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ANALISIS INDEKS POTENSI LAHAN DAERAH PERKEMBANGAN 

KOTA YOGYAKARTA 

 

Abstrak 

 

Kota Yogyakarta merupakan-salah-satu kota yang terus terjadi 

perkembangan-baik dari segi kehidupan-masyarakatnya-maupun-segi-tata 

ruangnya. Perkembangan dari Kota-Yogyakarta tersebut akhirnya berdampak ke 

daerah disekitarnya. Daerah perkembangan dari Kota Yogyakarta berupa beberapa 

kecamatan di-Kabupaten-Sleman yang terdiri dari Kecamatan-Sleman, Ngemplak, 

Ngaglik, Seyegan, Mlati, Depok, Godean, Gamping, Berbah dan Kalasan. 

Sedangkan Kabupaten Bantul terdiri dari Kecamatan Kasihan, Banguntapan, 

Sedayu, Piyungan, Sewon, Pajangan, Pleret, Bantul dan Jetis. Perkembangan 

tersebut menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan, sehingga diperlukan adanya 

analisis tingkat Indeks Potensi Lahan. Tujuan dari mengetahui Indeks-Potensi 

Lahan-(IPL) yaitu agar pemanfaatan-lahan ataupun rencana tata ruangnya sesuai 

dengan potensi yang ada. 

Tujuan dari penelitian ini-untuk menganalisis (1)-Tingkat Indeks-Potensi 

Lahan-(IPL) di daerah perkembangan Kota Yogyakarta, (2) Tingkat kesesuaian 

kelas Indeks Potensi Lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di daerah 

perkembangan Kota Yogyakarta. Parameter yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu kemiringan-lereng, jenis-tanah, produktivitas-air tanah, litologi serta 

kerawanan-bencana dengan-metode-yang-digunakan yaitu analisis-spasial 

berjenjang-tertimbang. 

Indeks Potensi Lahan (IPL) di daerah perkembangan Kota Yogyakarta 

mempunyai 5 kelas yakni kelas sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat 

tinggi. Kelas IPL yang mendominasi di daerah penelitian yakni kelas sedang dan 

tinggi, dimana kelas sedang terdapat di daerah bagian selatan dengan luas 159,34  

km
2
 dan kelas tinggi terdapat di bagian utara dengan luas 424,80 km

2
. Kelas 

sangat rendah terdapat di bagian tenggara dengan luas 19,08 km
2
 sedangkan kelas 

sangat tinggi dan rendah tersebar di beberapa bagian dengan masing masing luas 

sebesar 0,97 km
2
 dan 14.74 km

2
. Analisis IPL dan RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) dibedakan menjadi kelas sesuai dan kelas tidak sesuai dimana kelas 

sesuai yang berarti rencana tersebut sesuai dengan IPLnya dan mempunyai luas 

sebesar 580,83 km
2
 sedangkan kelas tidak sesuai mempunyai luas 22,39 km

2
.  

Kata Kunci : Rencana Tata Ruang Wilayah, Penggunaan Lahan, Spasial 

Berjenjang Tertimbang 

Abstract 

The city of Yogyakarta is one of the cities that continues to develop both in 

terms of people's lives and in terms of spatial planning. The development of the 

city of Yogyakarta finally has an-impact on-the surrounding area. The 

development area of Yogyakarta City is in the form of several sub-districts in 
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Sleman Regency which consists of Sleman, Ngemplak, Ngaglik, Seyegan, Mlati, 

Depok, Godean, Gamping, Berbah and Kalasan Districts. Meanwhile, Bantul 

Regency consists of the Districts of Kasihan, Banguntapan, Sedayu, Piyungan, 

Sewon, Pajangan, Pleret, Bantul and Jetis. These developments cause a lot of land 

use change, so it=is necessary to analyze the-level of the Land-Potential-Index. 

The purpose of knowing the Land-Potential-Index (IPL) is so-that the land-use or 

spatial plan is in-accordance with the existing potential. 

The purpose of this-study was to analyze (1) the Land-Potential-Index (IPL) 

level in the development area of Yogyakarta City, (2) the level of suitability of the 

Land Potential Index class with the Regional Spatial Plan in the Yogyakarta City 

development area. The parameters used in this study are slope, soil-type, 

groundwater-productivity, lithology and-disaster vulnerability. The method-used 

is-tiered weighted spatial-analysis. 

The Land-Potential-Index (IPL) in the development area of Yogyakarta City 

has 5 classes, namely very low, low, medium, high and very high classes. The IPL 

class that dominates in the research area is the medium and high class, where the 

medium class is in the southern area with an area of 159.34 km2 and the high 

class is in the north with an area of 424.80 km2. The very low class is-located-in 

the southeast with-an area of 19.08 km2 while the very high and low classes are 

spread over several parts with an-area of 0.97 km2 and 14.74 km2, respectively. 

Analysis of IPL and RTRW (Regional Spatial Plan) is divided into appropriate 

class and inappropriate class where the appropriate class means the plan is in 

accordance with the IPL and has an area of 580.83 km2 while the inappropriate 

class has an area of 22.39 km2. 

Keywords: Spatial Planning, Land Use, Spasial Berjenjang Tertimbang 

1. PENDAHULUAN 

Lahan merupakan bagian darilapisan bumi yang letaknya di bagian terluar dari 

bumi dan memiliki dimensi berupa dimenasi panjang, lebar, tinggi maupun 

kedalaman (Jayadinata,1999). Permintaan lahan dipengaruhi oleh jumlah 

penduduknya maupun aktivitasnya. Semakin tinggi jumlah penduduk serta 

aktivitasnya maka kebutuhan akan permintaan lahan juga semakin meningkat. 

Kota Yogyakarta-merupakan salah satu kota yang terus menerus berkembang-baik 

dari segi kehidupan-masyarakatnya-maupun dari tata ruangnya. Perkembangan 

tersebut diantaranya banyaknya wisata yang dibuka, tempat pendidikan serta Kota 

Yogyakarta sendiri menjadi salah satu daerah pusat perdagangan, sehingga 

penduduk baik yang berkunjung maupun menetap semakin meningkat.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika diketahui bahwa jumlah penduduk 

di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut 
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mempengaruhi-perubahan penggunaan lahan yang ada. Perubahan-penggunaan 

lahan di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa lahan pertanian mengalami 

penurunan dan lahan non pertanian semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan 

akan lahan tersebut menyebabkan adanya perkembangan daerah di sekitar Kota 

Yogyakarta. Menurut penelitian Huriati tahun 2008, daerah yang termasuk dalam 

daerah perkembangan Kota Yogyakarta meliputi sebagian kecamatan di 

Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Daerah di Kabupaten Bantul sendiri 

meliputi Kecamatan Kasihan, Banguntapan, Sedayu, Piyungan, Sewon, Pajangan, 

Pleret, Bantul dan Jetis. Sedangkan Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan 

Sleman, Ngemplak, Ngaglik, Seyegan, Mlati, Depok, Godean, Gamping, Berbah 

dan Kalasan. 

Perkembangan yang terjadi secara terus menerus berakibat pada 

pemanfaatan lahannya dimana menurut penelitian Yunus (2001) menunjukkan 

adanya gejala pengurangan lahan pertanian dimana 11 desa di perbatasan Kota 

Yogyakarta mengalami perubahan luas lahan agraria dengan kecepatan perubahan 

sebesar 0,6-0,7 ha pertahun. Penggunaan lahan disarankan sesuai dengan 

peraturan yang ada salah satunya RTRW yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Sehingga peraturan tersebut diperlukan kesinkronan dengan Indeks Potensi Lahan 

yang ada. Berdasarkan uraian tersebut maka didapat perumusan masalah sebagai-

berikut (1) Bagaimana-tingkat-Indeks-Potensi-Lahan-Daerah-Perkembangan-

Kota-Yogyakarta? (2) Bagaimana kesesuaian antara Indeks Potensi Lahan (IPL) 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah Perkembangan Kota Yogyakarta? 

Tujuan dari-penelitian-ini yaitu (1) Menganalisis-tingkat-Indeks-Potensi Lahan 

Daerah Perkembangan Kota Yogyakarta. (2) Menganalisis tingkat kesesuaian 

kelas Indeks Potensi Lahan (IPL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah 

Perkembangan Kota Yogyakarta. 

2. METODE 

Metode penelitian ini yakni pengharkatan dan tumpang susun (overlay) yang 

dilakukan terhadap parameter IPL yang terdiri dari kemiringan-lereng, litologi, 

jenis-tanah, produktivitas_air tanah dan kerawanan_bencana. 

2.1. Metode pengambilan sampel 
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Metode pengambilan sampel digunakan untuk mengetahui hasil pemrosesan 

indeks potensi lahan. pengambilan sampel dilakukan dengan melakukan 

pengecekan terhadap parameter IPL yaitu jenis tanah, kerawanan bencana serta 

kemiringan lereng. Metode pengambilan sampel yang digunakan yakni 

Proportional Random Sampling. Penentuan ini bersadarkan proporsi luasan pada 

kelas IPL dimana semakin luas wilayahnya maka semakin banyak titik 

sampelnya.  

2.2. Metode pengumpulan data 

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang didapat dari 

lembaga pemerintah terkait seperti peta kemiringan lereng didapat dari Bappeda 

Yogyakarta, peta litologi dan peta produktivitas air tanah dari DPUP ESDM 

Provinsi Yogyakarta, peta kerawanan bencana diperoleh dari BPBD Provinsi 

Yogyakarta dan peta rencana tata ruang wilayah Provinsi Yogyakarta dari 

Dispertaru Provinsi Yogyakarta. 

2.3. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan yakni pengharkatan. Pengharkatan 

dilakukan pada masing masing parameternya. Harkat kemiringan lereng 

menunjukkan semakin curam lerengnya maka semakin kecil harkat yang 

diberikan. Harkat parameter hidrologi menunjukkan bahwa semakin tinggi air 

kondungan air tanahnya maka semakin besar harkat yang diberikan, sedangkan air 

tanah langka memiliki nilai 0. Harkat parameter jenis tanah menunjukkan bahwa 

jenis tanah aluvial dan mediteran memiliki nilai yang paling tinggi. Harkat 

parameter litologi menunjukkan bahwa jenis batuan yang memiliki jenis batuan 

aluvium memiliki nilai paling tinggi sedangkan harkat parameter kerawanan 

bencana menunjukkan bahwa daerah yang tidak rawan bencana memiliki harkat 

yang paling tinggi.  

Parameter parameter tersebut dilakukan overlay atau tumpangsusun. Tujuan 

dari overlay ini untuk menentukan nilai yang akan dijadikan penentuan. Adapun 

metode overlay yang digunakan yakni kuantitatif berjenjang tertimbang, dimana 

setiap parameter memiliki stata yang sama dan terdapat satu parameter yang 

berguna sebagai pembobotan yakni parameter kerawanan bencana. 
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Hasil dari perhitungan overlay tiap parameter tersebut kemudian dilakukan 

pengkelasan klasifikasi dimana didapat 5 kelas Indeks Potensi Lahan yang 

berdasarkan nilai harkat total, sehingga didapat klasifikasi sbegaai berikut. 

Tabel 2.1. Klasifikasi Kelas Indeks Potensi Lahan 

No Kelas Indeks Potensi Lahan Harkat Total 

1 Sangat Rendah  4 - 7 

2 Rendah  7,1 - 10,1 

3 Sedang  10,2 - 13,2 

4 Tinggi  13,3 - 16.3 

5 Sangat Tinggi  16,4 - 19,4 

Sumber : Pengolahan Data 

Hasil dari pemrosesan kelas Indeks Potensi Lahan dilakukan perbandingan 

pada  Rencana Tata Ruang Wilayah. Metode yang digunakan yakni sujective 

matching dimana dengan melakukan pencocokan dengan pertimbangan subjektif 

dalam penentuan kelas kesesuaian lahan. Cara yang dilakukan yakni dengan 

melakukan pengelompokan jenis RTRW menjadi lahan pertanian dan non 

pertanian. Sehingga dapat dikatakan sesuai apabila nilai IPL rendah dan sangat 

rendah tidak sesuai untuk lahan pertanian namun dapat sesuai dengan lahan non 

pertanian, sedangkan nilai IPL sedang, tinggi maupun sangat tinggi akan sesuai 

dengan lahan pertanian maupun non pertanian. 

2.4. Metode analisis data 

Metode yang dilakukan dengan metode kuantitatif berjenjang dimana 

menggunakan tumpangsusun pada parameter yang digunakan, kemudian 

dilakukan perhitungan harkat total berdasarkan rumus pembobotannya dan 

mengasilkan pengkelasan IPL yang dikelaskan menjadi 5 kelas yakni sangat 

rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Hasil tersebut kemudian 

dilakukan perbandingan dengan data RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui hasil dari analisis IPL dengan 

rencana yang dilakukan oleh dinas setempat.  

 



 
 

6 
 

3. HASIL-DAN-PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini yakni Peta Indeks Potensi Lahan skala 1:180.000 yang 

dihasilkan_dari proses tumpang_susun atau overlay_dari beberapa 

parameter_yakni parameter kemiringan_lereng, jenis_tanah, litologi, 

kerawanan_bencana dan produktivitas air_tanah. 

3.1. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng di Kota Yogyakarta dan daerah perkembangannya beragam 

yaitu terdiri dari kemiringan lereng datar hingga ke curam. Data yang digunakan 

untuk menghasilkan data kemiringan ini yaitu data kontur yang dilakukan 

pemrosesan topo to raster kemudian slope dan hasilnya dilakukan raster to 

polygon. 

Kelas kemiringan datar yakni 0-5% mempunyai luasan sebanyak 11.430,99 

Ha yang tersebar di Kecamatan Seyegan, Sewon, Sedayu, Piyungan, Pleret, 

Pajangan, Umbulharjo, Sleman, Tegalrejo, Wirobrajan dan Pakualaman. Kelas 

kemiringan 5-15% atau landai mempunyai luasan 18.715,03 Ha yang terdapat 

pada Kecamatan Banguntapan, Bantul, Berbah, Depok, Gamping, Gedongtengen, 

Godean, Gondokusuman, Jetis, Kalasan, Kasihan, Kotagede, Mlati, Ngaglik, 

Ngampilan, Ngemplak, Pajangan, Piyungan, Pleret, Sedayu, Sewon, Seyegan, 

Selaman, Tegalrejo, Umbulharjo dan Wirobrajan. Kelas kemiringan 15-25% atau 

agak curam mempunyai luasan 953,21 Ha dan terdapat pada Kecamatan Bantul, 

Jetis, Ngemplak, Pajangan, Piyungan dan Pleret. Sedangkan kelas kemiringan 

curam atau 25-45% mempunyai luasan 2.687,05 Ha dan terdapat pada Kecamatan 

Gamping, Kasihan, Pajangan, Piyungan, Pleret dan Sedayu. Parameter kemiringan 

lereng berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan, dimana apabila lahan terdapat di 

kemiringan yang curam maka fungsi pemanfaatan lahan akan semakin rendah. 

Semakin datar kemiringannya maka potensi lahan tersebut juga akan semakin 

tinggi.Luas wilayah berdasarkan kemiringan lereng dapat_dilihat pada_tabel 

berikut. 
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Tabel 3.1 Luas_Wilayah Berdasarkan_Kemiringan_Lereng 

 

 

 

 

No Kemiringan Lereng Luas (Ha) Luas (%)

1 0 - 5% 37967,41 62,94

2 5 - 15% 18715,03 31,02

3 25 - 45% 2687,06 4,45

4 15 - 25% 953,21 1,58
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3.2. Litologi 

Litologi penyusun daerah perkembangan Kota Yogyakarta terdiri dari batuan 

piroklastik, batu gamping, sedimen gampingan dan metamorf, aluvium, sedimen 

klastik berbutir halus dan batuan beku masif. Batuan piroklastik mempunyai 

luasan 52271,52 Ha yang tersear di hampir sebagian wilayah penelitian. Batu 

gampingan mempunyai luasan 4586,72 Ha dan terdapat di Kecamatan Gamping, 

Kasihan, Pajangan, Sedayu dan Sewon. Sedimen gampingan dan metamorf 

mempunyai luasan 2728,38 Ha dan terdapat di sebagian Kecamatan Berbah, Jetis, 

Kalasan, Piyungan dan Pleret. Aluvium mempunyai luasan 357,95 Ha dan 

terdapat di sebagian Kecamatan Pajangan dan Pleret. Sedimen klastik berbutir 

halus mempunyai luasan 335,02 Ha dan terdapat di Kecamatan Godean, 

Piyungan, Pleret dan Seyegan. Sedangkan batuan beku_masif mempunyai luasan 

43,29 Ha yang terdapat di sebagian_Kecamatan_Godean dan Seyegan. Parameter 

litologi atau batuan penyusun dari suatu lahan. Litologi berpengaruh terhadap 

tingkat kesuburan tanah, selain itu litologi juga berpengaruh terhadap 

produktivitas air tanah, dimana jenis litologi mempengaruhi laju infiltrasi. Luasan 

wilayah berdasarkan litologi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Luas Wilayah Berdasarkan Litologi 

 

No Ket Luas (Ha) Luas (%)

1 Batuan piroklastik 52271,52322 86,65287365

2 Batu gamping 4586,723966 7,603620248

3 Sedimen gampingan dan metamorf 2728,378431 4,52295661

4 Aluvium/Coluvium 357,955098 0,593398393

5 Sedimen klastk berbutir halus 335,025534 0,555387015

6 Batuan beku massif 43,290172 0,071764081
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3.3. Jenis Tanah 

Jenis tanah di daerah perkembangan Kota Yogyakarta terdiri dari grumusol, 

kambisol, latosol dan regosol. Tanah kambisol mempunyai luasan 19.218,12 Ha. 

Tanah grumusol mempunyai luasan 2.877,10 Ha dan terdapat di sebagian 

Kecamatan Godean, Sedayu, dan Seyegan. Tanah regosol mempunyai luasan 

32.001,64 Ha dan tersebar dihampir sebagian daerah perkembangan Kota 

Yogyakarta. Jenis tanah latosol mempunyai luasan sebesar 6.226,10 Ha, jenis 

tanah ini mempunyai kelas yang sama dengan jenis tanah grumusol dan 

mempunyai lapisan solum dimana lapisan tanahnya cenderung tebal dan 

mempunyai unsur hara yang tinggi. Parameter jenis tanah digunakan untuk 

mengetahui tingkat kesuburan lahan tersebut dengan mengetahui jenis jenis tanah 

yang terkandung didalamnya. Jenis tanah paling subur yang terdapat daerah 

perkembangan Kota Yogyakarta adalah tanah grumusol. Jenis tanah grumusol 

merupakan hasil pengendapan dan cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Luas 

wilayah berdasarkan jenis tanahnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Tanah 

No Jenis Tanah Luas (Ha) Luas (%)

1 Regosol 32001,64387 53,05049965

2 Kambisol 19218,12884 31,85871769

3 Latosol 6226,105591 10,32128268

4 Grumusol 2877,104664 4,769499986
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3.4. Air Tanah 

Produktivitas air tanah di daerah perkembangan Kota Yogyakarta terdiri dari 5 

kelas yakni produktivitas tinggi penyebaran_luas, produktivitas_sedang 

penyebaran_luas, produktivitas_sedang ke tinggi_setempat, produktivitas_kecil ke 

sedang serta air_tanah langka. Luas wilayah yang mempunyai air tanah 

produktivitas tinggi penyebaran luas yaitu sebesar 30.382,76 Ha dan tersebar 

hampir di seluruh wilayah perkembangan Kota Yogyakarta. tingkat produktivitas 

sedang penyebaran luas mempunyai luas 22783,9 Ha dan terdapat di sebagian 

Kecamatan Banguntapan, Bantul, Berbah, Gamping, Godean, Jetis, Kalasan, 

Kasihan, Kotagede, Mantrijeron, Mergangsan, Ngaglik, Ngemplak, Pajangan, 

Piyungan, Pleret, Sedayu, Sewon, Seyegan, Sleman, Umbulharjo serta 

Wirobrajan. Produktivitas sedang ke tinggi setempat mempunyai luasan 4360,32 

Ha dan terdapat di sebagian Kecamatan Gamping, Kasihan, Pajangan dan Sedayu. 

Air tanah langka mempunyai luasan 2795,93 Ha dan yang terdapat di sebagian 

Kecamatan Godean, Jetis, Kalasan, Piyungan, Pleret dan Seyegan. Serta 

produktibitas kecil-sedang mempunyai luasan 0,07 Ha dan terdapat di sebagian 

kecil Kecamatan Piyungan. Parameter produktivitas air tanah digunakan untuk 

mengetahui air yang terkandung pada suatu lahan, semakin tinggi kandungan air 

tanh dan penyebarannya semakin luas maka potensi lahan juga akan semakin 

tinggi, namun apabila semakin langka air yang terkandung maka potensi lahannya 

akan semakin rendah. Luas wilayah berdasarkan produktivitas air tanah dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 Luas Wilayah Berdasarkan Produktivitas Air Tanah 

No Produktivitas Air Tanah Luas (Ha) Luas (%)

1 Produktivitas Tinggi, Penyebaran Luas 30382,76 50,37

2 Produktivitas Sedang, Penyebaran Luas 22783,90 37,77

3 Produktivitas Sedang-Tinggi Setempat (Lokal) 4360,32 7,23

4 Air Tanah Langka 2795,93 4,63

5 Produktivitas Kecil-Sedang 0,08 0,00
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3.5. Kerawanan Bencana 

Kerawanan_bencana digunakan sebagai faktor_pembatas dalam pemrosesan 

Indeks_Potensi_Lahan. Kerawanan bencana yang digunakan yakni kerawanan 

terhadap gempa bumi dan gunung api. Kelas kerawanan bencana dibagi menjadi 5 

kelas yakni tanpa, ringan, sedang, berat dan sangat berat. Kelas ringan 

mempunyai luasan 40142,55 Ha dan tersebar di hampir semua daerah 

perkembangan Kota Yogyakarta. Kelas sedang memiliki luasan 11583,19 Ha, 

kelas tanpa memiliki luas 1234,66 Ha, kelas berat memiliki luasan 8790,51 Ha 

dan kelas sangat berat memiliki luasan 143,39 Ha. Lahan yang memiliki tingkat 

kerawanan bencana tinggi maka potensi lahannya akan semakin rendah, namun 

sebaliknya apabila lahan memiliki tingkat kerawanan bencana rendah maka 

potensi dari lahan tersebut akan semakin tinggi. Hal tersebut karena apabila suatu 

lahan memiliki kerawanan terhadap bencana tinggi maka akan membahayakan 

masyarakat dan akan sulit untuk dimanfaatkan sebagai lahan produksi. Luasan 

wilayah berdasarkan kerawanan bencana dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 Luas Wilayah Kerawanan Bencana 

No Kerawanan Bencana Luas (Ha) Luas (%)

1 Ringan 40142,55 64,86

2 Sedang 11583,19 18,71

3 Berat 8790,51 14,20

4 Tanpa 1234,66 1,99

5 Sangat Berat 143,39 0,23
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3.6. Indeks Potensi Lahan 

Pengkelasan Indeks Potensi Lahan dihasilkan dari hasil overlay dari parameter 

parameter tersebut yang_menghasilkan 5_kelas indeks_potensi_lahan yaitu 

sangat_rendah, rendah,_sedang,_tinggi dan sangat_tinggi. Kelas IPL tinggi 

mendominasi daerah perkembangan Kota Yogyakarta dengan luas mencapai 

42479,97 Ha. Kelas IPL sedang mempunyai luasan 15933,91 Ha yang terdapat di 

sebagian Kecamatan Banguntapan, Bantul, Berbah, Danurejan, Depok, Gamping, 

Gedangtengen, Godean, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kalasan, Kasihan, 

Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Ngemplak, Pajangan, 

Pakualaman, Piyungan, Pleret, Sedayu, Sewon, Seyegan, Tegalrejo, Umbulharjo 

serta Wirobrajan. Kelas IPL sangat rendah mempunyai luas 1908,09 Ha dan 

terdapat di sebagian Kecamatan Godean, Jetis, Piyungan, Pleret dan Seyegan. 

Kelas IPL rendah mempunyai luas 1474,54 Ha yang terdapat di sebagian 

Kecamatan Banguntapan, Berbah, Gamping, Godean, Jetis, Kalasan, Kasihan, 

Kotagede, Pajangan, Piyungan, Pleret, Sedayu dan Seyegan. Sedangkan kelas IPL 

yang paling kecil luas wilayahnya yaitu kelas sangat tinggi dan terdapat di 

sebagian Kecamatan Godean, Pajangan, Sedayu dan Seyegan dengan luas total 

97,52 Ha. Luas_wilayah_berdasarkan_indeks potensi_lahan dapat_dilihat_pada 

tabel_berikut. 

Tabel 4.6 Luas Wilayah Indeks Potensi Lahan 

No Kelas IPL Luas (Ha) Luas (%)

1 Rendah 1474,54 2,38

2 Sangat Rendah 1908,09 3,08

3 Sangat Tinggi 97,52 0,16

4 Sedang 15933,91 25,74

5 Tinggi 42479,97 68,63
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3.7. Survei Lapangan 

Survei lapangan dilakukan untuk melakukan validasi dengan mengecek parameter 

yang terdiri dari kemiringan_lereng, jenis_tanah dan kerawanan_bencana di 

lapangan. Total titik sampel yang didapat yakni 35 titik. Berdasarkan hasil 

pengolahannya diketahui bahwa jumlah titik sampel kelas tinggi sebanyak 23 

titik, sedang sebanyak 9 titik dan kelas rendah, sedang dan tinggi masing masing 1 

titik. Survei kemiringan lereng menggunakan kompas geologi. daerah 

perkembangan Kota Yogyakarta didominasi oleh kemiringan lereng datar. 

Survei jenis tanah dilakukan dengan melihat tekstur tanahnya, tanah regosol 

memiliki tekstur berpasir sehingga strukturnya butir tunggal, tanah latosol 

memiliki tekstur lempung dengan struktur lemah sampai gumpal, tanah grumusol 

memiliki tekstur lempung berat dengan struktur gumpal sedangkan tanah 

kambisol memiliki kelas yang sama dengan tanah latosol (Hardjowigeno,2003).  

Hasil survei lapangan jenis tanah, tanah regosol yang memiliki tekstur 

berpasir banyak dijumpai di daerah daerah bagian utara atau termasuk dalam 

Kabupaten Sleman serta bagian tengah daerah penelitian. Tanah grumusol, latosol 

dan kambisol memiliki tekstur yang sama sama lempung namun pada tanah 

grumusol teksturnya cenderung lebih berat pergumpalannya. 

Survei kerawanan bencana dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 

langsung terkait jarak terhadap Sungai Opak atau zona patahan dan gunungapi 

Gunung Merapi serta melakukan wawancara dengan warga setempat terkait 

dampak dari kedua bencana tersebut. Berdasakaan survei terkait kerawanan 

bencana, daerah dibagian utara cenderung memiliki kelas rendah, hal tersebut 

dikarenakan pada saat meletusnya gunungberapi, baik lava maupun lahan 

dinginnya tidak melewati daerah tersebut, hanya terdampak pada abu vulkanik. 

Sedangkan dibagian tengah dan selatan cenderung memiliki kelas sedang ke berat, 

hal tersebut berdasarkan survei, daerah tersebut terdampak pada saat terjadinya 

bencana gempa bumi akibat dari patahan Sungai Opak. 
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3.8. Perbandingan IPL dan RTRW 

Perbandingan antara IPL dan RTRW bertujuan untuk mengetahui kesesuaian hasil 

dari pengolahan IPL dan RTRW yang telah dirancang oleh pemerintah setempat. 

Perbandingan ini dibedakann menjadi kelas sesuai dan tidak sesuai, hal tersebut 

apabila Indeks Potensi Lahan memiliki kelas rendah dan sangat rendah maka tidak 

sesuai untuk lahan pertanian namun sesuai untuk lahan non pertanian, sedangkan 

apabila IPL memiliki kelas sedang, tinggi dan sangat tinggi maka akan sesuai baik 

untuk lahan pertanian maupun lahan non pertanian. Luas wilayah yang termasuk 

sesuai sebesar 58083,49 Ha sedangnya yang tidak sesuai memiliki luas 2239,12 

Ha.  

Kelas Indeks_Potensi_Lahan (IPL) tinggi_dan sangat_tinggi akan 

sesuai_untuk semua peruntukan RTRW, hal tersebut dikarenakan lahan pada kelas 

ini memiliki kerawanan bencana yang cenderung rendah serta produktivitas air 

tanah yang cenderung tinggi, sehingga jika dimanfaatkan untuk lahan pertanian 

maupun non pertanian akan menghasilkan hasil yang optimal serta tidak akan 

membahayakan. Adapun perencanaan RTRW pada kelas IPL tinggi berupa bandar 

udara, cagar alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, danau/waduk, hutan 

rakyat, kawasan peruntukan industri, lahan pangan beririgasi, lahan pangan tidak 

beririgasi, perkebunan, permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, sempadan 

sungai dan taman wisata. Sedangkan perencanaan RTRW pada kelas IPL sangat 

tinggi berupa hutan rakyat, kawasan peruntukan industri, lahan pangan beririgasi, 

perkebunan, permukiman pedesaan, serta sempadan sungai. 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1. Indeks Potensi_Lahan (IPL) dibedakan menjadi 5_kelas yakni 

sangat_rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi, dengan dominasi 

kelas IPL tinggi. Kelas IPL tinggi mempunyai luas total 42479,97 Ha atau 

66,63% dan tersebar di bagian utara daerah penelitian. Kelas sedang 

mempunyai luasan sebesar 15933,91 Ha dan tersebar di bagian sisi selatan. 

Kelas sangat rendah mempunyai luasan sebesar 1908 Ha dan tersebar di 

bagian sisi tenggara. Sedangkan kelas sangat tinggi dan sangat rendah 
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mempunyai luasan total masing masing 1474,54 Ha dan 97,52 Ha dan 

tersebar di bagian bagian daerah penelitian. 

2. Kelas RTRW dikelompokkan menjadi 2 kelas yakni lahan pertanian dan 

lahan non pertanian, dimana kelas IPL rendah dan sangat rendah tidak 

sesuai di lahan pertanian sedangkan kelas sedang, tingii dan sangat tinggi 

cocok di lahan pertanian maupun non pertanian. Klasifikasi perbandingan 

antara IPL dan RTRW menjadi 2 kelas yakni sesuai dan tidak sesuai. Kelas 

sesuai memiliki luasan sebesar 58083,49 Ha dan tersebar di hapir seluruh 

daerah penelitian sedangkan kelas tidak sesuai dengan luasan 2239,13 Ha 

dan tersebar di bagian sisi tenggara daerah penelitian. 

4.2. Saran 

1. Hasil Indeks Potensi Lahan (IPL) yang telah diolah sebaiknya digunakan 

sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal. 

2. Hasil IPL kelas tinggi dan sangat tinggi sebaiknya dimanfaatkan secara 

optimal karena sudah sesuai dengan klasifikasi RTRWnya.  

3. Peneliti menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan, harapannya pada 

penelitian berikutnya untuk dapat lebih mengkaji Indeks Potensi Lahan 

dengan menambahkan parameter kebencanaan lain sepeti halnya 

kerawanan terhadap banjir, maupun kerawanan terhadap erosi. 
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