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, berkurang lebih dari 100 

hektar per tahun. Sekalipun belum berdampak terhadap penyediaan kebutuhan 

pangan, kondisi ini dipastikan telah menyebabkan produksi beras setiap tahun 

berkurang. Saat ini rata-rata produktivitas tanaman padi di Kabupaten Sleman 

mencapai 6,2 ton gabah kering giling (GKG) per hektar. Dengan penyusutan lahan 

pertanian lebih dari 100 hektar per tahun, setiap tahun penurunan produksi gabah 

mencapai 6.200 ton GKG (BPS Sleman, 2019). Berkurangnya luas lahan pertanian, 

terjadi akibat banyaknya alih fungsi lahan dari sebelumnya lahan pertanian menjadi 

kawasan permukiman, mal, dan rumah toko (ruko). Pengalihfungsian relatif mudah 

dilakukan karena kebanyakan lahan pertanian milik petani memang tidak 

bersertifikat. Tabel 1.1 menunjukkan perubahan luas lahan Pertanian di Kabupaten 

Sleman. 

Tabel 1.1 Perubahan Luas Lahan Pertanian Kabupaten Sleman 

Tahun Lahan Pertanian 

(ha) 

Bukan Lahan Pertanian 

(ha) 

Total (ha) 

2016 22.581.56 34.900.45 57.482.01 

2017 19.168.22 38.313.79 57.482.01 

2018 18.691.15 38.790.86 57.482.01 

Sumber: Sleman dalam Angka 2018 

Pemanfaatan teknik Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pemetaan 

sudah memasuki tahap operasional, bahkan semakin lama semakin menguntungkan 

dibandingkan survei langsung di lapangan. Banyaknya data- data yang ada saat ini 

sangat menguntungkan dalam memilih objek yang sesuai dengan tujuan pemetaan, 

yaitu untuk pemetaan skala kecil sampai skala besar. Kemajuan teknologi yang 

berkembang pesat saat ini, memungkinnan masyarakat memperoleh informasi yang 

mudah dan jelas untuk mengetahui sesuatu objek 
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secara instan (Prahasta, 2001). Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan arahan 

fungsi kawasan masing-masing lahan supaya memberikan hasil yang baik. 

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan potensi lahannya akan mengakibatkan 

munculnya berbagai masalah seperti kerusakan lingkungan dan menurunnya 

kualitas dari lahan tersebut karena setiap lahan memiliki karakteristik yang berbeda-

beda. Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan untuk penentuan Indeks 

Potensi Lahan (IPL) berdasarkan atas pemberian skor terhadap parameter-

parameter yang berpengaruh, setiap parameter memiliki klasifikasi dan nilainya 

tersendiri, dengan adanya SIG proses pengambilan keputusan mengenai masalah 

spasial dapat dilakukan lebih mudah dan cepat. Data Indeks Potensi Lahan (IPL) 

yang berbasis Sistem Informasi Geografi dapat memberikan visualisasi yang lebih 

baik dan menarik (Amalia, 2019). 

Indeks potensi lahan memberikan informasi mengenai arahan pemanfaatan 

lahan sesuai dengan potensi dan sumber daya lahan. Data potensi lahan pertanian 

menjadi data penting karena untuk melakukan evaluasi kesesuaian lahan pertanian 

dan mengetahui pemanfaatan lahan secara baik. Tinggi rendahnya potensi lahan 

dapat ditentukan dari beberapa parameter pendukung, semakin tinggi indeks 

potensi lahan maka semakin banyak potensi penggunaan lahannya.  

UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Berkelanjutan, dijelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, 

perlindungan lahan pertanian pangan yang perlu dilakukan dengan menetapkan 

kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Alih Fungsi Lahan Pertanian 
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Hasil produktivitas lahan merupakan sesuatu yang penting dari pemanfaatan 

suatu lahan. Produktivitas lahan tersebut mampu menjadi tolok ukur kesesuaian 

pemanfaatan lahan dengan potensi lahannya. Kondisi produktivitas yang 

mengalami peningkatan maupun penurunan setiap tahunnya, dapat dipengaruhi 

oleh banyak faktor, diantaranya: cuaca, hama, penggunaan pupuk, dan kontaminasi 

limbah. Penelitian potensi lahan pertanian di Kabupaten Sleman sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat, mengingat sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama 

dan terbesar di wilayah Kabupaten Sleman. 

 

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  Indeks Potensi Lahan di Kabupaten Sleman?,dan 

2. Bagaimana persebaran arahan pemanfaatan lahan pertanian 

berdasarkan IPL di Kabupaten Sleman ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:  

1. Menganalisis sebaran indeks potensi lahan di Kabupaten Sleman; dan 

2. Menganalisis persebaran arahan pemanfaatan lahan pertanian 

berdasarkan IPL di Kabupaten Sleman. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil akhir dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

1. Sebagai informasi distribusi indeks potensi lahan yang dapat digunakan 

sebagai data dalam pengembangan wilayah, 

2. Memberikan arahan sebaran lahan yang berpotensi tinggi untuk lahan 

pertanian guna untuk meningkatkan kemampuan lahannya 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Lahan 

Lahan adalah bagian dari landscape yang mencakup 

lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, 

dan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya 

mempengaruhi potensi penggunaannya (FAO: 1976, dalam Rayes: 

2007). Pengertian kesesuaian lahan (land suitability) berbeda dengan 

kemampuan lahan (Land capability). Kesesuaian lahan adalah 

kesesuaian sebidang lahan untuk tujuan penggunaan atau komoditi 

spesifik. Adapun kemampuan lahan lebih menekankan pada 

kapasitas berbagai penggunaan lahan secara umum yang dapat 

diusahakan di suatu wilayah. Semakin banyak jenis tanaman yang 

dapat dikembangkan berarti kemampuan lahan tersebut semakin 

tinggi (PUSLITTANAK, 1993). 

1.5.1.2 Lahan Pertanian 

Pertanian adalah suatu proses produksi khas yang didasarkan 

atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan para petani pengatur 

dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu. Menurut 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 19 Tahun 2016 

menyebutkan lahan pertanian sebagai bidang lahan yang digunakan 

untuk usaha pertanian. Berdasarkan kemampuan irigasinya, lahan 

pertanian dibagi menjadi lahan teririgasi dan non-irigasi. Lahan 

pertanian non-irigasi dapat mencakup lahan pertanian tadah hujan 

dan lahan kering yang mampu ditanami. 

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok 

untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman 

pertanian maupun hewan ternak. Lahan pertanian merupakan salah 

satu sumber daya utama pada usaha pertanian. Berdasarkan FAO 

(1976), klasifikasi lahan pertanian dibagi menjadi beberapa jenis, 

yaitu lahan garapan, lahan tanaman permanen, dan lahan 

penggembalaan. Jenis lahan di Kabupaten Sleman secara umum 
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merupakan lahan garapan, yaitu lahan yang ditanami tanaman 

setahun seperti kapas, kentang, sayuran, padi dan sebagainya 

termasuk lahan tidur yang mampu digarap namun sedang tidak 

digarap. 

 

1.5.2 Potensi 

Potensi merupakan serangkaian kemampuan, kesanggupan, 

kekuatan, ataupun daya yang memunyai kemungkinan untuk bisa 

dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Potensi juga dapat 

diartikan sebagai bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar, 

namun kemampuan tersebut belum tersingkap dan belum diaktifkan. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa potensi adalah kemampuan yang 

dimiliki harus dioptimalkan dengan sebaik mungkin (Amalia, 2017). 

 

1.5.3 Potensi Lahan 

Informasi potensi sumberdaya lahan berisi informasi mengenai 

berbagai aspek sumberdaya yang berguna sebagai bahan untuk mengkaji 

kecocokan peruntukan lahan. Lahan dapat dikatakan sebagai lahan yang 

potensial apabila lahan tersebut mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi 

dan mempunyai daya dukung terhadap kebutuhan manusia sehingga banyak 

lahan potensial yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Lahan potensial 

merupakan lahan yang produktif, sehingga jika dikelola dengan baik oleh 

manusia dapat memberikan hasil yang tinggi walaupun dengan biaya 

pengelolaan yang rendah. Lahan potensial pada umumnya dikaitkan dengan 

pertanian, sehingga lahan mempunyai kemampuan untuk lahan produksi.  

Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan kemampuan dari lahan. 

Survei kemampuan lahan merupakan salah satu survei sumberdaya lahan 

yang bertujuan mengetahui kemampuan lahan suatu daerah dan menentukan 

penggunaan lahan beserta pengelolaannya yang tepat sehingga dapat 

dicapai produktivitas yang optimal atau sedikit menimbulkan kerusakan 

lahan (Widiyatmo, 2002). Kemampuan lahan dianggap sebagai klasifikasi 

lahan dalam hubungannnya dengan tingkat risiko kerusakan akibat 
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penggunaan tertentu (FAO, 1976 dalam Arsyad, 1989). Penggunaan lahan 

adalah interaksi manusia dan lingkungan di mana fokus lingkungan adalah 

lahan, sedangkan sikap dan tanggapan kebijakan manusia terhadap lahan 

akan menentukan langkah-langkah aktivitasnya sehingga akan 

meninggalkan bekas di atas lahan sebagai bentuk penggunaan lahan 

(Ritohardoyo, 2013). Penggunaan lahan pada umumnya digunakan untuk 

mengacu pemanfaatan lahan masa kini, oleh karena itu dalam pengolahan 

lahan harus diperhatikan sesuai dengan kemampuan lahan karena aktivitas 

manusia dalam penggunaan lahan bersifat dinamis. Wilayah Kabupaten 

Sleman saat ini terdapat berbagai penggunaan lahan, antara lain yaitu 

sebagai pertanian, perdagangan, industri, permukiman, dan lahan terbangun 

seperti fasilitas sosial. 

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  

7. Tidak terancam banjir (Priyono dan Andini, 2017). 

 

1.5.4 Indeks Potensi Lahan 

Potensi lahan dinyatakan oleh nilai angka yang disebut Indeks 

Potensi Lahan (IPL). Analisis indeks potensi lahan adalah evaluasi yang 

dilaksanakan dengan cara mengelompokkan lahan ke dalam beberapa 

kategori berdasarkan parameter pembanding kualitas lahan, agar dapat 

dilakukan klasifikasi kemampuan lahannya. Klasifikasi potensi lahan adalah 

pengelompokkan lahan ke dalam satuan-satuan khusus menurut 

kemampuannya untuk penggunaan yang paling intensif dan perlakukan 



7  

 
 

yang diberikan untuk dapat digunakan secara terus-menerus (Sitorus, 1985). 

Indeks Potensi Lahan (IPL) adalah upaya penilaian lahan sesuai 

dengan potensi yang dimiliki oleh lahan tersebut. Besarnya IPL ditentukan 

oleh pengharkatan lima faktor, yaitu relief, litologi, tanah, hidrologi, dan 

kerawanan bencana yang dijadikan sebagai faktor pembatas. Indeks potensi 

lahan menyatakan potensi relatif lahan untuk kegunaan umum. Semakin 

tinggi nilai IPL menunjukkan bahwa semakin baik potensi lahannya. IPL 

dapat digolongkan menjadi 5 kelas, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah, dan sangat rendah (Suharsono dkk, 1988). Parameter yang 

digunakan dalam penelitian potensi lahan yaitu: kemiringan lereng, jenis 

tanah, litologi, hidrologi, dan kerawanan bencana yang akan dijelaskan 

seperti dibawah ini: 

a. Kemiringan Lereng 

Arsyad (2002) mengungkapkan bahwa kemiringan lereng 

menunjukkan besarnya sudut lereng dalam persen atau derajat. 

Kecuraman lereng 100% sama dengan kecuraman 45o. Pengaruh 

kemiringan lereng erat kaitannya dengan potensi erosi hingga 

longsorlahan. Semakin miringnya permukaan tanah dari bidang 

horizontal maka lapisan tanah atas yang tererosi akan semakin banyak 

karena banyaknya jumlah butir-butir tanah yang terpecik ke bawah oleh 

butir hujan. Kondisi lahan yang rawan terhadap erosi maupun 

longsorlahan tentunya mengurangi nilai indeks potensi dari lahan 

tersebut. 

b. Jenis Tanah 

Pengertian tanah menurut Hardiyatmo (1992) ialah ikatan antara 

butiran yang relatif lemah yang dapat disebabkan oleh karbonat, zat 

organik, atau oksida-oksida yang mengendap-endap di antara partikel-

partikel. Ruang di antara partikel-partikel dapat berisi air, udara, ataupun 

yang lainnya (Sartohadi, 2012). Tanah memiliki sifat dan karaktersitik 

fisik, kimia, maupun biologi, serta morfologi yang bervariasi sebagai 

akibat dari serangkaian proses pembentukannya. Variasi dari sifat-sifat 

tersebut menyebabkan kesuburan pada berbagai jenis tanah akan 
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berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan pemahaman karakteristik dari 

jenis tanah sehingga tanah di suatu lahan dapat dimanfaatkan sesuai 

dengan potensinya. Semakin subur suatu tanah maka lahan tersebut 

semakin sesuai dengan potensi lahan untuk pertanian. 

c. Litologi 

Bates dan Jackson (1985) dalam Judefrian (2013) mengartikan 

litologi sebagai deskripsi batuan pada singkapan berdasarkan 

karakteristiknya seperti warna, komposisi mineral dan ukuran butirnya. 

Litologi penting dalam penentuan indeks potensi lahan karena batuan 

merupakan awal dari pembentukan jenis tanah di suatu lahan yang 

berpengaruh terhadap kesuburan tanah. 

d. Hidrologi 

Hidrologi menurut definisi Marta dan Adidarma (1983) ialah ilmu 

yang mempelajari tentang terjadinya pergerakan dan distribusi air baik 

di atas bumi maupun di bawah permukaan bumi, tentang sifat kimia dan 

fisika air dengan reaksi terhadap lingkungannya dan hubungannya 

dengan kehidupan. Hidrologi yang digunakan dalam penilaian indeks 

potensi lahan baik air permukaan dan air tanah mempengaruhi tumbuh 

suatu tanaman dan makhluk hidup di dalam tanah. Produktifitas air 

permukaan maupun air tanah penting dalam penilaian potensi lahan 

untuk pertanian karena juga berkaitan dengan potensi kekeringan di 

wilayah tersebut. 

e. Kerawanan Bencana 

Kerawanan (susceptibility) merupakan kondisi atau karakteristik 

geologis, biologis, hidrologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, 

dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang 

mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan 

mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya 

tertentu. Kerawanan bencana merupakan faktor penmberat dalam 

penentuan indeks potensi lahan. Faktor kerawanan bencana merupakan 

faktor pengali terhadap beberapa faktor lainnya dalam menentukan 

indeks potensi lahan, sehingga apabila pada suatu wilayah mempunyai 
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potensi lahan tinggi yang disebabkan karena faktor lainnya yang 

mendukung seperti kemiringan lereng, litologi, jenis tanah, dan 

produktivitas air tanah tetapi apabila lahan tersebut berada pada lahan 

yang rawan terhadap bencana maka akan menurunkan nilai indeks 

potensi lahan tersebut. Kerawanan bencana yang digunakan pada 

penelitian kali ini adalah faktor erosi. 

 

1.6 Penginderaan Jauh 

1.6.1 Pengertian Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh atau inderaja merupakan pengukuran atau 

akuisisi data dari sebuah obyek atau fenomena menggunakan sebuah alat 

yang secara fisik tidak ada interaksi antara alat dengan objek yang akan 

diakuisisi. Penginderaan Jauh merupakan akuisisi data dengan alat bantu 

seperti pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, dan semua alat yang 

memberikan informasi sebuah obyek atau fenomena yang memiliki jarak. 

Secara ilmiah penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang obyek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis data 

yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap 

obyek, wilayah, atau gejala yang dikaji (Lillesand, Kiefer & Chipman, 

2014).  

Dalam penerapan teknologi penginderaan jauh tidak lepas dari 

penggunaan citra yang memiliki variasi sensor yang berbeda-beda. Setiap 

jenis citra dan sensor yang digunakan menghasilkan resolusi yang berbeda 

pula. Resolusi ini merupakan kemampuan suatu sistem optik-elektronik 

untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara 

spectral memiliki kemiripan (Danoedoro, 2012). 

 

1.7 Sistem Informasi Geografi (SIG) 

1.7.1 Pengertian SIG 

Sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang 

dapat menangani hampir semua jenis informasi tentang fitur yang dapat 

direferensikan oleh lokasi geografis (Lillesand, Kiefer & Chipman, 2014). 
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Sistem informasi geografis merupakan sebuah koleksi teroganisir dari 

perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan data geografis yang 

dirancang untuk secara efisien menampilkan model transportasi, model 

gravitasi, dan model pemilihan lokasi (Johnson, Petersson & Fulton, 1992). 

Sistem informasi geografis adalah sistem yang didesain untuk menangkap, 

menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan 

seluruh jenis data geografis.  

Informasi Geografi dapat dijalan menggunakan software yang 

berbasis Sistem Informasi Geografi. Beberapa software yang biasa 

dijalankan untuk mengetahui informasi geografi maupun untuk mengolah 

data diantaranya adalah ArcGIS, ILWIS, Autocad, Google Earth, Global 

Mapper, ENVI dsb. ArcGIS adalah salah satu software yang paling sering 

digunakan untuk mengolah data citra yang dibuat menjadi peta. ArcGIS 

diciptakan oleh perusahaan ESRI yang dirancang berbasis Sistem Informasi 

Geografi. Arc GIS adalah software yang digunakan untuk mengolah data 

spasial yang   mendukung berbagai format dari berbagai data gabungan yang 

berasal tiga software yaitu Arc Info, Arc View, dan Arc Edit dengan 

kemampuan dalam geoprocessing, modelling dan scripting yang mudah 

diaplikasikan pada berbagai tipe data. Dekstop Arc GIS terdiri 4 modul yang 

digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing yaitu ArcMap, 

ArcCatalog, ArcGlobe, dan ArcToolbox dan model builder.  

a. ArcMap mempunyai fungsi untuk menampilkan peta untuk 

proses, analisis peta, proses editing peta, dan juga dapat 

digunakan untuk mendesain secara kartografis.  

b. ArcCatalog digunakan untuk management data atau mengatur 

management file–file, jika dalam Windows fungsinya sama 

dengan Explore.  

c. Arc Globe dapat digunakan untuk data yang terkait dengan data 

yang universal, untuk tampilan 3D, dan juga dapat digunakan 

untuk menampilkan Google Earth.  

d. Model Builder digunakan untuk membuat model builder/diagram 

alur.  
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e.  Arc Toolbox digunakan untuk menampilkan tools tambahan. 

 

1.7.2 Sub-sistem SIG 

SIG dapat diuraikan menjadi beberapa sub-sistem sebagai berikut.  

1. Data Input  

Sub-sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, 

mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari 

berbagai sumber. Sub-sistem ini pula yang bertanggungjawab 

dalam mengkonversikan atau mentransformasikan format-format 

data aslinya ke dalam format (native) yang dapat digunakan oleh 

perangkat SIG yang bersangkutan.  

2. Data Output  

Sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau 

menghasilkan keluaran (termasuk mengekspornya ke format 

yang dikehendaki) seluruh atau sebagian basis data (spasial) baik 

dalam bentuk softcopy maupun hardcopy seperti halnya tabel, 

grafik, report, peta, dan lain sebagainya.  

3. Data Management  

Sub-sistem ini mengorganisasikan baik data spasial 

maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis 

data sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali atau di-

retrieve (di-load ke memori), di-update, dan di-edit.  

4. Data Manipulation & Analysis  

Sub-sistem ini menentukan informasi-informasi yang 

dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, sub-sistem ini juga 

melakukan manipulasi (evaluasi dan penggunaan fungsi-fungsi 

dan operator matematis & logika) dan pemodelan data untuk 

menghasilkan informasi yang diharapkan. 
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1.7.3 Komponen SIG 

SIG merupakan suatu sistem yang cukup kompleks dan terdiri dari 

beberapa komponen. Komponen-komponen yang membangun SIG antara 

lain adalah sebagai berikut.  

1. Komponen Masukan Data  

Komponen masukan data merubah data dari berbagai 

bentuk dan sumber kedalam bentuk yang dapat diterima dan 

digunakan dalam SIG. Sumber data ini antara lain; peta, foto 

udara, citra satelit, data lapangan, maupun table-tabel atribut.  

2. Komponen Pengolahan Data  

Komponen pengolahan data SIG meliputi fungsi-fungsi 

yang dibutuhkan untuk menyimpan atau menimbun dan 

memanggil kembali data dari arsip data dasar. Efisiensi fungsi ini 

harus diutamakan sehingga perlu dipilih metode yang paling 

sesuai dengan struktur data yang digunakan. Perbaikan data dasar 

untuk mengurangi, menambah, ataupun memperbaharui data 

dapat dilakukan dengan cara mengurangi, menambah, ataupun 

memperbaharui data dapat dilakukan pada komponen ini.  

3. Komponen Manipulasi dan Analisis Data  

Fungsi-fungsi manipulasi dan analisis data membedakan 

informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Komponen ini dapat 

digunakan untuk mengubah format data dan memperoleh 

parameter.  

4. Komponen Keluaran Data  

Komponen ini berfungsi untuk menanyakan informasi 

dari hasil analisis data spasial secara kualitatif maupun kuantitatif 

yang berupa peta-peta ataupun arsip elektronik, yaitu tabel-tabel, 

data statistik, dan data dasar lainnya. Keluaran data dapat 

digunakan sebagai dasar untuk diidentifikasi informasi yang 

dipelrukan untuk pengambilan keputusan dan/atau perencanaan. 
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1.8 Citra Penginderaan Jauh 

1.8.1 Citra Pleiades 

Pleiades 1A dan Pleiades 1B merupakan satelit kembar milik Airbus 

Defence and Space. Pleiades memiliki 1 kamera dengan 1 band pankromatik 

dan 4 multispektral. Pleiades 1A diluncurkan pada bulan Desember 2011 

sementara Pleaides 1B diluncurkan pada bulan Desember tahun berikutnya. 

Satelit Pleaides 1A dan 1B berada pada orbit yang sama namun terpisah 

jarak hingga 180 derajat sehingga dapat menyediakan citra hingga temporal 

harian. 

Citra Pleiades berdasarkan resolusi spasialnya termasuk dalam citra 

satelit resolusi sangat tinggi. Satelit Pleiades dilengkapi sensor yang dapat 

membuat gambar berwarna dengan resolusi spasial 50 cm. Masing-masing 

satelit memiliki resolusi temporal 2 hari dengan jenis orbit heliosynchronous 

quasi-circular pada ketinggian orbit 694 km. Sensor resolusi tinggi Pleiades 

membuat gambar dalam mode pankromatik dengan resolusi 70 cm, yang di-

resample hingga 50 cm di permukaan tanah. Dalam mode multispectral, 

kamera ini memotret gambar dengan resolusi 2.8 m yang di-resample hingga 

2 m. Penggabungan kedua jenis produk ini menghasilkan gambar berwarna 

dengan resolusi 50 cm. Spesifikasi lengkap dari citra satelit Pleiades dapat 

dilihat dibawah ini. 

Resolusi Spasial: Pankromatik 0,5 m 

Multispektral 2 m 

Cakupan Wilayah: 20km 

Resolusi Spektral: Pankromatik: 470 – 830 nm 

Biru: 430 – 550 nm 

Hijau: 500 – 620 nm 

Merah: 590 – 710 nm 

Inframerah Dekat: 740 – 940 nm 

Skala Terbesar: 1 : 2000 

Resolusi Radiometrik: 12 bit per pixel 

Waktu Revisit: harian 
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1.9 Interpretasi  

Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya obyek 

tersebut (Sutanto, 1986). Pengenalan obyek yang tergarnbar pada foto udara, ada 

tiga rangkaian kegiatan yang diperlukan, yaitu deteksi, identifikasi dan analisis. 

Prinsip pengenalan obyek pada citra mendasarkan atas penyidikan karakteristiknya 

atau atributnya pada citra. Tiga rangkaian kegiatan yang diperlukan dalam 

pengenalan objek pada citra, yaitu:    

1. Deteksi merupakan pengamatan suatu obyek, misalnya pada gambaran 

sungai terdapat obyek yang bukan air. 

2. Identifikasi merupakan upaya mencirikan obyek yang telah dideteksi 

dengan menggunakan keterangan yang cukup, misalnya berdasarkan 

bentuk, ukuran, dan letaknya. 

3. Analisis merupakan pengumpulan keterangan lebih lanjut karakteristik 

obyek yang tergarnbar pada citra dan digunakan untuk mengenali obyek 

disebut unsur interpretasi (Sutanto, 1986) 

 

1.10 Penelitian Sebelumnya 

 Akhmad Azis Muttaqin (2016) melakukan peneltian dengan judul “Analisis 

Potensi Lahan Pertanian (Produksi Pangan) Berdasarkan Nilai Indeks Potensi 

Lahan Kabupaten Bantul”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

Membuat agihan kelas IPL di daerah penelitian sebagai acuan besar kecilnya 

potensi lahan pertanian di wilayah penelitian, Menganalisis agihan kelas IPL, dan 

menganalisis kesesuaian agihan IPL berdasarkan produktivitas (produksi pangan) 

di daerah penelitian. Parameter yang digunakan untuk menentukan IPL adalah 

lereng, litologi, tanah, hidrologi, dan kerawanan bencana. Metode yang digunakan 

untuk menentukan Indeks Potensi Lahan (IPL) adalah menggunakan pengharkatan 

(skoring) dan tumpang susun (overlay) terhadap parameter-parameter yang telah 

ditentukan. Hasil yang diperoleh adalah nilai Indeks Potensi Lahan Kabupaten 

Bantul dan Kesesuaian antara IPL dan produktivitas pertanian pangan 

Devi Meida Andini (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Indeks Potensi Lahan Terhadap Produktivitas Lahan Pertanian Di Kabupaten 
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Sragen”. Tujuan penelitian tersebut adalah (1) Mengaplikasikan peranan Sistem 

Informasi Geografis untuk penentuan indeks potensi lahan dan sebaran potensi 

sumberdaya lahan dan (2) Mengetahui kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah 

terhadap indeks potensi lahan di Kabupaten Sragen. Metode yang adalah dengan 

menggunakan pengharkatan (skoring) berjenjang dan tumpang susun (overlay) 

terhadap parameter-parameter yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya terdapat tambahan data, yaitu Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten 

Sragen. Peta tersebut nantinya digunakan sebagai acuan apakah potensi lahan yang 

ada sudah sesuai dengan rencana tata ruangnya. Hasil analisis IPL, diperoleh bahwa 

Kabupaten Sragen memiliki Indeks Potensi Lahan dengan kriteria kelas sangat 

tinggi yang terdapat di sebagian Kecamatan Plupuh, Kecamatan Sambungmacan 

dan di antara Kecamatan Sidoharjo, Gesi, dan Sukodono dengan luas 13,85 km2 

(1,47 %), sedangkan Indeks Potensi Lahan kriteria rendah terdapat di Kecamatan 

Tangen, Jenar, Mondokan, dan sebagian Kecamatan Sambirejo Sukodono, Miri dan 

Sumberlawang seluas 196,26 km2 (20,84%). Berdasarkan hasil evaluasi Peta Tata 

Guna Lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2010 – 

2030 terhadap Indeks Potensi Lahan yaitu: lokasi yang sesuai seluas 786,27 km2 

(83,50 %), sedangkan lokasi yang tidak sesuai seluas 155,28 km2 (16,49%). 

Kontribusi penelitian tersebut dalam penelitian kali ini adalah penggunaan 

parameter dan metode overlay yang digunakan untuk menentukan kelas indeks 

potensi lahan.  

Tesy Nonita Dewi (2018) penelitian ini berjudul “Analisis Indeks Potensi 

Lahan (IPL) Terhadap Potensi Pemanfaatan Lahan Pertanian Pertanian di 

Kabupaten Sukoharjo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai 

indeks potensi lahan di Kabupaten Sukoharjo melalui peta indeks potensi lahan dan 

mengetahui persebaran arahan pemanfaatan lahan pertanian berdasarkan IPL di 

Kabupaten Sukoharjo. Data yang digunakan adalah peta relief, peta litologi, peta 

jenis tanah, peta hidrologi, peta kerawanan bencana, dan citra Sentinel 2-A. Metode 

yang digunakan adalah metode pengharkatan (skoring), tumpang susun (overlay), 

dan stratified random sampling untuk menentukan titik sampel. Hasil dari 

penelitian ini adalah nilai indeks potensi lahan dan arahan persebaran pemanfaatan 

penggunaan lahan pertanian Pertanian di Kabupaten Sukoharjo. 
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Zidni Ilma Amalia (2019) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Indeks Potensi Lahan Kabupaten Sleman”. Tujuan penelitian tersebut adalah 

mengetahui Indeks Potensi Lahan (IPL) di Kabupaten Sleman, mengetahui sebaran 

Indeks Potensi Lahan (IPL) di Kabupaten Sleman., mengetahui perbandingan kelas 

Indeks Potensi Lahan (IPL) dengan penggunaan lahan eksisting di Kabupaten 

Sleman. Metode yang digunakan melalui pengharkatan (skoring) kuantitatif 

berjenjang dan tumpang susun (overlay) terhadap parameter-parameter yang telah 

ditentukan. Berdasarkan penelitian mendapatkan hasil Indeks Potensi Lahan (IPL) 

di Kabupaten Sleman, Indeks Potensi Lahan (IPL), Penggunaan lahan eksisting 

pada potensi lahan.  

 Perbedaan penelitian kali ini dengan beberapa penelitian sebelumnya di atas 

adalah hasil akhir dari setiap kelas Indeks Potensi Lahan (IPL) yang ada 

dibandingkan dengan penggunaan lahan eksisting dan pada metode yang di 

gunakan yaitu random sampling. Selain itu, setiap parameter penyusun Indeks 

Potensi Lahan (IPL) di lapangan juga dibandingkan dengan data setiap parameter 

dari dinas/instansi terkait yang sudah didapatkan. Sehingga nantinya dapat 

diketahui apakah parameter penyusun Indeks Potensi Lahan (IPL) yang ada di 

lapangan sudah sesuai atau belum dengan data sekunder yang didapatkan. 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya, peneliti mengacu pada 

beberapa penelitian terdahulu, karena terdapat persamaan dan perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut: 
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Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 
 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Akhmad Azis 

Muttaqin 

(2016) 

Analisis Potensi Lahan 

Pertanian (Produksi 

Pangan) Berdasarkan 

Nilai Indeks Potensi 

Lahan Kabupaten 

Bantul 

1. Membuat agihan kelas IPL di daerah 

penelitian sebagai acuan besar kecilnya 

potensi lahan pertanian di wilayah 

penelitian 

2. Menganalisis agihan kelas IPL 

3. Menganalisis kesesuaian  agihan IPL 

berdasarkan  produktivitas (produksi 

pangan) di daerah penelitian. 

1. Metode survey 

2. Tumpang susun 

(overlay) 

3. Wawancara. 

1. Nilai Indeks Potensi 

Lahan Kabupaten 

Bantul 

2. Kesesuaian antara 

IPL dan 

produktivitas 

pertanian pangan. 

2. Devi Meida 

Andini 

(2017) 

Analisis Indeks 

Potensi Lahan 

Terhadap 

Produktivitas Lahan 

Pertanian Di 

Kabupaten Sragen 

1. Mengetahui sebaran  Indeks Potensi 

Lahan di Kabupaten Sragen 

2. Menganalisis kesesuaian hubungan  

potensi lahan pertanian terhadap 

produktivitas pertanian di Kabupaten 

Sragen. 

1. Metode survey 

2. Purposive sampling 

3. Tumpang susun 

(overlay) 

4. Wawancara. 

1. Nilai Indeks Potensi 

Lahan Kabupaten  Sragen 

2. Kesesuaian antara 

IPL dan produktivitas 

pertanian pangan. 

3. Tesy Nonita 

Dewi (2018) 

Analisis Indeks 

Potensi Lahan (IPL) 

Terhadap Potensi 

Pemanfaatan Lahan 

Pertanian Pertanian di 

Kabupaten Sukoharjo 

1. Mengetahui nilai indeks potensi lahan 

di Kabupaten Sukoharjo melalui peta 

indeks potensi lahan di Kabupaten 

Sukoharjo 

2. Mengetahui persebaran arahan 

pemanfaatan lahan pertanian 

berdasarkan IPL di Kabupaten 

Sukoharjo. 

1. Metode pengharkatan 

(skoring) 

2. Tumpang susun 

(pendekatan kuantitatif 

berjenjang) 

3. Metode Stratified 

Random Sampling. 

1. Nilai indeks potensi 

lahan Kabupaten 

Sukoharjo 

2. Arahan pemanfaatan 

penggunaan lahan 

pertanian Pertanian di 

Kabupaten Sukoharjo 
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No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

4 Zidni Ilma 

Amalia (2019) 

Analisis Indeks 

Potensi Lahan 

Kabupaten Sleman 

1. Mengetahui  Indeks Potensi Lahan (IPL) 

di Kabupaten Sleman  

2. Mengetahui sebaran Indeks Potensi 

Lahan (IPL) di Kabupaten Sleman. 

3. Mengetahui perbandingan kelas Indeks 

Potensi Lahan (IPL) dengan penggunaan 

lahan eksisting di Kabupaten Sleman.  

 

Pengharkatan (skoring) 

kuantitatif berjenjang dan 

tumpang susun (overlay) 

terhadap parameter-

parameter yang telah 

ditentukan.  

 

1. Indeks Potensi Lahan 

(IPL) di Kabupaten 

Sleman 

2.  Indeks Potensi Lahan 

(IPL) 

3. Penggunaan lahan 

eksisting pada potensi 

lahan . 

5. Wicakra Tina 

Nurani 

(2020) 

Analisis Potensi Lahan 

Pertanian Berdasarkan 

Nilai Indeks Potensi 

Lahan Kabupaten 

Sleman 

1. Mengetahui nilai indeks potensi lahan 

di Kabupaten Sleman  

2. Mengetahui persebaran arahan 

pemanfaatan lahan pertanian 

berdasarkan IPL di Kabupaten Sleman. 

1. Metode pengharkan 

(skoring) 

2. Overlay 

3. Random sampling. 

1. Nilai indeks potensi 

lahan Kabupaten 

Sleman 

2. Arahan pemanfaatan 

penggunaan lahan 

pertanian Pertanian di 

Kabupaten Sleman. 

Sumber : Rangkuman penulis (2020) 
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1.11 Kerangka Penelitian 

Dalam penggunaan lahan perlu diperhatikan aspek fisiknya agar tidak 

menimbulkan kerusakan bagi tanah serta daerah sekitarnya. Lahan dalam 

penggunaannya sangat beraneka ragam, salah satunya adalah sebagai lahan 

pertanian yang dapat dijadikan sebagai penghasil bahan makanan bagi manusia. 

Namun, semakin berkembangnya jaman semakin meningkat pula kebutuhan 

manusia di bidang non-pertanian. Proses pembangunan wilayah dilakukan terus-

menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan masing-

masing wilayah sesuai dengan potensi setiap wilayah. Lahan-lahan pertanian 

banyak dialihfungsikan menjadi lahan terbangun. Akibatnya luas lahan pertanian 

Pertanian dari waktu ke waktu semakin sedikit. 

Permasalahan yang terjadi adalah masih banyaknya masyarakat yang 

tidak memperdulikan potensi dari lahan saat melakukan alih fungsi lahan. 

Banyak lahan-lahan yang memiliki potensi tinggi untuk lahan pertanian 

dialihfungsikan sebagai lahan non-pertanian. Masyarakat maupun pihak-pihak 

yang terkait lebih mengutamakan lahan dari segi ekonomi dan mengabaikan 

faktor lingkungannya. 

Kabupaten Sleman secara fisik sangat medukung untuk dijadikan lahan 

pertanian. Namun, semakin dengan adanya pengembangan dan pembangunan 

kota yang pesat saat ini dikhawatirkan keberadaan luas lahan pertanian di 

Kabupaten Sleman semakin sedikit, selanjutnya dalam rangka mendukung 

ketahanan dan kemandirian pangan, Kabupaten Sleman perlu segera melakukan 

moratorium alih fungsi lahan Pertanian dan memperketat pengaturan perizinan 

tata ruang. Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi DIY menetapkan pertanian pangan berkelanjutan termasuk 

Kabupaten Sleman. 

Penelitian ini akan menghasilkan peta indeks potensi lahan berdasarkan 

parameter fisik seperti kemiringan lereng, jenis tanah, litologi, hidrologi, dan 

kerawanan bencana. Peta yang akan diperoleh selanjutnya adalah peta yang 

menunjukkan persebaran pemanfaatan lahan pertanian Pertanian pada setiap kelas 

indeks potensi lahan. Berdasarkan hasil peta dapat dilakukan analisis persebaran. 
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Gambar 1.2 Kerangka Penelitian 
 

1.12 Batasan Operasional  

1. Lahan adalah suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu 

yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, 

populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan 

sekarang, sampai pada  tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai 

pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa 

sekarang dan masa yang akan datang (Sitorus, 2005)  

2. Indeks Potensi Lahan adalah evaluasi yang dilaksanakan dengan cara 

mengelompokkan lahan ke dalam beberapa kategori berdasarkan 

parameter pembanding kualitas lahan, agar dapat dilakukan klasifikasi 

kemampuan lahan (Dewi, 2014).  

3. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha 

pertanian berupa Pertanian dan tanaman holtikultura. 

4. Kemiringan lereng adalah sudut rerata antara bidang datar (bidang 

semu) yang berada di permukaan bumi terhadap suatu garis atau bidang 

miring yang ditarik dari titik terendah sampai titik tertinggi di permukaan 

 

Potensi lahan pertanian 
produktif yang tinggi 
Alih fungsi lahan 

 
Variabel lahan: 

Jenis tanah 
Litologi 
Hidrologi 
Lereng 
Kebencanaan 

Lahan Pertanian  Indeks Potensi Lahan 

Potensi Lahan Pertanian Produktif 

Peta Kesesuaian Lahan Pertanian Produktif 

Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian Produktif 
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bumi pada suatu bentuklahan yang merupakan satu kesatuan (Santoso, 

dkk. 2004 dalam Kurnia, dkk. 2004).  

5. Litologi adalah deskripsi batuan penyusun pada singkapan berdasarkan 

karakteristiknya, seperti warna, komposisi mineran dan ukuran butir 

(Bates dan Jackson, 1995).  

6. Tanah merupakan material yang terdiri dari agregat mineral-mineral 

padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan 

dari bahan-bahan organik telah melapuk (yang berpartikel padat) disertai 

dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong diantara 

partikel-partikel padat tersebut (Das, 1995).  

7. Hidrologi mempelajari tentang terjadinya, pergerakan dan distribusi air 

di bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi, tentang sifat 

fisik, kimia air serta reaksinya terhadap lingkungan dan hubunganya 

dengan kehidupan (Martha dan Adidarma, 1983).  

8. Kerawanan bencana merupakan kemungkinan dampak bahaya atau 

kerugian yang akan diperoleh (kematian, luka-luka, kerusakan property, 

mata pencaharian, kegiatan ekonomi yang terganggu ataupun kerusakan 

lingkungan) yang diakibatkan karena adanya bencana. 

 


