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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Lahan merupakan bagian dari permukaan bumi atau lapisan bumi 

yang terletak di bagian terluar bumi dan merupakan benda alam yang 

mempunyai sifat seperti sifat biologi, kimia maupun fisik serta memiliki 

dimensi tiga seperti ruang dengan dimensi panjang, lebar, tinggi maupun 

kedalaman (Jayadinata, 1999). Berdasarkan pengertian mengenai lahan 

tersebut maka lahan tidak lepas dari fungsi lahan sebagai bagian bumi yang 

memiliki fungsi sosial ekonomi lahan, serta fungsi ruang. Lahan juga sangat 

penting bagi keberlangsungan hidup manusia, hal tersebut dikarenakan 

bahwa lahan merupakan tempat dimana manusia mampu melakukan 

aktivitas sehari hari.  

Permintaan kebutuhan akan lahan dipengaruhi oleh jumlah dari 

manusia serta aktivitas dari manusia itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan 

semakin tinggi jumlah populasinya maka kebutuhan akan lahan tersebut 

akan semakin meningkat. Selain itu pengaruh aktivitas dari manusia akan 

kebutuhan lahan misalnya terdapat aktivitas ekonomi, maupun sosial akan 

mempengaruhi permintaan lahan yang akan semakin bervariasi. Contohnya 

pada aktivitas pendidikan dimana di suatu daerah terdapat universitas, maka 

permintaan lahan disekitarnya akan semakin meningkat mengingat jumlah 

populasi yang tinggal di daerah tersebut juga meningkat. Selain itu 

kebutuhan lahan juga akan beragam misalnya untuk tempat tinggal, untuk 

kegiatan ekonomi seperti tempat makan dll. Peningkatan kebutuhan lahan 

yang beragam dapat menyebabkan penggunaan yang tidak sesuai sehingga 

mampu berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh sebab itu perlu 

memperhatikan Indeks Potensi Lahan (IPL).  

Indeks Potensi Lahan (IPL) dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah, hal tersebut dikarenakan agar 

terjadi kesinambungan antara peraturan peruntukan tata ruang di lapangan 
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dengan kondisi potensi yang ada. Penentuan kesesuaian antara RTRW dan 

IPL ini dengan memanfaatkan teknik Sistem Informasi Geografi (SIG) yaitu 

dengan melakukan pemetaan yang lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan melakukan survey langsung dilapangan. Keuntungan lain dari 

pemanfaatan SIG ini yaitu dalam metode ini mampu mengetahui data dari 

skala besar hingga kecil. Berdasarkan pemanfaatan SIG, untuk mengetahui 

kesesuaian ini dilakukan metode tumpang susun (Overlay). 

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang terus terjadi 

perkembangan baik dari segi kehidupan masyarakatnya maupun dari segi 

tata ruangnya. Peran dari Kota Yogyakarta sendiri yaitu sebagai pusat 

pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain itu Kota 

Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat perdagangan, 

hal tersebut dikarenakan di kota tersebut banyak objek wisata budaya 

sedangkan di sekitar Kota Yogyakarta terdapat banyak wisata alam, 

sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta setiap 

harinya. Banyaknya wisatawan menyebabkan perubahan tata ruang kota 

tersebut. Selain itu pertumbuhan penduduk yang menetap dari tahun ke 

tahun semakin meingkat, seperti yang terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta 

No  Tahun  Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 2016 417.744 

2 2017 422.732 

3 2018 427.498 

4 2019 431.939 

Sumber: BPS dalam Angka 2019 

Berdasarkan tabel jumlah penduduk Kota Yogyakarta tersebut 

diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami 

peningkatan. Dampak yang ditimbulkan dengan meningkatnya jumlah 

penduduk ini yaitu terjadinya peningkatan permintaan lahan dan terjadinya 

alih fungsi perubahan pemanfaatan lahan. Berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistika menunjukkan bahwa terjadi perubahan penggunaan lahan di 
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Kota Yogyakarta. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel perubahan 

penggunaan lahan dibawah ini: 

Tabel 1.2. Perubahan Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta 

No 
Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta (Hektar) 

2014 2015 2016 

Lahan Pertanian 242.938 242.246 241.113 

Lahan Non Pertanian 75.642 76.334 77.467 

Jumlah 318.580 318.580 318.580 

Sumber: Badan Pusat Statistika 

Berdasarkan tabel perubahan penggunaan lahan di Kota Yogyakarta 

menunjukkan bahwa lahan yang digunakan sebagai pertanian mengalami 

penurunan dan lahan yang dimanfaarkan sebagai lahan non pertanian 

mengalami peningkatan. Banyaknya permintaan terhadap lahan dapat 

menyebabkan perkembangan perkotaan disekitar Yogyakarta. 

Perkembangan ini melewati batas batas administrasi Kota Yogyakarta 

sehingga menyebabkan difusi keruangan di sekitar Yogyakarta. 

Perkembangan daerah di sekitar Yogyakarta ini disebabkan oleh adanya 

kawasan pendidikan, perumahan dan jasa yang berkembang termasuk dalam 

administrasi Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman (Faizah, 2013). 

Pembatasan daerah perkembangan dari Kota Yogyakarta menggunakan 

acuan dari penelitian Huriati tahun 2008 dimana wilayah perkembangan dari 

Kota Yogyakarta meliputi beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul dan 

Kabupaten Sleman. Kabupaten Bantul sendiri terdiri dari Kecamatan 

Kasihan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan 

Piyungan. Kecamatan Sewon, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pleret, 

Kecamatan Bantul dan Kecamatan Jetis. Sedangkan Kabupaten Sleman 

terdiri dari Kecamatan Sleman, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, 

Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan 

Godean, Kecamatan Gamping, Kecamatan Berbah dan Kecamatan Kalasan.  

Perkembangan yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan 

daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta mendapatkan 
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banyak pengaruh, salah satunya dampak dari pemanfaatan lahan. dalam 

sebuah penelitian Yunus (2001) menunjukkan adanya gejala pengurangan 

lahan persawahan yang terdapat di daerah pinggiran Kota Yogyakarta. hal 

tersebut ditunjukkan bahwa 11 desa di perbatasan Kota Yogyakarta secara 

administrasi yang merupakan daerah di Kabupaten Bantul dan Kabupaten 

Sleman mengalami perubahan luas lahan agraris menjadi non agraris dengan 

kecepatan perubahan sebesar 0,6-0,7 ha pertahun dalam periode 1987-1996. 

Tingginya pemanfaatan lahan yang berada di daerah Kota Yogyakarta 

maupun disekitar yang terdampak kekotaannya menyebabkan lahan tersebut 

berubah menjadi lahan kritis. Lahan kritis merupakan lahan yang 

mengalami kerusakan baik kerusakan fisik, biologi maupun kimia akan 

membahayakan fungsi hidrologi, pertanian maupun permukiman. 

Pemanfaatan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi lahan 

serta mengacu pada peraturan yang ada. 

Peraturan terkait pemanfaatan lahan yakni RTRW atau Rencana Tata 

Ruang Wilayah diperlukan kesinkronan terhadap potensi lahan yang ada. 

Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dapat dilakukan secara optimal. 

Oleh sebab itu penelitian yang berjudul “Analisis Indeks Potensi Lahan 

Daerah Perkembangan Kota Yogyakarta” perlu dilakukan. 

1.2. Perumusan Masalah 

Indeks Potensi Lahan perlu diperhatikan di suatu daerah agar lahan 

tersebut dapat digunakan secara optimal serta perencaaan tata ruang yang 

dilakukan oleh pemerintah juga dapat berjalan dengan baik. Pemetaan 

Indeks Potensi Lahan Daerah Perkembangan Kota Yogyakarta dapat 

dilakukan dengan menggunakan data spasial yang digunakan sebagai 

parameter dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geospasial 

(SIG). Penggunaan Sistem Informasi Geospasial ini bertujuan agar 

pemetaan dan analisisnya dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Analisis 

Indeks Potensi Lahan Daerah Perkembangan Kota Yogyakarta ini nantinya 

dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah setempat.  Dengan 
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demikian, permasalahan yang akan diteliti pada penelitian in 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? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis tingkat Indeks Potensi Lahan Daerah Perkembangan Kota 

Yogyakarta. 

2. Menganalisis tingkat kesesuaian kelas Indeks Potensi Lahan dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah Perkembangan Kota 

Yogyakarta. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan informasi terkait tingkat potensi lahan Daerah 

Perkembangan Kota Yogyakartadan  sebaran potensi lahannya yang 

dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan Rencana Tata Ruang 

Wilayah. 

2. Digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait dalam 

pembuatan peta rencana detail tata ruang dimasa yang akan datang 

sehingga RTRW mampu sesuai dengan indeks potensi lahan yang ada 

dan pemanfaatannya mampu optimal. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

1.5.1.1.Lahan 

Pengertian terkait lahan meliputi seluruh kondisi lingkungan dan tanah 

yang menjadi salah satu bagiannya. Menurut Ritohardoyo, Su(2013), makna 

lahan sebagai berikut: 

a. Lahan merupakan bentang yang ada dipermukaan bumi yang mampu 

bermanfaat bagi manusia yang sudah ataupun yang belum dikelola. 
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b. Lahan biasanya terkait dengan permukaan bumi dengan segala faktor 

yang mempengaruhi yang terdiri dari letak, kesuburan, lereng dan 

lainnya. 

c. Lahan terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor topografi, iklim, geologi, 

tanah maupun penutup vegetasi. 

d. Lahan merupakan salah satu bagian di permukaan bumi dan segala 

faktor yang mempengaruhinya. 

e. Lahan merupakan permukaan bumi yang mempunyai manfaat bagi 

kehidupan manusia yang terbentuk secara kompleks oleh beberapa 

faktor baik faktor fisik maupun nonfisik yang ada didalamnya. 

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa lahan merupakan 

salah satu sumber daya alam yang mempunyai peran penting bagi manusia, 

mengingat kebutuhan manusia untuk melangsungkan hidupnya sangat tinggi 

baik untuk kegiatan kehidupan sosio-ekonomik maupun sosio-budayanya. 

Lahan juga memiliki pengertian yaitu bagian dari bentang alam yang 

mencakup pengertian fisik yang meliputi iklim, topografi/relief, hidrologi 

maupun keadaan vegetasi yang mampu berpengaruh terhadap penggunaan 

lahan (FAO, 1976) dalam Tupi, Rio Diharho (2014). 

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan 

merupakan tanah yang memiliki ciri kemampuan maupun sifatnya beserta 

segala sesuatu yang terdapat diatasnya termasuk didalamnya yang berupa 

kegiatan manusia dalam proses memanfaatkan lahan. Lahan yang baik 

memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk 

meningkatkan kualitas dalam kehidupannya. 

Fungsi lahan menurut FAO (1995) dalam Djayanegara A (2013) 

terdiri dari banyak fungsi, diantaranya: 

a. Fungsi produksi 

Fungsi ini merupakan basis dari penunjang kehidupan, melalui 

produksi dapat digunakan sebagai penyedia baik makanan, pakan 

ternak, serat, bahan bakar kayu maupun bahan-bahan biotik lainnya 
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yang mampu bermanfaat bagi manusia baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

b. Fungsi lingkungan biotik 

Lahan merupakan basis bagi tingkat keragaman yang ada di daratan, 

yang berarti mampu menyediakan habitat dan plasma nutfah bagi 

tumbuhan, hewan dan jasad mikro yang berada di atas maupun 

didalam permukaan tanah. 

c. Fungsi pengatur iklim 

Lahan dan penggunaannya merupakan sumber dan rosot gas rumah 

kaca yang mampu menentukan neraca energi global yang berupa 

pantulan, serapan dan transformasi dari energi radiasi matahari dan 

daur hidrologi global. 

d. Fungsi hidrologi 

Lahan mampu mengatur simpanan dan aliran sumberdaya air tanah 

dan air permukaan serta mampu mempengaruhi kualitas dari hidrologi 

tersebut. 

e. Fungsi penyimpanan 

Lahan merupakan sumber dari berbagai bahan mentah dan mineral 

yang mampu dimanfaatkan oleh manusia. 

f. Fungsi ruang kehidupan 

Lahan mampu menyediakan sarana fisik yang mampu digunakan 

sebagai tempat tinggal manusia, maupun industri dan aktivitas sosial 

seperti olahraga dan rekreasi. 

g. Fungsi pengendali sampah dan polusi 

Lahan memiliki fungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga dan 

mampu mengubah senyawa-senyawa yang berbahaya. 

h. Fungsi peninggalan dan penyimpanan 

Lahan dapat berfungsi sebagai media untuk menyimpan maupun 

melindungi benda-benda bersejarah dan sebagai sumber informasi 

terkait kondisi iklim dan penggunaan lahan di masa lalu. 

i. Fungsi penghubung spasial 
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Lahan mampu menyediakan ruang yang berguna untuk transportasi 

manusia, masukan dan produksi serta untuk pemindahan tumbuhan 

serta binatang antar daerah. 

Sifat-sifat lahan merupakan keadaan unsur-unsur lahan yang dapat 

diukur atau diperkirakan seperti tekstur tanah, struktur tanah, jumlah curah 

hujan, temperatur maupun jenis vegetasi (Sartohadi dkk 2012). Sifat-sifat 

lahan ini menentukan dan mempengaruhi perilaku lahan yaitu bagaimana 

ketersediaan air, peredaran udara, perkembangan akar, kepekaan erosi 

maupun ketersediaan unsur hara. 

1.5.1.2.Potensi Lahan 

Potensi merupakan serangkaian dari kemampuan, kesanggupan, 

kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan yang bisa 

dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Lahan yang berpotensi 

merupakan sebidang lahan yang dapat menghasilkan produk-produk secara 

optimal per tahun per satuan luas (Chandranegara, 2014). Adapun lahan 

potensial memiliki ciri ciri sebagai berikut; 

1. Bentuk topografi yang hampir datar 

2. Mempunyai kedalaman yang efektif dimana kedalamannya lebih 

dari 100 m 

3. Umumnya mempunyai drainase baik 

4. Mudah untuk diolah 

5. Mempunyai kapasitas untuk menahan air yang baik 

6. Subur dan responsif terhadap pemupukan 

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

1.5.1.3.Perkembangan Kota 

Perkembangan sebuah perkotaan ditandai berkurangnya lahan kosong 

didalam sebuah kota tersebut. Hal tersebut disebabkan dengan adanya 

pertambahan jumlah dari penduduk yang terdapat di daerah kota dan 

kemudian berpengaruh terhadap semakin tingginya kebutuhan akan ruang 

terlebih pada permukiman. 
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Perkembangan kota ditinjau dari prosesnya terdapat 2 bentuk yang 

dilihat dari fisiknya yakni proses perkembangan secara horisontal dan 

proses secara vertikal. Perkembangan spasial secara horisontal terbagi lagi 

menjadi 2 jenis yakni secara sentrifugal dan sentripetal. Perkembangan 

sentrifugal merupakan proses dari bertambahnya ruang dari perkotaan yang 

sudah dibangun dan kemudian mengambil ruang yang terdapat di daerah 

pinggiran kota. Sedangkan perkembangan sentripetal merupakan proses 

berkembangnya bangunan yang terjadi di bagian dalam kota.  

Berdasarkan studi perkembangan kota, terdapat 3 macam dampak dari 

perkembangan daerah pinggiran perkotaan yaitu perkembangan memanjang, 

perkembangan lompat katak, dan perkembangan konsentris. Perkembangan 

perkotaan ini juga memiliki pengaruh terhadap transformasi spasial maupun 

budayanya. Semakin mendekati daerah terbangun maka akan semakin 

banyak sifat kekotaan yang terlihat.  

1.5.1.4.Indeks Potensi Lahan (IPL) 

Indeks Potensi Lahan (IPL) merupakan usaha penilaian lahan guna 

menghasilkan suatu lahan untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan potensi 

lahannya. Pembuatan indeks potensi lahan ini dilakukan dengan 

mengelompokkan lahan ke dalam beberapa kategori berdasarkan parameter 

pembanding dari kualitas lahan yang bertujuan agar dapat dilakukan 

klasifikasi kemampuan lahan (Dewi, 2014). Berdasarkan kajian IPL maka 

akan diperoleh lahan-lahan dengan berbagai klasifikasi potensinya bahwa 

lahan yang memiliki potensial merupakan suatu lahan yang dianggap 

sebagai lahan yang produktif. Indeks Potensi Lahan memiliki beberapa 

manfaat diantaranya: 

1. Mampu mengetahui nilai dari potensi lahan pada suatu kawasan 

serta mampu memberikan informasi yang dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan sehingga lahan mampu digunakan secara 

lebih efektif. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam kegiatan 

perencanaan. 
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3. Mendukung peruntukan pada penggunaan lahan untuk kesesuaian 

lahan. 

4. Sebagai penjuk kondisi lahan dalam suatu wilayah yang bertujuan 

untuk memanfaatkan lahan yang berkesinambungan. 

5. Mampu digunakan sebagai bahan perencanaan kualitas pertanian, 

perkebunan maupun kehutanan. 

1.5.1.5.Tata Ruang 

Menurut D.A Trisnaadmidjaja, ruang merupakan wujud fisik dari 

suatu wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan 

tempat bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan di kehidupannya dalam 

suatu kualitas kehidupan yang layak. Tata ruang merupakan wujud struktur 

ruang dan pola ruang. Sedangkan penataan ruang merupakan suatu sistem 

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang serta pengendalian 

dari pemanfaatan ruang.  

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

dikatakan bahwa penataan ruang dilakukan berdasarkan asas sebagai 

berikut: 

1. Keterpaduan 

2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan 

3. Keberlanjutan 

4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan 

5. Keterbukaan 

6. Kebersamaan dan kemitraan 

7. Perlindungan kepentingan umum 

8. Kepastian hukum dan keadilan 

9. Akuntanbilitas 

1.5.1.6.Sistem Informasi Geografi 

Sistem informasi geografis merupakan sistem yang berbasis 

komputer yang berfungsi uuntuk melakukan pengelolaan, penyimpanan, 

pemrosesan, manipulasi, analisis maupun penayangan data yang dilakukan 
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secara spasial terkait dengan permukaan bumi (Demers, 1997 dalam 

Prahasta, 2015). 

SIG mempunyai kemampuan yang digunakan untuk 

menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bui, kemudian 

menghubungkannya serta menganalisis dan akhirnya memetakan hasilnya. 

Data yang diolah pada SIG ini yakni data spasial yang mempunyai orientasi 

geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu 

sebagai dasar dari referensinya sehingga aplikasi SIG mampu menjawab 

berbagai pertanyaan seperti kondisi, lokasi, pola maupun pemodelan. 

SIG dapat diuraikan menjadi beberapa sub-sistem yakni sebagai berikut: 

1. Data Input 

Sub-sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan, mempersiapkan dan 

menyimpan data spasial serta atributnya dari berbagai sumber. Sub-

sistem ini yang bertanggungjawab dalam mengkonversikan atau 

mentransformasikan format-format data asli ke dalam format yang dapat 

digunakan dalam perangkat pengolahan data SIG. 

2. Data Output 

Tugas dari sub-sistem ini mampu menampilkan atau menghasilkan 

keluaran atau hasil eksporting baik seluruh atau sebagaian basis data 

baik dalam bentuk softcopy, maupun hardcopy yang berupa tabel, 

grafik, report maupun peta. 

3. Data Management 

Sub-sistem ini mempu mengorganisasikan baik data spasial maupun 

tabel-tabel atribut terkait suah basis data sehingga mampu mudah untuk 

dikerjaan atau di edit kembali. 

4. Data Manipulation & Analysis 

Sub-sistem ini mampu menentukan informasi-infoemasi yang dapat 

dihasilkan oleh SIG. Selain itu mampu melakukan manipulasi baik 

evaluasi maupun penggunaan fungsi-fungsi dan operator matematis dan 

logika serta pemodelan data yang mempu menghasilkan informasi yang 

diharapkan. 
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Gambar 1.1. Sub-sistem SIG 

Jenis dari data Sig yaitu data spasial dan data atribut. Perbedaan dari 

kedua data tersebut yaitu 

A. Data Spasial 

Data spasial merupakan data yang mempunyai referensi 

geografis atas representasi objek di muka bumi. Data spasial 

umumnya berdasarkan peta yang berisikan hasil interpretasi dan 

proteksi seluruh fenomena yang berada di bumi. Peta tidak hanya 

merepresentasikan mengenai objek-objek yang ada di muka bumi 

namun peta berkembang mampu merepresentasikan objek di atas 

muka bumi maupun di bawah permukaan bumi. Perolehan data spasial 

dapat dari berbagai sumber dan berbagai format. Sumber data spasial 

dapat mencakup data grafis, peta analog, foto udara, citra satelit, 

survey lapangan maupun pengukuran. Penyajian data spasial dapat 

berbagai macam yaitu: 

a. Model vektor 

Model vektor mampu menampilkan, menempatkan, menyimpan 

data dengan menggunakan titik-titik, garis-garis maupun kurva 

atau poligon yang beserta dengan atributnya. Bentuk model 

vektor ini didefinisikan oleh sistem koordinat kartesius dua 

dimensi (x,y). Informasi dari objek-objek ini berupa titik, garis 

dan poligon. Titik (point) merepresentasikan objek spasial yang 

tidak memiliki dimensi luas muapun panjang. Contohnya titik 

ketinggian, dan titik sampel. Garis (line) merepresentasikan 
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objek yang memiliki dimensi panjang namun tidak memiliki 

luas misalnya jaringan jalan, dan garis kontur. Poligon 

merepresentasikan fitur spasial yang memiliki panjang dan lebar 

sehingga dapat diketahui luasnya. Contohnya penggunaan lahan. 

b. Model raster 

Model raster dapat menampilkan, maupun menyimpan data 

spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel 

yang membentuk grid. Piksel merupakan unit dasar yang 

digunakan untuk menyimpan informasi secara eksplisit. Model 

raster juga memberikan informasi spasial apa saja yang terjadi 

dimana saja dalam bentuk gambaran yang digeneralisasi. 

Dengan menggunakan model raster, data geografi ditandai oleh 

nilai-nilai elemen matriks dari suatu objek yang berbentuk titik, 

garis maupun bidang. 

B. Data Atribut 

Data atribut merupakan data yang mendeskripsikan karakteristik 

yang dikandung pada suatu objek data dalam peta. Data atribut dapat 

berupa foto, narasi maupun data data numerik. Data atribut ini dapat 

berupa data kalitatif dan kuantitatif.  

Komponen yang membangun SIG antara lain 

1. Komponen Masukan Data 

Kompenen ini mampu merubah data dari berbagai bentuk dan 

sumber sehingga mampu digunakan dalam SIG. Sumber datanya 

dapat berupa peta, foto udara, citra satelit, data lapangan maupun 

data tabel.  

2. Komponen Pengolahan Data 

Komponen ini berupa fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk 

menyimpan atau menimbun data yang sebelumnya terdapat di 

data arsip. Komponen ini mampu untuk menambah, mengurangi 

atau memperbaharui data.  

3. Komponen Manipulasi dan Analisis Data 
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Komponen ini mampu mengubah format dan memperoleh 

parameter sehingga fungsi manipulasi dan analisis data 

membedakan informasi yang terdapat di SIG. 

4. Komponen Keluaran Data 

Komponen ini merupakan hasil analisis data spasial secara 

kualitatif maupun kuantitatif. Komponen ini dapat berupa peta, 

tabek maupun data statistik lainnya. 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Hidayati dan Toyibullah (2011) melakukan penelitian dengan judul 

“Kajian Indeks Potensi Lahan Terhadap Pemanfaatan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Sragen”. 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah (1) Mengaplikasikan peranan SIG 

untuk menentukan indeks potensi lahan dan sebaran potensi sumberdaya 

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

terhadap indeks potensi lahan di Kabupaten Sragen. Metode yang digunakan 

yaitu dengan menggunakan pengharkatan atau skoring berjenjang dan 

overlay terhadap parameter yang digunakan. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat tambahan data berupa Peta 

Rencana Tata Ruang Wilayah yang nantinya akan dijadikan acuan potensi 

lahan yang ada sudah sesuai dengan rencana tata ruangnya. Hasilnya 

menunjukkan Kabupaten Sragen memiliki IPL dengan kriteria kelas sangat 

tinggi di sebagian Kecamatan Plupuh, Kecamatan Sambungmacan dan 

diantara Kecamatan Sidoharjo, Gesi dan Sukodono dengan luas 13.85 km
2
. 

Sedangkan IPL kriteria rendah terdapat di Kecamatan Tangen, Jenar, 

Mondokan dan sebagian Kecamatan Samnirejo Sukodono, Miri dan 

Sumberlawang dengan luas 196.26 km
2
. Berdasarkan hasil evalusi antara 

RTRW terhadap IPL menunjukkan lokasi yang sesuai 786,27 km
2
 

sedangkan lokasi yang tidak sesuai seluas 155.28 km
2
.  

Amalia (2019) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Indeks 

Potensi Lahan (IPL) Kabupaten Sleman”. tujuan dari penelitian ini yaitu (1) 

Mengetahui tingkat Indeks Potensi Lahan di Kabupaten Sleman, (2) 
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Mengetahui sebaran Indeks Potensi Lahan di Kabupaten Sleman, dan (3) 

Mengetahui perbandingan kelas Indeks Potensi Lahan dengan penggunaan 

lahan eksisting di Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan yaitu metode 

survei yang bertujuan untuk mengetahui kondisi parameter-parameter 

penyusun Indeks Potensi Lahan (IPL). Parameter yang digunakan 

diantaranya kemiringan lereng, jenis tanah, dan kerawanan bencana erosi, 

hidrologi dan litologi. Metode analisis data yang digunakan yaitu tumpang 

susun terhadap parameter tersebut dan hasilnya kemudian akan 

dibandingkan dengan penggunaan lahan. Hasilnya menunjukkan bahwa 

terdapat 5 kelas IPL yaitu sangat rendah, remdah, sedang, tinggi dan sangat 

tinggi. Tingkal IPL di Kabupetan Sleman didominasi oleh tingkat tinggi 

dengan luasan sebesar 40784,79 Ha yang hampir tersebar di semua 

kecamatan di Kabupaten Sleman. Tingkat IPL sangat tinggi memiliki 

luasam 6683,66 Ha. Tingkat IPL sedang dengan luasan 5431,99 Ha, indeks 

potensi sangat rendah sebesar 3172.57 Ha dan tingkat indeks potensi rendah 

seluas 1540,68 Ha.  
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Tabel 1.3. Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Hidayari dan 
Toyibullah (2011) 

Kajian Indeks Potensi 
Lahan Terhadap 
Pemanfaatan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
Menggunakan Sistem 
Informasi Geografis Di 
Kabupaten Sragen 
 

Mengaplikasikan 

peranan 
Sistem Informasi 
Geografis untuk 
penentuan indeks 

potensi 
lahan dan sebaran 

potensi 
sumberdaya lahan dan 
Mengetahui kesesuaian 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah terhadap indeks 
potensi lahan di 
Kabupaten Sragen 
 

Pengharkatan (skoring) 
kuantitatif berjenjang 

dan 
tumpang susun 

(overlay) 
terhadap parameter 
parameter yang telah 
ditentukan 
 

 

1. Kabupaten Sragen 

memiliki Indeks. Potensi 

Lahan dengan kriteria kelas 
sangat tinggi dengan luas 

13,85 km2 (1,47 %) dan 

Indeks Potensi Lahan  
kriteria rendah seluas 

196,26 km (20,84%). 
2.  Berdasarkan hasil evaluasi 

Peta Tata Guna Lahan 

dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Sragen 
tahun 2010 – 2030 

terhadap Indeks Potensi 

Lahan yaitu: lokasi yang 

sesuai 
seluas 786,27 km2 (83,50 

%),  sedangkan lokasi yang 

tidak sesuai seluas 155,28 

km2 (16,49%). 
 

2  Amalia (2019) Aplikasi Sistem 
Informasi Geografis 
Untuk Analisis Indeks 
Potensi Lahan (IPL) 
Kabupaten Sleman 

1. Mengetahui tingkat 
Indeks Potensi Lahan 
(IPL) di Kabupaten 
Sleman. 

2. Mengetahui sebaran 
Indeks Potensi Lahan 

Pengharkatan (skoring) 
kuantitatif berjenjang 

dan 
tumpang susun 

(overlay) 
terhadap parameter 

1. Indeks Potensi Lahan 

(IPL) di Kabupaten 

Sleman dibagi menjadi 5 
kelas yaitu : Indeks 

Potensi Lahan 
(IPL) dengan kelas sangat 
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(IPL) di Kabupaten 
Sleman. 

3. Mengetahui 
perbandingan Indeks 
Potensi Lahan (IPL) 
dengan penggunaan 
lahan eksisting di 
Kabupaten Sleman 

 

parameter yang telah 
ditentukan. 
 

rendah, rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat 
tinggi. 

2. Tingkat Indeks Potensi 

Lahan (IPL) tinggi paling 

tersebar di hampir 

seluruh 
kecamatan. Tingkat 

Indeks Potensi Lahan 

(IPL) sangat tinggi 

banyak terdapat di 

Kabupaten Sleman sisi 
selatan. Tingkat Indeks 

Potensi Lahan (IPL) 

sedang banyak terdapat di 
Kabupaten Sleman sisi 

utara dan tenggara. 

Tingkat Indeks Potensi 
Lahan (IPL) sangat  

rendah banyak  terdapat 

di Kabupaten Sleman sisi 

utara 
dan sebagian kecil di sisi 

tenggara. Tingkat Indeks 

Potensi Lahan (IPL) 
rendah memiliki luasan 

ersebar di sebagian 

wilayah lereng Gunung 
Merapi 
 

3 Novitasari (2014) Aplikasi Sistem Mengetahui sebaran Pengharkatan (skoring) Kabupaten Magelang 
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 Informasi Geografis 
untuk Pemetaan Indeks 
Potensi Lahan di 
Kabupaten Magelang 
Tahun 2014 
 

Indeks Potensi Lahan 
(IPL) di Kabupaten 
Magelang menggunakan 
SIG berdasarkan faktor 
faktor yang 
mempengaruhi potensi 
lahan 
1.  

kuantitatif berjenjang 

dan 
tumpang susun 

(overlay) 
terhadap parameter 
parameter yang telah 
ditentukan. 
 

terdapat 4 kelas IPL yaitu 

sangat rendah dengan luas 

71,60 km2, rendah dengan 

dengan luas 71,60 km2, 
sedang dengan luas 26,45 

km2, dan tinggi dengan luas 

65,44 km2. 
1.  
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1.6. Kerangka Penelitian 

Daerah-daerah yang termasuk perkotaan terjadi alih fungsi lahan yang 

besar dimana lahan yang tidak terbangun semakin menipis dikarenakan 

telah dialih fungsikan menjadi lahan terbangun. Pemanfaatan lahan tersebut 

harus disesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh pemerintah yaitu 

Rencana Tata Ruang Wilayah, agar pemanfaatannya mampu sesuai dengan 

rencana tata ruang yang ada. 

Indeks Potensi Lahan (IPL) digunakan untuk mengetahui tingkat 

potensi dari suatu lahan. Nilai Indeks Potensi Lahan yang semakin tinggi 

menunjukkan potensi lahan tersebut juga semakin tinggi. Perencanaan 

RDTR yang disusun oleh pemerintah setempat diharapkan mempu 

memperhatikan potensi lahan yang ada. Pemetaan Indeks Potensi Lahan 

(IPL) dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai parameter diantaranya 

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

Lahan yang berada di kemiringan lereng yang curam akan semakin 

rendah potensinya dikarenakan lahan tersebut memiliki kerawanan bencana 

yang tinggi, selain itu lahan yang terdapat di kemiringan lereng yang curam, 

tidak dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Litologi berhubunga 

dengan batuan penyusun dimana litologi yang memiliki potensi tinggi yaitu 

aluvium. Jenis tanah yang memiliki potensi tinggi yaitu aluvial coklat dan 

mediteran. Hal tersebut dikarenakan jenis tanah aluvial coklat mengandng 

mineral yang mempu menyerap air dan dapat dimanfaatkan untuk pertaian 

dikarenakan teksturnya yang lembut dan akan mudah untuk dimanfaatkan.  

Faktor pembatas pada Indeks Potensi Lahan ini yaitu kerawanan 

banjir. Faktor pembatas tersebut diguakan karena meskipun jenis tanahnya 

subur namun rawan terhadap bencana banjir maka tingkat IPL akan semakin 

rendah. Semakin tinggi nilai IPL maka potensi lahan juga akan semakin 

tinggi. Mengetahui IPL di lapangan diperlukan survei lapangan untuk 

validasi dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi.  

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan : 

1. Terjadinya peningkatan penduduk yang cukup signifikan di 

Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun dan berdampakpada 

daerah di sekitarnya 

2. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah menyebabkan pemanfaatan di Kota 

Yogyakarta kurang maksimal. 

Parameter Indeks Potensi Lahan 

1. Kemiringan Lereng 

2. Geologi 

3. Jenis Tanah 

4. Hidrologi 

5. Kerawanan Bencana 

Indeks Potensi 

Lahan (IPL) 

Rencana Detail Tata 

Ruang 

Perbandingan Indeks Potensi Lahan (IPL) Terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah 
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1.7. Batasan Operasional 

1.7.1. Lahan merupakan daerah di permukaan bumi yang memiliki sifat sifat 

tertentu yang meliputi biosfer, atmesfer, tanah, hidrologi, populasi 

tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang 

yang memiliki pengaruh yang berarti terhadap fungsi fungsi lahan pada 

masa sekarang dan masa yang akan datang (Sitorus, 2005) 

1.7.2. Indeks Potensi Lahan merupakan evaluasi yang dilakukan dengan cara 

mengelompokkan lahan ke dalam kategori berdasarkan parameter agar 

dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan (Dewi, 2014) 

1.7.3. Kemiringan Lereng merupakan sudut antara bidang datar yang 

dipermukaan bumi terhadap suatu garis yang kemudian ditarik dari titik 

terendah sampai titik tertinggi pada bentuklahan yang merupakan satu 

kesatuan (Santoso, dkk. 2004 dalam Kurnia dkk. 2004) 

1.7.4. Litologi merupakan batuan penyusun berdasarkan karakteristiknya 

seperti warna, komposisi dan ukuran butir (Bates dan Jackson, 1995 

dalam Kurnia,dkk. 2004) 

1.7.5. Tanah merupakan material yang berupa agregat minerat yang tidak 

tersementasi satu sama lain dari dari bahan organik yang melapuk 

disertai zat cair dan gas yang mengisi ruang kosong diantaranya (Das, 

1995 dalam Kurnia, dkk. 2004) 

1.7.6. Hidrologi merupakan distribusi air di bumi baik diatas maupun di bawah 

permukaan bumi yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia air serta 

reaksinya terhadap lingkungan 

1.7.7. Kerawanan Bencana merupakan dampak atau kerugia yang akan 

diperolah yang diakibatkan oleh bencana. 

 


