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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1 Latar Belakang 

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh 

makhluk hidup. Terutama dalam bidang pertanian, lahan menjadi sumber 

daya alam yang sangat penting.  Potensi lahan memiliki arti penting dalam 

pengelolaan lahan dan pemanfaatan lahan. Lahan yang berpotensi tinggi 

untuk pertanian, dapat menghasilkan tanaman yang memiliki kualitas tinggi 

serta produksi tanaman pertanian yang lebih banyak. Potensi dari suatu 

lahan perlu dipertimbangkan pemanfaatan lahannya untuk mendukung 

produktivitas dan kualitas yang tinggi dari produk yang dihasilkan dari 

lahan tersebut.  

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang 

diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini 

dikarenakan tersedianya lahan sawah yang subur serta sarana dan prasarana 

irigasi yang memadai, selain itu kemajuan pembangunan telah 

mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. 

Salah satunya peningkatan jumlah penduduk yang membuat terjadinya alih 

fungsi lahan, terutama kebutuhan lahan untuk pemukiman dan bangunan 

lainnya. Alih fungsi lahan yang terjadi membuat lahan pertanian produktif 

beralih menjadi lahan non pertanian. Keadaan tersebut tentu saja akan 

menimbulkan dampak negatif pada bidang pertanian, seperti akan 

menurunnya tingkat produktivitas tanaman pada lahan pertanian, 

berkurangnya ketersediaan lapangan kerja pertanian, dan berkurangnya 

pendapatan petani.  

Penggunaan lahan pada suatu wilayah harus memperhatikan potensi 

dari lahan tersebut agar nantinya tidak menimbulkan berbagai masalah, 

karena setiap lahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sudah 

seharusnya masyarakat mengetahui informasi tentang potensi dari lahan 
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agar nantinya dapat melakukan pemanfaatan lahan yang sesuai untuk 

mendapatkan hasil yang baik. Mewujudkan pemanfaatan lahan yang baik 

dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan penggunaan lahan dengan 

baik dan matang. Dengan masyakarat mengetahui potensi dari lahan 

tersebut akan menjaga kelestarian serta kesuburan dari lahan, dan juga akan 

mengurangi terjadinya kerusakan lahan.  

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah 

yang memiliki lahan persawahan yang cukup luas. Dalam PP No. 16 Tahun 

2004 tentang Penatagunaan Tanah, menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah 

harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, serta harus dapat 

memelihara tanah dan mencegah kerusakan pada tanah tersebut. Maka dari 

itu, pemanfaatan tanah yang dilakukan harus dilakukan dengan baik sesuai 

dengan potensi yang dimiliki agar tidak terjadi kerusakan yang tidak 

diinginkan. Sama halnya dengan itu, UU No. 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, menjelaskan bahwa 

perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan 

pertanian pangan yang perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-

kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi pemanfaatannya agar 

kesesuaiannya dan ketersediaannya tetap terkendali untuk masa sekarang 

maupun masa yang akan datang. Dapat dilihat pada gambar 1.1 grafik hasil 

sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa 

luas lahan pertanian sawah di Kabupaten Klaten mengalami penurunan. 

 

Gambar 1. 1 Diagram Luas Lahan Sawah Kabupaten Klaten 

    Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 
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Pemanfaatan teknik Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk 

pemetaan sudah memasuki tahap operasional, bahkan semakin lama 

semakin menguntungkan dibandingkan survei langsung di lapangan. Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan untuk penentuan Indeks Potensi 

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

yang berpengaruh, setiap parameter memiliki klasifikasi dan nilainya 

tersendiri, dengan adanya SIG proses pengambilan keputusan mengenai 

masalah spasial dapat dilakukan lebih mudah dan cepat. Data Indeks Potensi 

Lahan (IPL) yang berbasis Sistem Informasi Geografi dapat memberikan 

visualisasi yang lebih baik dan menarik (Amalia, 2019).  

Indeks potensi lahan memberikan informasi mengenai arahan 

pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan sumber daya lahan. Data 

potensi lahan pertanian menjadi data penting karena untuk melakukan 

evaluasi kesesuaian lahan pertanian dan mengetahui pemanfaatan lahan 

secara baik. Tinggi rendahnya potensi dari suatu lahan dapat dipengaruhi 

oleh beberapa parameter, seperti jenis tanah, kemiringan lereng, litologi, 

hidrologi, dan kerawanan bencana. Pengukuran atau penilaian dengan 

mengetahui nilai indeks potensi lahan dapat memberikan gambaran 

mengenai wilayah mana yang memiliki potensi yang tinggi atau rendah. 

Semakin tinggi nilai indeks potensi lahan maka tingkat potensi lahan 

tersebut juga tinggi. Dengan mengetahui nilai indeks potensi lahan dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam mewujudkan pemanfaatan lahan pertanian 

secara optimal. Pemanfaatan lahan yang sesuai dengan potensi lahan dapat 

memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh para 

petani atau pengolah lahan tersebut.  

Kemampuan lahan adalah kemampuan suatu lahan untuk digunakan 

sebagai usaha pertanian yang paling intensif (termasuk tindakan 

pengelolaannya) tanpa menyebabkab lahan menjadi rusak dalam jangka 

waktu tidak terbatas (Sitanala Arsyad, 1989). Sedangkan Kesesuaian lahan 

adalah tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk suatu penggunaan 

tertentu. Kedua hal tersebut sering disamakan dengan indeks potensi lahan, 



 

4 

 

tetapi fokus dari kemampuan lahan berbeda dengan indeks potensi lahan. 

Indeks potensi lahan berfokus pada lahan pertanian. Identifikasi potensi 

lahan dapat dilakukan sebagai permulaan dalam kegiatan evaluasi 

kemampuan lahan, yaitu dengan menggunakan metode Indeks Potensi 

Lahan (IPL) (Hidayati dan Toyibullah, 2011). Hasil dari IPL diharapkan 

dapat menjadi data awal dalam evaluasi lahan dan menjadi rekomendasi 

untuk pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang ada, baik untuk kepentingan 

pihak pengelola, masyarakat, maupun pemerintahan.  

Lahan yang baik untuk areal persawahan adalah lahan yang 

memberikan kondisi tumbuh tanaman padi. Kondisi yang baik untuk 

pertumbuhan tanaman padi sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu 

posisi topografi yang berkaitan dengan kondisi hidrologi, porositas tanah 

yang rendah, dan tingkat kemasaman tanah yang netral, sumber air alam, 

serta kanopinas modifikasi sistem alam oleh kegiatan manusia (Hanafiah, 

2005). Peningkatan kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan di 

Kabupaten Klaten baik untuk keperluan produksi pertanian maupun untuk 

keperluan lainnya memerlukan pemikiran yang seksama dalam mengambil 

keputusan pemanfaatan yang paling menguntungkan dari berbagai sumber 

daya lahan. Pemanfaatan tersebut harus memperhatikan nilai potensi lahan 

terhadap kondisi fisik seperti tingkat kesuburan dan topografi sehingga tetap 

memperhatikan keseimbangan ekologinya untuk digunakan lebih lanjut 

(Hidayati, 2011). Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan 

potensi dari lahan yang akan dibangun, pemilihan lokasi sangatlah penting 

guna untuk mempertahankan lahan yang berpotensi tinggi sebagai lahan 

pertanian. Namun, yang terjadi saat ini adalah proses pembangunan yang 

kurang memperhatikan potensi dari lahan. Lahan pertanian yang memiliki 

potensi lahan tinggi dialih fungsikan sebagai lahan non pertanian.  

Arahan pemanfaatan lahan perlu diketahui untuk menentukan 

pengambilan keputusan dan kebijakan yang baik dalam merencanakan tata 

ruang wilayah. Pemanfaatan lahan pertanian pada lahan yang berpotensi 

baik akan menghasilkan produktivitas tanaman pertanian yang tinggi 
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begitu sebaliknya. Daya dukung lahan yang terdiri dari berbagai parameter 

penyusunnya mempengaruhi potensi dari lahan tersebut yang dapat diukur 

melalui penilaian indeks potensi lahan. Hasil penilaian diharapkan mampu 

memberi gambaran persebaran lahan pertanian sawah yang berada di 

masing-masing kelas potensi lahan. Persebaran yang diketahui tersebut 

selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan analisis tata ruang dan 

menghindari dari permasalahan alih fungsi lahan. 

Evaluasi lahan untuk keperluan perencanaan memiliki peran 

penting karena hampir tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa daya 

dukung lahan. Pemerintah menyarankan agar kegiatan evaluasi lahan di 

adakan secara luas sebagai kebijakan perencanaan kawasan indonesia, 

baik sebagai bagian dari pengaturan yang dituangkan melalui perbaikan 

UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang maupun melalui kegiatan 

nyata untuk memetakan potensi dan rancangan penggunaan lahan sesuai 

kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan 

dilakukannya evaluasi kesesuaian lahan diharapkan akan diperoleh data-

data karakteristik lahan yang akan menunjukkan sifat-sifat lahan sehingga 

dapat diketahui tingkat kesesuaian lahannya terutama terhadap tanaman 

lahan sawah dan lahan kering. Kemudian dilakukan usaha-usaha yang 

sesuai dengan karakteristik lahan yang pada akhirnya akan 

mengoptimalkan produksi tanaman (Nora, dkk. 2015). 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya peninjauan kembali 

terkait lahan pertanian sawah agar dapat diketahui lahan yang berpotensi 

untuk dijadikan areal pertanian sawah. Peninjauan tersebut dimaksudkan 

untuk menilai potensi lahan yang berada pada lahan sawah. Peninjauan 

tersebut didasarkan terhadap indeks potensi lahan. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Klaten. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai indeks potensi lahan di Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana tingkat potensi lahan pertanian sawah di Kabupaten Klaten? 

3. Bagaimana menilai keselarasan alih fungsi lahan pertanian ke non-

pertanian berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten 

Klaten? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis nilai indeks potensi lahan di Kabupaten Klaten. 

2. Menganalisis tingkat potensi lahan pertanian sawah berdasarkan nilai 

indeks potensi lahan di Kabupaten Klaten. 

3. Menilai keselarasan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian 

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Klaten. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada beberapa pihak, yaitu: 

1. Meningkatkan pemahaman terhadap aplikasi sistem informasi geografis, 

khususnya dalam bidang pemetaan potensi lahan pertanian sawah. 

2. Sebagai masukan kepada masyarakat, pemerintah daerah, serta instansi 

lain yang berkaitan tentang potensi lahan agar dapat memanfaatkan lahan 

sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lahan. 

3. Sebagai referensi untuk melakukan penelitian lainnya dengan tema yang 

sama. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Lahan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) menyebutkan 

bahwa lahan adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas 

atau terluar, dan merupakan benda alam yang mempunyai sifat fisik, kimia, 

dan biologi tertentu serta berdimensi tiga seperti ruang yang mempunyai 

dimensi panjang, lebar, dan kedalaman atau tinggi. Lahan merupakan 

sumberdaya yang mempunyai posisi strategis dalam mendukung industri 

pertanian dan kehutanan (Memarbashi et al., 2017). 

Lahan merupakan bagian dari bentangalam (landscape) yang 

mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, 

hidrologi bahkan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang 

semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan 

(FAO, 1976).  

Menurut FAO (1976), lahan memiliki banyak fungsi, yaitu:  

a. Fungsi produksi  

Sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang kehidupan, melalui 

produksi biomassa yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, bahan 

bakar kayu dan bahan-bahan biotik lainnya bagi manusia, baik secara 

langsung maupun melalui binatang ternak termasuk budidaya kolam dan 

tambak ikan. 

b. Fungsi lingkungan biotik  

Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan (terrertrial) yang 

menyediakan habitat biologi dan plasma nutfah bagi tumbuhan, hewan dan 

jasad-mikro diatas dan dibawah permukaan tanah. 

c. Fungsi pengatur iklim  

Lahan dan penggunaannya merupakan sumber (source) dan rosot (sink) 

gas rumah kaca dan menentukan neraca energi global berupa pantulan, 

serapan dan transformasi dari energi radiasi matahari dan daur hidrologi 

global.  
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d. Fungsi hidrologi  

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumberdaya air tanah dan air 

permukaan serta mempengaruhi kualitasnya.  

e. Fungsi penyimpanan  

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah dan mineral 

untuk dimanfaatkan oleh manusia. 

f. Fungsi pengendali sampah dan polusi  

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga dan 

pengubah senyawa-senyawa berbahaya. 

g. Fungsi ruang kehidupan  

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, industri, 

dan aktivitas sosial seperti olahraga dan rekreasi.  

h. Fungsi peninggalan dan penyimpanan  

Lahan merupakan media untuk menyimpan dan melindungi benda-

benda bersejarah dan sebagai suatu sumber informasi tentang kondisi iklim 

dan penggunaan lahan masa lalu.  

i. Fungsi penghubung spasial  

Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, masukan dan 

produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang antra daerah 

terpencil dari suatu ekosisitem alami. 

Beberapa pengertian tersebut menjelaskan bahwa lahan memiliki 

banyak manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha 

meningkatkan kualitas hidupnya. Lahan merupakan tanah dengan segala 

ciri, kemampuan ataupun sifatnya beserta segala sesuatu yang terdapat di 

atasnya, termasuk didalamnya ialah kegiatan manusia dalam pemanfaatan 

lahan. 

 

1.5.1.2 Lahan Pertanian 

Pertanian adalah suatu proses produksi khas yang didasarkan atas 

proses pertumbuhan tanaman dan hewan para petani pengatur dan 

menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu. Menurut Peraturan 
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Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 19 Tahun 2016 menyebutkan lahan 

pertanian sebagai bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. 

Berdasarkan kemampuan irigasinya, lahan pertanian dibagi menjadi lahan 

teririgasi dan non-irigasi. Lahan pertanian non-irigasi dapat mencakup lahan 

pertanian tadah hujan dan lahan kering yang mampu ditanami. 

Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada 

bidang pertanian. Berdasarkan FAO (1976), klasifikasi lahan pertanian 

dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu lahan garapan, lahan tanaman 

permanen, dan lahan penggembalaan. Jenis lahan di Kabupaten Klaten 

secara umum merupakan lahan garapan, yaitu lahan yang ditanami tanaman 

setahun seperti padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, umbi-umbian dan 

sebagainya termasuk lahan tidur yang mampu digarap namun sedang tidak 

digarap. 

 

1.5.1.3 Potensi Lahan 

Informasi potensi sumberdaya lahan berisi informasi mengenai 

berbagai aspek sumberdaya yang berguna sebagai bahan untuk mengkaji 

kecocokan peruntukan lahan. Lahan dapat dikatakan sebagai lahan yang 

potensial apabila lahan tersebut mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi 

dan mempunyai daya dukung terhadap kebutuhan manusia, sehingga 

banyak pula lahan potensial yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 

Lahan potensial merupakan lahan yang produktif, sehingga jika dikelola 

dengan baik oleh manusia dapat memberikan hasil yang tinggi walaupun 

dengan biaya pengelolaan yang rendah. Lahan potensial pada umumnya 

dikaitkan dengan pertanian, sehingga lahan ini mempunyai kemampuan 

untuk lahan produksi. 

Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan kemampuan dari lahan. 

Survei kemampuan lahan merupakan salah satu survei sumberdaya lahan 

yang bertujuan mengetahui kemampuan lahan suatu daerah dan menentukan 

penggunaan lahan beserta pengelolaannya yang tepat sehingga dapat dicapai 

produktivitas yang optimal atau sedikit menimbulkan kerusakan lahan 
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(Widiyatmo, 2002). Kemampuan lahan dianggap sebagai klasifikasi lahan 

dalam hubungannnya dengan tingkat risiko kerusakan akibat penggunaan 

tertentu (FAO, 1976 dalam Arsyad, 1989). Penggunaan lahan adalah 

interaksi manusia dan lingkungan di mana fokus lingkungan adalah lahan, 

sedangkan sikap dan tanggapan kebijakan manusia terhadap lahan akan 

menentukan langkah-langkah aktivitasnya sehingga akan meninggalkan 

bekas di atas lahan sebagai bentuk penggunaan lahan (Ritohardoyo, 2013). 

Lahan potensial adalah sebidang lahan yang dapat memberikan 

produk pertanian secara optimal per tahun per satuan luas (Chandranegara, 

2014). Ciri-ciri lahan potensial antara lain: 

a. Bentuk topografi hampir datar. 

b. Mempunyai kedalaman efektif (solum) yang dalamnya lebih dari 100 

cm. 

c. Umumnya mempunyai drainase yang baik. 

d. Mudah diolah. 

e. Mempunyai kapasitas menahan air yang baik. 

f. Subur dan responsif terhadap pemupukan. 

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

 

1.5.1.4 Indeks Potensi Lahan 

Potensi lahan dinyatakan oleh nilai angka yang disebut Indeks 

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

dilaksanakan dengan cara mengelompokkan lahan ke dalam beberapa 

kategori berdasarkan parameter pembanding kualitas lahan, agar dapat 

dilakukan klasifikasi kemampuan lahannya. Klasifikasi potensi lahan adalah 

pengelompokkan lahan ke dalam satuan-satuan khusus menurut 

kemampuannya untuk penggunaan yang paling intensif dan perlakukan 

yang diberikan untuk dapat digunakan secara terusmenerus (Sitorus, 1985). 

Indeks Potensi Lahan (IPL) adalah upaya penilaian lahan sesuai 

dengan potensi yang dimiliki oleh lahan tersebut. Besarnya IPL ditentukan 

oleh pengharkatan lima faktor, yaitu relief, litologi, tanah, hidrologi, dan 
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kerawanan bencana yang dijadikan sebagai faktor pembatas. Indeks potensi 

lahan menyatakan potensi relatif lahan untuk kegunaan umum. Semakin 

tinggi nilai IPL menunjukkan bahwa semakin baik potensi lahannya. IPL 

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

rendah, dan sangat rendah (Suharsono dkk, 1988). Terdapat lima parameter 

yang digunakan untuk mengetahui indeks potensi lahan, yaitu: kemeringan 

lereng, jenis tanah, litologi, hidrologi, dan kerawanan bencana. Parameter 

tersebut dijelaskan seperti dibawah ini: 

a. Kemiringan Lereng (R)  

Kemiringan lereng adalah sudut rerata antara bidang datar (bidang 

semu) dipermukaan bumi terhadap suatu garis atau bidang miring yang 

ditarik dari titik terendah sampai titik tertinggi dipermukaan bumi pada 

suatu bentuklahan yang merupakan satu-kesatuan (Santoso, 2000). 

Kemiringan lereng berpengaruh terhadap kualitas lahan dan merupakan 

salah satu parameter dalam menentukan tingkat kesesuaian lahan suatu 

tanaman tertentu (Senawi, 1999).  

b. Faktor Jenis Tanah (T)  

Pengertian tanah menurut Hardiyatmo (1992) adalah ikatan antara 

butiran yang relatif lemah yang dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, 

atau oksida-oksida yang mengendap-endap di antara partikel-partikel. 

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

lainnya (Sartohadi, 2012). Tanah merupakan sumber daya fisik wilayah 

utama yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan tataguna lahan. 

Jenis tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan kemampuan 

tanah seperti drainase, permukaan dan infiltrasi tanah.  

c. Faktor Litologi (L) 

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

sebagai deskripsi batuan pada singkapan berdasarkan karakteristiknya 

seperti warna, komposisi mineral dan ukuran butirnya. Litologi penting 

dalam penentuan indeks potensi lahan karena batuan merupakan awal dari 
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pembentukan jenis tanah di suatu lahan yang berpengaruh terhadap 

kesuburan tanah. 

Elemen-elemen litologi dilihat dari kandungan mineralnya dapat 

dibedakan mudah lapuk atau tidak dan mudah larut atau tidak. Perlapisan 

batuan yang berbutir kasar memiliki lapisan masif atau tebal biasanya sangat 

resisten terhadap denudasi, sementara lapisan batuan yang memiliki lapisan 

yang tipis tidak cukup resisten bila dibandingkan dengan batuan yang 

pertama. Pengharkatan litologi berdasarkan pada jenis batuannya. Faktor 

litologi atau batuan adalah salah satu parameter yang dapat digunakan untuk 

menilai potensi lahan. Faktor batuan berpengaruh karena jenis-jenis batuan 

akan mempengaruhi bentuklahan yang ada. 

d. Faktor Hidrologi (H) 

Hidrologi menurut definisi Marta dan Adidarma (1983) ialah ilmu yang 

mempelajari tentang terjadinya pergerakan dan distribusi air baik di atas 

bumi maupun di bawah permukaan bumi, tentang sifat kimia dan fisika air 

dengan reaksi terhadap lingkungannya dan hubungannya dengan kehidupan. 

Faktor hidrologi berpengaruh terhadap potensi lahan. Produksi air tanah 

yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas lahan terutama dalam hal 

kesuburan tanah. Jika tanah tersebut subur karena kualitas air yang baik 

maka lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan tertentu 

yang terkait dengan kesuburan tanah. 

e. Kerawanan Bencana (B) 

Kerawanan (susceptibility) merupakan kondisi atau karakteristik 

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

dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang 

mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan 

mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 

Kerawanan bencana merupakan faktor penmberat dalam penentuan indeks 

potensi lahan. 
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1.5.1.5 Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan adalah kesesuaian sebidang lahan untuk tujuan 

penggunaan atau komoditi spesifik. Adapun kemampuan lahan lebih 

menekankan pada kapasitas berbagai penggunaan lahan secara umum yang 

dapat diusahakan di suatu wilayah. Semakin banyak jenis tanaman yang 

dapat dikembangkan berarti kemampuan lahan tersebut semakin tinggi 

(PUSLITTANAK, 1993). Menurut Husein (1980), evaluasi lahan adalah 

usaha untuk mengelompokkan lahan lahan tertentu sesuai dengan 

kebutuhan tanaman. Evaluasi lahan merupakan proses penilaian potensi 

suatu lahan untuk penggunaan-penggunaan tertentu, hasil evaluasi lahan 

digambarkan dalam bentuk peta sebagai dasar untuk perencanaan tataguna 

lahan yang rasional. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan 

kemampuannya, di samping dapat menimbulkan terjadinya kerusakan lahan 

juga akan meningkatkan masalah kemiskinan dan masalah sosial lain, 

bahkan dapat menghancurkan suatu kebudayaan yang sebelumnya telah 

berkembang (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2011). Fungsi kegiatan 

evaluasi lahan adalah memberikan pengertian tentang hubungan antara 

kondisi lahan dengan penggunaannya serta memberikan kepada perencana 

berbagai perbandingan dan alternatif pilihan penggunaan yang dapat 

diharapkan berhasil. 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk 

penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi 

saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan 

(kesesuaian lahan potensial). Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian 

lahan berdasarkan data sifat biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum 

lahan tersebut diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk 

mengatasi kendala. Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan 

iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang 

dievaluasi. Kesesuaian lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan 

yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan. Lahan yang 

dievaluasi dapat berupa hutan konversi, lahan terlantar atau tidak produktif, 
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atau lahan pertanian yang produktivitasnya kurang memuaskan tetapi masih 

memungkinkan untuk dapat ditingkatkan bila komoditasnya diganti dengan 

tanaman yang lebih sesuai. 

Cara penilaian kesesuaian lahan yang sering dilakukan adalah 

dengan cara matching (mencocokkan) kualitas/karakteristik lahan dengan 

persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi/persyaratan penggunaan lahan 

yang dikehendaki. Dalam sistem Matching ini berlaku hukum minimum, 

yang artinya kelas kesesuaian lahan ditentukan oleh faktor pembatas 

terberat. Kelas kesesuaian suatu areal dapat berbeda tergantung daripada 

tipe penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan (Sitorus, 1985). 

Penggunaan lahan termasuk dalam komponen sosial budaya karena 

penggunaan lahan mencerminkan hasil kegiatan manusia atas lahan serta 

statusnya (Bakosurtanal, 2007). 

 

1.5.1.6 Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data 

yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap 

obyek, daerah, atau gejala yang dikaji (Lillesand and Kiefer, 1979). 

Penginderaan jauh ialah berbagai teknik yang dikembangkan untuk 

perolehan dan analisis informasi tentang bumi (Lindgren,1985). Informasi 

tersebut khusus berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau 

dipancarkan dari permukaan bumi.  

Penginderaan jauh merupakan aktivitas penyadapan informasi 

tentang obyek atau gejala di permukaan bumi (atau permukaan bumi) tanpa 

melalui kontak langsung, tetapi melalui suatu mediasupaya obyek atau 

gejala tersebut dapat diamati dan „didekati‟ oleh si penafsir. Media ini 

berupa citra (image atau gambar). Citra adalah gambaran rekaman suatu 

obyek (biasanya berupa gambaran 6 pada foto) yang dibuahkan dengan cara 

optik, elektro-optik, optik mekanik, atau elektronik.  
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Penginderaan Jauh merupakan akuisisi data dengan alat bantu seperti 

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

informasi sebuah obyek atau fenomena yang memiliki jarak. Secara ilmiah 

penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

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

diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, 

wilayah, atau gejala yang dikaji (Lillesand, Kiefer & Chipman, 2014). 

Dalam penerapan teknologi penginderaan jauh tidak lepas dari penggunaan 

citra yang memiliki variasi sensor yang berbeda-beda. Setiap jenis citra dan 

sensor yang digunakan menghasilkan resolusi yang berbeda pula. Resolusi 

ini merupakan kemampuan suatu sistem optik-elektronik untuk 

membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spectral 

memiliki kemiripan (Danoedoro, 2012). 

 

1.5.1.7 Citra Sentinel 2-A 

Sentinel-2A merupakan satelit observasi bumi milik European Space 

Agency (ESA) yang diluncurkan pada tanggal 23 Juni 2015 di Guiana Space 

Centre, Kourou, French Guyana, menggunakan kendaraan peluncur Vega. 

Satelit ini merupakan salah satu dari dua satelit pada Program Copernicus 

yang telah diluncurkan dari total perencanaan sebanyak 6 satelit. Satelit 

Sentinel-2A dilengkapi instrumen multispektral dengan 13 saluran spektral 

dari saluran cahaya tampak, inframerah dekat, serta gelombang pendek 

inframerah. Satelit yang direncanakan dapat bertahan selama 7 tahun ini, 

mempunyai resolusi spasial 10 meter (untuk saluran cahaya tampak dan 

inframerah dekat), 20 meter dan 60 meter (untuk saluran gelombang 

inframerah dekat dan gelombang pendek inframerah).  

Tujuan dari Sentinel-2A untuk menyajikan data untuk kepentingan 

monitoring lahan, dan merupakan data dasar untuk penggunaan pada 

beragam aplikasi, mulai dari pertanian sampai perhutanan, dari monitorin 

lingkungan sampai dengan perencanaan perkotaan, deteksi perubahan 

tutupan lahan, penggunaan lahan, pemetaan resiko bencana serta beragam 
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aplikasi lainnya. Spesifikasi saluran satelit Sentinel 2-A dapat dilihat pada 

Tabel 1.2. berikut. 

Tabel 1. 1 Tabel Spesifikasi Citra Sentinel 2-A 

Band 

Panjang 

Gelombang 

(mikrometer) 

Resolusi Spasial 

(Meter) 

Band 1 - Coastal Aerosol 0,443 60 

Band 2 – Blue 0,49 10 

Band 3 – Green 0,56 10 

Band 4 – Red 0,665 10 

Band 5 - Vegetation Red Edge 0,705 20 

Band 6 - Vegetation Red Edge 0,74 20 

Band 7 - Vegetation Red Edge 0,783 20 

Band 8 – NIR 0,842 10 

Band 8A - Vegetation Red Edge 0,865 20 

Band 9 - Water Vapour 0,945 60 

Band 10 - SWIR –Cirrus 1,375 60 

Band 11 – SWIR 1,61 20 

Band 12 – SWIR 2,19 20 

Sumber: European Space Agency (ESA), 2014 

 

1.5.1.8 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi 

berbasis komputer yang digunakan secara digital untuk menggambarkan 

dan menganalisa ciri-ciri geografi yang digambarkan pada permukaan bumi 

dan kejadian-kejadiannya (atribut-atribut non spasial untuk dihubungkan 

dengan studi mengenai geografi) (Feick et all,1999). System informasi 

geografis adalah system yang didesain untuk menangkap, menyimpan, 

memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data 

geografis. 

Sistem informasi atau data yang berbasiskan keruangan pada saat ini 

merupakan salah satu elemen yang paling penting, karena berfungsi sebagai 

pondasi dalam melaksanakan dan mendukung berbagai macam aplikasi. 

Sebagai contoh dalam bidang lingkungan hidup, perencanaan 
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pembangunan, tata ruang, manajemen transportasi, pengairan, sumber daya 

mineral, sosial dan ekonomi, dll. Oleh karena itu, berbagai macam 

organisasi dan institusi menginginkan untuk mendapatkan data spasial yang 

konsisten, tersedia serta mempunyai aksesibilitas yang baik. Terutama yang 

berkaitan dengan perencanaan ke depan, data geografis masih dirasakan 

mahal dan membutuhkan waktu yang lama untuk memproduksinya 

(Rajabidfard dan I.P. Williamson 2000). 

Informasi Geografi dapat dijalan menggunakan software yang 

berbasis Sistem Informasi Geografi. Beberapa software yang biasa 

dijalankan untuk mengetahui informasi geografi maupun untuk mengolah 

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

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

digunakan untuk mengolah data citra yang dibuat menjadi peta. ArcGIS 

diciptakan oleh perusahaan ESRI yang dirancang berbasis Sistem Informasi 

Geografi. Arc GIS adalah software yang digunakan untuk mengolah data 

spasial yang mendukung berbagai format dari berbagai data gabungan yang 

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

kemampuan dalam geoprocessing, modelling dan scripting yang mudah 

diaplikasikan pada berbagai tipe data. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Gandes Hamranani (2014) melakukan penelitian dengan judul 

penelitian “Analisis Pengaruh Potensi Lahan Pada Lahan Pertanian Sawah 

Terhadap Hasil Produksi Padi Di Kabupaten Wonosobo”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai indeks potensi lahan di 

Kabupaten Wonosobo dan untuk mengetahui agihan keruangan potensi 

lahan sawah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif berjenjang 

dengan teknik tumpang susun (overlay). Data yang digunakan berupa peta 

relief, peta litologi, peta jenis tanah, peta hidrologi, dan peta kerawanan 

bencana. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Kabupaten 

Wonosobo memiliki lima kelas indeks potensi lahan, yaitu kelas sangat 
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rendah, kelas rendah, kelas sedang, kelas tinggi, dan kelas sangat tinggi. 

Lahan sawah di Kabupaten Wonosobo didominasi oleh kelas indeks potensi 

lahan sedang. 

Akhmad Azis Muttaqin (2016) melakukan penelitian dengan judul 

penelitian “Analisis Potensi Lahan Pertanian (Produksi Pangan) 

Berdasarkan Nilai Indeks Potensi Lahan Kabupaten Bantul”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian agihan indeks potensi 

lahan berdasarkan produktivitas (produksi pangan) di Kabupaten Bantul. 

Metode yang digunakan adalah metode survey, tumpang susun (overlay) 

parameter indeks potensi lahan, dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah Kabupaten Bantul memiliki tiga kelas potensi lahan, 

yaitu kelas rendah, kelas tinggi, dan kelas sangat tinggi. Kesesuaian antara 

indeks potensi lahan dengan produktivitas pertanian pangan di Kabupaten 

Bantul didominasi oleh kelas tidak sesuai.  

Tesy Nonita Dewi (2018) melakukan penelitian dengan judul 

penelitian “Analisis Indeks Potensi Lahan (IPL) Terhadap Potensi 

Pemanfaatan Lahan Pertanian Sawah Di Kabupaten Sukoharjo”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai indeks potensi lahan di 

Kabupaten Sukoharjo dan untuk menganalisis persebaran arahan 

pemanfaatan lahan pertanian berdasarkan indeks potensi lahan. Metode 

yang digunakan adalah pengharkatan (skoring) dengan metode kuantitatif 

berjenjang, tumpang susun (overlay) parameter indeks potensi lahan. Hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah Kabupaten Sukoharjo memiliki tiga 

kelas indeks potensi lahan, yaitu kelas rendah, kelas sedang, dan kelas 

tinggi. Potensi lahan pertanian sawah tersebar di seluruh kelas indeks 

potensi lahan. 

Wicakra Tina Nurani (2020) melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Indesk Potensi Lahan (IPL) Terhadap Potensi Pemanfaatan Lahan 

Pertanian Di Kabupaten Sleman”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sebaran tingkat indeks potensi lahan dan untuk mengetahui 

persebaran arahan pemanfaatan lahan pertanian berdasarkan IPL di 
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Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan adalah pengharkatan (skoring) 

dengan metode kuantitatif berjenjang, serta metode tumpeng susun 

(overlay) parameter indeks potensi lahan. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat kelas indeks 

potensi lahan, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi. Kelas IPL sedang 

yang paling mendominasi di Kabupaten Sleman.  

Sely Wardani (2021) melakukan penelitian dengan judul penelitian 

“Analisis Indeks Potensi Lahan (IPL) Terhadap Potensi Lahan Pertanian 

Sawah di Kabupaten Klaten”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui nilai indeks potensi lahan di Kabupaten Klaten berdasarkan 

faktor yang mempengaruhi dengan menggunakan system informasi 

geografis dan untuk menganalisis tingkat potensi lahan pertanian sawah 

berdasarkan nilai indeks potensi lahan di Kabupaten Klaten. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif berjenjang dan 

tumpang susun (overlay) terhadap parameter-parameter yang telah 

ditentukan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah 

dilakukan adalah terletak pada lokasi penelitian, beberapa data yang 

digunakan seperti jenis citra penginderaan jauh dan hasil akhir dari setiap 

kelas Indeks Potensi Lahan. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3. 

berikut ini. 
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Tabel 1. 2 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

No 
Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1 
Hamranani 

(2014) 

Analisis Pengaruh 

Potensi Lahan Pada 

Lahan Pertanian 

Sawah Terhadap Hasil 

Produksi Padi Di 

Kabupaten Wonosobo 

1. Mengetahui Indeks Potensi 

Lahan (IPL) di Kabupaten Wonosobo. 

2. Mengetahui agihan keruangan 

potensi lahan sawah berdasarkan IPL di 

Kabupaten Wonosobo.  

1. Metode 

kuantitatif berjenjang. 

2. Teknik tumpang 

susun (overlay). 

1. Kabupaten 

Wonosobo memiliki lima 

kelas indeks potensi lahan. 

2. Lahan sawah di 

Kabupaten Wonosobo 

didominasi oleh kelas IPL 

sedang. 

2 Muttaqin (2016) 
Analisis Potensi Lahan 

Pertanian (Produksi 

Pangan) Berdasarkan 

Nilai Indeks Potensi 

Lahan Kabupaten 

Bantul. 

1. Membuat agihan kelas IPLdi 

daerah penelitian sebagai acuan besar 

kecilnya potensi lahan pertanian di 

wilayah tersebut. 

2. Menganalisis agihan kelas IPL. 

3. Menganalisis kesesuaian agihan 

IPL berdasarkan produktivitas 

(produksi pangan) di daerah penelitian. 

   

1. Metode survey. 

2. Tumpang susun 

(overlay). 

3. Wawancara. 

1. Kabupaten Bantul 

memiliki 3 kelas potensi 

lahan, yaitu rendah, tinggi, 

dan sangat tinggi. 

2. Kesesuaian antara 

indeks potensi lahan dengan 

produktivitas pertanian 

pangan didominasi oleh 

kelas tidak sesuai.  
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Lanjutan Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian Sebelumnya. 

No Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

3 
Dewi (2018)  Analisis Indeks 

Potensi Lahan (IPL) 

Terhadap Potensi 

Pemanfaatan Lahan 

Pertanian Sawah Di 

Kabupaten Sukoharjo 

1. Mengetahui nilai IPL di 

Kabupaten Sukoharjo melalui peta 

indeks potensi lahan. 

2. menganalisis persebaran 

arahan pemanfaatan lahan pertanian 

berdasarkan IPL di Kabupaten 

Sukoharjo. 

1. Metode 

Pengharkatan (Skoring). 

2. Metode tumpang 

susun (overlay). 

1. Kabupaten 

Sukoharjo memiliki tiga 

kelas IPL. 

2. Potensi lahan 

pertanian sawah tersebar di 

seluruh kelas indeks potensi 

lahan.  

 

4 Nurani (2020) 
Analisis Indesk 

Potensi Lahan (IPL) 

Terhadap Potensi 

Pemanfaatan Lahan 

Pertanian Di 

Kabupaten Sleman 

1. Mengetahui sebaran tingkat 

indeks potensi lahan di Kabupaten 

Sleman. 

2. Mengetahui persebaran 

arahan pemanfaatan lahan pertanian 

berdasarkan IPL di Kabupaten 

Sleman. 

1. Metode 

pengharkatan (skoring).  

2. Metode kuantitatif 

berjenjang.  

3. Metode tumpang 

susun (overlay) parameter 

indeks potensi lahan.  

1. Kabupaten Sleman 

terbagi menjadi empat kelas 

indeks potensi lahan, yaitu 

sangat rendah, rendah, 

sedang, tinggi.  

2. Kelas indeks potensi 

lahan sedang yang paling 

mendominasi di Kabupaten 

Sleman. 
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Lanjutan Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian Sebelumnya. 

No 
Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

5 
Wardani (2021) Analisis Indeks 

Potensi Lahan (IPL) di 

Kabupaten Klaten 

1. Menganalisis nilai indeks potensi 

lahan di Kabupaten Klaten. 

2. Menganalisis tingkat potensi 

lahan pertanian sawah 

berdasarkan nilai indeks potensi 

lahan di Kabupaten Klaten. 

3. Menilai keselarasan alih fungsi 

lahan pertanian ke non-pertanian 

berdasarkan Rencana Tata Ruang 

Wilayah di Kabupaten Klaten. 

. 

1. Metode 

pengharkatan (skoring). 

2. Metode kuantitatif 

berjenjang. 

3. Metode tumpang 

susun (overlay) 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh 

makhluk hidup. Terutama dalam bidang pertanian, lahan menjadi sumber 

daya alam yang sangat penting.  Potensi lahan memiliki arti penting dalam 

pengelolaan lahan dan pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan pada suatu 

wilayah harus memperhatikan potensi dari lahan tersebut agar nantinya 

tidak menimbulkan berbagai masalah, karena setiap lahan memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Kemajuan pembangunan telah 

mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. 

Salah satunya peningkatan jumlah penduduk yang membuat terjadinya alih 

fungsi lahan, terutama kebutuhan lahan untuk pemukiman dan bangunan 

lainnya. Alih fungsi lahan yang terjadi membuat lahan pertanian produktif 

beralih menjadi lahan non pertanian. Keadaan tersebut tentu saja akan 

menimbulkan dampak negatif pada bidang pertanian, seperti akan 

menurunnya tingkat produktivitas tanaman pada lahan pertanian, 

berkurangnya ketersediaan lapangan kerja pertanian, dan berkurangnya 

pendapatan petani.  

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya 

masyarakat yang kurang memperdulikan potensi dari lahan saat melakukan 

alih fungsi lahan. Masih banyak lahan-lahan yang memiliki potensi tinggi 

dalam bidang pertanian tetapi dialihfungsikan sebagai lahan non-pertanian. 

Masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait lebih mengutamakan lahan 

dari segi ekonomi dan mengabaikan faktor lingkungannya. 

Penelitian ini akan menghasilkan peta indeks potensi lahan 

berdasarkan parameter fisik seperti kemiringan lereng, jenis tanah, faktor 

litologi, faktor hidrologi, dan kerawanan bencana. Wilayah kajian yang 

hanya mencakup daerah pertanian sawah saja membuat informasi mengenai 

penggunaan lahan pertanian sawah sangat dibutuhkan, sebagai batasan 

informasi dan pengkhususan Indeks Potensi Lahan (IPL) yaitu lahan 

pertanian sawah. Peta lain yang akan dihasilkan adalah peta yang 
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menunjukkan persebaran pemanfaatan lahan pertanian sawah pada setiap 

kelas indeks potensi lahan. Diagram penelitian disajikan dalam gambar 1.1 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Potensi lahan 

pertanian produktif 

yang tinggi 

Lahan Pertanian 

Variabel Lahan: 

1. Kemiringan Lereng 

2. Jenis Tanah 

3. Litologi 

4. Hidrologi 

5. Kebencanaan 

Indeks Potensi Lahan 

Potensi Lahan Pertanian Produktif 

Peta Kesesuaian Lahan Pertanian Produktif 

Menilai keselarasan alih fungsi lahan pertanian 

Gambar 1. 2 Kerangka Penelitian 
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1.7 Batasan Operasional 

1. Lahan adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi 

manusia, mengingat kebutuhan masyarakat baik untuk melangsungkan 

hidupnya maupun kegiatan kehidupan sosio-ekonomi dan sosio-budaya 

(Ritohardoyo, 2013). 

2. Lahan Pertanian sebagai bidang lahan yang digunakan untuk usaha 

pertanian (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 19 Tahun 

2016). 

3. Indeks Potensi Lahan adalah evaluasi yang dilaksanakan dengan cara 

mengelompokkan lahan ke dalam beberapa kategori berdasarkan 

parameter pembanding kualitas lahan, agar dapat dilakukan klasifikasi 

kemampuan lahan (Dewi, 2014). 

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

semu) dipermukaan bumi terhadap suatu garis atau bidang miring yang 

ditarik dari titik terendah sampai titik tertinggi dipermukaan bumi pada 

suatu bentuklahan yang merupakan satu-kesatuan (Santoso, 2000). 

5. Litologi adalah deskripsi batuan penyusun pada singkapan berdasarkan 

karakteristiknya, seperti warna, komposisi mineran dan ukuran butir 

(Bates dan Jackson, 1995). 

6. Tanah adalah ikatan antara butiran yang relatif lemah yang dapat 

disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang 

mengendap-endap di antara partikel-partikel (Hardiyatmo, 1992). 

7. Hidrologi mempelajari tentang terjadinya, pergerakan dan distribusi air 

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

fisik, kimia air serta reaksinya terhadap lingkungan dan hubunganya 

dengan kehidupan (Martha dan Adidarma, 1983). 

8. Kerawanan Bencana merupakan kemungkinan dampak bahaya atau 

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

property, mata pencaharian, kegiatan ekonomi yang terganggu ataupun 

kerusakan lingkungan) yang diakibatkan karena adanya bencana. 
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9. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer 

yang di gunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-

informasi terkait pembuatan Indeks Potensi Lahan (Prahasta, 2001). 

10. Evaluasi kemampuan lahan adalah evaluasi potensi lahan bagi 

penggunaan berbagai sistem pertanian secara luas dan tidak 

membicarakan peruntukan bagi jenis tanaman tertentu ataupun 

tindakan-tindakan penggunaannya (Sitorus, 1985). 

  


