
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5. 1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan, akuisisi, pengolahan dan analisis 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil pengolahan pemetaan menggunakan foto udara menggunakan agisoft photoscan 

bahwa besar kesalahan horizontal tertinggi adalah ± 3 cm sedangkan kesalahan 

tertinggi vertikal adalah ± 23 cm, berdasarkan Perka BIG Nomor 15 Tahun 2014 

tentang pedoman teknis ketelitian dasar peta dasar pada kelas 2 untuk pemetaan foto 

udara yang diperbolehkan pada skala 1:2,500 adalah 0,75 meter sehingga kesalahan 

pemetaan menggunakan foto udara masih dalam batas toleransi. 

2. Hasil perbandingan ekstraksi digital terrain model antara metode slope based filtering 

dan otomatis didapatkan hasil ekstraksi DSM akuisisi menggunakan foto udara, hasil 

uji akurasi produk DTM menggunakan modul slope based filtering (SBF) merupakan 

ekstraksi DTM terbaik yang mendekati kondisi sebenarnya sehingga DTM SBF dipilih 

untuk digunakan dalam pembuatan peta kemiringan lereng. Hasil tersebut didapat dari 

surface-to-surface analysis dari titik tinggi (Z) pengukuran GPS dengan produk DTM 

SBF adalah selisih jarak rata rata 0,000675 meter atau hanya memiliki selisih 

perbedaan rata rata sebesar 99,92% dengan hasil pengukuran lapangan, hasil ini tentu 

lebih baik daripada selisih rata rata produk DTM otomatis. Perbedaan yang hanya 

0,08 % dari nilai pengamatan GPS terjadi karena modul slope based filtering bekerja 

dengan baik serta search radius dari nilai radius untuk melakukan pencarian perbedaan 

ketinggian dari piksel utama yang lebih teliti yakni pada tiap 5 m, sehingga hasil DTM 

SBF dapat digunakan untuk pembuatan peta kemiringan lereng. 

3. Metode yang digunakan dalam analisis pengembangan potensi lahan adalah metode 

scoring dan metode Satuan Penilaian Lahan (SPL) Metode penilaian alih fungsi lahan 

berdasarkan SPL adalah dengan mengelompokkan parameter tertentu dalam satu kelas 

untuk dapat melihat luas lahan potensial yang dapat dikembangkan memanfaatkan 



analisis sistem informasi geospasial. Menggunakan parameter jenis tanah, curah hujan, 

kemiringan lereng dan penggunaan lahan (land use). 

4. Menghasilkan rekomendasi alih fungsi lahan potensial untuk pengembangan potensi 

desa agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Luas daerah 

pemukiman eksisting berdasarkan hasil analisis dan overlay adalah seluas ± 13.105 Ha 

diindikasikan pemukiman masih dapat dikembangkan potensinya untuk perluasan area 

pemukiman adalah seluas ± 13.166 Ha dari total luas area Dusun III Desa Way Galih 

pada gambar 4.5 berwarna kuning. Berdasarkan hasil rekomendasi perluasan area 

potensial. score dan penilaian untuk pengembangan kawasan lindung di Dusun III Desa 

Way Galih hanya kurang dari 1 m
2
 sehingga dapat disimpulkan pengembangan 

kawasan lindung tidak cocok pada area penelitian. Area potensial perluasan untuk 

kawasan budidaya tanaman tahunan dan semusim adalah 19,29 Ha. 

5. Hasil dari arahan fungsi kawasan dan SPL (Satuan Peta Lahan) hanya 

merekomendasikan 2 hasil yakni pengembangan kawasan penyangga dan pemukiman 

serta kawasan pertanian baik tahunan maupun semusim. Hasil tersebut diakibatkan 

karena pada kelas pertanian eksisting hanya terdapat kawasan pertanian tanpa 

dikelaskan ada kategori semusim dan tahunan. Berdasarkan hal tersebut hasil 

rekomendasi kawasan pertanian tahunan dan musiman diperleh dari intersect data 

eksisting pertanian dengan hasil scoring kawasan pertanian semusim juga tahunan. 

 

 

5. 2. Saran 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian, terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan: 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah, pejabat desa 

dan stakeholder untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kawasan 

potensial di Dusun III Desa Way Galih Lampung Selatan. 

2. Perlu adanya analisis lebih lanjut untuk pengembangan potensi lainnya seperti analisis 

nilai tanah dan nilai pajak di Dusun III Desa Way Galih Lampung Selatan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan potensi lahan dan 

ekonomi di Dusun III Desa Way Galih Lampung Selatan dapat lebih berkembang. 



4. Perlu adanya keterbukaan dan kemudahan penggunaan sistem informasi antar lembaga 

pemerintahan, karena data pendukung untuk melengkapi hasil analisis informasi 

geografis tersebar diberbagai instansi sehingga keperluan pemakaian data untuk analisis 

tertentu mudah untuk dilaksanakan. 

5. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk meyempurnakan hasil analisis pengembangan 

potensial di Dusun III Desa Way Galih Lampung Selatan, seperti kapasitas air tanah, 

temperatur, sampling yang akurat dan uji laboratorium mengenai persebaran jenis tanah 

di Desa Way Galih. 

6. Teknik dan metode analisis yang dilakukan di area lain selain area penelitian perlu 

dikaji ulang, karena keadaan, bentuk lahan dan penggunaan lahan ditiap area berbeda. 

 


