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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lahan menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam 

memenuhi kebutuhan manusia, karena termasuk bagian dari permukaan bumi 

yang mempunyai karakter dan fungsi yang sangat luas dengan berbagai macam 

yang terkandung di dalamnya. Manusia dapat memanfaatkan lahan untuk lahan 

pertanian dan non pertanian. Seperti yang diungkapkan FAO dalam Sitorus (2004) 

lahan diartikan sebagai suatu daerah di permukaan 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 tingkat tertentu dengan sifat – sifat tersebut mempunyai pengaruh 

yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa 

yang akan datang. Lahan yang dihuni merupakan salah satu dari modal dasar 

pembangunan yang harus dikelola dan diarahkan penggunaanya dengan sebaik-

baiknya. Sebidang lahan secara geografis dapat didefinisikan sebagai suatu daerah 

permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, 

lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan binatang hasil kegiatan manusia 

masa lalu dan masa sekarang, sampai pada tingkat tertentu. Sifat tersebut 

mempunyai pengaruh yang berarti terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada 

masa sekarang dan masa yang akan datang. 

Setiap lahan tentu memiliki karakteristik yang berbeda – beda sehingga 

dalam memanfaatkan suatu lahan sebaiknya disesuaikan dengan potensi yang 

dimiliki oleh lahan tersebut. Suatu penggunaan lahan pada lokasi yang cocok 

tentu akan membawa dampak positif. Dampak positif tersebut tidak hanya 

dirasakan pada sektor pertanian saja, namun juga pada sektor – sektor lain seperti 

pada sektor industri, perdagangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pertumbuhan 

penduduk saat ini semakin bertambah, hal ini akan berpengaruh juga pada 

kebutuhan lahan yang semakin meningkat. Namun pada kenyataannya saat ini 

lahan yang tersedia menjadi semakin sempit seiring dengan kebutuhan dan 
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permintaan manusia akan lahan, baik dari sektor pertanian maupun non pertanian. 

Penggunaan sumber daya lahan harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya 

lahan terhadap penggunaannya. Untuk bisa dimanfaatkan secara terarah dan 

efisien sumber daya lahan tersebut diperlukan data yang lengkap mengenai 

keadaan iklim, tanah, dan sifat lingkungan fisik lainnya, sehingga lahan tersebut 

dapat dikelola secara lestari dan dimanfaatkan untuk jangka panjang. 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota kabupaten berada di Slawi. Secara 

geografis Kabupaten Tegal terletak pada koordinat 108°57‟6” - 109°21‟30” BT 

dan 6°50‟41” - 7°15‟30” LS dengan luas wilayah 878,79 km². Dilihat dari sisi 

jalur transportasi, Kabupaten Tegal memiliki lokasi yang sangat strategis, karena 

wilayahnya yang berada pada persilangan jalur transportasi Semarang – Cirebon – 

Jakarta dan juga Jakarta – Tegal – Cilacap yang menghubungkan wilayah selatan 

dengan wilayah pantura. Secara administratif Kabupaten tegal terbagi menjadi 18 

kecamatan yang meliputi 281 desa dan 6 kelurahan. Kabupaten Tegal merupakan 

salah satu kabupaten yang memiliki wilayah yang cukup luas. 

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 jumlah penduduk di 

Kabupaten Tegal mencapai sebanyak 1.437.225 jiwa. Jika dibandingkan dengan 

proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, pada tahun 2018 jumlah penduduk di 

Kabupaten Tegal mengalami pertumbuhan sebesar 0,26 persen. Pertumbuhan 

penduduk yang semakin meningkat dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal 

No Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 2014 1.420.106 

2 2015 1.424.891 

3 2016 1.429.386 

4 2017 1.433.515 

5 2018 1.437.225 

      Sumber: BPS Kabupaten Tegal 
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Peningkatan pertumbuhan penduduk ini berbanding lurus dengan alih fungsi lahan 

yang terjadi di Kabupaten Tegal. Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang 

terjadi dan perkembangan ekonomi akan sangat berpengaruh pada permintaan 

terhadap lahan yang luasnya tidak bertambah. 

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian menuntut 

pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri, permukiman, 

dan lain sebagainya. Terkait dengan perkembangan yang semakin pesat akan 

membuat pemintaan terhadap lahan untuk penggunaan pembangunan juga 

semakin meningkat. Hal ini tentu akan berpengaruh pada perubahan penggunaan 

lahan yang juga semakin tinggi. Peralihan fungsi lahan ini juga terjadi di 

Kabupaten Tegal. Akhir-akhir ini banyak lahan yang mulai beralih fungsi 

terutama pada lahan pertanian yang ada di Kabupaten Tegal. Peralihan fungsi 

lahan yang terjadi di Kabupaten Tegal tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Tabel 

1.2 berikut ini. 

Tabel 1. 2 Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Tegal 

No Tahun Luas Alih Fungsi Lahan (Ha) 

1 2014 12.474 

2 2015 115.554 

3 2016 316.050 

4 2017 411.812 

      Sumber: BPN Kabupaten Tegal 

Dapat dilihat pada Tabel 1.2 bahwa lahan yang dialih fungsikan di Kabupaten 

Tegal pada tahun 2014 -2017 semakin meningkat. Sedangkan pada tahun 2018 

sampai bulan Agustus sudah 150.582 ha lahan di Kabupaten Tegal mengalami 

peralihan fungsi. Apabila hal ini tidak dikendalikan akan berakibat pada 

kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. 

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan potensi atau kemampuan 

lahannya, akan mengakibatkan kerusakan baik kerusakan fisik, kimia, maupun 

biologis pada lahan dan juga berakibat pada berkurangnya kemampuan dari lahan 

tersebut. Untuk bisa memanfaatkan dan mengolah lahan secara maksimal sesuai 

dengan kemampuan lahan diperlukan adanya informasi mengenai potensi lahan. 
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Pemanfaatan lahan haruslah sesuai dengan potensi yang dimilikinya, maka akan 

dapat mengurangi terjadinya degradasi lahan dan kerusakan lingkungan. Baik 

pemerintah maupun masyarakat perlu paham mengenai potensi lahan pada suatu 

daerah sehingga nantinya lahan yang ada di daerah tersebut bisa dimanfaatkan 

secara maksimal dan dapat digunakan untuk jangka panjang. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi suatu 

lahan adalah dengan indeks potensi lahan. Kajian indeks potensi lahan ini akan 

sangat bermanfaat untuk pengelolaan berkelanjutan pada lahan, sesuai dengan 

kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Untuk dapat menentukan indeks 

potensi lahan diperlukan beberapa parameter diantaranya, yaitu: lereng, hidrologi, 

jenis tanah, litologi, dan kerawanan bencana. Diketahuinya indeks potensi lahan 

pada suatu wilayah, maka akan dapat diketahui pula sebaran potensi lahan 

berdasarkan kelas indeks potensi lahan yang telah didapatkan. 

Penentuan indeks potensi lahan akan lebih efisien apabila disajikan dalam 

spasial keruangan (spatial variability). Hal ini akan mempermudah dalam 

mengetahui pola keruangan dan posisi absolutnya, oleh karena itu diperlukan 

teknologi yang bisa menunjang kegiatan dalam mengolah dan menganalisa data 

atribut yang berisi informasi lainnya untuk pembuatan Peta Indeks Potensi Lahan 

agar efisien, cepat, dan tepat. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan saat 

ini adalah teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem Informasi Geografi 

merupakan suatu metode pengolahan dan analisis data spasial. SIG memiliki 

kekuatan yang handal dalam pengolahan data spasial. Perkembangan teknologi 

spasial semakin menempatkan sistem geografis ini pada posisi yang strategis. 

Teknologi SIG digunakan untuk mengatur dan memanfaatkan data geografis 

(Budiyanto dan Muzayanah, 2018). Pemanfaatan teknologi SIG dapat membantu 

kita dalam menentukan nilai Indeks Potensi Lahan yang ada di Kabupaten Tegal 

dan dapat dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan fungsinya dalam jangka 

waktu yang panjang, agar bisa dikembangkan untuk pembangunan yang lebih 

baik di masa yang akan datang. 

Pada kajian indeks potensi lahan, teknologi SIG berperan dalam 

penggabungan (tumpang susun/overlay) antara berbagai jenis peta, menggunakan 



  5 

 

 
 

peta lereng, peta jenis tanah, peta airtanah, dan peta lainnya yang mendukung 

pembentuan satuan pemetaan lahan. Pembuatan indeks potensi lahan 

menggunakan SIG ini didasarkan atas pemberian harkat atau skor terhadap 

parameter-parameter yang berpengaruh, dimana nilainya didasarkan atas besarnya 

pengaruh yang diberikan terhadap suatu jenis lahan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pemetaan mengenai Indeks Potensi Lahan diperlukan untuk mengetahui 

sebaran potensi lahan tersebut, agar sumberdaya lahan yang tersedia dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Pemetaan indeks potensi lahan ini memerlukan 

pengolahan data spasial yang besar, oleh sebab diperlukan pengolah data yang 

tepat untuk mengolah data spasial yang besar supaya hasil yang di dapat nanti bisa 

sesuai dengan tujuan dari pemetaan tersebut. SIG sebagai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, mampu memberikan suatu bentuk pengelolaan dan analisa data spasial 

dalam jumlah yang besar, sehingga SIG bisa dimanfaatkan dalam penelitian kali 

ini. 

Penggunaan SIG dalam pengolahan data spasial bisa lebih efisien dan 

tidak memakan waktu yang terlalu lama. Pada penelitian kali ini SIG digunakan 

untuk mengklasifikasikan kelas potensi lahan yang ada di Kabupaten Tegal agar 

dapat membantu pihak-pihak terkait untuk mengetahui kemampuan lahan tersebut 

sehingga lahan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan juga dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya dalam jangka panjang. Unit analisis dari 

penelitian indeks potensi lahan kali ini adalah hasil dari turunan indeks potensi 

lahan. Dengan demikian, permasalahn yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana sebaran tingkat Indeks Potensi Lahan di Kabupaten Tegal 

Jawa Tengah. 

2. Bagaimana perbandingan antara kelas Indeks Potensi Lahan (IPL) di 

Kabupaten Tegal Jawa Tengah dengan penggunaan lahan eksisting di 

Kabupaten Tegal Jawa Tengah. 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan pada uriaian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Menganalisis sebaran tingkat Indeks Potensi Lahan (IPL) di Kabupaten 

Tegal Jawa Tengah menggunakan SIG berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya seperti relief, litologi, tanah, kondisi hidrologi, dan 

kerawanan bencana, dan 

2) Menganalisis perbandingan antara kelas Indeks Potensi Lahan (IPL) 

dengan penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Tegal Jawa Tengah. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan informasi mengenai sebaran tingkat potensi lahan di 

Kabupaten Tegal Jawa Tengah, agar dapat membantu pengambilan 

keputusan pemanfaatan penggunaan lahan secara lebih efektif dan 

berkelanjutan. 

2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait 

untuk melakukan pengolahan lahan sesuai dengan kemampuan lahan 

tersebut agar nantinya lahan dapat digunakan secara lebih optimal. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

A. Telaah Pustaka 

a. Lahan 

Lahan mempunyai arti yang lebih luas daripada makna tanah 

mengingat tanah hanya merupakan salah satu aspek daripada lahan. 

Proses perubahan pemanfaatan sifatnya cukup kompleks dimana 

mekanisme perubahannya melibatkan beberapa kekuatan seperti 

kekuatan pasar, sistem administratif yang dikembangkan oleh pemerintah 

dan juga kepentingan politik (Darwis, 2008). Menurut Sitorus (2004) 

lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup 

pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi atau relief, 
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hidrologi termasuk keadaan vegetasi alami yang semuanya secara 

potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. 

Dardak (2005), mengartikan lahan merupakan sumberdaya 

pembangunan yang memiliki karakteristik unik: 

1. Luas relatif tetap karena perubahan luas akibat proses sedimentasi dan 

proses artifisial (reklamasi) sangat kecil. 

2. Memiliki sifat fisik (jenis batuan, kandungan mineral, topografi, dsb) 

dengan kesesuaian dalam menampung kegiatan masyarakat yang 

cenderung spesifik. 

Oleh karenanya lahan perlu diarahkan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan 

yang sesuai dengan sifat fisiknya serta dikelola agar mampu menampung 

kegiatan masyarakat yang terus berkembang. 

Sedangkan menurut Puspasari (2012) lahan mempunyai arti penting 

bagi para stakeholder yang memanfaatkannya. Bagi masyarakat lahan 

memiliki manfaat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. 

Bagi para petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan 

keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan merupakan aset untuk 

mengakumulasikan modal. Sedangkan bagi Pemerintah, lahan 

merupakan lahan kedaulatan suatu negara dan untuk kesejahteraan 

rakyatnya. 

Lebih lanjut lagi FAO (1995) dalam Luthfi Rayes (2007), 

menjabarkan fungsi lahan sebagai berikut: 

a. Fungsi produksi, sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang 

kehidupan, melalui produksi biomasa 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 (tereetial) yang menyediakan habitat biologi dan plasma 

nutfah bagi tumbuhan, hewan dan jasad mikro diatas dan dibawah 

permukaan tanah. 
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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, menyediakan sarana fisik untuk tempat 

manusia, industri, dan aktivitas sosial seperti olahraga dan rekreasi. 

h. Fungsi peninggalan dan penyimpanan, merupakan media untuk 

menyimpan dan melindungi benda-benda bersejarah dan sebagai suatu 

sumber informasi tentang kondisi iklim dan penggunaan lahan masa 

lalu. 

i. Fungsi penghubung spasial, menyediakan ruang untuk transportasi 

manusia, masukan dan produksi serta untuk pemindahan tumbuhan 

dan biantang antar daerah terpencil dari suatu ekosistem. 

Lahan merupakan lingkungan fisis dan biotik yang saling berkaitan 

dengan daya dukungnya terhadap kehidupan manusia. Lingkungan fisis 

lahan meliputi relief, iklim, tanah, dan air. Sedangkan lingkungan biotik 

dari lahan meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. Penggunaan lahan 

yang tidak sesuai dengan potensinya akan mengakibatkan penurunan 

produktivitas dari lahan tersebut, degradasi kualitas lahan yang tidak 

berkelanjutan, dimana pemanfaatan sumberdaya lahan harus disesuaikan 

dengan kondisi lahannya (Wahyuningrum, 2003). 
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b. Lahan Potensial 

Lahan potensial adalah sebidang lahan yang dapat memberikan 

produk pertanian secara optimal per tahun per satuan luas. Ciri-ciri lahan 

potensial adalah sebagai berikut. 

1. Bentuk topografi hampir datar. 

2. Mempunyai kedalaman efektif (solum) yang dalamnya lebih dari 

100cm. 

3. Umumnya mempunyai drainase yang baik. 

4. Mudah untuk diolah. 

5. Mempunyai kapasitas menahan air yang baik. 

6. Subur dan responsif terhadap pemupukan. 

7. Tidak terancam banjir. 

c. Potensi Lahan 

Potensi lahan memiliki arti penting dalam pengolahan lahan dan 

pemanfaatan lahan. Lahan yang memiliki potensi tinggi untuk pertanian, 

dapat menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas tinggi serta produksi 

tanaman pertanian yang lebih banyak. Tanaman pasti akan tumbuh 

dengan baik apabila berada pada lahan yang dikelola dengan baik. 

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 kesubran yang tinggi 

dan mempunyai daya dukung terhadap kebutuhan manusia, sehingga 

banyak pula lahan potensial yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 

Klasifikasi potensi lahan adalah pengelompokan lahan kedalam 

satuan-satuan khusus menurut kemampuannya untuk penggunaan yang 

paling intensif dan perlakuan yang diberikan untuk dapat digunakan 

secara terus menerus. Oleh karenanya klasifikasi lahan bertujuan untuk 

mengelompokan lahan yang dapat digarap menurut potensi dan 

penghambatnya untuk dapat berproduksi secara lestari. Sistem tersebut 
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didasarkan pada faktor-faktor penghambat dan potensi bahaya lainnya 

yang masih dapat diterima dalam klasifikasi lahan (Sitorus, 1985). 

d. Indeks Potensi Lahan 

Indeks potensi lahan adalah upaya penilaian suatu lahan sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya. Indeks Potensi Lahan (IPL) merupakan proses 

relative lahan untuk kegunaan umum yang dinyatakan dengan angka. 

Manfaat dari Indeks Potensi Lahan (IPL) ini antara lain adalah sebagai 

berikut. 

1) Mengetahui nilai potensi lahan pada suatu kawasan serta memberikan 

informasi yang dapat membantu dalam pengamilan keputusan, 

sehinhgga laha tersebyt dapat dipergunakan secara lebih efektif. 

2) Sebagai bahan masukan dalam kegiatan perencanaan. 

3) Penunjuk kondisi lahan di suatau wilayaha yang bertujuan untuk 

kesejateraan. 

4) Sebagai bahan untuk perencanaan kualitas pertanian, perkebunan, dan 

kehutanan (Rani Novitasari, 2015). 

Potensi lahan dinyatakan dengan nilai yang disebut dengan Indeks 

Potensi Lahan (IPL), yang besarannya ditentukan oleh pengharkatan 5 

faktor perhitungan formula rasional seperti yang tersaji pada persamaan 

1. 

IPL = (R+L+T+H)*B ................... (1) 

dimana: 

IPL = Indeks Potensi Lahan 

R = Harkat Faktor Relief/Topografi 

L = Harkat Faktor Lotologi 

T = Harkat Faktor Tanah 

H = Harkat Faktor Hidrologi 

B = Harkat Kerawanan Bencana 

Maka berdasarkan rumus yang akan digunakan, untuk menggunakan 

pendekatan IPL dibutuhkan minimal lima buah data fisik yang diberi 

harkat atau skor dan diwujudkan secara spasial dalam peta tematik. Lebih 
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lanjut karakteristik lahan berdasarkan indeks potensi lahan dapat dilihat 

pada Tabel 1.3 berikut ini. 

Tabel 1. 3 Klasifikasi Karakteristik Lahan 

Kelas Hambatan Karakteristik Lahan 

Kelas lahan 

dengan 

kemampuan 

yang sangat 

tinggi 

Lahan pada kelas ini 

mempunyai penghambat 

yang membatasi 

penggunaannya, sesuai 

untuk segala macam 

penggunaan pertanian 

Kelas ini dicirikan oleh tanah datar, 

bahaya erosi kecil, solum dalam, 

umumnya berdrainase baik, mudah 

diolah, dapat menahan air dengan 

baik dan responsif terhadap 

pemupukan 

Kelas lahan 

dengan 

potensi lahan 

tinggi 

Lahan dalam kelas ini 

mempunyai beberapa 

hambatan yang 

mempersempit pilihan 

tanaman atau 

memerlukan tindakan 

pengawetan lahan yang 

sedang 

Kelas ini dicirikan oleh lereng 

berombak, bahaya erosi sedang, 

kedalaman tanah sedang agak 

dangkal, dan drainase sedang. 

Kelas lahan 

dengan 

kemampuan 

sedang 

Sesuai untuk segala usaha 

pertanian dengan 

hambatan ancaman 

kerusakan lebih besar 

daripada kelas lahan 

tinggi. 

Kelas ini dicirikan dengan lereng 

agak miring, atau sangat peka 

terhadap bahaya erosi, drainase 

buruk, permeabilitas tanah sangat 

lambat, solum dangal, kapastas 

menahan air rendah, kesuburan 

tanah rendah, dan tidak mudah 

untuk diperbaiki. 

Kelas lahan 

dengan 

kemampuan 

rendah 

Lahan ini dapat ditanami, 

tetapi pilihan tanaman 

yang dapat ditanam 

sangat terbatas. 

Kelas ini dicirikan dengan lereng 

curam, kepekaan terhadap erosi 

besar, kaapsitas menahan air 

rendah, dan salinitas tinggi. 

Kelas lahan 

dengan 

kemampuan 

sangat 

rendah 

Lahan ini biasanya tidsk 

untuk dibudidayakan 

tetapi dijadikan sebagai 

kawasan lindung. 

Lahan ini dicirikan dengan baaya 

erosi tinggi, dan sering mengalami 

banjir, tanah berbatu, dan tanah di 

daerah berawa yang sulit untuk 

proses drainase. 

Sumber: Hamrani (2014) 
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Indeks potensi lahan dilakukan dengan membuat pembagian dalam 

beberapa kelas, yaitu evaluasi yang dilakukan dengan cara 

mengelompokan lahan ke dalam beberapa kategori berdasarkan lima 

parameter yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, litologi, curah hujan, dan 

kerawanan bencana. Klasifikasi potensi lahan merupakan 

pengelompokan lahan ke dalam satuan-satuan khusus menurut 

kemampuannya untuk penggunaan yang paling optimal dan perlakuan 

yang diberikan untuk dapat digunakan  secara berkelanjutan atau terus 

menerus. Klasifikasi lahan ini bertujuan untuk mengelompokan lahan 

yang digarap menurut potensi dan penghambatnya untuk dapat 

berproduksi secara lestari. Sistem tersebut didasarkan pada faktor-faktor 

penghambat dan potensi bahaya lain yang masih dapat diterima dalam 

klasifikasi lahan. 

e. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Dalam Prahasta (2001) dijelaskan bahwa, Sistem Informasi geografis 

(SIG) adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, 

perangkat lunak, data geografis, dan personil yang dirancang secara 

efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, 

menganalisis, dan menanpilkan semua bentuk informasi yang bereferensi 

geografi (Esri, 1990). Pemanfaatan teknik SIG untuk pemetaan sudah 

memasuki tahap operasional, bahkan semakin lama semakin 

menguntungkan dibandingkan dengan survei lapangan. Data yang ada 

saat ini sangat menguntungkan dalam hal memilih objek yang sesuai 

dengan tujuaan pemetaan, yaitu untuk pemetaan skala kecil sampai skala 

besar. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini, 

memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang mudah dan jelas 

untuk mengetahui suatu objek secara instan. 
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SIG merupakan akronim dari: 

a. Sistem, merupakan sekumpulan elemen-elemen yang saling 

berintegrasi dan berinterpendensi dalam lingkungan yang dinamis 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

b. Informasi, berasal dari pengolahan sejumlah data. Dalam SIG 

informasi memiliki volume terbesar. Setiap objek geografi memiliki 

setting data tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada dapat 

terwakili dalam peta. Jadi, semua data harus diasosiasikan dengan 

objek spasial yang dapat membuat peta menjadi berkualitas baik. 

Perlu diingat bahwa semua informasi adalah data tapi tidak semua 

data merupakan informasi. 

c. Geografis, istilah ini digunakan karena SIG dibangin berdasarkan 

pada „geografi‟ atau „spasial‟. Setiap objek geografi mengarah pada 

spesifikasi lokasi dalam suatu space. Objek bisa berupa fisik, budaya 

atau ekonomi alamiah. Penampakan tersebut ditampilkan pada suatu 

peta untuk memberikan gambaran yang representatif dari spasial suatu 

objek sesuai denagn kenyataan di bumi. Simbol, warna, dan gaya garis 

digunakan untuk mewakili setiap spasial yang berbeda pada peta dua 

dimensi. 

(Sugandi, dkk, 2009) 

Menurut Sugandi, dkk (2009) Sistem Informasi geografi (SIG) dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu sistem manual (analog), dan sistem 

otomatis (berbasis pada komputer). Perbedaan paling mendasar yang ada 

pada kedua sistem ini yaitu terletak pada cara pengelolaannya. Sistem 

informasi manual biasanya dilakukan dengan menggabungkan beberapa 

data seperti peta, lembar transparasi untuk tumpang susun (overlay), foto 

udara, laporan statistik dan laporan survei lapang. Data-data tersebut 

kemudian dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan alat tanpa 

komputer. Sedangkan sistem otomatis menggunkan komputer sebagai 

sistem pengolah data melalui proses digitasi. Sumber data digital dapat 
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berupa citra satelit atau foto udara udara digital serta foto udara yang 

terdigitasi. 

f. Komponen Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografi (SIG) menyajikan informasi keruangan 

berserta atributnya yang terdiri atas ebebrapa komponen utama 

diantaranya sebagai berkut. 

1. Komponen masukan data, merupakan prosespemasukan data pada 

komputer dari peta (peta topografi dan peta tematik), data statistik, 

data hasil analisis penginderaan jauh data hasil pengolahan citra 

digital penginderaan jauh, dan lain-lain. Data-data spasial dan data 

atribut tersebut kemudian dikonversikan kedalam format yang diminta 

oleh perangkat lunak sehingga terbentuk database. 

2. Komponen pengolahan data, merupakan penyimpanan data pada 

komputer dan pemanggilan kembali dengan cepat  (penampilan pada 

layar monitor dan dapat ditampilkan/cetak pada kertas). Alat 

penyimpan dan pengolah data adalah komputer dengan hard disknya, 

tapes or cartridge unit, CD writer. 

3. Komponen manipulasi dan analisis data, kegiatan yang dapat 

dilakukan berbagai macam perintah misalnya overlay antara dua tema 

peta, membuat buffer zone jarak tertentu dari suatu area atau titik dan 

sebagainya. 

4. Komponen luaran data, dapat menyajikan data dasar, data hasil 

pengolahan data dari model menjadi bentuk peta atau data tabular. 

g. Proses Pengolahan Data SIG 

Pada hakikatnya untuk mendapatkan hasil berupa peta, Sistem 

Informasi Geografi (SIG) memiliki enam tahapan dalam mengolah data 

sampai menjadi hasil yang kita inginkan, diantaranya sebagai berikut. 

a) Input data, sebelum data geografi digunakan dalam SIG, data tersebut 

harus terlebih dahulu dikonversi kedalam format digital. Proses ini 

sering kita sebut dengan digitasi. Proses digitasi ini memerlukan 

sebuah hardware tambahan yaitu sebuah digitizer lengkap dengan 
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mejanya. Untuk SIG dengan teknologi yang lebih modern, proses 

konversi data cukup dilakukan dengan menggunakan teknologi 

scanning. 

b) Transformasi data, untuk tipe data yang digunakan dalam SIG 

mungkin perlu ditransformasi atau dimanipulasi dengan beberapa cara 

agar sesuai dengan sistem. Transformasi bisa bersifat sementara untuk 

ditampilkan saja atau secara permanen untuk proses analisis. 

c) Editing, tahapan ini merupakan tahap pengkoreksian hasil digitasi. 

Koreksi tersebut dapat berupa penambahan atau pengurangan arc atau 

feature yaitu dengan mengedit arc yang berlebih (overshoot) atau 

menambahkan arc yang kurang (undershoot). Editing ini juga 

dilakukan utntuk menambahkan arc secara manual seperti membuat 

polygon, line, maupun point. 

d) Manajemen data, setelah data dimasukkan proses berikutnya adalah 

pengolahan data – data deskriptif, dalam hal ini meliputi annitasi 

(pemberian tulisan pada coverage), labelling (pemberian informasi 

pada peta bersangkutan), dan attributing yaitu tahap dimana setiap 

Label ID hasil proses labelling diberi tambahan atribut yang dapat 

memberikan sejumlah informasi tentang polygon atau arc yang 

diwakilinya. 

e) Query dan Analisis, pada dasarnya query merupakan proses analisis 

tetapi dilakukan secara proses tabuler. Secara fundamental pada SIG 

menggunakan analisis spasial. SIG memiliki banyak kelebihan dalam 

analisis spasil, tetapi dua hal yang paling penting yaitu: (1) analisis 

proximity yang merupakan analisis geografis yang berbasis pada jarak 

antar layer, dan (2) analisis overlay yang merupakan proses integrasi 

data dari lapisan layer-layer yang berbeda, secara sederhana hal ini 

dapat disebut sebagai operasi visual, namun operasi ini secara analisa 

membutuhkan lebih dari satu layer untuk dijoin secara fisik. 



  16 

 

 
 

f) Visualisasi, untuk beberapa tipe operasi geografi, hasil akhir terbaik 

diwujudkan dalam peta atau grafik. Peta sangatlah efektif untuk 

menyimpan dan memberikan informasi geografis. 

 

B. Penelitiaan Sebelumnya 

Hidayati dan Toyibullah (2011) melakukan penelitian dengan judul 

“Kajian Indeks Potensi Lahan Terhada Pemanfaatan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Sragen”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengharkatan 

(skoring) yang dilakukan terhadap parameter-parameter penyusun Indeks 

Potensi Lahan yang meliputi kelerengan, litologi, jenis tanah, dan hidrologi 

sebagai faktor pendukung dan kerawanan bencana erosi sebagai faktor 

pembatas. Selain metode pengharkatan (skoring) pada penelitian ini juga 

menggunakan metode tumpang susun (overlay) yang dilakuan terhadap peta 

Indeks Potensi Lahan yang telah dibuat dengan peta Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Tata Guna Lahan pada tahun 2010-2030. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk: (1) mengaplikasikan peranan Sistem Informasi 

Geografis untuk penentuan indeks potensi lahan dan sebaran potensi 

sumberdaya lahan, dan (2) mengetahui kesesuaian Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) terhadap indeks potensi lahan di Kabupaten Sragen. Pada 

penilitian ini menghasilkan kelas Indeks Potensi Lahan pada Kabupaten 

Sragen dengan kriteria kelas sangat tinggi yang terdapat di sebagian 

Kecamatan Plupuh, Kecamatan Sambungmacan, dan di antara Kecamatan 

Sidoharjo, Gesi, dan Sukodono yang memiliki luas 13,85 km². Sedangkan 

kriteria kelas rendah memiliki luas 196,26 km² terdapat di Kecamatan 

Tangen, Jenar, Modokan, dan sebagian Kecamatan Sambirejo Sukodono, 

Miri dan Sumberlawang. Dan berdasarkan hasil evaluasi Peta Tata Guna 

Lahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen pada tahun 

2010-2030 terhadap Indeks Potensi Lahan yaitu: lokasi yang sesuai seluas 

786,27 km² sedangkan lokasi yang tidak sesuai seluas 155,28 km². 
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Chandranegara (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pemetaan Indeks Potensi Lahan Di Kabupaten Magelang Menggunakan 

Sistem Informasi Geografis”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

memetaka potensi lahan di Kabupaten Magelang dengan mengaplikasikan 

Sistem informasi Geografis dengan menggunakan metode Indeks Potensi 

Lahan (IPL) dalam menentukan kemampuan lahan suatu wilayah, sehingga 

dapat menduga seberapa besar tingkat kemampuan lahan secara umum dan 

pola persebarannya pada daerah kajian. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu dengan metode pengharkatan (skoring) dan metode 

tumpang susun (overlay), dengan menggunakan parameter-parameter Indeks 

Potensi Lahan (IPL) seperti faktor lereng, faktor litologi, faktor jenis tanah, 

faktor hidrologi, dan faktor pembatas atau tingkat kerawanan bencana. Hasil 

dari penelitian ini berupa Peta Indeks Potensi Lahan Kabupaten Magelang 

dengan skala 1 : 250.000 yang menyajikan 4 kelas potensi lahan yang terdiri 

atas kelas tinggi (kelas II) dengan luas 12.214,13 ha, kelas sedang (kelas III) 

dengan luas 54.298,36 ha, kelas rendah (kelas IV) dengan luas 59.338,51 ha, 

dan kelas sangat rendah (kelas V) dengan luas 5.609,43 ha. 

Andini (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Indeks 

Potensi Lahan (IPL) Terhadap Produktivitas Lahan Pertanian Di Kabupaten 

Sragen”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran 

Indeks Potensi Lahan di Kabupaten Sragen, dan menganalisis kesesuaian 

potensi lahan pertanian dengan produktivitas lahan pertanian di Kabupaten 

Sragen. Metode yang digunakan adalah survei lapangan dengan analisis SIG 

secara kuantitatif bejenjang dan kualitatif. Metode analisis kuantitatif 

berjenjang dilakukan dengan pengharkatan setiap parameter dalam 

menentukan Indeks Potensi Lahan. Sedangkan metode kualitatif digunakan 

untuk melakukan penelitian kesesuaian potensi lahan pertanian terhadap 

produktivitas pertanian di Kabupaten Sragen. Yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya peta kesesuai antara potensi 

lahan dengan produktivitas lahan pertanian yang menunjukkan data 

kesesuaian antara data produktivitas pertanian ke dalam peta Potensi Lahan 
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Pertanian. Penelitian ini menghasilkan Indeks Potensi Lahan di Kabupaten 

sragen yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas rendah yang berada di 

Kecamatan Mondokan, Gesi, Tangen, dan Jenar, dengan luas 4.042,850 ha, 

kelas sedang yang berada di Kecamatan Miri, Sumberlawang, mondokan, 

Sukodono, Gesi, Tangen, Jenar, Gemolong, Plupuh, dan Tanon, dengan luas 

57.854,816 ha, dan kelas tinggi yang berada di Kecamatan Masaran, 

Sidoharjo, Sragen, Ngrampal, Sambungmacan, Gondang, Sambirejo, 

Kedawung, dan Karangmalang, dengan luas 37.555,776 ha. Kesesuaian 

antara potensi lahan dengan produktivitas lahan pertanian didominasi oleh 

kelas sesuai, dengan kelas rendah dan kelas sedang yaitu sebesar 30.559,001 

ha. Ketidaksesuaian terjadi pada potensi lahan kelas tinggi yang memiliki 

produktivitas kelas sedang. 

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan penelitian sebelumnya 

sebagai perbandingan dan tolak ukur terkait metode yang digunakan serta 

mempermudah penulis dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian 

sebelumnya digunakan sebagai acuan dan referensi penulis  yang telah 

dianalisis sebelumnya terkait dengan bahasan di dalam penelitian kali ini. 

Penjelasan tentang penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian Indeks 

Potensi Lahan dapat dilihat pada Tabel 1.4
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Tabel 1. 4 Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Hidayati dan 

Toyibullah (2011) 

Kajian Indeks Potensi 

Lahan Terhadap 

Pemanfaatan Rencana 

Tata Ruang Wilayah 

Menggunakan Sistem 

Informasi Geografi Di 

Kabupaten Sragen. 

Mengaplikasikan 

peranan Sistem 

Informasi Geografis 

untuk penentuan indeks 

potensi lahan dan 

sebaran potensi 

sumberdaya lahan dan 

Mengetahui kesesuaian 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah terhadap 

indeks potensi lahan di 

Kabupaten Sragen. 

Pengharkatan 

(skoring) dan tumpang 

susun (overlay) yang 

dilakukan terhadap 

parameter-parameter 

penyusun dan faktor 

pembatasnya. 

1. Kabupaten Sragen 

memiliki Indeks 

Potensi Lahan dengan 

kriteria kelas sangat 

tinggi yang terdapat 

di sebagian 

Kecamatan Plupuh, 

dan beberapa 

kecamatan lainnya 

dengan memiliki luas 

13,85 km². 

Sedangkan Indeks 

Potensi Lahan kriteria 

rendah terdapat di 

Kecamatan Tangen, 

Jenar, Mondokan, 

dan sebagian 



  20 

 

 
 

No Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

     Kecamatan Sambirejo 

Sukodono, Miri dan 

Sumberlawang seluas 

196,26 km². 

2. 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, 

sedangkan lokasi 

yang tidak sesuai 

seluas 155,28 km². 
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No Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

2. Chandranegara 

(2014) 

Analisis Indeks Potensi 

Lahan Di Kabupaten 

Magelang 

Menggunakan Sistem 

Informasi Geografis. 

Memetakan potensi 

lahan di Kabupaten 

Magelang dengan 

mengaplikasikan 

Sistem Informasi 

Geografis dengan 

menggunakan metode 

Indeks Potensi Lahan 

dalm menentukan 

kemampuan lahan suatu 

wilayah, sehingga dapat 

emnduga seberapa 

besar tingkat 

kemampuan lahan 

secara umum dan pola 

persebarannya pada 

daerah kajian. 

Metode pengharkatan 

(skoring) dan tumpang 

susun (overlay) 

dengan parameter-

parameter dan faktor 

pembatas yang telah 

ditentukan. 

Peta Indeks Potensi 

Lahan Kabupaten 

Magelang skala 1 : 

250.000 yang 

menyajikan 4 kelas 

potensi lahan yang 

terdiri atas kelas tinggi 

(kelas II) seluas 

12.214,13 ha, kelas 

sedang (kelas III) seluas 

54.298,36 ha, kelas 

rendah (kelas IV)  seluas 

59.338,51 ha, dan kelas 

sangat rendah (kelas V) 

seluas 5.609,43 ha. 
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No Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

3. Nurahmah, Nurlina, 

dan Simon (2010) 

Pemetaan Potensi 

Lahan di Kabupaten 

Tapin Kalimantan 

Selatan Menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG). 

Menentukan potensi 

lahan di Kabupaten 

tapin dan menyajikan 

pemodelan lahan 

berupa pemetaan 

potensi lahan di 

Kabupaten Tapin 

menggunakan SIG. 

Pengharkatan 

(skoring) dan tumpang 

susun (overlay) 

terhadap parameter-

parameter yang telah 

ditentukan. 

1. Kelas lahan dari 

perhitungan IPL 

menghasilkan 5 kelas 

diantaranya sangat 

tinggi, tinggi, sedang, 

rendah, dan sangat 

rendah. 

2. Permodelan lahan 

dari hasil Indeks 

Potensi Lahan di 

Kabupaten Tapin 

sesuai dengan arahan 

pemanfaatan lahan 

yang terbagi dalam 

lima kawasan lahan 

diantaranya kawasan 

lindung, kawasan 
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No Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

     penyangga, Kawasan 

budidaya tanaman 

tahunan, dan kawasan 

tanaman semusim. 

4. Andini (2017) Analisis Indek Potensi 

Lahan Terhadap 

Produktivitas Lahan 

Pertanian di Kabupaten 

Sragen. 

Mengetahui persebaran 

Indeks Potensi Lahan di 

Kabupaten Sragen, dan 

menganalisis 

kesesuaian potensi 

lahan pertanian dengan 

produktivitas lahan 

pertanian di Kabupaten 

Sragen. 

Survei lapang dengan 

analisis SIG secara 

kuantitatif berjenjang 

dan kualitatif dengan 

menggunakan 

parameter-parameter 

yang telah ditentukan. 

1. Indeks Potensi Lahan 

di Kabupaten sragen 

terbagi menjadi 3 

kelas, yaitu kelas 

rendah, kelas sedang, 

dan kelas tinggi. 

2. Kesesuaian potensi 

lahan dengan 

produktivitas lahan 

pertanian didominasi 

oleh kelas rendah dan 

kelas sedang seluas 

30.559,001 ha. 
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No Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

     dan ketidaksesuaian 

terjadi pada potensi 

lahan kelas tinggi 

yang memiliki 

produktivitas kelas 

sedang. 

5. Dewi (2019) Analisis Spasial Indeks 

Potensi Lahan (IPL) di 

Kabupaten Tegal Jawa 

Tengah 

1. menganalisis sebaran 

tingkat Indeks 

Potensi Lahan (IPL) 

di Kabupaten Tegal 

Jawa Tengah 

menggunakan SIG 

berdasarkan faktor-

faktor yang 

mempengaruhinya 

seperti relief, 

litologi, tanah, 

kondisi hidrologi,dan  

Pengharkatan 

(skoring) kuantitatif 

berjenjang dan 

tumpang susun 

(overlay) terhadap 

parameter-parameter 

yang telah ditentukan 

dan penggunaan lahan 

aktual. 
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No Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

   2. menganalisis 

kesesuaian antara 

Indeks Potensi 

Lahan (IPL) dengan 

penggunaan lahan 

eksisting di 

Kabupaten Tegal 

Jawa Tengah. 
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1.6 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Perbedaan penelitian kali ini dengan beberapa penelitian sebelumnya 

adalah hasil akhir dari penelitian ini yaitu kelas Indeks Potensi Lahan (IPL) yang 

didapat akan dibandingkan dengan penggunaan lahan eksisting yaitu dengan 

melakukan survei lapangan untuk mengetahui apakah penggunaan lahan di 

lapangan sudah sesuai dengan potensi. 

 

1.7 Kerangka Penelitian 

Semakin bertambahnya jumah penduduk dari tahun ke tahun 

menyebabkan kebutuhan manusia juga semakin meningkat tak terkecuali 

kebutuhan akan lahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai macam 

kebutuhan masyarakat akan lahan menjadi semakin beragam yang mengakibatkan 

makin maraknya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan mengakibatkan perubahan 

pada penggunaan lahan, lahan yang dulunya tidak difungsikan berubah menjadi 

lahan terbangun. Perubahan penggunaan lahan ini juga harus diimbangi dengan 

pengetahuan mengenai potensi lahan tersebut. Jika penggunaan lahan tidak 

dibarengi dengan pengetahuan mengenai potensi lahannya akan mengakibatkan 

penurun kualitas lahan. 

Potensi suatu lahan dapat diketahui dengan menggunakan Indeks Potensi 

lahan (IPL), semakin tinggi nilai IPL suatu lahan maka akan semakin tinggi pula 

potensi lahan tersebut, dengan mengetahui potensi lahan yang akan digunakan, 

maka akan bermanfaat bagi kelestarian dan produktivitas lahan tersebut. 

Penentuan indeks potensi lahan dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan 

dengan beberapa parameter seperti lereng, litologi, jenis tanah, hidrologi, dan 

faktor pembatas kerawanan bencana. Setiap parameter tersebut memiliki peran 

atau pengaruh terhadap tingkat potensi suatu lahan. 

Relief suatu lahan akan berpengaruh pada bagaimana potensi lahan 

tersebut ketika akan dimanfaatkan. Semakin curam letak kemiringan suatu lahan 

akan semakin rendah pula potensi lahannya karena lahan yang curam sangat 

rentan terkena bencana seperti erosi. Sebaliknya lahan dengan relief yang 

cenderung datar memiliki tingkat kerentanan yang rendah terhadap bencana erosi. 
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Selain rentan terhadap erosi, lahan dengan relief yang curam juga akan susah 

dijangkau oleh masyarakat sekitar. 

Selain terkait dengan relief, lahan juga berhubungan dengan litologi yaitu 

batuan penyusun suatu lahan. Jenis batuan yang membentuk suatu lahan akan 

berpengaruh pula pada potensi lahan tersebut. Seperti lahan dengan kandungan 

mineral yang tinggi akan lebih mudah menyerap air, sehingga membuat lahan 

tersebut sangat cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian karena lahan 

tersebut mudah digarap. Parameter lain yang mempengaruhi potensi suatu lahan 

adalah hidrologi. Suatu lahan dikatakan baik apabila lahan tersebut memiliki 

produktivitas air yang cukup tinggi karena akan membuata lahan menjadi mudah 

untuk digunakan. Namun, jika suatu lahan memiliki produktivitas air yang sedikit 

lahan tersebut akan sulit untuk digunakan karena lahannya yang kering. Untuk 

menentukan indeks potensi suatu lahan juga digunakan faktor pembatas yaitu 

kerawanan bencana terhadap erosi. Faktor pembatas ini digunakan untuk 

memastikan apakah lahan tersebut memiliki potensi yang tinggi atau rendah, 

karena apabila lahan tersebut termasuk lahan yang subur namun rentan terhadap 

bencana erosi maka lahan tersebut akan memiliki nilai indeks potensi yang 

rendah. 

Untuk mengetahui apakah nilai indeks potensi lahan tersebut cocok 

dengan keadaan di lapangan, perlu adanya survei lapang untuk melakukan validasi 

dengan menggunakan data penggunaan lahan yang telah ada. Untuk pemodelan 

klasifikasi Indeks Potensi Lahan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi 

akan diketahui apakah sesuai antara penggunaan lahan di lapangan dengan kelas 

IPL yang nanti akan di dapat. Lebih jelasnya kerangka penelitian kali ini dapat 

dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.  
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Indeks Potensi Lahan 

(IPL) 

Parameter Indeks Potensi Lahan (IPL) : 

1. Kemiringan Lereng 

2. Geologi 

3. Jenis Tanah 

4. Hidrologi 

5. Kerawanan Bencana 

Indeks Potensi Lahan (IPL) Penggunaan Lahan 

Perbandingan Indeks Potensi Lahan (IPL) terhadap 

Penggunaan Lahan eksisting 

Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian 
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1.9 Batasan Operasional 

1. Lahan diartikahn sebagai lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, 

tanah, air, dan vegetasi serta benda yang memiliki pengaruhnya terhadap 

penggunaan lahan, termasuk di dalamnya hasil dari aktivitas manusia 

baik di masa lalu maupun sekarang (Arsyad, 1989). 

2. Indeks Potensi Lahan merupakan salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk mengetahui potensi dari suatu lahan (Andini, 2017). 

3. Litologi adalah deskripsi batuan penyusun pada singkapan berdasarkan 

karakteristiknya, seperti warna, komposisi mineral, dan ukuran butir 

(Bates dan, 1995). 

4. Hidrologi pergerakan, distribusi, dan kualitas air di muka numi 

berpengaruh terhadap potensi lahan (Muttaqin, 2016). 

5. Kemiringan Lereng sudut rerata antara bidang datar dipermukaan bumi 

terhadap suatu garis atau bidang miring yang ditarik dari titik terendah 

sampai titik tertinggi dipermukaan bumi pada suatu bentuk lahan 

(Muttaqin, 2016). 

6. Tanah dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik dari geologi, 

geomorfologi, pertanian, peternakan, atapun keteknikan. Dari sudut 

pandang geomorfologi tanah didefinisikan sebagai akumulasi tubuh alam 

yang memiliki sifat lepas-lepas yang menempati hampir seluruh bagian 

bumi, hasil lapukan bahan induk sebagai akibat dari pengaruh organisme 

dan iklim pada relief tertentu dan dalam jangka waktu yang panjang serta 

mampu untuk menumbuhkan tanaman (Jamulya & Suratman, 1993). 

7. Kerawanan Bencana merupakan suatu keadaan dimana satu wilayah 

memiliki ancaman yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non 

alam yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, 

kehilangan harta benda dan juga berdampak pada psikologis manusianya. 

8. Overlay merupakan menampalkan suatu peta digital pada peta digital 

lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya 

yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. 
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9. Lahan potensial adalah sebidang lahan yang dapat memberikan produk 

pertanian secara optimal per tahun per satuan luas. 

10. Sistem Informasi geografis (SIG) adalah kumpulan yang terorganisir 

dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, dsta geografi, dan 

personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, 

mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menanpilkan semua 

bentuk informasi yang bereferensi geografis. 


