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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian merupakan usaha dalam memanfaatkan lahan untuk 

menghasilkan bahan pangan salah satunya beras. Kegiatan pertanian 

memerlukan ruang dengan area yang lebih luas dengan kecukupan air, serta 

sistem biologis yang konservatif. Pertanian bertujuan untuk mencukupi 

kebutuhan dasar manusia terkait dengan kebutuhan pokok kehidupan manusia. 

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor terbesar yang menyumbang 

perekonomian nasional. Paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture 

for development) dinyatakan bahwa pembangunan perekonomian nasional 

dirancang dan dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan pertanian, serta 

menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan 

(Indraningsih, 2018). 

Indonesia merupakan negara agraris terbesar di Asia Tenggara dengan 

luas area pertanian mencapai 7.463.948 Ha di tahun 2019, jika dibandingkan 

dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia termasuk negara agraris terbesar 

ketiga setelah India dan China (Aryawati & Budhi, 2018).  Luas area pertanian 

Indonesia yang begitu luas mampu menghasilkan produksi tanaman pangan 

terutama padi di tahun 2019 sebesar 54,60 juta ton GKG, produksi tanaman 

pangan beras mengalami penurunan 4,60 juta ton dibandingkan dengan periode 

sebelumnya, di tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2020). Pertanian di Indonesia 

perlu ditingkatkan produksinya untuk mencapai swasembada pangan dan 

mampu mencukupi ketahanan pangan nasional. Dalam UU No.18/2012 tentang 

pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya 

kebutuhan pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari 

ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan 

terjangkau serta tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya masyarakat. 
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Perubahan lahan pertanian atau konversi lahan dari pertanian ke non 

pertanian dapat mengganggu produksi pertanian mengalami pengurangan, 

menurut data yang dirilis Kementerian Pertanian tahun 2020, selama lima tahun 

terakhir luas area pertanian di Indonesia mengalami penyusutan sebesar 628.959 

Ha di tahun 2019, data baku sawah di tahun 2019 tersebut mengalami kenaikan 

dari periode sebelumnya, di tahun 2018 sebesar 358.803 Ha. Konversi lahan 

pertanian selama lima tahun terakhir ini, menurut data yang dirilis Kementerian 

Pertanian, konversi terbesar terjadi di pulau Sumatera sebesar 296.923 Ha dan 

diikuti oleh pulau Jawa, berdasarkan data tiga tahun terakhir mengalami 

konversi sebesar 24.369 Ha. Laju konversi tertinggi secara absolut berturut-turut 

adalah Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera 

Utara dan Kalimantan Selatan  (Mulyani dkk, 2016). 

Data perhitungan luas lahan baku sawah antar lembaga pemerintah 

berbeda-beda setiap tahunnya. Hal tersebut, karena metode yang digunakan 

dalam menganalisis luasan perubahan lahan yang berbeda. Menurut Menteri 

Pertanian periode 2000-2004 Bungaran Saragih, data luas lahan sawah memang 

sejak dulu menjadi masalah, karena perbedaan persepsi. Konversi lahan sawah 

terus berlangsung, namun data luas lahan sawah nasional tidak memperlihatkan 

kecenderungan penurunan, sehingga menimbulkan keraguan sehubungan 

dengan maraknya konversi lahan pertanian (Mulyani dkk, 2016). 

Kabupaten Sragen merupakan wilayah administrasi yang terletak di 

Jawa Tengah dengan produksi padi terbesar kedua setelah Kabupaten Grobogan, 

menurut data yang dirilis BPS Kabupaten Sragen, tahun 2020 hasil produksi 

padi sebesar 641.776 ton GKG, dari luas panen sekitar 99.245 Ha. Produksi 

pertanian pangan padi Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 

mengalami penyusutan sekitar 12.993 ton GKG. Menurut Sukartini dan Solihin 

(2013), iklim dapat berdampak negatif terhadap produksi pertanian. Faktor lain 

yang dapat mempengaruhi produksi pertanian antara lain luas lahan dan 

teknologi pertanian. Luas panen dan produksi padi Kabupaten Sragen yang 

dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini. 
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Tabel 1.1 Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten 
Sragen Tahun 2016 Sampai 2020 

Kecamatan 
Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen 

Luas Panen (Ha) Produksi (ton) 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Kalijambe 4.730 4.672 4.743 4.255 4.175 30.043 29.347 29.999 26.536 26.538 
Plupuh 7.017 6.912 7.059 6.409 6.369 43.923 43.226 44.537 39.830 40.664 
Masaran 8.033 7.950 7.843 7.794 8.236 51.396 51.550 50.752 52.697 54.979 
Kedawung 5.879 5.705 5.566 5.354 5.451 38.713 36.314 35.370 34.261 34.552 
Sambirejo 3.381 3.408 3.021 3.015 3.400 22.080 21.571 19.155 19.278 21.539 
Gondang 7.326 7.449 7.325 7.217 6.913 48.862 47.404 46.476 45.500 43.864 
Sambungmacan 6.006 6.484 6.548 6.469 6.588 39.297 41.317 41.607 40.885 41.980 
Ngrampal 6.846 6.739 6.659 6.850 6.610 42.896 43.083 42.787 43.338 43.459 
Karangmalang 6.596 6.658 6.515 6.894 7.116 41.739 42.055 41.494 43.568 45.884 
Sragen 4.164 4.194 4.130 4.340 4.027 26.315 26.921 26.596 29.227 26.946 
Sidoharjo 9.122 9.461 9.093 9.161 9.361 61.809 61.290 58.802 61.790 62.697 
Tanon 8.199 7.527 7.231 7.064 7.589 52.902 48.420 45.645 43.982 49.823 
Gemolong 4.607 4.946 4.677 4.224 4.610 29.044 30.656 28.882 26.241 29.227 
Miri 3.359 3.323 3.214 2.485 2.869 20.351 20.096 19.676 15.377 18.254 
Sumberlawang 4.164 4.092 4.085 3.724 3.804 26.395 25.137 25.317 22.902 24.223 
Mondokan 2.901 3.050 3.117 2.374 2419 17.628 18.220 18.942 14.621 15.396 
Sukodono 4.201 4.235 4.262 3.780 4.124 26.797 26.058 26.099 23.225 26.207 
Gesi 1.711 1.744 1.650 1.744 1.657 10.736 10.883 9.987 10.754 10.533 
Tangen 2.134 2.186 2.201 1.699 1.781 12.632 13.069 13.022 10.385 11.308 
Jenar 1.807 1.732 1546 1.814 2.147 11.149 10.646 9.309 11.311 13.704 
Kabupaten 102.183 102.466 100.485 96.663 99.245 654.709 647.263 634.454 615.711 641.776 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen 

Berdasarkan Tabel 1.1 luas panen dan produksi padi menurut 

kecamatan di Kabupaten Sragen. Luas panen tahun 2016 sebesar 102.183 Ha 

mengalami penyusutan luasan panen di tahun 2020, dengan luasan panen 

sebesar 99.245. Ha, sedangkan produksi padi tahun 2016 sebesar 654.709 ton, 

produksi padi mengalami penyusutan di tahun 2020, dengan produksi sebesar 

641.776 ton. Penyusutan luas panen terbesar terjadi di tahun 2019, dengan luas 

panen sebesar 96.663 Ha yang diiringi dengan berkurangnya jumlah produksi 

padi, yang mana produksi padi sebesar 615.711 ton, menurut Dinas Pertanian 

Kabupaten Sragen, menurunya produksi padi tahun 2019 dipengaruhi oleh 

musim kemarau panjang. 

Menurunya produksi padi akan berpengaruh terhadap ketersediaan 

pangan penduduk, meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi 
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dengan peningkatan produksi padi akan mengganggu ketahanan pangan 

wilayah. Menurut data publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 

pertumbuhan penduduk Kabupaten Sragen setiap tahunnya mengalami 

peningkatan, dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, akan diiringi 

dengan peningkatan kebutuhan lahan pemukiman maupun infrastruktur 

penunjang kehidupan masyarakat. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah 

berhubungan dengan meningkatnya alih fungsi lahan (Syaifuddin dkk, 2013). 

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 

dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini. 

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016-2020 

No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Pertumbuhan 
(%) 

2016 2017 
2018 2019 2020 

1 Kalijambe 48.946 49.197 49.398 49.661 52.619 1,07 

2 Plupuh 43.048 43.108 43.156 43.196 50.897 1,78 

3 Masaran 73.213 73.795 74.377 74.910 77.591 1,10 

4 Kedawung 59.301 59.598 59.902 60.151 65.812 1,38 

5 Sambirejo 35.715 35.767 35.803 35.838 40.716 1,43 

6 Gondang 42.092 42.152 42.202 42.238 47.085 1,24  

7 Sambungmacan 44.584 44.646 44.689 44.738 48.466 0,96 

8 Ngrampal 37.434 37.487 37.531 37.563 42.484 1,38 

9 Karangmalang 66.672 67.333 69.016 68.622 73.120 1,55 

10 Sragen 68.847 69.138 69.406 69.665 69.558 0,41 

11 Sidoharjo 51.414 51.487 51.534 51.590 57.768 1,28 

12 Tanon 51.412 51.486 51.530 51.590 58.590 1,42 

13 Gemolong 46.655 46.818 46.960 47.112 51.981 1,33 

14 Miri 32.486 32.532 32.566 32.598 36.597 1,31 

15 Sumberlawang 44.197 44.259 44.295 44.349 50.032 1,36 

16 Mondokan 33.863 33.913 33.940 33.981 38.981 1,52 

17 Sukodono 29.559 29.599 29.631 29.660 33.370 1,33 

18 Gesi 19.856 19.885 19.914 19.924 22.760 1,48 

19 Tangen 25.985 26.022 26.057 26.075 29.117 1,26 

20 Jenar 26.811 26.900 26.991 27.057 29.407 1,16 
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No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Pertumbuhan 
(%) 

2016 2017 
2018 2019 2020 

 Jumlah 882.090 885.122 887.889 
 

890.518 976.951 1,26 

Sumber: BPS Kabupaten Sragen Dalam Angka, 2017-2021 

Berdasarkan Tabel 1.2 mengenai jumlah penduduk selama 5 tahun 

terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Sragen mengalami pertumbuhan rata-rata 

sebesar 1,26 %. Pertumbuhan penduduk konsisten mengalami kenaikan, dimana 

Kecamatan Masaran memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebesar 74.910 

jiwa, diikuti dengan Kecamatan Sragen sebesar 69.665 jiwa, Kecamatan 

Karangmalang dengan jumlah penduduk sekitar 68.622 di tahun 2019. 

Perbedaan jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Sragen 

dipengaruhi oleh tingkat pembangunan wilayahnya, karena ketiga kecamatan 

tersebut merupakan pusat administrasi, perekonomian dan sosial masyarakat 

Kabupaten Sragen. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sragen yang 

berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir, diiringi dengan pembangunan 

pemukiman yang juga mengalami peningkatan. 

Infrastruktur merupakan semua aset berumur panjang yang dimiliki 

oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat dan 

utilitas yang dimiliki oleh pengusaha (Nurmadimah, 2012 dalam Mukhsin, 

2017). Peningkatan sarana infrastruktur yang digencarkan oleh pemerintah saat 

ini bertujuan untuk percepatan aktivitas masyarakat, ekonomi dan aksesibilitas 

yang semakin mudah. Pembangunan infrastruktur yang digencarkan 

pemerintah diantaranya adalah pembangunan jalan tol. 

Pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Jawa Solo-Ngawi yang 

mulai dibangun pada tahun 2009, dengan tahap awal pembangunan dimulai 

pada seksi I ruas Colomadu-Karanganyar, dengan panjang jalan sekitar 0,6 km 

dan proses pembebasan lahan di wilayah yang dilalui jalan tol, yaitu di 

Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sragen dan Ngawi, yang belum rampung 

sepenuhnya dan masih pada tahap pengurukan di lahan yang sudah dibebaskan, 

kemudian di tahun 2010 dibangun struktur jembatan Bengawan Solo dan 
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underpass di Kemiri. Pembangunan struktur jembatan masih berlanjut di tahun 

2012, dengan pembangunan struktur atas jembatan dan pembangunan jalan 

dengan panjang 2,075 km. Pembangunan jalan tol mengalami kendala terkait 

masalah pembebasan lahan dan kekurangan anggaran kontraktor sebelumnya, 

PT.Theiss Construction Indonesia, sehingga membuat proyek pembangunan 

jalan tol mangkrak beberapa tahun. Kebijakan Presiden Joko Widodo di tahun 

2015 mengenai percepatan pembangunan jalan tol Solo-Ngawi dengan target 

selesai dalam 2,5 tahun mengakibatkan pembangunannya diambil alih, dari 

pihak swasta ke pihak BUMN dan pembangunannya mulai dikebut untuk 

mengejar target yang diberikan oleh Presiden. Pembangunan yang dilakukan 

menunjukkan perkembangan yang signifikan sampai diresmikan di akhir tahun 

2018.  

Panjang jalan tol Solo-Ngawi sekitar 91,09 km melintas sebagian 

wilayah Sragen yang berakibat pada pembebasan lahan pertanian produktif. 

Menurut Wakil Bupati Sragen, Dedy Endriyatno di tahun 2018, menyampaikan 

terjadi konversi lahan pertanian sekitar 220 Ha, karena tergerus pembangunan 

jalan tol (Wicaksono, 2018). Menurut Wahyu Prasetyo sebagai sekretaris P2T 

Kabupaten Sragen, menjelaskan bidang lahan pertanian yang sedang kami 

bebaskan belum tetap, tetapi di kisaran 781 bidang, mayoritas bidang tanah 

tersebut adalah lahan pertanian produktif  lebih dari 75 persen (Kurniawan, 

2017). Luas wilayah di Kabupaten Sragen yang mengalami konversi akibat 

pembangunan jalan tol dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini. 

Tabel 1.3 Luas Konversi Lahan Pertanian Akibat Pembangunan Jalan Tol 

No Kecamatan Luas (ha) Panjang (km) 
1. Masaran 36.28 5.4 
2. Sidoharjo 65.88 9.6 
3. Sragen 17.32 2.2 
4. Ngrampal 39.57 5.9 
5. Gondang 9.01 1.5 
6. Sambungmacan 35.16 5.8 
 Total 203.22 30,4 
Sumber: Penulis, 2021 (Berdasarkan Hasil Interpretasi Citra Satelit Tahun 

2020) 
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Berdasarkan Tabel 1.3 proyek pembangunan jalan tol Solo-Ngawi 

terbagi dalam beberapa ruas, untuk wilayah Sragen dimulai dari KM 519 di 

Kecamatan Masaran, sampai KM 544 di Kecamatan Sambungmacan. 

Kecamatan yang terdampak dari pembangunan jalan tol, antara lain Kecamatan 

Masaran, Sidoharjo, Sragen, Ngrampal, Gondang dan Sambungmacan. 

Kecamatan di Kabupaten Sragen dengan luas konversi lahan tertinggi, yaitu 

Kecamatan Sidoharjo sebesar 65,88 Ha dan Kecamatan Sambungmacan 

dengan luas konversi lahan sebesar 39,57 Ha. 

Konversi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Sragen diakibatkan 

oleh pertumbuhan penduduk yang berakibat pada pembukaan lahan untuk 

pemukiman, serta adanya proyek pembangunan jalan tol Solo - Ngawi yang 

menggerus lahan pertanian produktif yang begitu luas. Perubahan lahan 

pertanian banyak tersebar di wilayah kecamatan yang menjadi pusat Kabupaten 

Sragen dan wilayah kecamatan yang dilalui oleh pembangunan jalan tol Solo-

Ngawi antara lain di Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Sragen, Ngrampal, 

Gondang dan Sambungmacan. Tergerusnya lahan pertanian dapat 

mempengaruhi ketersediaan pangan di Kabupaten Sragen. Ketersediaan pangan 

merupakan aspek yang paling penting dalam mewujudkan ketahanan pangan di 

Kabupaten Sragen.  Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 menunjukkan perubahan 

lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sragen. 

 

Gambar 1.1 Kenampakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Jalan Tol 

Sumber: Penulis, 2021 
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Gambar 1.2 Kenampakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman 

Sumber: Penulis, 2021 

Identifikasi perubahan lahan dapat dideteksi dengan waktu yang relatif 

cepat menggunakan teknologi penginderaan jauh yang semakin mengalami 

perkembangan, dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih dari 

waktu ke waktu. Penginderaan jauh memiliki kelebihan dalam melakukan 

identifikasi obyek tanpa harus kontak langsung dengan obyek. Selain itu, juga 

menyediakan data secara temporal dari waktu ke waktu dan data yang disajikan 

up to date tergantung dengan data citra yang digunakan mempunyai 

keunggulan resolusi spasial maupun temporal yang berbeda-beda. Selain itu, 

memiliki keunggulan dalam meminimalisir kesalahan manusia (human error). 

Platform pengolahan data penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Google Earth Engine yang menyediakan data spasial dan 

pengolahannya sekaligus dalam platform tersebut tanpa harus melakukan 
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proses download dan pra-pengolahan citra terlebih dahulu, serta dapat 

mengolah data spasial ukuran besar dengan waktu yang sangat cepat. 

Sistem Informasi Geografis memiliki fungsi mapping, monitoring, 

measurement dan modelling, yaitu penggunaan data spasial untuk pemetaan 

berbagai bidang, salah satunya penggunaan lahan. SIG digunakan untuk 

mengolah data hasil interpretasi dengan platform GEE agar hasil analisis lebih 

akurat. Penelitian ini akan menggunakan fungsi SIG mapping berupa pemetaan 

perubahan lahan pertanian, fungsi measurement untuk melakukan pengukuran 

luasan perubahan lahan pertanian yang terjadi, serta fungsi modelling, yaitu 

penggunaan berbagai model SIG untuk memperoleh hasil, yaitu menggunakan 

teknik overlay. 

Berdasarkan keadaan tersebut peneliti merasa perlu adanya studi yang 

melakukan Analisis Keterkaitan Perubahan Lahan Pertanian Terhadap 

Ketahanan Pangan di Kabupaten Sragen, karena masalah ketahanan pangan 

merupakan permasalahan yang krusial, mencakup hajat hidup orang banyak, 

maka perlu dilakukan analisis, apakah perubahan lahan pertanian yang terjadi, 

berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Sragen 

dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi 

Geografis, karena teknologi ini dapat mendeteksi perubahan lahan secara 

temporal dengan wilayah yang luas, cepat serta mudah dalam memperolehnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana perubahan lahan pertanian di Kabupaten Sragen tahun 2016-

2020? 

2. Bagaimana keterkaitan perubahan lahan pertanian terhadap ketahanan 

pangan di Kabupaten Sragen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditetapkan tujuan 

penelitian sebagai berikut. 
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1. Menganalisis perubahan lahan pertanian di Kabupaten Sragen tahun 2016-

2020. 

2. Menganalisis keterkaitan perubahan lahan pertanian terhadap ketahanan 

pangan di Kabupaten Sragen. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi aktual mengenai 

perubahan lahan pertanian di Kabupaten Sragen. 

2. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan untuk 

mengatasi permasalahan perubahan lahan pertanian di Kabupaten Sragen. 

3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan oleh peneliti selanjutnya, 

mengenai pengaruh perubahan lahan pertanian terhadap ketahanan pangan 

suatu wilayah. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Lahan Pertanian 

Lahan pertanian merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk usaha 

pertanian, seperti sawah. Lahan pertanian memiliki manfaat besar terhadap 

kelangsungan hidup manusia  dalam berbagai bidang, antara lain sektor 

ekonomi, lingkungan dan biologis (Raudhatul dkk, 2018). Wilayah 

penelitian yang dikaji merupakan pertanian yang tergolong dengan lahan 

pertanian basah, karena jenis tanaman yang ditanami berupa padi yang 

memerlukan air irigasi untuk mengenangi tanaman. Jenis pertanian lahan 

basah dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Sawah irigasi, merupakan sistem pengairan lahan pertanian yang 

teratur untuk mengairi lahan pertanian tadah hujan agar lebih 

produktif  yang bersumber dari sungai maupun waduk dengan sistem 

irigasi teknis, irigasi semi teknis maupun irigasi sederhana. 
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2. Sawah tadah hujan, merupakan lahan pertanian yang mengandalkan 

air hujan sebagai sistem irigasinya. Dengan dicirikan oleh tidak 

adanya bangunan irigasi permanen. Posisinya berada pada wilayah 

yang tidak memungkinkan terjangkau oleh irigasi, sehingga 

penanaman padi dan tanaman pangan semusim lainnya dilakukan satu 

kali dalam satu tahun. 

Penelitian ini fokus untuk menganalisis perubahan lahan pertanian 

yang berupa lahan sawah sebagai penghasil produksi pertanian padi. 

Lahan pertanian di wilayah kajian terdiri dari sawah irigasi dengan luasan 

sekitar 39.827 Ha dan sawah non irigasi dengan luasan sekitar 25.386 Ha 

yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Sragen. 

1.5.1.2 Perubahan Lahan Pertanian 

Menurut Raudhatul dkk, (2018) perubahan lahan merupakan 

perubahan fungsi sebagian maupun seluruh kawasan dari lahan yang 

semula lahan pertanian, menjadi lahan dengan fungsi lain yang membawa 

dampak negatif terhadap lingkungan, maupun potensi lahan tersebut. 

Konversi yang terjadi dalam lingkungan sosial budaya masyarakat dapat 

menimbulkan tekanan penduduk terhadap kebutuhan lahan. Tekanan 

penduduk terhadap lahan akan menyebabkan lahan mengalami 

penyempitan. Penyempitan lahan pertanian disebabkan, karena adanya 

pembangunan seperti kawasan pemukiman, jalan dan kegiatan industri 

(Kurniawati, 2017).  

Menurut Kustiwan, (1997) terdapat tiga faktor penting yang 

mempengaruhi konversi lahan pertanian yaitu: 

1. Faktor eksternal, perubahan lahan pertanian yang disebabkan oleh 

pertumbuhan perkotaan, demografi dan ekonomi. 

2. Faktor internal, perubahan lahan pertanian yang dipengaruhi oleh 

kondisi sosial dan ekonomi pengguna lahan. 

3. Faktor kebijakan, merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah 

terkait dengan perubahan fungsi pertanian. 
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Faktor yang mempengaruhi perubahan lahan pertanian di wilayah 

penelitian Kabupaten Sragen, disebabkan oleh faktor eksternal berupa 

pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, 

rata-rata peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,26 % per tahun, dengan 

semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk akan diiringi dengan 

meningkatnya pembangunan pemukiman yang juga akan mengalami 

peningkatan. Faktor lain yang berperan dalam perubahan lahan pertanian 

di Kabupaten Sragen, karena adanya faktor kebijakan, dalam hal ini terkait 

dengan kebijakan pemerintah pusat untuk membangun sarana infrastruktur 

jalan tol Solo-Ngawi yang melewati dan menggerus lahan pertanian 

produktif di Kabupaten Sragen seluas 220 Ha. 

1.5.1.3 Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan menurut FAO (1996), dapat didefinisikan 

sebagai suatu kondisi seluruh masyarakat dapat memperoleh kebutuhan 

pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk dapat hidup secara sehat dan 

aktif. Definisi tersebut menggabungkan keamanan pangan dan 

keseimbangan gizi, keamanan pangan harus mampu memenuhi seluruh 

masyarakat dalam setiap wilayah tanpa adanya pengecualian dan seluruh 

masyarakat dapat menjangkau akses terhadap kebutuhan pangan dengan 

mudah. Keseimbangan gizi yang dimaksud mencakup kualitas bahan 

pangan yang dikonsumsi adalah yang terbaik, menyehatkan dan kebutuhan 

harian masyarakat yang tercukupi dengan baik. 

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang diselenggarakan 

oleh setiap pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (2), pada peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 38 Tahun 2007, tentang 

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan 

Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan, menegaskan 

bahwa untuk memenuhi konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke 
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waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan 

sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, 

dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, 

mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan 

prasarana produksi pangan, dan mempertahankan dan mengembangkan 

lahan produktif (Hamid dkk, 2008). 

Ketahanan pangan dalam penelitian ini, digambarkan dari selisih 

perhitungan antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan, maka 

akan diperoleh ketahanan pangan surplus maupun defisit pangan. Surplus 

apabila ketersediaan pangan berupa beras dapat mencukupi seluruh 

kebutuhan penduduk, sedangkan defisit apabila ketersediaan pangan beras 

yang tidak dapat mencukupi kebutuhan penduduk. Semakin tinggi nilai 

surplus, maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tahan pangan dan 

sebaliknya. 

1.5.1.4  Produksi Padi  

Produksi padi merupakan salah satu hasil bercocok tanam yang 

dilakukan dengan penanaman bibit padi dan perawatan serta pemupukan 

secara teratur, sehingga menghasilkan suatu hasil berupa produksi padi 

yang dapat dimanfaatkan (Maesaroh & Kusrini, 2017). Salah satu unsur 

penting dalam memproduksi padi adalah ketersediaan lahan, karena lahan 

merupakan faktor produksi utama untuk memproduksi pangan. Produksi 

padi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya iklim, curah 

hujan, luas lahan, jenis bibit, teknologi, irigasi dan penggunaan pupuk. 

Produksi secara umum terbagi atas produksi padi sawah dan padi 

bukan sawah. Padi sawah adalah padi yang dihasilkan dari lahan sawah, 

sedangkan padi bukan sawah meliputi padi gogo yang dihasilkan dari 

lahan kering dan padi rawa yang dihasilkan dari lahan rawa (Irawan, 

2011). Produksi padi di wilayah penelitian terdiri dari produksi padi sawah 

dan padi jenis gogo yang dapat ditanam di lahan kering, penanaman padi 

jenis gogo mulai digalakkan di tahun 2018 untuk meningkatkan produksi 

padi di Kabupaten Sragen.  



 

14 
 

Seiring dengan menyusutnya lahan pertanian di Kabupaten Sragen, 

akan diiringi dengan menyusutnya produksi padi, penyusutan produksi 

padi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jika diakumulasikan penyusutan 

produksi padi sebesar 72.186 ton. Penyusutan produksi padi yang diiringi 

dengan meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah dapat 

mengganggu ketahanan pangan wilayah, karena jumlah produksi padi 

sebagai penyangga pangan wilayah tidak mampu mencukupi kebutuhan 

seluruh penduduk. 

1.5.1.5 Ketersediaan Pangan 

Ketersediaan pangan (food availability), yaitu ketersediaan pangan 

dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang baik yang 

berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan 

pangan. Ketersediaan pangan ini diharapkan mampu mencukupi pangan 

yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk 

kehidupan yang aktif dan sehat (Hanani, 2012). 

Kebijakan tentang ketersediaan pangan tertuang dalam UU Nomor 

18 Tahun 2012 tentang pangan, yang mengamanatkan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas ketersediaan pangan 

di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. 

Ketersediaan pangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi 

pangan bagi perseorangan, rumah tangga dan masyarakat secara 

berkelanjutan (Saragih, 2020). 

Ketersediaan pangan dalam penelitian ini dihitung berdasarkan 

rumus dalam publikasi neraca bahan makanan Indonesia, ketersediaan 

pangan dapat dihitung dengan mengurangi hasil produksi padi bruto 

dikurangi dengan faktor konversi yang dipertimbangkan. Faktor konversi 

tersebut antara lain kebutuhan bibit, padi pakan, padi tercecar, padi 

industri non pangan. Selain itu, perlu dilakukan konversi ke beras dengan 

mempertimbangkan faktor koreksi beras pakan, beras tercecar dan beras 

ke industri non pertanian. 
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1.5.1.6 Konsumsi Pangan 

Konsumsi pangan merupakan banyaknya jumlah pangan, secara 

tunggal maupun diversifikasi, yang dikonsumsi seseorang atau 

sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, 

psikologis dan sosiologis (Ningsih dkk, 2020). Penduduk Indonesia 

mayoritas memanfaatkan beras sebagai konsumsi pangan pokok, konsumsi 

beras penduduk dapat tercermin dari besarnya pengeluaran pangan (beras) 

per kapita masyarakat per bulan. Pengeluaran per kapita untuk konsumsi 

pangan berupa beras, kemudian dapat dikonversikan dengan harga 

nominal beras yang berlaku pada setiap tahunnya, menjadi konsumsi beras 

per kapita penduduk (Prasada & Rosa, 2018). 

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumsi pangan 

masyarakat, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang 

berpengaruh antara lain keinginan, pengetahuan atau kesadaran ibu rumah 

tangga untuk menyajikan makanan sehat untuk keluarganya, perilaku ibu 

rumah tangga (IRT) dalam memproduksi makanan, kondisi ekonomi 

keluarga terutama harga dan kemampuan ibu rumah tangga dalam 

membeli makanan sehat, dan lain sebagainya. Sementara faktor eksternal, 

yakni kondisi lingkungan sekitar, seperti agen sosial keluarga, guru, teman 

dan pemerintah memiliki peran sangat berpengaruh terhadap pola pangan 

sehat (Ermawati & Sarana, 2017). 

Konsumsi pangan dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan 

perhitungan menggunakan rumus yang didasarkan pada penelitian 

terdahulu, yaitu pengeluaran penduduk per kapita untuk padi-padian 

dibagi dengan harga beras yang berlaku, kemudian hasilnya dikalikan 

dengan jumlah penduduk dalam wilayah tersebut, maka akan diperoleh 

hasil berupa gambaran konsumsi pangan penduduk di wilayah penelitian, 

yaitu di Kabupaten Sragen. 
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1.5.1.7 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh merupakan teknik yang menggunakan satu atau 

lebih sensor untuk memperoleh informasi mengenai suatu obyek di 

permukaan bumi dengan tanpa kontak langsung dengan obyek. 

Perkembangan teknologi penginderaan jauh semakin mengalami 

perkembangan dengan sistem satelit dan teknologi sensor yang semakin 

modern. Aplikasi penginderaan jauh dapat memberikan informasi 

mengenai sumber daya alam darat maupun laut (Martono, 2008).  

Sistem penginderaan jauh merupakan serangkaian komponen- 

komponen yang digunakan untuk penginderaan jauh, yang saling 

berkaitan satu dengan lainnya dan bekerjasama secara terkoordinasi untuk 

mencapai tujuan tertentu (Anonim, 2013). Terdapat 4 komponen dasar 

dalam penginderaan jauh yang saling bekerjasama untuk mengukur dan 

mencatat informasi suatu obyek yaitu : 

1. Sumber energi elektromagnetik, merupakan energi elektromagnetik 

yang dibutuhkan oleh sensor dalam merekam suatu obyek dapat 

berupa energi sinar matahari. 

2. Target, merupakan segala sesuatu di permukaan bumi yang menjadi 

obyek perekaman dalam penginderaan jauh. 

3. Alur, transmisi merupakan atmosfer yang berguna sebagai sarana 

merambatnya energi elektromagnetik untuk dapat sampai pada obyek 

di permukaan bumi. 

4. Sensor, merupakan komponen yang merekam dan menerima tenaga 

yang dipantulkan oleh suatu obyek. Sensor memiliki kepekaan 

spektrum yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketinggian. 

Teknologi penginderaan jauh mengalami perkembangan sampai 

saat ini, salah satunya dengan pemanfaatan drone untuk melakukan foto 

udara. Resolusi yang diperoleh dapat semakin detail, tetapi kajian wilayah 

lebih sempit. Perkembangan dari sisi pengolahannya, yang awalnya 

digitasi manual menjadi digital supervised hingga machine learning, serta 

platform pengolah data penginderaan jauh yang mampu mengolah data 
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dengan kecepatan tinggi, yaitu Google Earth Engine dan sistem analysis 

ready data (ARD). Ketersediaan data penginderaan jauh saat ini didukung 

dengan ketersediaan 351 satelit yang dapat memotret permukaan bumi 

dengan cepat. 

Pemanfaatan penginderaan jauh dapat dilakukan dalam berbagai 

bidang, seperti untuk memantau kondisi permukaan bumi baik di darat 

maupun di laut. Penggunaan penginderaan jauh dimanfaatkan dalam 

beberapa sektor antara lain sektor SDA dan lingkungan, kebencanaan, tata 

ruang, kewilayahan, pembangunan berkelanjutan, perubahan lahan, 

pertahanan dan keamanan, maritim dan keperluan strategis lainnya. 

Hasil dari pengindraan jauh berupa data citra, terdapat 2 jenis citra 

yang diperoleh dari penginderaan jauh, yaitu citra foto udara dan citra non 

foto udara.  Citra foto udara dapat diperoleh dengan cara direkam secara 

fotografik menggunakan kamera yang dapat berupa drone, sedangkan citra 

non foto udara berupa citra satelit yang diperoleh dengan cara perekaman 

scanning secara elektronik pada pita magnetik contohnya, yaitu Landsat, 

Ikonos, GeoEye, Terra, Sentinel. 

Penginderaan jauh dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk 

mendeteksi perubahan lahan, yaitu lahan pertanian yang dapat diamati 

secara temporal menggunakan teknologi pengolah data spasial modern. 

yaitu Google Earth Engine dengan metode klasifikasi yang dilakukan 

secara digital supervised menggunakan data citra Sentinel-2. Penggunaan 

platform pengolah data penginderaan jauh Google Earth Engine ini 

bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan data citra skala 

Kabupaten dan waktu temporal 5 tahun dengan waktu yang sangat cepat. 

1.5.1.8 Citra Sentinel 2A 

Sentinel-2A diluncurkan pada 23 Juni 2015 dengan menggunakan 

kendaraan peluncur vega sebagai bagian dari program European Earth 

Observation (EO) Copernicus yang dipimpin oleh European Commission. 
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Misi Sentinel-2 adalah untuk melanjutkan misi Landsat 5, 7, SPOT-5, 

SPOT-vegetation dan Envisat MERIS, yaitu untuk memantau kondisi 

permukaan bumi, sehingga dapat memberikan informasi keadaan bumi 

sesuai dengan kondisi terkini. (Verrelst et al, 2012). 

Citra Sentinel-2 dapat diperoleh secara gratis tanpa biaya, karena 

disediakan untuk kebutuhan komersil. Sentinel memiliki resolusi temporal 

10 hari, lebih baik dibandingkan dengan Landsat yang memiliki resolusi 

temporal 16 hari dan SPOT dengan resolusi temporal 26 hari, sedangkan 

modis memiliki resolusi temporal yang lebih baik yaitu 1 hari, namun 

memiliki kelemahan dalam resolusi spasial yang rendah sebesar 250 

meter. Data Sentinel-2 terdiri dari 13 band spektral dengan resolusi spasial 

10 meter sebanyak 4 band (B2, B3, B4,B8), resolusi spasial 20 meter 

sebanyak 6 band (B5, B6,B7, B8A, B11,B12) dan resolusi spasial 60 

meter sebanyak 3 band, yaitu (B1, B9, B10). Selain itu, Sentinel-2 

memiliki luas sapuan yang sangat luas, yaitu sebesar 290 km2. 

Sentinel-2 merupakan citra pelengkap Landsat 7 dan 8, dengan 

kelebihan data citra dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Satelit 

Sentinel dapat dimanfaatkan dalam pengamatan tutupan lahan, deteksi 

perubahan lahan, geofisika, perencanaan ruang, pemantauan hutan dan 

vegetasi, karbon dan sumber daya alam, hasil pertanian, pemantauan 

kelautan serta pantai. 

Penelitian ini menggunakan citra Sentinel-2, karena platform 

Google Earth Engine hanya menyediakan 3 jenis citra komersial skala 

global, yaitu Landsat, Modis dan Sentinel, penggunaan citra Sentinel, 

karena memiliki resolusi spasial yang lebih baik dibandingkan dengan 

citra Landsat dan Modis yaitu sebesar 10 meter, sehingga dapat 

mempermudah dalam proses interpretasi. Selain itu, citra Sentinel-2 dapat 

digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti, dalam proses mendeteksi 

perubahan lahan dengan memanfaatkan gabungan dari transformasi 
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spektral untuk mempermudah pengamatan dan mempermudah dalam 

proses klasifikasi. 

Band pada Sentinel-2 dapat digunakan untuk melakukan 

transformasi spektral, sehingga akan diperoleh kenampakan citra yang 

mempunyai kepekaan terhadap obyek di permukaan bumi, sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk mendeteksi perubahan lahan. Dalam penelitian ini 

menggunakan transformasi spektral NDVI dan SAVI yang peka terhadap 

vegetasi berupa pantulan klorofil, dengan menggunakan band NIR (B8), 

dan Band Red (B4) serta NDWI yang mempunyai kepekaan terhadap 

obyek air, dengan band NIR (B8) dan Green (B3). Spesifikasi teknis kanal 

pada Sentinel-2 dapat dilihat pada Tabel 1.4 di bawah ini. 

Tabel 1.4 Spesifikasi Teknis Kanal Pada Sentinel-2 

    λ Δλ resolution Purpose 
No 

Kanal nm nm M   
B 1 443 20 60 Koreksi atmosferik (hamburan aerosol) 

B 2 490 65 10 
Perkembangan vegetasi, karotenoid, keadaan tanah, koreksi 
atmosferik (hamburan aerosol); 

B 3 560 35 10 
Puncak sinar hijau, sensitif terhadap total klorofil pada 
vegetasi 

B 4 665 30 10 Absorpsi klorofil maksimum 

B 5 705 15 20 
Konsolidasi koreksi atmosferik/ dasar flioresensi, posisi tepi 
kanal merah 

B 6 740 15 20 
Deteksi batas warna merah; koreksi atmosferik; penerimaan 
beban aerosol 

B 7 783 20 20 Indeks area daun, tepi puncak NIR 
B 8 842 115 10 Indeks area daun 

B 8a 865 20 20 

Puncak NIR yang sensitif dengan total klorofil, biomassa, 
Indeks tepi daun dan protein; referensi penyerapan uap air; 
penerimaan beban dan tipe aerosol 

B 9 945 20 60 Koreksi atmosferik untuk mengetahui absorpsi uap air 
B 10 1375 30 60 Koreksi atmosferik untuk mengetahui awan yang tipis (cirrus) 

B 11 1610 90 20 
Sensitif terhadap lignin, pati dan hutan di atas biomassa tanah; 
pemisahan salju/ es/ awan 

B 12 2190 180 20 

Penilaian kondisi vegetasi; pembedaan tanah liat untuk 
pemantauan erosi tanah; perbedaan antara biomassa hidup, 
mati dan tanah. 

Sumber: USGS 
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1.5.1.9 Interpretasi Citra 

Interpretasi citra adalah upaya mengkaji citra dengan maksud 

untuk mengidentifikasi obyek yang tergambar dalam citra, dan menilai 

arti pentingnya obyek tersebut (Sutanto, 1986 dalam Purwadhi, 2007). 

Terdapat 3 rangkaian kegiatan dalam pengenalan obyek, yaitu deteksi 

dengan melakukan pengamatan atas adanya obyek, identifikasi, yaitu 

proses mencirikan obyek yang telah dideteksi dengan menggunakan 

keterangan yang cukup dan analisis dengan mengumpulkan keterangan 

lebih lanjut. Interpretasi citra penginderaan jauh dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu: 

1. Interpretasi secara manual 

Merupakan pengenalan obyek yang dilakukan secara keruangan 

dengan mendasarkan pada unsur-unsur interpretasi citra 

penginderaan jauh, seperti rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, 

pola, bayangan, situs, asosiasi yang dilakukan terhadap citra 

fotografi dan non-fotografi yang telah dikonversi dalam bentuk foto 

atau citra dan telah terkoreksi radiometrik maupun geometrik, 

sehingga pengguna tinggal melakukan identifikasi obyek yang 

tergambar pada citra 

2. Interpretasi secara digital 

Interpretasi yang dilakukan dengan bantuan komputer dengan 

beberapa tahapan diantaranya pengolahan/pra pengolahan (koreksi 

citra), penajaman citra, hingga klasifikasi citra. Interpretasi 

penginderaan jauh dapat juga menggunakan data citra yang sudah 

terkoreksi, sehingga pengguna tinggal melakukan klasifikasi. 

Penelitian ini menggunakan cara interpretasi secara digital, karena 

obyek kajian yang luas dan homogen dengan waktu temporal 5 tahun, 

sehingga akan lebih mudah dideteksi dan lebih efisien terkait waktu dan 

tenaga. Keunggulan interpretasi secara digital adalah pada pemisah antar 

obyek yang akurat dan presisi, karena proses klasifikasi yang didasarkan 

pada segmentasi objek, bukan berdasarkan pada piksel. 
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1.5.1.10  Klasifikasi Citra 

Klasifikasi diartikan sebagai proses mengelompokkan piksel-piksel 

ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori yang telah ditentukan 

berdasarkan nilai kecerahan (brightness value/BV atau digital 

number/DN) piksel yang bersangkutan. Tujuan klasifikasi untuk 

memperoleh gambaran atau peta tematik yang menyatakan gambaran 

suatu obyek. Setiap obyek memiliki simbol unik yang digambarkan dalam 

pola atau warna tertentu. Klasifikasi citra secara digital dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu klasifikasi terbimbing (supervised classification) 

dan klasifikasi tak terbimbing (unsupervised classification). Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiani dkk, (2019) menyatakan 

bahwa, metode klasifikasi digital supervised classification memiliki 

tingkat akurasi tertinggi dibandingkan dengan metode klasifikasi 

unsupervised classification.  

Metode klasifikasi citra yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode klasifikasi terbimbing (supervised classification). 

Klasifikasi terbimbing adalah klasifikasi yang dilakukan dengan arahan 

analis (supervised), dengan kriteria pengelompokkan kelas ditetapkan 

berdasarkan penciri kelas (class signature) yang diperoleh melalui 

pembuatan area contoh atau training area (Purwanto & Lukiawan, 2019). 

Metode klasifikasi terbimbing membutuhkan training area (daerah 

contoh) sebagai kelas lahan tertentu. Dalam penetapan training area 

didasarkan pada kemampuan analis mengenai daerah kajian. Nilai-nilai 

sampel training area yang telah diambil dijadikan sebagai dasar oleh 

komputer untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan pixel lain 

dalam citra sesuai dengan kelas tutupan lahan. 

Keunggulan klasifikasi terbimbing adalah memiliki kontrol 

terhadap informasi kelas tutupan lahan yang terdapat pada citra satelit dari 

proses pengambilan training sampel, serta adanya kontrol terhadap 

keakuratan akurasi yang ditentukan oleh analis sendiri, sesuai dengan 

pengambilan training sampel. Apabila dalam pengambilan training sampel 
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sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka hasil klasifikasi akan akurat dan 

sebaliknya. Klasifikasi terbimbing dalam penelitian menggunakan 

algoritma random forest yang menerapkan bagging dan random feature 

selection, yaitu memilih secara acak beberapa fitur dalam setiap 

literasinya. 

1.5.1.11 Google Earth Engine 

Google Earth Engine (GEE) merupakan platform pemrosesan 

geospasial berbasis awan untuk pemantauan dan analisis lingkungan 

berskala besar. Platform Google Earth Engine dapat digunakan secara 

gratis untuk mendapatkan akses ke petabyte citra penginderaan jauh yang 

tersedia untuk umum dan produk siap pakai lainnya dengan aplikasi web 

penjelajah pemrosesan paralel berkecepatan tinggi dan algoritma 

pembelajaran mesin menggunakan infrastruktur komputasi Google, 

aplikasi ini juga mendukung bahasa pengkodean populer, seperti 

javaScript dan python. Bersama-sama, fitur ini memungkinkan pengguna 

menemukan, menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial dengan 

ukuran besar dengan cara yang mudah tanpa memerlukan komputer 

dengan teknologi tinggi atau keahlian pengkodean khusus. (Tamiminia et 

al. 2020). Alur kerja dalam Google Earth Engine adalah mengakses 

Google Earth Engine, operasi Google Earth Engine, struktur atau obyek 

data, manajemen aset, persiapan data, mapper dan reducer, penggabungan, 

klasifikasi gambar, dan mengekspor hasil. 

Google Earth Engine menjadi platform pengolah data spasial yang 

tersedia secara gratis, menyediakan kemudahan akses data secara cepat 

dan mudah. Kemudahan akses yang diberikan Google dalam mengolah 

data dapat diakses kapan saja, dimana saja dan menggunakan perangkat 

apa saja termasuk ponsel, syaratnya asalkan memiliki browser Google 

serta memiliki akun Google di dalam perangkat tersebut.  
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Kelebihan Google Earth Engine adalah memiliki koleksi citra time 

series berbagai jenis citra dalam skala global, seperti Landsat, Sentinel, 

Modis dan sebagainya. Dengan memanfaatkan platform Google Earth 

Engine ini dapat secara langsung mengolah data dalam platform tersebut 

tanpa harus mendownload, dan melakukan koreksi citra, karena sudah 

disediakan data citra yang telah dilakukan proses koreksi, sehingga tidak 

memerlukan software pengolah data spasial tambahan yang berukuran 

besar dan terkadang memberatkan komputer, karena dengan GEE 

komputer dengan spek biasa sudah dapat mengolah data spasial dengan 

ukuran besar. Data catalog platform Google Earth Engine dapat dilihat 

pada Gambar 1.3 di bawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Data Catalog Google Earth Engine 

Sumber: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/ 

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis perubahan lahan 

pertanian Kabupaten Sragen Tahun 2016 – 2020, diolah dengan 

menggunakan platform Google Earth Engine, dengan menggunakan GEE 
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maka pengolahan citra tidak dilakukan secara konvensional, seperti 

mengunduh dan memproses data, namun dengan menyusun script berupa 

perintah kepada Google untuk mengolah data sesuai dengan keinginan 

peneliti, sehingga akan menghemat lebih banyak waktu dan mampu 

mengolah data citra temporal dengan ukuran besar. Metode yang 

digunakan dalam analisis temporal dalam penelitian yang paling umum 

dengan membandingkan dua waktu yang berbeda, namun dalam penelitian 

ini dengan menggunakan data citra temporal tahunan, yaitu 2016 sampai 

2020 untuk mengamati perubahan lahan yang terjadi, sehingga akan 

diperoleh gambaran temporal yang lebih akurat, karena Google Earth 

Engine memiliki kemampuan untuk mengolah data spasial ukuran besar 

dalam waktu yang sangat singkat. 

1.5.1.12  Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis merupakan sistem yang berbasis 

komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi 

informasi-informasi geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, 

menyimpan, dan menganalisis obyek-obyek dan fenomena, dimana 

lokasi sebagai karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. 

Sistem Informasi Geografis memiliki empat kemampuan, yaitu Data 

Input, Data Management, Manipulasi Data, Data Output (Aronoff, 1989). 

Sistem Informasi Geografis memiliki 4 fungsi utama diantaranya 

pengukuran, pemetaan, pemantauan, dan pemodelan. Dalam penelitian 

perubahan lahan pertanian ini, Sistem Informasi Geografis digunakan 

untuk melakukan analisis lebih lanjut untuk mengolah hasil hasil dari 

proses klasifikasi menggunakan platform GEE. Penelitian ini akan 

menggunakan fungsi SIG mapping berupa pemetaan perubahan lahan 

pertanian, fungsi measurement untuk melakukan pengukuran luasan 

perubahan lahan pertanian yang terjadi, serta fungsi modelling, yaitu 

penggunaan berbagai model SIG untuk memperoleh hasil, dengan 

menggunakan teknik overlay. Fungsi SIG ini digunakan untuk 
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memperoleh hasil yang lebih akurat, karena sistem ini memiliki 

keunggulan untuk melakukan analisis spasial lebih lanjut, sehingga akan 

diperoleh hasil berupa peta perubahan lahan yang dapat dimanfaatkan 

untuk monitoring, evaluasi dan perencanaan. 

Analisis spasial yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

overlay. Teknik overlay merupakan penggabungan beberapa unsur 

spasial menjadi unsur spasial baru untuk memperoleh informasi baru 

yang dapat dilakukan pada data raster maupun vektor (Anonim, 2013). 

Proses overlay dilakukan dengan menampalkan citra tahun yang berbeda, 

yaitu tahun dasar dengan tahun sesudahnya, sehingga akan diperoleh 

output berupa peta perubahan lahan yang terjadi pada tahun tersebut.  

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang 

terkait dengan perubahan lahan pertanian baik dalam kesamaan tema, judul, 

metode penelitian maupun data yang digunakan. 

 Nila Hapsari Nawangwulan dkk, (2013) dalam jurnal Geodesi 

Undip ISSN :2337-845X Fakultas Teknik Geodesi Universitas Diponegoro 

yang berjudul Analisis Pengaruh Perubahan Pertanian Terhadap Hasil 

Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pati Tahun 2001-2011. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui perubahan lahan pertanian di Kabupaten 

Pati Tahun 2001-2011 dan melakukan analisis ketersediaan padi terkait 

dengan ketahanan pangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan memanfaatkan penginderaan jauh dengan metode supervised 

classification dan aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk melakukan 

proses digitasi dan overlay perubahan lahan pertanian, selanjutnya 

dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan ketahanan pangan di 

Kabupaten Pati tahun 2001-2011. Hasil dalam penelitian ini adalah selama 

kurun waktu 2001-2011, lahan pertanian mengalami penurunan untuk 

sawah irigasi sebesar 12.606,9775 Ha, lahan tegalan sebesar 3.537,842 Ha 

dan terdapat penambahan luas lahan sawah tadah hujan sebesar 



 

26 
 

24.239,8506 Ha, serta Perhitungan ketersediaan pangan padi mengalami 

defisit terkait dengan ketahanan pangan lokal. 

 Rifki Destiantoa dan Bitta Pigawati, (2014) dalam eJournal Undip 

Geoplanning E-ISSN: 2355-6544 dengan judul penelitian Analisis 

Keterkaitan Perubahan Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan 

Kabupaten Magelang Berbasis Model Spasial Temporal SIG. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah mengetahui luas perubahan lahan pertanian dan 

melakukan analisis keterkaitan perubahan lahan terhadap ketahanan pangan 

di Kabupaten Magelang tahun 2009-2011. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode spatial temporal SIG, metode analisis data 

kuantitatif dan kalibrasi lapangan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah perubahan lahan pertanian dalam kurun waktu 2009 – 2011 

mengalami penurunan sebesar 2.675,31 hektar atau 6,23 % dan berdasarkan 

perhitungan analisa ketahanan pangan kabupaten magelang tidak 

mengalami penurunan, artinya perubahan lahan pertanian tidak 

berpengaruh signifikan terhadap produksi dan ketahanan pangan di 

Kabupaten Magelang. 

 I Made Yoga Prasada dan Tia Alfina Rosa, (2018) dalam Jurnal 

Sosial Ekonomi Pertanian e-ISSN 2598-5922 Program Pasca Sarjana, 

Universitas Gadjah Mada dengan judul penelitian Dampak Alih Fungsi 

Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak alih 

fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan penduduk di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kuantitatif data sekunder dan perhitungan statistik uji 

paired sample t test. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah alih 

fungsi lahan sawah menyebabkan hilangnya produksi beras sebesar 

18.359,27 ton selama periode tahun 2006-2015. Akan tetapi, ketahanan 

pangan penduduk tetap terjaga meskipun terjadi alih fungsi lahan sawah. 
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Uji t menunjukkan terdapat beda signifikan tingkat ketahanan pangan 

penduduk antara sebelum dan sesudah terjadinya alih fungsi lahan sawah. 

  Rika Harini, Rina Dwi Ariani, Supriyati, (2019) dalam Jurnal 

Kawistara ISSN 2355-5777 Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada 

dengan judul penelitian Analisis Luas Lahan Pertanian Terhadap Produksi 

Padi di Kalimantan Utara. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui 

luas konversi lahan pertanian dan menganalisis perubahan produksi padi di 

Kalimantan Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode statistik dengan menganalisis data kuantitatif, kemudian analisis 

pengaruh dengan regresi linier. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah perubahan luas lahan pertanian dalam kurun waktu 2012-2017 yang 

mengalami konversi sebesar 4.955 Ha atau sekitar 19,56 persen dan 

produksi padi di Kalimantan Utara yang mengalami penurunan sebesar 

25.468 ton atau 0,04 persen yang dipengaruhi oleh penyusutan luas lahan 

pertanian signifikan (0,029) berpengaruh terhadap produksi padi. 

  Ratu Kintan Karina, Robert Kurniawan, (2019) dalam Seminar 

Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam 

mendukung Implementasi SDG, Politeknik Statistika STIS dengan judul 

penelitian Identifikasi Penggunaan Lahan Menggunakan Citra Satelit 

Landsat 8 Melalui Google Earth Engine. Tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui penggunaan lahan di Kabupaten Lahat dalam satu tahun 

terakhir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan metode analisis citra dengan pengolahan berbasis Google 

Earth Engine. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peta 

penggunaan lahan Kabupaten Lahat yang menunjukkan kawasan vegetasi 

dengan area terluas sebesar 2941,81 km2, badan air seluas 58,73 km2, 

lahan terbangun seluas 177,52 km2, tambak seluas 57,29 km2, 

rumput/semak seluas 1,09 km2, lahan terbuka seluas 39,97 km2, dan sawah 

seluas 297,30 km2. 
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  Mengacu pada penelitian sebelumnya, penelitian ini juga 

menggunakan klasifikasi terbimbing yang dilakukan pada platform GEE, 

menggunakan metode perhitungan ketahanan pangan dan analisis statistik 

yang sama, yaitu rumus perhitungan produksi padi yang hilang, 

ketersediaan pangan, konsumsi pangan, ketahanan pangan surplus/defisit 

dan perhitungan paired sample t-test untuk menganalisis keterkaitan, 

namun demikian penelitian ini dilakukan pada area yang berbeda, yakni 

Sragen dan dengan data berbeda. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan 

mengaitkan perubahan lahan dengan keberadaan fasilitas, yakni jalan tol 

Solo-Ngawi dan pertumbuhan pemukiman penduduk di Kabupaten Sragen, 

kemudian tujuan dalam penelitian ini berfokus untuk mengetahui 

perubahan lahan pertanian yang terjadi dan mengaitkannya dengan 

ketahanan pangan wilayah. 

  Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian terdahulu, bahwa 

perubahan lahan pertanian dapat mempengaruhi produksi padi mengalami 

penurunan dan dapat mengganggu ketahanan pangan wilayah. Nilai 

keterbaruan yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi lokasi, 

waktu, metode penelitian yang dilengkapi dengan survei lapangan untuk 

menghitung akurasi, menggabungkan transformasi spektral NDVI, NDWI 

dan SAVI dalam mendeteksi perubahan lahan serta menggunakan platform 

Google Earth Engine yang belum banyak digunakan dalam penelitian 

terutama perubahan lahan. 
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Tabel 1.5 Perbandingan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 
No. Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Nila 
Hapsari 
Nawang 
Wulan, 
Bambang 
Sudarsono 
dan Bandi 
Sasmito 
(2013) 

Analisis Pengaruh 
Perubahan Pertanian 
Terhadap Hasil 
Produksi Tanaman 
Pangan di 
Kabupaten Pati 
Tahun 2001-2011 

1. Mengetahui perubahan 

lahan pertanian di 

Kabupaten Pati tahun 

2001-2011 

2. Menganalisis 

ketersediaan padi 

terkait dengan 

ketahanan pangan di 

Kabupaten Pati 

Penelitian memanfaatkan 
penginderaan jauh dengan 
metode supervised 
classification, dan aplikasi 
Sistem Informasi Geografis 
(SIG) untuk proses deliniasi 
dan overlay, kemudian 
menggunakan analisis 
kuantitatif 

Dalam kurun waktu 2001-2011, lahan 
pertanian mengalami penurunan untuk 
sawah irigasi sebesar 12.606,9775 Ha, 
lahan tegalan sebesar 3.537,842 Ha dan 
terdapat penambahan luas lahan sawah 
tadah hujan sebesar 24.239,8506 Ha. 
Perhitungan ketersediaan pangan padi 
mengalami defisit terkait dengan  
ketahanan pangan lokal 

2. Rifki 
Destiantoa 
dan Bitta 
Pigawati  
(2014) 

Analisis Keterkaitan 
Perubahan Lahan 
Pertanian Terhadap 
Ketahanan Pangan 
Kabupaten 
Magelang Berbasis 
Model Spatio 
Temporal SIG 

1. Mengetahui luas 

perubahan lahan 

pertanian Kabupaten 

Magelang tahun 2009- 

2011 

2. Menganalisis 

keterkaitan perubahan 

lahan dengan 

ketahanan pangan 

Metode yang digunakan 
dalam penelitian 
menggunakan metode spatial 
temporal SIG, metode 
analisis data kuantitatif dan 
kalibrasi lapangan 

Perubahan lahan pertanian dalam 
kurun waktu 2009 – 2011 mengalami 
penurunan sebesar 2.675,31 hektar atau 
6,23 % dan berdasarkan perhitungan 
analisa ketahanan pangan Kabupaten 
Magelang tidak mengalami penurunan, 
artinya perubahan lahan pertanian tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
produksi dan ketahanan pangan di 
Kabupaten Magelang 
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No. Nama 
Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Kabupaten Magelang 

tahun 2009-2011 
3. I Made 

Yoga 
Prasada 
dan Tia 
Alfina 
Rosa 
(2018) 

Dampak Alih 
Fungsi Lahan 
Sawah Terhadap 
Ketahanan Pangan 
di Daerah Istimewa 
Yogyakarta 

Mengetahui dampak alih 

fungsi lahan sawah 

terhadap ketahanan pangan 

penduduk di Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Penelitian ini menggunakan 
metode analisis kuantitatif 
data sekunder dan 
perhitungan statistik uji 
paired sample t-test 

Penelitian menunjukkan alih fungsi 
lahan sawah menyebabkan hilangnya 
produksi beras sebesar 18.359,27 ton 
selama periode tahun 2006-2015, akan 
tetapi ketahanan pangan penduduk 
tetap terjaga meskipun terjadi alih 
fungsi lahan sawah. Uji t menunjukkan 
terdapat beda signifikan tingkat 
ketahanan pangan penduduk antara 
sebelum dan sesudah terjadinya alih 
fungsi lahan sawah. 

4. Rika 
Harini, 
Rina Dwi 
Ariani, 
dan 
Supriyati 
(2019) 

Analisis Luas Lahan 
Pertanian Terhadap 
Produksi Padi di 
Kalimantan Utara 

1. Mengetahui luas 

konversi lahan 

pertanian di Kalimantan 

Utara 

2. Menganalisis 

perubahan produksi 

padi di Kalimantan 

Metode yang digunakan 
adalah metode 
statistik,dengan menganalisis 
data kuantitatif, kemudian 
analisis pengaruh dengan 
menggunakan regresi linier 

Dalam kurun waktu 2012-2017 luas 
lahan pertanian di Kalimantan Utara 
mengalami konversi sebesar 4.955 Ha 
atau sekitar 19,56 persen. Produksi 
padi di Kalimantan Utara mengalami 
penurunan 25.468 ton atau 0,04 persen 
yang dipengaruhi oleh penyusutan luas 
lahan pertanian signifikan (0,029) atau 
berpengaruh terhadap produksi padi 
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No. Nama 
Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Utara 

5. Ratu 
Kintan 
Karina 
dan 
Robert 
Kurniawa
n (2019) 

Identifikasi 
Penggunaan Lahan 
Menggunakan Citra 
Satelit Landsat 8 
Melalui Google 
Earth Engine 

Mengetahui penggunaan 

lahan di kabupaten lahat 

dalam satu tahun terakhir 

Metode deskriptif dan 
metode analisis citra dengan 
pengolahan berbasis Google 
Earth Engine 

Peta penggunaan lahan Kabupaten 
Lahat yang menunjukkan kawasan 
vegetasi dengan area terluas sebesar 
2941,81 km2, badan air seluas 58,73 
km2, lahan terbangun seluas 177,52 
km2, tambak seluas 57,29 km2, 
rumput/semak seluas 1,09 km2, lahan 
terbuka seluas 39,97 km2, dan sawah 
seluas 297,30 km2. 

6. Ma’sum 
Munawar 
(2021) 

Analisis Keterkaitan 
Perubahan Lahan 
Pertanian Terhadap 
Ketahanan Pangan 
di Kabupaten 
Sragen 

1. Menganalisis perubahan 

lahan pertanian di 

Kabupaten Sragen tahun 

2016-2020 setelah adanya 

proyek pembangunan jalan 

tol Solo-Ngawi dan 

pembangunan pemukiman. 

2. Menganalisis 

keterkaitan perubahan 

lahan pertanian terhadap 

Perubahan lahan pertanian 
dengan klasifikasi citra 
menggunakan metode 
supervised classification 
berbasis Google Earth 
Engine (GEE) dilengkapi 
dengan survei lapangan 
untuk memvalidasi hasil 
interpretasi agar valid dan 
sesuai dengan kondisi di 
sebenarnya di lapangan. 

Keterkaitan perubahan lahan 
terhadap ketahanan pangan 

Peta perubahan lahan pertanian 
Kabupaten Sragen tahun 2016 sampai 
2020dan tabel perhitungan produksi 
padi yang hilang, ketersediaan pangan, 
konsumsi pangan, perhitungan 
ketahanan pangan surplus/defisit dan 
perhitungan statistik paired sample t-
test ketahanan pangan sebelum dan 
sesudah terjadinya konversi lahan. 
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No. Nama 
Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

ketahanan pangan di 

Kabupaten Sragen. 

dengan menggunakan 
analisis kuantitatif berupa 
perhitungan produksi padi 
yang hilang, pangan tersedia, 
kebutuhan pangan dan 
perhitungan ketahanan 
pangan surplus/defisit serta 
Uji statistik paired sample t-
test. 

Sumber : Penulis, (2021) 
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Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti diantaranya terletak pada lokasi, obyek penelitian, 

metode, data yang digunakan dan media yang digunakan. Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rifki Destiantoa & Bitta Pigawati (2014) 

terletak pada metode yang digunakan, dalam penelitian terdahulu 

menggunakan metode spasial temporal SIG dari data lahan pertanian yang 

sudah ada, sedangkan peneliti menggunakan teknik penginderaan jauh dengan 

menggunakan media Google Earth Engine untuk menganalisis perubahan lahan 

yang terjadi. Data yang digunakan untuk menganalisis ketahanan pangan 

dengan menggunakan data seluruh kelompok pangan, sedangkan peneliti 

menggunakan data produksi padi. Perbedaan lainnya peneliti menggunakan 

perhitungan statistik paired sample t-test untuk menganalisis keterkaitan 

perubahan lahan terhadap ketahanan pangan wilayah. Persamaan terletak pada 

tujuan dan fokus kajian.  

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Made Yoga 

Prasada dan Tia Alfina Rosa, (2018) terletak pada lokasi penelitian, data yang 

digunakan berupa data sekunder luas lahan pertanian dari Badan Pusat 

Statistik, dan fokus kajian dalam penelitian ini berfokus pada analisis 

ketahanan pangan. Persamaan dengan peneliti terletak pada metode analisis 

ketahanan pangan wilayah. Perbedaan dengan penelitian Ratu Kintan Karina 

dan Robert Kurniawan, (2019) terletak pada lokasi penelitian, tujuan dalam 

penelitian yang mengkaji penggunaan lahan, data yang digunakan berupa citra 

Landsat 8 dan obyek kajian tentang penggunaan lahan. Persamaan terletak pada 

metode interpretasi citra, yaitu supervised classification, media yang digunakan 

berupa Google Earth Engine (GEE), dan perhitungan uji akurasi. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Lahan pertanian sebagai sumber daya alam yang dapat menghasilkan 

produksi pangan, salah satunya produksi padi. Keberadaan lahan pertanian 

dapat mengalami perubahan yang diakibatkan oleh faktor kebijakan pemerintah 

terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan tol dan faktor eksternal terkait 

dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, dengan meningkatnya 

jumlah penduduk akan diiringi dengan meningkatnya pembangunan 

pemukiman. 

Pembangunan permukiman maupun jalan tol, secara umum akan 

direncanakan untuk dibangun di lahan yang belum dialihfungsikan atau belum 

dibangun. Lahan yang dapat dialih fungsikan dalam pembangunan 

permukiman dan infrastruktur jalan tol adalah lahan pertanian, karena lahan 

pertanian masih tersedia dengan luas dan lebih mudah dalam proses 

pembebasan lahan. Pembangunan infrastruktur jalan tol bertujuan untuk 

mempermudah aksesibilitas, guna mendukung percepatan aktivitas masyarakat 

yang mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. 

Pembangunan pemukiman juga akan mengalami peningkatan, terutama akan 

menggerus lahan pertanian yang memiliki aksesibilitas baik dan dekat dengan 

pusat perekonomian. 

Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi akan berdampak terhadap 

menyusutnya luas lahan pertanian, yang akan diiringi dengan menyusutnya 

produksi padi mengalami penurunan. Menyusutnya produksi padi dapat 

mempengaruhi ketahanan pangan wilayah, seiring dengan meningkatnya 

jumlah penduduk, sedangkan ketersediaan pangan mengalami penurunan. 

Ketahanan pangan wilayah dapat digambarkan dari selisih perhitungan 

antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan, maka akan diperoleh 

ketahanan pangan surplus atau defisit pangan. Ketersediaan pangan dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus produksi padi bruto dikurangi dengan 

faktor konversi, sedangkan kebutuhan pangan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus pengeluaran penduduk per kapita (padi-padian) dibagi 

dengan harga beras yang berlaku pada tahun tersebut dikali dengan jumlah 
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penduduk. Ketahanan pangan surplus apabila ketersediaan pangan berupa beras 

dapat mencukupi seluruh kebutuhan penduduk di wilayah tersebut, sebaliknya 

dikatakan defisit pangan apabila ketersediaan pangan beras tidak dapat 

mencukupi seluruh kebutuhan penduduk dalam wilayah tersebut. Semakin 

tinggi nilai surplus, maka semakin tinggi pula tingkat ketahanan pangan 

wilayah dan sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

Sumber: Penulis, 2021 
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1.7 Batasan Operasional 

Analisis 

Analisis merupakan kegiatan untuk menggali informasi lebih mendalam 

mengenai perubahan lahan pertanian, untuk memperoleh jawaban yang lebih 

detail mengenai keadaan sebenarnya. Arti analisis yang terkandung dalam 

penelitian ini adalah menganalisis perubahan lahan pertanian tahun 2016 – 

2020 dan keterkaitannya terhadap ketahanan pangan wilayah, dengan adanya 

perubahan lahan pertanian apakah berpengaruh signifikan terhadap ketahanan 

wilayah. 

Interpretasi Digital 

Interpretasi digital merupakan interpretasi yang dilakukan dengan bantuan 

komputer yang didasarkan pada informasi atau nilai spektral yang terdapat 

pada citra. Penelitian ini menggunakan interpretasi secara digital dengan 

metode klasifikasi terbimbing (supervised classification), dengan algoritma 

random forest yang dilakukan dengan menggunakan platform Google Earth 

Engine. 

Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan 

seluruh penduduk, dalam penelitian ini ketahanan pangan dapat digambarkan 

dari surplus atau defisit pangan yang diperoleh dari selisih perhitungan 

ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan. Ketahanan pangan defisit 

apabila ketersediaan pangan tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk, 

sebaliknya ketahanan pangan surplus apabila ketersediaan pangan dapat 

mencukupi seluruh kebutuhan penduduk. 

Ketersediaan Pangan 

Ketersediaan pangan merupakan jumlah ketersediaan bahan pangan yang 

mencukupi seluruh penduduk, dalam penelitian ini ketersediaan pangan dapat 

digambarkan dari produksi padi bruto dikurangi dengan faktor konversi. 

Faktor konversi tersebut antara lain kebutuhan bibit, padi pakan, padi 

tercecar, dan padi industri non pangan yang nilainya sesuai dengan ketetapan 

badan ketahanan pangan dalam publikasi neraca bahan makanan Indonesia. 
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Kebutuhan Pangan 

Kebutuhan pangan merupakan banyaknya jumlah pangan yang dibutuhkan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, dalam penelitian ini 

kebutuhan pangan dapat digambarkan dari pengeluaran penduduk per kapita 

untuk padi-padian. 

Lahan Pertanian 

Lahan pertanian merupakan lahan sawah yang diperuntukan untuk usaha 

pertanian terdiri dari sawah irigasi dan non irigasi, dalam penelitian ini 

berfokus untuk menganalisis lahan sawah, karena lahan sawah sebagai 

penghasil utama produksi padi di Kabupaten Sragen, di wilayah kajian terdiri 

dari lahan sawah irigasi dan non irigasi. 

Overlay 

Overlay adalah analisis spasial dengan menggabungkan beberapa unsur 

spasial menjadi unsur spasial yang baru untuk memperoleh informasi baru 

yang dapat dilakukan pada data raster maupun vector. Proses overlay dalam 

penelitian ini digunakan untuk menghasilkan perubahan lahan dalam periode 

waktu 5 tahun dengan cara menampalkan citra tahun berbeda, yaitu tahun 

dasar dengan tahun sesudahnya. 

Perubahan Lahan Pertanian 

Perubahan lahan pertanian merupakan perubahan fungsi sebagian maupun 

seluruhnya dari yang semula lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. 

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis perubahan lahan pertanian 

sawah sebagai penghasil utama produksi padi, karena dengan menyusutnya 

lahan pertanian akan diiringi dengan menyusutnya produksi padi. 

Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh merupakan teknik yang menggunakan satu atau lebih 

sensor untuk memperoleh informasi mengenai suatu obyek di permukaan 

bumi dengan tanpa kontak langsung dengan obyek (Martono, 2008). 

Penginderaan jauh dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk mendeteksi 

perubahan lahan pertanian, dengan menggunakan teknologi pengolah data 
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penginderaan jauh yang sangat modern, yaitu Google Earth Engine dengan 

data citra Sentinel-2. 

Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis merupakan sistem yang berbasis komputer yang 

digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi serta 

menganalisis informasi-informasi geografis. Penelitian ini menggunakan 

fungsi SIG untuk mapping berupa pemetaan perubahan lahan pertanian, 

fungsi measurement untuk mengukur luasan perubahan lahan pertanian dan 

fungsi modelling, yaitu penggunaan berbagai model SIG untuk memperoleh 

hasil dengan menggunakan pemodelan berupa overlay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


