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ABSTRAK 

 

Lahan merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk pengembangan usaha 

pertanian. Potensi lahan memiliki arti penting dalam pengolahan lahan dan 

pemanfaatannya. Pemanfaatan lahan sebaiknya sesuai dengan potensi lahan yang 

dimiliki. Penelitian ini menggunakan lima parameter dalam menentukan Indeks 

Potensi Lahan (IPL) yaitu kemiringan lereng, litologi, jenis tanah, curah hujan dan 

kerawanan bencana banjir. Penelitian ini menggunakan metode pengharkatan dan 

metode tumpang susun. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peta indeks 

potensi lahan Kabupaten Pidie Jaya. Peta tersebut menyajikan lima kelas potensi 

lahan yang terdiri dari kelas sangat rendah, kelas rendah, kelas sedang, kelas 

tinggi, dan kelas sangat tinggi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa daerah 

dengan potensi lahan sangat rendah yaitu sebesar 38,19%, daerah dengan potensi 

lahan rendah yaitu sebesar 35,22%, daerah dengan potensi lahan sedang yaitu 

sebesar 25,89%, daerah dengan potensi lahan tinggi yaitu sebesar 0,23% dan 

daerah dengan potensi lahan sangat tinggi yaitu sebesar 0,47%. Kecamatan 

dengan indeks potensi lahan sangat tinggi yang terluas di Kabupaten Pidie Jaya 

terdapat di Kecamatan Bandar Baru dengan luas 243,43 ha. 

 

Kata kunci: potensi lahan, Sistem Informasi Geografis, pengharkatan, tumpang 

susun 
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ABSTRACT 

 

Land is a natural resource required for agricultural development. Potential area 

has significance management in cultivation and utilization. Utilization of land use 

should be appropriate to the potential of land. This research uses five parameters 

in determining land Potential Index (IPL) including slope, lithology, type of soil, 

rainfall and vulnerability to flooding. This research uses scoring method and 

method of overlaying. The results obtained from this research are maps of land 

potential index of Pidie Jaya district. The map presents a potential five classes of 

land consisting of very low grade, low grade, medium grade, high grade and very 

high grade. The result showed that the potential land of the regions with very low 

grade, about 38.19%, potential land area with low grade about 35.22%, land area 

with medium potential about 25.89%, an area with high land potential is about 

0.23%, and the area with the potential land is very high grade about 0.47%. The 

widest districts which have very high grade index of potential land in Pidie Jaya is 

Bandar Baru sub-district which area is about 243.43 ha. 

 

Keywords: Potential land, Geographic Information Systems, Scoring, Overlaying 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

Lahan merupakan sumber daya alam dibutuhkan untuk pengembangan 

usaha pertanian. Semakin banyaknya usaha pertanian maka semakin meningkat 

pula jumlah kebutuhan lahan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. 

Lahan yang berpotensi memiliki arti penting dalam pengolahan dan pemanfaatan 

yang baik sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki. Setiap lahan memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perlu pemahaman yang lebih 

mendalam tentang potensi lahan untuk pemanfaatan lahan.  

Lahan yang berpotensi merupakan salah satu modal dasar pembangunan 

yang harus dikelola dan diarahkan penggunaannya dengan sebaik-baiknya. 

Definisi sebidang lahan berdasarkan geografis dapat diartikan sebagai suatu 

daerah permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi tanah, populasi 

tanaman dan binatang hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa sekarang 

sampai pada tingkat tertentu. Sifat tersebut mempunyai pengaruh terhadap 

penggunaan lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang 

(Desaunettes, 1977). Dengan demikian setiap makhluk hidup pasti membutuhkan 

lahan untuk tumbuh dan berkembang, berbagai aktivitas manusia di dalam ruang 

bumi ini tidak lepas dari fungsi lahan yang berbeda-beda. 

Penentuan indeks potensi lahan ini tentu akan lebih efisien jika disajikan 

dalam bentuk spasial. Batas-batas untuk tiap potensi lahan dapat diketahui dengan 

pasti pola keruangannya dan yang paling penting adalah posisi kesesuaiannya. 

Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang lebih efisien untuk dapat mengolah 

dan menganalisa data spasial dan data atribut yang berisi informasi lainnya untuk 

pembuatan peta indeks potensi lahan.  

Pada pemetaan indeks potensi lahan, Sistem Informasi Geografis (SIG) 

sangat membantu dalam penggabungan antara berbagai jenis peta yang berbeda 

menggunakan peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta litologi, curah hujan 

dan peta pendukung lainnya untuk membentuk pemetaan lahan pertanian. 

Pembuatan indeks potensi lahan di dalam SIG berdasarkan pemberian skor 
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terhadap parameter-parameter yang terkait, yang nilainya berdasarkan besaran 

pengaruh yang terhadap suatu jenis lahan, dengan menggunakan SIG maka proses 

pengambilan keputusan mengenai masalah spasial dapat dilakukan lebih mudah 

dan cepat (Chandranegara, 2014). 

Kabupaten Pidie Jaya merupakan kabupaten yang mayoritas penduduknya 

dengan mata pencaharian petani yang terletak di Provinsi Aceh. Sebagai daerah 

agraris maka mata pencarian utama penduduknya adalah sektor pertanian. 

Pembangunan sektor pertanian terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, karena keanekaragaman sumber pangan yang menjadi potensi besar. 

Pemetaan potensi lahan sangat diperlukan, karena dengan diketahuinya indeks 

potensi lahan sehingga dapat diprediksi rekomendasi pemanfaatan lahan yang 

sesuai, dan akhirnya mendapatkan lahan yang berpotensi untuk kemajuan 

kebutuhan daerah tersebut. Kabupaten Pidie Jaya merupakan wilayah pemekaran 

dari Kabupaten Pidie yang secara resmi disahkan pada tahun 2007. Pendapatan 

asli daerah terbesar berasal dari sektor pertanian, dengan masih banyaknya lahan 

yang bisa dimanfaatkan, sektor pertanian masih berpeluang besar untuk 

dikembangkan.  

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka analisis dan pemetaan indeks 

potensi lahan perlu dilakukan agar dapat dikelola berkelanjutan sesuai dengan 

fungsinya dalam waktu yang panjang agar dapat mengembangkannya untuk 

pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk melakukan 

analisis dan pemetaan indeks potensi lahan di Kabupaten Pidie Jaya. 

2. Bagaimana tingkat potensi lahan di Kabupaten Pidie Jaya. 

Penelitian ini mengambil batasan masalah yaitu melakukan analisis tingkat 

potensi lahan untuk lahan sawah. Keterbatasan informasi tentang potensi lahan di 

Kabupaten Pidie Jaya menyebabkan sebagian besar potensi sumber daya lahan 
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yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Maka dari itu dibutuhkan 

pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemetaan indeks potensi lahan.  

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui Indeks Potensi Lahan (IPL) di Kabupaten Pidie Jaya. 

2. Memetakan potensi lahan di Kabupaten Pidie Jaya menggunakan Sistem 

Informasi Geografis berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberikan informasi tentang sebaran potensi lahan untuk pemanfaatan 

lahan dan pengembangan wilayah dalam bidang pertanian di Kabupaten 

Pidie Jaya. 

2. Sebagai acuan bagi masyarakat daerah Kabupaten Pidie Jaya, khususnya 

sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya 

kaitannya untuk perencanaan lahan yang didasarkan terhadap indeks 

potensi lahan. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Lahan 

 Menurut Purwowidodo (1983) lahan merupakan suatu lingkungan fisik 

yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada 

batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Definisi lain 

juga dikemukakan oleh Arsyad (1989) yaitu lahan juga diartikan sebagai 

lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda 

yang memiliki pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk di dalamnya 

hasil dari aktivitas manusia baik di masa lalu maupun sekarang. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lahan dapat 

mencakup semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk aktivitas manusia 

dan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Lahan berbeda atau tidak serupa 

dengan tanah, karena lahan dapat berupa lautan, kolam, rawa, hutan dan 

sebagainya sesuai dengan peruntukan aktivitas di atasnya yang bernilai guna dan 

mempunyai nilai ekonomi. 

Menurut Rayes (2007), 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 budi daya kolam dan tambak ikan. 

b. Fungsi lingkungan biotik  

Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan (terrestrial) yang 

menyediakan habitat biologi bagi tumbuhan, hewan di atas dan di bawah 

permukaan tanah. 

c. Fungsi pengatur iklim  

Lahan dan penggunaannya merupakan sumber (source) dan menentukan 

energi global berupa pantulan, serapan dan transformasi dari energi radiasi 

matahari dan daur hidrologi global.  
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d. Fungsi air permukaan 

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumber daya 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 antara daerah terpencil dari 

suatu ekosistem alami. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan 

merupakan tanah dengan segala ciri, kemampuan maupun sifatnya beserta segala 

sesuatu yang terdapat di atasnya termasuk di dalamnya kegiatan manusia dalam 

memanfaatkan lahan. Lahan memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan 

oleh manusia dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya. 

2.1.1.  Lahan Pertanian   

 Lahan sebagai salah satu faktor produksi dari hasil pertanian yang menjadi 

tempat proses dan hasil produksi diperoleh. Dalam pertanian, terutama di negara 

kita faktor kesuburan tanah mempunyai kedudukan yang paling penting. Hal ini 

terbukti besarnya manfaat dari tanah dibandingkan dengan faktor-faktor produksi 

lainnya (Mubyarto, 1989). 
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Lahan dapat diartikan sebagai land settlemen yaitu suatu tempat atau 

daerah di mana penduduk berkumpul dan hidup bersama, di mana mereka dapat 

menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan 

mengembangkan hidupnya (Bintarto, 1977). Dengan demikian sangatlah jelas 

bahwa setiap makhluk hidup pasti membutuhkan lahan untuk tumbuh dan 

berkembang, berbagai aktivitas manusia di dalam ruang bumi ini tidak lepas dari 

fungsi lahan yang berbeda-beda. 

 Menurut Hoover (1972), terdapat pusat kota yang luas merupakan 

persyaratan bagi suatu transisi dari perekonomian agraria ke perekonomian yang 

maju. Selanjutnya dikatakan bahwa, dasar pokok dari pembangunan dan 

pencapaian yang mandiri merupakan transisi di mana aktivitas sekunder yang 

berperan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa peningkatan pendapatan yang 

dihasilkan dari suatu gabungan perubahan yaitu dari bertambah pentingnya sektor 

non pertanian dengan sektor pertanian yang makin berkurang peranannya. 

 Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah akan 

mendorong terjadinya peningkatan permintaan akan lahan untuk berbagai 

kebutuhan termasuk kebutuhan pertanian, industri jasa dan kegiatan lainnya. Oleh 

karena persediaan lahan tidak berubah dalam suatu wilayah maka dengan 

perubahan struktur ekonomi yang terjadi seperti yang terlihat terutama dalam 

wilayah persawahan, perubahan tersebut telah menggeser peranan sektor pertanian 

ke sektor industri jasa yang juga membutuhkan lahan untuk kegiatannya. Dalam 

keadaan demikian lahan-lahan pertanian akan mendapat tekanan permintaan untuk 

penggunaan lahan bagi kepentingan kegiatan di luar pertanian (Anwar, 1993).  

 

2.1.2.  Indeks Potensi Lahan 

Indeks potensi lahan adalah upaya penilaian lahan sesuai potensinya. 

Indeks potensi lahan merupakan proses yang berhubungan dengan lahan untuk 

kegunaan umum yang dinyatakan dengan angka.  
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Beberapa manfaat dari Indeks Potensi Lahan ini antara lain: 

- Untuk mengetahui nilai potensi lahan pada suatu kawasan serta memberikan 

informasi sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan, agar lahan 

dapat dipergunakan secara lebih efektif. 

- Penunjuk kondisi lahan di suatu wilayah yang bertujuan untuk kesejahteraan. 

- Mendukung peruntukan penggunaan lahan untuk kesesuaian lahan. 

- Sebagai bahan untuk perencanaan kualitas pertanian. 

Indeks potensi lahan dilakukan dengan pembagian kelas, yaitu evaluasi 

yang dilaksanakan dengan cara mengelompokkan lahan ke dalam beberapa 

kategori berdasarkan 5 parameter yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, litologi, 

curah hujan dan kerawanan bencana. Klasifikasi potensi lahan adalah 

pengelompokan lahan ke dalam satuan-satuan khusus menurut kemampuannya 

untuk penggunaan yang paling optimal dan perlakukan yang diberikan untuk 

dapat digunakan secara terus menerus. Oleh karena itu sistem klasifikasi lahan ini 

bertujuan mengelompokkan lahan yang dapat digarap menurut potensi dan 

penghambatnya untuk dapat berproduksi secara lestari. Sistem tersebut didasarkan 

pada faktor-faktor penghambat dan potensi bahaya lain yang masih dapat diterima 

dalam klasifikasi lahan (Sitorus, 1998). 

Potensi lahan dinyatakan dengan nilai angka yang disebut Indeks Potensi 

lahan (IPL). Besarnya indeks potensi lahan ditentukan oleh pengharkatan 5 faktor 

perhitungan formula rasional, berikut rumus perhitungan formula rasional 

(Hamranani, 2014) : 

 

Rumus : IPL = ( R + L + T + H) . B 

                                                                                            

Keterangan : 

IPL = Indeks Potensi Lahan  

R = Harkat Faktor kemiringan lereng 

L = Harkat Faktor litologi 

T = Harkat Faktor jenis tanah 

H = Harkat Faktor hidrologi 

B = Harkat kerawanan bencana atau pembatas 

 

Indeks Potensi Lahan (IPL) menyatakan potensi relatif lahan untuk 

kegunaan umum. Semakin tinggi nilai IPL maka semakin tinggi pula kemampuan 

lahan tersebut apabila digunakan untuk kegiatan pengolahan lahannya sehingga 
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dapat memberikan hasil yang optimal. Potensi lahan dapat digolongkan dengan 

menggunakan rumus (Nugroho, 2009) :  

 

     
 ilai  a   ilai  in

 umlah  ela 
 

 

Keterangan : ITK   = Interval Tingkat Kerentanan 

   Nilai Max  = Nilai tertinggi  

  Nilai Min = Nilai terendah 

  Jumlah Kelas = Jumlah keseluruhan kelas   

 

 

Berdasarkan rumus yang akan digunakan maka untuk menggunakan 

pendekatan IPL dibutuhkan minimal 5 buah data fisik yang diberi harkat dan 

diwujudkan secara spasial dalam peta tematik. Karakteristik lahan berdasarkan 

indeks potensi lahan dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel. 2.1. Karakteristik lahan berdasarkan Indeks Potensi Lahan 

Kelas Hambatan Karakteristik Lahan 

Kelas lahan 

dengan 

kemampuan 

yang sangat 

tinggi 

Lahan pada kelas ini 

mempunyai penghambat yang 

membatasi penggunaannya, 

sesuai untuk segala macam 

penggunaan pertanian. 

Kelas ini dicirikan oleh tanah 

datar, bahaya erosi kecil, solum 

dalam, umumnya berdrainase 

baik, mudah diolah, dapat 

menahan air dengan baik dan 

responsif terhadap pemupukan. 

Kelas lahan 

dengan 

potensi lahan 

tinggi 

Lahan dalam kelas ini 

mempunyai beberapa 

hambatan yang mempersempit 

pilihan tanaman atau 

memerlukan tindakan 

pengawetan lahan yang sedang. 

Kelas ini dicirikan oleh lereng 

berombak, bahaya erosi sedang, 

kedalaman tanah sedang agak 

dangkal, dan drainase sedang. 

Kelas lahan 

dengan 

kemampuan 

sedang 

Sesuai untuk segala usaha 

pertanian dengan hambatan 

ancaman kerusakan lebih besar 

dari pada kelas lahan tinggi. 

Kelas ini dicirikan dengan lereng 

agak miring, atau sangat peka 

terhadap bahaya erosi, drainase 

buruk, permeabilitas tanah 

sangat lambat, solum dangkal, 

kapasitas menahan air rendah, 

kesuburan tanah rendah dan 

tidak mudah diperbaiki.  
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Kelas lahan 

dengan 

kemampuan 

rendah  

Lahan ini dapat ditanami, 

tetapi pilihan tanaman yang 

dapat ditanam sangat terbatas. 

Dapat digunakan untuk 

berbagai jenis penggunaan 

pertanian dengan ancaman dan 

bahaya kerusakan yang lebih 

besar dari lahan. 

 

Kelas ini dicirikan dengan lereng 

curam, kepekaan terhadap erosi 

besar, kapasitas menahan air 

rendah, dan salinitas tinggi 

Kelas lahan 

dengan 

kemampuan 

sangat 

rendah 

Lahan ini biasanya tidak untuk 

dibudidayakan tetapi dijadikan 

sebagai kawasan lindung. 

Lahan ini dicirikan dengan 

bahaya erosi tinggi, dan sering 

mengalami banjir, tanah berbatu, 

dan tanah di daerah berawa yang 

sulit untuk proses drainase. 

(Sumber : Hamranani, 2014) 

 

Berikut ini merupakan tabel untuk penilaian harkat pada tiap parameter 

peta-peta yang dibutuhkan untuk membuat peta indeks potensi lahan: 

 

 Faktor Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng merupakan sudut rata-rata antara bidang datar di 

permukaan bumi terhadap suatu garis atau bidang miring yang ditarik dari titik 

terendah sampai titik tertinggi pada permukaan bumi terhadap suatu bentuk lahan. 

Harkat faktor kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

    Tabel 2.2. Harkat Faktor Kemiringan Lereng 

No. Kemiringan Lereng (%) Harkat 

1. Datar – landai (0 – 5) 5 

2. Berombak – bergelombang (5 – 15) 4 

3. Berbukit rendah (15 – 25) 3 

4. Berbukit (25 – 45) 2 

5. Bergunung (> 45) 1 

    (Sumber : Hamranani, 2014) 

 

 Faktor Litologi 

Harkat litologi berdasarkan pada jenis batuannya. Faktor litologi atau jenis 

batuan adalah salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai potensi 

lahan. Faktor batuan berpengaruh karena jenis-jenis batuan akan mempengaruhi 

bentuk lahan yang ada. Harkat faktor litologi dapat dilihat pada Tabel 2.3. 



10 
 

 

Tabel 2.3. Harkat Faktor Litologi 

No. Jenis Batuan Harkat 

1. Alluvium/coluvium 10 

2. Batuan piroklastik 8 

3. Batuan gamping 5 

4. Batuan beku masif 5 

5. Sedimen klastik berbutir kasar 5 

6. Sediment gampingan & metamorf 3 

7. Sedimen kalstik berbutir halus 2 

(Sumber : Hamranani, 2014) 

 

 Faktor Jenis Tanah 

Jenis tanah merupakan lapisan paling atas pada permukaan bumi, di mana 

jenis tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan kemampuan tanah 

seperti drainase permukaan dan infiltrasi tanah. Tanah memiliki peranan penting 

bagi penentuan indeks potensi lahan dikarenakan tanah menjadi wahana jelajah 

akar, menyediakan air, udara, dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. 

Harkat faktor jenis tanah dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4. Harkat Faktor Jenis Tanah  

No. Jenis Tanah Harkat 

1. Aluvial 5 

2. Andosol 4 

3. Podzol 3 

4. Litosol  2 

5. Regosol 1 

 (Sumber : Hamranani, 2014) 

 

 Faktor Curah Hujan 

Faktor curah hujan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap indeks 

potensi lahan, dikarenakan tingkat kandungan air dalam penilaian sebuah potensi 

lahan sangat diperlukan. Curah hujan yaitu jumlah air hujan yang turun pada suatu 

daerah dalam waktu tertentu. Tinggi rendahnya curah hujan akan berpengaruh 

terhadap kualitas lahan pertanian, daerah yang mempunyai curah hujan tinggi 

maka daerah tersebut lebih berpengaruh terhadap potensi lahan. Harkat faktor 

curah hujan dapat dilihat pada Tabel 2.5. 
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     Tabel 2.5. Harkat Faktor Curah Hujan 

No. Curah Hujan (mm/tahun) Harkat 

1. >4.000 4 

2. 3.000-4.000 3 

3. 2.000-3.000 2 

4. 1.000-2.000 1 

     (Sumber : Sari, 2014) 

 

 Faktor Kerawanan Bencana/Faktor Pembatas 

Faktor kerawanan bencana merupakan faktor penghambat dalam 

penentuan indeks potensi lahan. Wilayah yang memiliki kerawanan bencana 

banjir tinggi, memiliki harkat yang kecil, sedangkan wilayah yang tidak 

berpotensi bencana memiliki harkat yang besar. Harkat faktor banjir dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. Harkat faktor kerawanan banjir dapat dilihat pada     

Tabel 2.6. 

 

    Tabel 2.6. Harkat Faktor Kerawanan Bencana 

No. Kerawanan Banjir Harkat 

1. Tanpa 1,0 

2. Ringan  0,8 

3. Sedang 0,7 

4. Berat 0,6 

5. Sangat berat 0,5 

     (Sumber : Hamranani, 2014) 

 

2.2.  Sistem Informasi Geografis (SIG) 

 Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem yang digunakan untuk 

mengelola data geografis menjadi informasi yang berguna dan dapat di simpan 

yang berbasis komputer. Menganalisis objek-objek lokasi geografis sebagai 

karakteristik untuk dianalisis, mengumpulkan dan menyimpan adalah fungsi 

sistem informasi geografis. Oleh karena itu sistem informasi geografis memiliki 

banyak kemampuan dalam hal memanipulasi data geografis di antaranya 

masukan, keluaran, manajemen data serta analisis. Sistem Informasi Geografis 

(SIG) merupakan sistem informasi yang mendasarkan  pada  kerja  komputer yang 

mampu memasukkan, mengelola, memberi dan mengambil kembali, 

memanipulasi dan menganalisis data  (Aronof, 1989).  
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SIG digunakan untuk memperoleh hasil analisis yang akurat  terhadap data 

penelitian ini. Data yang besar diolah lebih cepat, efisien dan dapat ditayangkan 

kembali karena data tersimpan dalam bentuk digital. Hasilnya berupa peta aktual 

digital penggunaan lahan dan perubahannya. Sedangkan menurut (Riyanto, 2009) 

SIG sebagai sebuah sistem berbasiskan komputer yang digunakan untuk 

menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG dirancang 

untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek dan fenomena di 

mana lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk 

dianalisis. 

Sistem Informasi Geografis adalah kumpulan yang terdiri dari perangkat 

keras komputer, perangkat lunak dan data geografis yang dibuat secara lengkap 

untuk memperoleh, menyimpan, memperbarui, memanipulasi, menganalisis, dan 

menampilkan semua informasi terkait geografi. SIG mampu mengolah data dari 

berbagai macam sumber walaupun skala dan strukturnya berbeda. Selain itu SIG 

juga mampu melakukan operasi data keruangan yang bersifat kompleks. Dalam 

hal penerapan, teknologi SIG juga dapat digunakan untuk pengelolaan sumber 

daya, perencanaan pembangunan, dan perencanaan tata guna lahan (ESRI, 1990 

dalam Setiawan). 

Dalam Budiyanto (2002) memaparkan SIG terdapat beberapa fungsi dari 

berbagai unsur, perangkat alat (lunak/keras) maupun sumber permasalahan. SIG 

adalah sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk 

melakukan analisis spasial. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak 

komputer untuk melakukan pengolahan data seperti : 

1. Perolehan dan verifikasi 

2. Kompilasi 

3. Penyimpanan 

4. Pembaruan dan perubahan 

5. Manajemen dan pertukaran 

6. Manipulasi 

7. Penyajian 

8. Analisis 
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Dengan adanya sistem informasi geografis dapat meminimalisir kesalahan 

yang dilakukan oleh manusia dan dapat terhadap tugas-tugas pemetaan menjadi 

lebih cepat dan efisien dalam memberikan informasi spasial. Pengoperasian yang 

digunakan dalam SIG tergolong lebih mudah namun sistem ini memerlukan 

kebutuhan dasar seperti data spasial yang siap pakai tidak tersedia membuatnya 

menjadi mahal. Penggunaan setiap Sistem Informasi Geografis akan tergantung 

terutama pada jenis, ketelitian dan detail masukan data yang dimiliki (Howard, 

1996).  

 

2.2.1.  Komponen Sistem Informasi Geografis 

SIG merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan 

lingkungan sistem-sistem komputer yang lain. Menurut Raper J dan Green N 

dalam Prahasta (2001), Sistem SIG terdiri dari beberapa komponen berikut. 

1) Perangkat Keras 

Perangkat keras yang sering digunakan antara adalah digitizer, scanner, 

Central Procesing Unit (CPU), mouse , sprinter. 

2) Perangkat Lunak 

Program aplikasi yang memiliki fungsi pengelooan, menyimpan, pemrosesan 

dan analisis seperti ArcView, ARC/INFO, ILWIS, MapInfo dan lain-lain. 

3) Data dan Informasi Geografi 

Data dan informasi yang dibutuhkan untuk memasukkan data dari perangkat 

lunak SIG dengan cara mendigitasi data spasial serta atributnya. 

4) Manajemen 

Teknologi GIS tidak bisa dimanfaatkan tanpa bantuan manusia agar dapat 

mengelola sistem dan membuat perencanaan untuk dapat di aplikasikan sesuai 

kebutuhan. 

Dalam suatu sistem informasi geografis terdapat beberapa komponen 

utama. Komponen dalam SIG dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Komponen dalam SIG 

(Sumber: Prahasta, 2001) 

2.3.  Penginderaan Jauh 

 Penginderaan jauh adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai objek dan lingkungan sekitar dari jarak jauh. 

Teknik ini menghasilkan data yang berupa citra yang selanjutnya diproses untuk 

menghasilkan data baru yang bermanfaat pada bidang pertanian, geologi dan lain-

lain (Wolf, 1993). 

Penginderaan jauh bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai 

lingkungan. Peneliti menyampaikan informasi tentang objek dengan cara lewat 

energi elektromagnetik di mana hal tersebut adalah pembawa informasi dan juga 

penghubung informasi dan juga sebagai penghubung komunikasi. Pada dasarnya 

data penginderaan merupakan informasi dalam bentuk intensitas panjang 

gelombang yang sebelum informasinya dipahami secara penuh harus terlebih 

dahulu harus diberikan kodenya (Wolf, 1993). 

 Menurut Howard (1996) memaparkan bahwa penginderaan jauh adalah 

sebagai salah satu proses membaca. Cara yang digunakan adalah dengan bantuan 

sensor yang dapat mengumpulkan data dari jarak jauh kemudian dilakukan 

analisis dengan tujuan mendapatkan informasi tentang objek, fenomena yang 

diteliti atau daerah. Jenis-jenis pengumpulan data dari jarak jauh bisa dilakukan 

dengan berbagai bentuk, variasi daya, gelombang bunyi atau energi 

elektromagnetik.  
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Penginderaan jauh mampu menyimpan tenaga yang di pancarkan oleh 

bumi dengan menggunakan sensor, dari proses tersebut menghasilkan data 

penginderaan jauh. Data yang telah diperoleh berupa data digital atau data 

numerik yang kemudian dilakukan analisis dengan bantuan komputer dan untuk 

data visual umumnya dianalisis secara manual. Data visual dibagi menjadi dua 

bagian yaitu data citra dan noncitra. Pengertian dari data citra tersebut merupakan 

gambaran yang menyerupai aslinya sedangkan data noncitra hanya berbentuk 

garis atau grafik (Wibowo, 1994). 

 

2.4.  Overlay  

Menurut Prahasta (2006), Overlay merupakan prosedur utama dalam 

analisis SIG (Sistem Informasi Geografis). Overlay memiliki peran dalam 

menempatkan satu peta di atas peta lainnya dalam arti lain overlay menumpang 

tindihkan suatu peta digital pada peta digital yang lain dan hasil akhirnya berupa 

peta gabungan dari peta keduanya. Overlay peta dilakukan minimal dengan 2 jenis 

peta yang berbeda secara teknis, jika dilihat data atributnya maka akan terdiri dari 

informasi peta pembentuknya. 

Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan pada overlay untuk 

menggabungkan dua peta atau lebih dari satu daerah yang sama namun beda 

atribut di antaranya (Prahasta, 2005) :  

1. Dissolve themes  

Dissolve yaitu proses untuk menghilangkan batas antara poligon yang 

mempunyai data atribut yang identik atau sama dalam poligon yang berbeda. 

Peta input yang telah dilakukan digitasi yaitu poligon-poligon yang 

berdekatan dan memiliki warna yang sama masih terpisah oleh garis poligon.  

Fungsi dissolve dalam hal ini menghilangkan garis-garis poligon tersebut dan 

menggabungkan yang terpisah menjadi sebuah poligon besar dengan warna 

atau atribut yang sama. 

2. Merge themes 

Merge themes adalah suatu proses penggabungan 2 layer atau lebih menjadi 1 

buah layer dengan atribut yang berbeda dan atribut-atribut tersebut saling 

mengisi, dan layer-layer itu saling menempel satu sama lain. 
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3. Clip one themes 

Clip one themes yaitu proses menggabungkan data namun dalam wilayah 

yang kecil, misalnya berdasarkan wilayah administrasi desa atau kecamatan. 

Suatu wilayah besar diambil sebagian wilayah dan atributnya berdasarkan 

batas administrasi yang kecil, sehingga layer yang akan dihasilkan yaitu layer 

dengan luas yang kecil beserta atributnya. 

4. Intersect themes 

Intersect yaitu suatu operasi yang memotong sebuah tema atau layer input 

atau masukan dengan atribut dari tema atau overlay untuk menghasilkan 

output dengan atribut yang memiliki data atribut dari kedua theme. 

5. Union themes 

Union yaitu menggabungkan fitur dari sebuah tema input dengan poligon dari 

tema overlay untuk menghasilkan output yang mengandung tingkatan atau 

kelas atribut. 

6. Assign data themes 

Assign data adalah operasi yang menggabungkan data untuk fitur theme 

kedua ke fitur theme pertama yang berbagi lokasi yang sama Secara 

mudahnya yaitu menggabungkan kedua tema dan atributnya. 

 

2.5.  Penelitian Terkait  

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hamranani (2014) 

dengan judul “Anali i  Pengaruh Poten i Lahan Pertanian Sawah Berda arkan 

 ndek  Poten i Lahan ( PL) Di  abupaten Wono obo”. Parameter yang digunakan 

Hamranani dalam penelitian pengaruh potensi lahan pertanian sawah berdasarkan 

indeks potensi lahan yaitu relief, litologi, faktor tanah, hidrologi dan longsor. 

Proses analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan overlay (tumpang 

tindih) setiap peta parameternya sehingga diketahui  kelas IPL di wilayah 

Wonosobo. Hasil akhir dari penelitian pengaruh potensi lahan pertanian sawah 

dikelompokkan menjadi lima kelas yaitu terdiri dari kelas sangat rendah 9,78%, 

rendah 20.12%, sedang 29,01%, tinggi 29,91% dan sangat tinggi 11,18%. 

Selain Hamranani penelitian lain yang berkaitan dengan indeks potensi 

lahan adalah penelitian yang berjudul “Anali i  Pemetaan  ndek  Poten i Lahan 
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Di  abupaten  agelang  enggunakan Si tem  nforma i Geografi ” oleh 

Chandranegara (2014). Pada penelitian ini sedikit berbeda dengan Hamranani, 

parameter yang digunakan faktor relief/lereng, faktor kedalaman tanah, litologi, 

hidrologi dan kerawanan bencana erosi. Metode yang digunakan metode 

kuantitatif, yakni dengan penentuan harkat (skoring). Hasil dari penelitian tersebut 

diperoleh empat kelas lahan di Kabupaten Magelang yaitu kelas tinggi, sedang, 

rendah dan kelas sangat rendah. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dan pengolahan data dilakukan di Laboratorium GIS and 

Remote Sensing Development Center Syiah Kuala. Penelitian lapangan dilakukan 

di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. 

Waktu penelitian dilakukan selama 8 (delapan) bulan, yaitu terhitung dari 

Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016, sebagai berikut: 

 

3.2.   Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis yaitu: 

a) Perangkat Keras: 

 PC dengan spesifikasi minimum: 

- 1 laptop operating Sistem Windows. 

- CPU. 

- Processor centrino duo. 

- RAM direkomendasikan. 

- Display properties  

- Printer 

 

b) Perangkat Lunak: 

 ArcGIS untuk pengolahan data 

 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data yang 

digunakan untuk menganalisa indeks potensi lahan pertanian, meliputi: 

1. Peta kemiringan lereng Kabupaten Pidie Jaya  

2. Peta litologi (jenis batuan) Kabupaten Pidie Jaya  

3. Peta jenis tanah Kabupaten Pidie Jaya  

4. Peta curah hujan Kabupaten Pidie Jaya  
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5. Peta kerawanan bencana (banjir) Kabupaten Pidie Jaya  

6. Peta administrasi Kabupaten Pidie Jaya untuk mengetahui lokasi daerah 

penelitian. 

 

3.3.   Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang dilakukan untuk 

menentukan masalah yang akan diteliti, termasuk tujuan dan manfaat dari 

penelitian ini. Identifikasi masalah berguna untuk memahami ruang lingkup, 

rumusan masalah, serta batasan yang akan menjadi acuan dalam melakukan 

penelitian. 

 

3.3.2. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pencarian dari beberapa buku maupun jurnal 

terkait untuk referensi yang berkaitan dengan teori pemetaan indeks potensi 

lahan pertanian, cara pengolahan data menggunakan perangkat lunak seperti 

ArcGIS, serta kaitan dan integrasi berbagai perangkat lunak yang dapat 

mendukung pemetaan ini. 

 

3.3.3. Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini perlu dikumpulkan terlebih 

dahulu, seperti data digital yang meliputi peta litologi, peta curah hujan, peta 

jenis tanah, peta kemiringan lereng peta kerawanan bencana serta peta 

administrasi dan data-data yang berkaitan dengan pemetaan indeks potensi 

lahan, serta data lain yang dianggap penting dan dapat mendukung dalam 

penelitian ini. 

 

3.3.4. Pengolahan Data 

Setelah semua data yang diperlukan sudah didapat, maka tahapan 

selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan 

menggunakan aplikasi ArcGIS, khususnya ArcMap, dengan beberapa tahapan 

yang dilakukan meliputi pembuatan layer, table, editing, overlay dan layout.  
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3.4.  Analisis Indeks Potensi Lahan  

Analisis SIG yang digunakan adalah menggunakan pengharkatan (scoring) 

dan tumpang susun (overlay) terhadap parameter-parameter yang digunakan, 

antara lain kemiringan lereng, litologi, jenis tanah, curah hujan, serta kerawanan 

bencana (banjir). Parameter yang digunakan merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari instansi terkait. Tiap parameter diberi harkat sesuai dengan 

pengaruhnya terhadap potensi lahan daerah kajian. Harkat dari tiap parameter 

tersebut kemudian dijumlahkan, kecuali parameter kerawanan bencana (banjir). 

Faktor kerawanan bencana ini merupakan faktor penghambat yang nantinya 

digunakan sebagai faktor pengali pada hasil penjumlahan harkat dari parameter-

parameter lainnya. Hasil analisis tersebut adalah unit satuan pemetaan spasial 

berupa indeks potensi lahan. Potensi lahan diklasifikasikan menjadi lima kelas, 

yaitu kelas sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi.  

Pada tahap analisis ini akan dilakukan overlay terhadap semua peta 

tematik parameter tersebut. Overlay yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

overlay intersect yang terdapat pada ArcToolbox. Untuk langkah selanjutnya 

semua parameter yang akan digunakan dalam bentuk vektor. Dari tiap peta 

parameter diperlukan satu kolom yang merupakan kolom harkat, sehingga untuk 

melakukan analisis intersect ini dipilih field berupa kolom harkat.  
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Adapun cara kerja yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

       Gambar 3.1. Skema Kerja 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Administrasi Kabupaten Pidie Jaya 

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten yang baru terbentuk 

berada dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan ibukota 

Kabupaten adalah Kota Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, Kabupaten Pidie Jaya 

terdiri dari 8 Kecamatan, 34 permukiman, dan 222 desa. Kedelapan Kecamatan 

tersebut meliputi Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah 

Dua, Ulim, Jangka Buya dan Kecamatan Bandar Dua. Menurut garis khatulistiwa, 

kabupaten ini terletak pada 04˚06’-04˚47’ LU, 95˚56’-96˚30’ BT. Letak 

administrasi Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1. Peta Administrasi Pidie Jaya 
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4.2.  Parameter Indeks Potensi Lahan  

Penelitian ini menggunakan lima jenis parameter indeks potensi lahan 

yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, litologi (jenis batuan), curah hujan dan 

kerawanan bencana (banjir) atau faktor pembatas. Setiap parameter tersebut 

dibuat peta tematiknya dan dihitung luas dari setiap kelas yang ada pada setiap 

parameternya. 

 

4.2.1.  Kemiringan Lereng Kabupaten Pidie Jaya 

Parameter kemiringan lereng pada penelitian ini dibagi menjadi lima kelas 

yaitu kelas I (datar-landai) dengan kemiringan 0-5%, kelas II (berombak-

bergelombang) dengan kemiringan 5-15%, kelas III (berbukit rendah) dengan 

kemiringan 15-25%, kelas IV (berbukit) kemiringan 25-45%, dan kelas 

(bergunung) dengan kemiringan >45%. Kemiringan lereng di dapatkan dari hasil 

analisis slope yang dilakukan pada data DEM SRTM (Digital Elevation Model 

Shuttle Radar Topography Mission) 30 m. Hasil yang diperoleh dari masing-

masing kelas kemiringan lereng memiliki persentase 15,69%, 17,33%, 14,77%, 

28,73% dan 23,48%. Luas dari kelas I seluas 14.917,10 ha, kelas II seluas 

16.481,40 ha, kelas III seluas 14.048,90 ha, kelas IV seluas 27.326,30 ha dan 

kelas V dengan luas 22.324,50 ha. Rincian luas daerah setiap kelas dari parameter 

kemiringan lereng secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.2. 

 

Tabel 4.1. Kemiringan lereng Kabupaten Pidie Jaya 

No. Kemiringan Lereng (%) Luas (ha) Luas (%) Harkat 

1. Datar – landai, (0 – 5) 14.917,10 15,69 5 

2. Berombak – bergelombang, (5 – 15) 16.481,40 17,33 4 

3. Berbukit rendah, (15 – 25) 14.048,90 14,77 3 

4. Berbukit, (25 – 45) 27.326,30 28,73 2 

5. Bergunung, (> 45) 22.324,50 23,48 1 
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Gambar 4.2. Peta kemiringan lereng Kabupaten Pidie Jaya 

 

4.2.2. Jenis Tanah Kabupaten Pidie Jaya 

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya untuk penelitian ini 

dikelompokkan ke dalam lima jenis yaitu regosol, andosol, aluvial, podzol, 

litosol. Jenis tanah regosol memiliki luas 2.541,03 ha atau 2,67% dari luas 

Kabupaten Pidie Jaya. Jenis tanah andosol memiliki luas yaitu sebesar 6.292,89 

ha dengan persentase 6,61% dari luas Kabupaten Pidie Jaya. Jenis tanah aluvial 

yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya seluas 30.359,20 ha atau 31,89% dari total 

luas Kabupaten Pidie Jaya. Jenis tanah podzol adalah jenis tanah terluas yang 

terdapat di Kabupaten Pidie Jaya dengan luas yaitu sebesar 52.220,80 ha atau 

54,85% dari luas Kabupaten Pidie Jaya. Jenis tanah litosol memiliki luas 3.798,04 
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ha dengan persentase 3,99%. Rincian luas daerah setiap kelas dari parameter jenis 

tanah secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.3. 

 

Tabel 4.2. Jenis tanah Kabupaten Pidie Jaya 

No. Jenis Tanah Luas (ha) Luas (%) Harkat 

1. Aluvial 30.359,20 31,89 5 

2. Andosol 6.292,89 6,61 4 

3. Podzol 52.220,80 54,85 3 

4. Litosol 3.798,04 3,99 2 

5. Regosol 2.541,03 2,67 1 

 

 

Gambar 4.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Pidie Jaya 
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4.2.3. Litologi Kabupaten Pidie Jaya 

Litologi (jenis batuan) yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya dalam 

penelitian ini hanya tiga jenis yaitu batuan beku massif, sedimen gampingan & 

metamorf dan alluvium/coluvium. Jenis batuan beku massif memiliki luas 

16.893,50 ha, atau 17,78% dari luas Kabupaten Pidie Jaya. Jenis batuan sedimen 

gampingan & metamorf merupakan jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten 

Pidie Jaya dengan memiliki luas yaitu sebesar 51.972,40 ha dengan persentase 

54,71% dari luas Kabupaten Pidie Jaya. Dan jenis batuan Alluvium/coluvium di 

Kabupaten Pidie Jaya seluas 26.128,90 ha atau 27,51% dari total luas Kabupaten 

Pidie Jaya. Rincian luas daerah setiap kelas dari parameter jenis batuan secara 

lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan Tabel 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Peta Litologi Kabupaten Pidie Jaya 
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  Tabel 4.3. Litologi Kabupaten Pidie Jaya 

No. Jenis Batuan Luas (ha) Luas (%) Harkat 

1. Alluvium/coluvium 26.128,90 27,51 10 

2. Batuan beku massif 16.893,50 17,78 5 

3. Sedimen gampingan & metamorf 51.972,40 54,71 3 

 

4.2.4. Curah Hujan Kabupaten Pidie Jaya 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa curah hujan di Kabupaten Pidie Jaya 

hanya termasuk dalam dua kelas, yaitu curah hujan dengan intensitas 2.000-3.000 

mm/tahun dan intensitas 3.000-4.000 mm/tahun. Menurut hasil yang didapatkan 

curah hujan 2.000-3.000 mm/tahun seluas 79.102,10 ha dengan persentase 

84,30% dari luas Kabupaten Pidie Jaya dan curah hujan 3.000-4.000 mm/tahun 

memiliki luas 14.731,90 ha atau 15,70% dari total luas Kabupaten Pidie Jaya. 

Rincian luas daerah setiap kelas dari parameter curah hujan secara lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 dan Gambar 4.5. 

 

Tabel 4.4. Curah Hujan Kabupaten Pidie Jaya 

No. Curah Hujan (mm/tahun) Luas (ha) Luas (%) Harkat 

1. 3.000-4.000 14.731,90 15,70 3 

2. 2.000-3.000 79.102,10 84,30 2 
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Gambar 4.5. Peta Curah Hujan Kabupaten Pidie Jaya 

 

4.2.4. Kerawanan Banjir Kabupaten Pidie Jaya 

 Parameter kerawanan banjir di Pidie Jaya yang diperoleh dari penelitian 

ini hanya tiga kelas kerawanan banjir. Kelas agak rawan banjir, kelas rawan banjir 

dan kelas tidak rawan banjir. Kelas agak rawan banjir memiliki luas 75.854,80 ha 

atau 80,61% dari luas Kabupaten Pidie Jaya. Kelas rawan banjir memiliki luas 

sebesar 13.091,60 ha, dengan persentase 13,91% dari luas Kabupaten Pidie Jaya. 

Kelas tidak rawan banjir yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya seluas 5.151,95 ha 

atau 5,48% dari total luas Kabupaten Pidie Jaya. Rincian luas daerah setiap kelas 
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dari parameter kerawanan banjir secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan 

Gambar 4.6.  

 

     Tabel 4.5. Kerawanan Banjir Kabupaten Pidie Jaya 

No. Kerawanan Banjir Luas (ha) Luas (%) Harkat 

1. Tidak rawan banjir 5.151,95 5,48 0,1 

2. Agak rawan banjir 75.854,80 80,61 0,6 

3. Rawan banjir 13.091,60 13,91 0,7 

 

 

Gambar 4.6. Peta Kerawanan Banjir Kabupaten Pidie Jaya 
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4.3 Indeks Potensi Lahan Kabupaten Pidie Jaya 

Indeks potensi lahan diperoleh dari hasil melakukan overlay lima 

parameter yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, litologi, dan kerawanan banjir. 

Overlay yang digunakan adalah overlay intersect. Hasil overlay akan memberikan 

nilai indeks potensi lahan dari tiap-tiap daerah di kawasan Kabupaten Pidie Jaya 

yang kemudian diklasifikasikan menjadi kelas-kelas indeks potensi lahan. 

Dalam melakukan overlay intersect diperlukan field harkat untuk masing-

masing parameter, sesuai dengan harkat yang telah ditentukan untuk masing-

masing kelas. Hasil dari overlay kelima parameter tersebut berupa suatu peta yang 

menyimpan informasi nilai indeks potensi lahan suatu daerah. Rincian harkat 

maksimal dan minimal setiap parameter dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6. Harkat maksimal dan minimal setiap parameter 

No Parameter Harkat Maksimal Harkat Minimal 

1 Kemiringan lereng 5 1 

2 Litologi (jenis batuan) 10 2 

3 Jenis tanah 5 1 

4 Curah hujan 4 1 

5 Kerawanan bencana banjir 1,0 0,5 

 

Berdasarkan Tabel 4.6, untuk mendapatkan nilai maksimal dan minimal 

indeks potensi dari setiap parameter dengan menggunakan rumus formula rasional 

sebagai berikut. 

 

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

Nilai maksimal = (5 + 10 + 5 + 4) x 1,0  

 = 24 

Nilai minimal   = (1 + 2 + 1 + 1) x 0,5  

 = 2,5 
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Nilai minimal yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus formula 

rasional adalah 2,5 dan nilai maksimalnya 24. Nilai indeks potensi lahan 

diklasifikasikan menjadi lima kelas yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi 

dan sangat tinggi. Untuk mengklasifikasi indeks potensi lahan digunakan rumus 

interval tingkat kerentanan (Nugroho, 2009), sebagai berikut. 

 

Nilai Max = 24 

Nilai Min = 2,5 

Jumlah Kelas  = 5 

Interval Tingkat Kerentanan (ITK) = 

 

ITK  = Nilai Max – Nilai Min 

                  Jumlah Kelas 

  = 24 – 2,5 

        5 

  = 4,3 

 

Berdasarkan rumus di atas, didapat bahwa nilai interval setiap kelas 

potensi lahan adalah 4,3. Oleh karena itu, nilai potensi lahan dapat 

diklasifikasikan dari kelas sangat rendah hingga sangat tinggi dengan berturut-

turut adalah 2,5–6,8, 6,9–11,1, 11,2–15,4, 15,5–19,7, 19,8–24.  

 

 
 

 

Gambar 4.7. Sampel daerah dengan indeks potensi lahan sangat tinggi 

 

 Berdasarkan sampel pada Gambar 4.7, daerah yang berwarna biru 

memiliki indeks potensi lahan sangat tinggi. Berdasarkan peta kemiringan lereng, 
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daerah tersebut memiliki kemiringan lereng 0-5% dengan harkat 5. Parameter 

jenis tanah daerah tersebut termasuk dalam kelas podzol dengan harkat 3. 

Parameter litologi pada daerah tersebut termasuk ke dalam kelas 

alluvium/colluvium dengan harkat 10. Curah hujan pada daerah ini memiliki 

intensitas sebesar 2.000-3.000 mm/tahun dengan harkat 2. Terakhir parameter 

pembatas atau kerawanan bencana banjir di daerah ini termasuk dalam kelas tidak 

rawan banjir dengan harkat 1. Berdasarkan data-data tersebut dapat dihitung 

harkat indeks potensi lahan di daerah tersebut sebagai berikut. 

 

IPL = ( R + L + T + H) x B  

Keterangan: 

IPL = indeks potensi lahan 

R = harkat kemiringan lereng 

L = harkat litologi 

T = harkat jenis tanah 

H = harkat curah hujan 

B = harkat kerawanan bencana banjir 

 

IPL = ( 5 + 3 + 10 + 2) x 1 

        = 20 x 1 

       = 20 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, daerah tersebut memiliki nilai indeks 

potensi lahan 20 dan termasuk ke dalam kelas sangat tinggi. Dari hasil penelitian, 

didapatkan bahwa tingkat potensi lahan dengan luas tertinggi adalah indeks 

potensi lahan sangat rendah yang memiliki luas 35.690,60 ha atau 38,19% dari 

luas Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan indeks potensi rendah memiliki luas daerah 

sebesar 32.914,40 ha atau dengan persentase sebesar 35,22%. Daerah dengan 

indeks potensi lahan sedang memiliki luas sebesar 24.200,30 ha atau 25,89%. 

Indeks potensi lahan tinggi hanya memiliki luas 0,23% atau hanya seluas 211,77 

ha. Selebihnya 0,47% daerah yang memiliki indeks potensi sangat tinggi atau 

seluas 439,27 ha. Rincian luas setiap kelas indeks potensi lahan Kabupaten Pidie 

Jaya dapat dilihat pada Gambar 4.8.  

 



33 
 

 

Gambar 4.8. Peta Indeks Potensi Lahan Kabupaten Pidie Jaya 

 

 Pada Gambar 4.8 menjelaskan tentang kondisi dan kategori indeks potensi 

lahan di Kabupaten Pidie Jaya yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan 

sangat tinggi yang didapatkan sesuai dengan keadaan atau kondisi setiap daerah di 

Kabupaten Pidie Jaya.  

Pada kategori sangat rendah memiliki 5 faktor yang mempengaruhi indeks 

potensi lahan setiap faktor juga memiliki pembagian berdasarkan jenis faktor 

masing-masing, pada kategori sangat rendah proses overlay menghasilkan nilai 

dari semua parameter dengan jumlah dari 5,4 sampai dengan 6,6 dan juga 
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didukung dengan faktor yang mempengaruhi indeks potensi lahan di antaranya 

kemiringan lereng yang memiliki persentase 0% – >45%, selanjutnya faktor 

kerawanan banjir dari harkat 0,6 sampai dengan 0,7, selanjutnya faktor jenis 

batuan yang memiliki 3 jenis dengan masing-masing harkat yang mempengaruhi 

kategori sangat rendah pada umumnya memiliki jenis batuan yaitu sedimen 

gampingan metamorf, selanjutnya faktor jenis tanah yang memiliki 5 jenis dengan 

masing-masing harkat yang mempengaruhi kondisi sangat rendah pada umumnya 

yaitu jenis tanah podzol, yang terakhir yaitu faktor curah hujan yang 

mempengaruhi kategori sangat rendah dengan angka curah hujan yaitu dari 2.000 

– 3.000 mm/tahun, 3.000 sampai dengan 4.000 mm/tahun.  

Kategori rendah yang juga sama memiliki 5 faktor yang masing-masing 

memiliki hasil overlay dari 5 faktor dengan menghasilkan nilai dari 7 sampai 

dengan 11 dan juga didukung oleh setiap faktor yang mempengaruhi kategori 

rendah yaitu faktor kemiringan lereng dari 0% sampai dengan >45%, selanjutnya 

faktor kerawanan banjir dari harkat 0,6 sampai dengan 1, faktor curah hujan 

2.000-3.000 mm/tahun, 3.000 sampai dengan 4.000 mm/tahun, pada kategori 

rendah semua faktor jenis tanah mempengaruhi kategori ini, faktor jenis batuan 

juga sama halnya dengan jenis tanah semua jenis tanah mempengaruhi pada 

kategori rendah. 

Selanjutnya yaitu kategori sedang juga sama halnya dengan kategori 

lainnya juga memiliki 5 kategori yang mempengaruhi kategori ini yaitu, faktor 

kemiringan lereng dari angka persentase 0% sampai dengan >45%, faktor curah 

hujan dari angka 2.000 mm/tahun–3.000 mm/tahun, 3.000 sampai dengan 4.000 

mm/tahun, faktor kerawanan banjir dari angka 0,6 sampai dengan 1, faktor jenis 

batuan dan tanah dengan semua jenis ada di dalamnya. 

Kategori tinggi juga sama halnya dengan kategori sebelumnya yaitu 

dengan 5 faktor yang mempengaruhi kategori sangat tinggi yaitu, faktor 

kemiringan lereng dari angka persentase 0% sampai dengan >45%, faktor curah 

hujan 2.000-3.000 mm/tahun, faktor kerawanan banjir dengan nilai 1 yaitu tidak 

rawan banjir, faktor jenis batuan yaitu alluvium/colluvium dan batuan beku masif, 

faktor jenis tanah alluvial, litosol, podzol, dan regosol dengan harkat yang 

berbeda-beda. 
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Kategori sangat tinggi yang juga sama halnya dengan sebelumnya dengan 

faktor yang mempengaruhi kategori ini yaitu 5 faktor di antaranya, faktor 

kemiringan lereng 0% sampai dengan 25%, faktor curah hujan 2.000 mm/tahun 

sampai 3.000 mm/tahun, faktor kerawanan banjir dengan skor 1 yaitu tidak rawan 

banjir, faktor jenis batuan yaitu alluvium/colluvium, yang terakhir yaitu faktor 

jenis tanah aluvial dan podzol.  

Rincian luas setiap kelas indeks potensi lahan Kabupaten Pidie Jaya dapat 

dilihat pada tabel 4.7, dan sebaran tingkat potensi lahan sangat tinggi secara 

lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 

  Tabel 4.7. Indeks Potensi Lahan Kabupaten Pidie Jaya  

Kelas Indeks Potensi Lahan Luas (ha)  Luas (%) 

1. Sangat Rendah 35.690,60 38,19 

2. Rendah 32.914,40 35,22 

3. Sedang  24.200,30 25,89 

4. Tinggi  211,77 0,23 

5. Sangat Tinggi 439,27 0,47 

 

Tabel 4.8. Indeks Potensi Lahan Berdasarkan Kecamatan 

Kecamatan 
Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

Luas (ha) (%) Luas (ha) (%) Luas (ha) (%) Luas (ha) (%) Luas (ha) (%) 

Ulim 198,96 0,21 2.698,78 2,89 1.205,44 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trienggadeng 74,90 0,08 3.539,08 3,79 4.201,49 4,50 4,68 0,01 119,37 0,13 

Pante Raja 0,00 0,00 166,19 0,18 1.228,85 1,31 7,02 0,01 60,86 0,07 

Meureudu 4.742,18 5,07 4,583,02 4,90 2.998,39 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meurah Dua 15.258,77 16,33 11.068,99 11,85 1.261,62 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jangka Buya 0,00 0,00 306,63 0,33 526,65 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bandar Dua 9.177,73 9,82 5.486,51 5,87 2.684,74 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bandar Baru 6.214,46 6,65 5.097,96 5,46 10.088,25 10,80 203,64 0,22 243,43 0,26 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada Tabel 4.8 diketahui 

bahwa sebaran daerah indeks potensi lahan sangat tinggi hanya terdapat pada 

beberapa kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya. Tingkat potensi sangat tinggi 
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terluas terdapat di Kecamatan Bandar Baru yaitu seluas 243,43 ha atau 0,26%, 

tingkat potensi sangat tinggi selanjutnya berada di Kecamatan Trienggadeng 

dengan luas 119,37 ha atau 0,13%, dan Kecamatan Pante Raja dengan luas 60,86 

ha atau 0,07% dari luas Kabupaten Pidie Jaya. Kecamatan yang tidak memiliki 

nilai indeks potensi lahan di antaranya Ulim, Meureudu, Meurah Dua, Jangka 

Buya, dan Bandar Dua. 

 

4.4  Survei Lapangan  

 Kegiatan survei lapangan dilakukan untuk melengkapi hasil klasifikasi 

yang telah dilakukan. Proses ini menggunakan random point dilakukan dengan 

memberikan 100 titik untuk semua kelas dan setiap kelas di ambil 1 titik pada peta 

indeks potensi lahan, kemudian dilakukan proses pengecekan pada citra google 

earth. Proses selanjutnya pengamatan lapangan dengan mendatangi langsung 

daerah tujuan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Survei lapangan ini berguna 

untuk memperkuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu memanfaatkan 

penggunaan ArcGis khususnya ArcMap dengan menggunakan metode overlay 

intersect seperti yang tercantum pada Tabel. 4.9. 

 

Tabel 4.9. Hasil Survei Lapangan Kelas Indeks Potensi Lahan 

No. Kelas  Google Earth Indeks Potensi 

Lahan 

Hasil Survei 

Lapangan 

Koordinat Titik 

Sampel 

1 Sangat rendah 

   

5° 8'31.93"N 

96° 7'32.71"E 

2 Rendah 

   

5° 8'33.98"N 

96°12'48.01"E 
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3 Sedang 

   

5°17'40.27"N 

96° 3'54.15"E 

4 Tinggi 

   

5°16'13.27"N  

96° 7'38.47"E 

5 Sangat tinggi 

   

5°14'45.76"N  

96°10'2.53"E 

 

Pada tabel di atas dari hasil survei lapangan akan berguna untuk 

mencocokkan hasil dari overlay intersect dengan kondisi pengamatan di lapangan. 

Pada tabel pengamatan di atas  memiliki 5 kelas indeks potensi lahan yang 

berbeda, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Dari hasil survei 

lapangan yang terdapat pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indeks potensi 

lahan di Kabupaten Pidie Jaya memiliki kesamaan dan keakuratan antara hasil 

survei lapangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Indeks potensi lahan di Kabupaten Pidie Jaya dapat dianalisis 

menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan menggunakan 

overlay lima parameter yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, litologi, curah 

hujan dan kerawanan bencana banjir. 

2) Indeks potensi lahan di Kabupaten Pidie Jaya dibagi menjadi 5 kelas, 

dengan luas masing-masing: 

- Sangat rendah = 50.209,50 ha (53,70%), 

- Rendah = 22.077,30 ha (23,61%), 

- Sedang = 20.444,30 ha (21,87%), 

- Tinggi = 328,73 ha (0,35%), 

- Sangat tinggi = 439,44 ha (0,47%). 

 

3) Kabupaten Pidie Jaya memiliki indeks potensi lahan dengan kriteria sangat 

tinggi terdapat di Kecamatan Bandar Baru, Trienggadeng, dan Kecamatan 

Pante Raja, dengan luas masing-masing 248,11 ha, 121,71 ha, dan 60,86 

ha. Sedangkan indeks potensi lahan sangat rendah terdapat di Kecamatan 

Meurah Dua dan Bandar Dua. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang perlu dilakukan untuk pengembangan terhadap 

penelitian yang telah dilakukan yaitu: 

1. Data yang digunakan untuk penelitian selanjutnya lebih up to date agar 

hasil yang didapatkan lebih akurat. 

2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, untuk penelitian lebih lanjut 

untuk daerah yang sama maupun berbeda, sebaiknya menggunakan 

tambahan parameter lain seperti parameter solum tanah, parameter 

hidrologi (jenis air tanah).  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Peta Administrasi Kabupaten Pidie Jaya 
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Lampiran 2. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pidie Jaya 
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Lampiran 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Pidie Jaya 
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Lampiran 4. Peta Litologi Kabupaten Pidie Jaya 
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Lampiran 5. Peta Curah Hujan Kabupaten Pidie Jaya 
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Lampiran 6. Peta Kerawanan Banjir Kabupaten Pidie Jaya 
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Lampiran 7. Peta Indeks Potensi Lahan Kabupaten Pidie Jaya 
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Lampiran 8. Tutorial Pembuatan Peta Kemiringan Lereng 

1. Langkah pertama untuk mendapatkan data yaitu dengan mengunduh peta 

DEM SRTM (Digital Elevation Model Shuttle Radar Topography Mission) 

30m pada halaman http://earthexplorer.usgs.gov/. 

2. Langkah kedua buka arcmap memasukan peta yang sudah di unduh pada 

halaman tersebut ke arcmap lalu pilih arctoolbox → spatial analyst tools → 

map algebra → raster calculator. Selanjutnya klik dua kali pada data yang 

telah dimasukkan kemudian simpan. 

3. Data yang dihasilkan dari raster calculator berupa data ketinggian lahan. 

Untuk mendapatkan kemiringan lereng digunakan analisis slope, dengan cara 

buka acrtolbox → spacial analyst tool → surface → slope lalu memasukkan 

data yang telah didapatkan dari hasil raster calculator kemudian simpan. 

4. Selanjutnya pilih arctoolbox → spacial analyst tools → reclass → reclassify 

lalu pilih classification untuk pembagian kelas sesuai kelas yang telah 

ditentukan, masukkan nilai baru pada field new velues, setelah pembagian 

kelas selesai lalu pilih tombol OK kemudian simpan. 

5. Langkah selanjutnya data hasil reclassify yang berupa raster diubah ke data 

Vektor agar memudahkan dalam melakukan proses intersect. Dengan cara 

buka arctolbox → conversion tool → from raster → raster to polygon 

kemudian masukan data pilih Field nilai yang telah dimasukkan pada 

classification kemudian simpan. 

6. Langkah selanjutnya proses pemberian harkat pada setiap kelas kemiringan 

lereng, dengan cara menambahkan satu field baru yang diberi nama field 

harkat. Nilai harkat yang diberikan sesuai dengan harkat yang telah di 

tentukan sebelumnya.  

7. Tahap selanjutnya mencari luas setiap kelas kemiringan lereng dengan cara 

menambahkan kolom baru yang berisikan nilai setiap luasnya masing-masing. 

Cara untuk mencari luas yaitu klik kanan pada nama kolom luas lalu pilih 

calculate geometry → property pilih area, untuk units dipilih hectares (ha) 

lalu OK. 

  

http://earthexplorer.usgs.gov/
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Lampiran 9. Tutorial pembuatan peta jenis tanah, litologi, curah hujan dan peta 

kerawanan bencana banjir 

1. Langkah pertama data jenis tanah, litologi, curah hujan dan bencana banjir di 

dapatkan dari dinas BAPPEDA Provinsi Aceh dan dinas BAPPEDA 

Kabupaten Pidie Jaya. Data tersebut berupa data vektor.  

2. Data tersebut perlu diberi harkat pada setiap kelas parameternya, dengan cara 

menambahkan satu field baru yang diberi nama field harkat. Nilai harkat yang 

diberikan sesuai dengan harkat yang telah di tentukan sebelumnya. Harkat ini 

digunakan untuk melakukan proses overlay intersect.  

3. Tahap selanjutnya mencari luas setiap kelas parameternya dengan cara 

menambahkan field baru yang berisikan nilai setiap luasnya masing-masing. 

Cara untuk mencari luas yaitu klik kanan pada nama kolom luas lalu pilih 

calculate geometry → property pilih area, untuk units dipilih hectares (ha) 

lalu OK. 

 

 

 

  



50 
 

Lampiran 10. Tutorial pembuatan peta indeks potensi lahan 

1. Langkah pertama parameter kemiringan lereng, jenis tanah, litologi, jenis 

batuan, curah hujan, kerawanan bencana banjir di berikan harkat, setelah 

semua parameter diberi harkat pada tiap-tiap kelasnya dilakukan proses 

overlay dengan cara buka arctoolbox → analysis tool → overlay  → intersect. 

Kemudian masukkan semua parameter yang digunakan pada penelitian ini 

dalam bentuk data vektor lalu simpan. 

2. Setelah dilakukan overlay dihasilkan peta baru berupa peta hasil overlay 

semua parameter yang menyimpan nilai harkatnya. Langkah selanjutnya buat 

field baru untuk menampung nilai indeks potensi lahan setiap daerah. 

Selanjutnya klik kanan pada nama field tersebut pilih field calculator untuk 

memasukkan rumus IPL pada textbox yang ada pada field calculator lalu 

tekan tombol OK.  

3. Selanjutnya tambahkan field IPL untuk mengklasifikasikan dalam beberapa 

kelas berdasarkan nilai yang telah di tentukan.  

4. Langkah berikutnya menggabungkan setiap kelas IPL yang sama 

menggunakan tools dissolve yang terdapat pada arctoolbox → data 

management tools → generalization → dissolve kemudian masukkan data 

hasil overlay yang telah ditambahkan field nilai dan field IPL kemudian 

centang pada kolom IPL yang ada di kotak dissolve field lalu klik tombol OK. 

5. Tahap selanjutnya mencari luas setiap kelas parameternya dengan cara 

menambahkan field baru yang berisikan nilai setiap luasnya masing-masing. 

Cara untuk mencari luas yaitu klik kanan pada nama kolom luas lalu pilih 

calculate geometry → property pilih area, untuk units dipilih hectares (ha) 

lalu OK. 

 

 

 


