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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Untuk menganalisis perubahan lahan tanaman padi dengan menggunakan citra 

landsat-8 sebagai penetapan batasannya di Kabupaten Pringsewu adalah tujuan dari 

penelitian ini. 

 

 

Gambar 3. 1 Lokasi Kabupaten Pringsewu 

http://bit.ly/Peta_Ismoyogi 

 

  

http://bit.ly/Peta_Ismoyogi
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Keterangan Lokasi: 

Merah: Kabupaten Pringsewu 

Kabupaten Pringsewu, dengan Ibukota Pringsewu, secara geografis terletak 

diantara 104045’25”- 10508’42” Bujur Timur (BT) dan 508’10”- 5034’27” Lintang 

Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625,1 km2 atau 62.510 Ha. 

Terdapat empat wilayah kabupaten menjadi pembatas berdasarkan letak 

administrasi. Batas kabupaten Pringsewu berdasarkan administrasi adalah sebagai 

berikut (1) berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak 

Kabupaten Tanggamus pembatas di sebelah Selatan; (2) Berbatasan dengan 

Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Waylima, Kecamatan Gedongtataan dan 

Kecamatan Kedondong adalah batas sebelah timur; (3) Kecamatan Sendang Agung 

serta Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah adalah pembatas sebelah 

utara dan (4) Kecamatan Air Nuningan serta Kecamatan Pugung Kabupaten 

Tanggamus adalah batas sebelah barat. Undang-Undang Republik Indonesia No.48 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung 

Tanggal 26 November 2008 menjadi di dasar hukum keberadaan administrasi 

Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 96 desa 5 kelurahan yang 

penyebarannya berada di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Pergelaran Utara (hasil 

pemekaran dari Kecamatan Pegelaran), Adiluwih, Banyumas, Ambarawa, 

Gadingrejo, Pardasuka, Sukoharjo, Pringsewu dan Pagelaran ini ini diresmikan 

setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu No.12 Tahun 

2012. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Perangkat keras dan perangkat lunak adalah jenis alat yang digunakan, diantaranya: 

1. Laptop Acer E5-476G-89BX 

2. Microsoft Word 2016 

3. Mouse 

4. Software Arcmap 10.4.1 

5. Software Global Mapper 17 

6. Alat tulis 
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7. GPS Garmin 78s 

3.2.2 Bahan 

Tabel 3. 1 Bahan Penelitian 

No. Data Jenis Data Tahun Sumber 

1. Data  Penggunaan Lahan Sekunder 2019 GEOPORTAL 

2. Data DEM Sekunder 2020 DEMNAS 

3. Data Curah Hujan Sekunder 2019 Badan Meteorologi, 

Klimatologi,dan 

Geofisika 

4. Data Jenis Tanah Sekunder 2020 Badan Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

5. 

 

Peta Batas Administrasi SHP 2020 Badan Informasi 

Geospasial 

6. Peta Penggunaan Lahan SHP 2020 Badan Informasi 

Geospsial 

7. Peta jaringan Jalan SHP 2020 Badan Informasi 

Geospasial 
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3.3 Kerangka Kerja 
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Gambar 3. 2  Diagram Alir Kerangka Kerja 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Kerangka Kerja 

 

Penentuan kriteria kesesuaian lahan menggunakan kesesuaian lahan kualitatif, 

kesesuaian lahan kualitatif merupakan kesesuaian lahan yang hanya didasarkan 

pada kondisi fisik lahan, kondisi fisik lahan tersebut adalah ketinggian tempat, 

curah hujan, kemiringan lereng, temperatur udara, jenis tanah dan penggunaan 

lahan. Metode yang digunakan   adalah   scoring   dan   pembobotan.   Metode   ini   

menyacu   kepada Bakosurtanal 2010. Penentuan kesesuaian lahan ditentukan dari 

tingkatan pada masing-masing parameter yang digunakan, masing-masing 

parameter diberi skor dan setiap parameter diberi bobot sesuai dengan tingkat 

kepentingan atau pengaruhnya terhadap tanaman padi, parameter yang lebih 

berpengaruh memiliki bobot yang lebih besar. Penilaian selanjutnya mengalikan 

skor masing-masing parameter dengan bobot dari setiap parameter kesesuaian 

lahan. 

 

Parameter dalam menentukan kesesuaian lahan untuk tanaman padi di overlay 

dengan bantuan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis yaitu aplikasi Arc GIS 

10.3. Penjumlahan dari parameter dibagi dengan total bobot setiap parameter 

sehingga diperoleh nilai akhir kesesuaian lahan untuk tanaman padi di Kabupatenn 

Pringsewu. Untuk menentukan interval kelas, ditentukan berdasarkan hasil dari 

pengurangan nilai tertinggi dengan nilai terendah yang dibagi dengan jumlah kelas 

kesesuaian lahan menurut peraturan menteri pertanian. Pasal 66 Peraturan 

Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional 

(RTRWN) diamanatkan tentang penyusunan kriteria teknis kawasan peruntukan 

pertanian adalah yang dijadikan klasifikasi dalam penelitian ini.  Kawasan 

peternakan, perkebunan, budidaya tanaman pangan dan holtikultura merupakan 

kawasan yang diperuntukkan untuk pertanian. 

1. Pembobotan kesesuaian (Bobkes) yaitu memberikan bobot untuk setiap 

kesesuaian parameter. Pembobotan kesesuaian didefenisikan sebagai 

berikut: 

a. S1 (sangat sesuai)   = apabila pembobotan scoring = 80 

b. S2 (cukup sesuai)   = apabila pembobotan scoring = 60 



 
 

25 
 

c. S3 (sesuai marginal)  = apabila pembobotan scoring = 40 

d. S1 (tidak sesuai)  = apabila pembobotan scoring = 1 

2. Pembobotan parameter (Bobpar) 

Memberikan bobot pada setiap parameter yang digunakan, jumlah total dari 

semua bobot parameter adalah 100 disajikan dalam tabel 3.2 di bawah ini. 

 

Tabel 3. 2 Bobot Setiap Parameter 

Parameter Bobot 

Jenis Tanah 30 

Curah Hujan 30 

Ketinggian 20 

Kemiringan 20 

Sumber: (Haryanto, Bambang, dkk. 2016) 

 

3. Pembobotan scoring (Bobscore) 

Parameter 1 sampai n, perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 

=  
(𝐵𝑜𝑏𝑘𝑒𝑠−1 𝑥 𝐵𝑜𝑏𝑝𝑎𝑟−1) + (𝐵𝑜𝑏𝑘𝑒𝑠−𝑛 𝑥 𝐵𝑜𝑏𝑝𝑎𝑟−𝑛)

𝐵𝑜𝑏𝑝𝑎𝑟−1 + 𝐵𝑜𝑏𝑝𝑎𝑟−𝑛
.....................................................................(3.1) 

 

4. Kesesuaian scoring (Kesscore) 

Penentuan interval untuk membagi kelas kesesuaian lahan dirumuskan 

sebagai berikut: 

I=N/R....................................................................(3.2) 

 

Keterangan: 

I = lebar kelas interval 

R = jarak interval (skor tertinggi – skor terendah) 

N = jumlah kelas 
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3.4 Pengolahan Data 

Pada penelitian ini tahapan pengolahan data meliputi: 

 

3.4.1 Pengolahan Data Ketinggian Tempat 

Penelitian ini membuat peta ketinggian menggunakan data DEM (Digital Elevation 

Model) yang diolah menjadi ketinggian wilayah dengan satuan meter di atas 

permukaan laut. Pada pengolahan data ketinggian melakukan extract by mask 

dengan fitur mask batas administrasi Kabupaten Pringsewu. Data raster tersebut di 

klasifikasikan dalam empat kelas sesuai dengan kriteria lahan sawah untuk tanaman 

padi. Interval yang digunakan yaitu kelas sangat sesuai dengan rentang 0 sampai 

200 m dpl, kelas cukup sesuai dengan rentang 200 sampai 500 m dpl, kelas sesuai 

marginal dengan rentang 500 sampai 700 m dpl, dan kelas tidak sesuai dengan besar 

dari 700 m dpl. Dalam dalam tabel 3.3 di bawah ini menyajikan skor ketinggian 

tempat disajikan. 

 

Tabel 3. 3 Skoring Ketinggian 

Tinggi Skor 

0 - 200 60 

200 - 500 80 

500 – 700 40 

> 700 1 

Sumber: (Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei danPemetaan, 2010) 

 

3.4.2 Pengolahan Data Kemiringan Lereng 

Pengolahan data kemiringan lereng juga menggunakan data DEM (Digital 

Elevation Model), setelah data DEM di extract, melakukan analisis kemiringan 

lereng atau pada aplikasi pengolahan data yaitu slope spatial analyst guna 

mendapatkan nilai kemiringan lereng, nilai lereng tersebut diklasifikasikan secara 

manual  menjadi  empat  kelas  dengan  interval  yang  digunakan  yaitu  kelas  

sangat sesuai kurang dari 3%, kelas cukup sesuai 3-5%, kelas sesuai marginal 5-

8%, dan kelas tidak sesuai lebih besar dari 8% (>8%) Pemberikan skor pada 

kemiringan lereng disajikan dalam tabel 3.4 di bawah ini. 
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Tabel 3. 4 Skoring Kemiringan 

Lereng Skor 

 < 3% 80 

  3 - 5% 60 

  5 - 8% 40 

 > 8% 1 

Sumber: (Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei da Pemetaan, 2010) 

 

3.4.3 Pengolahan Data Curah Hujan 

Data yang digunakan yaitu data curah hujan dari sembilan stasiun BMKG yang 

terdiri dari tiga stasiun pengamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu.  Ketiga 

stasiun dimasukan kedalam Microsoft Excel disertai dengan koordinat stasiun dan 

jumlah curah hujan dalam satuan millimeter pertahun. Data ini diolah dengan 

metode interpolasi, metode interpolasi yang digunakan yaitu interpolasi Inverse 

Distance Weighted (IDW). Hal ini betujuan untuk mendapatkan data curah hujan 

rata-rata daerah yang tidak diketahui dari data curah hujan daerah yang diketahui. 

Data yang dihasilkan dari data sampel terdekat yang diketahui. Nilai hasil 

interpolasi diklasifikasikan menjadi empat kelas yaitu kelas sangat sesuai dengan 

curah lebih dari 1.500 mm/tahun, kelas cukup sesuai dengan curah hujan 1.200-

1.500 mm/tahun, kelas sesuai marginal dengan curah hujan 800-1.250 mm/tahun, 

dan kelas tidak sesuai dengan curah hujan <800 mm/tahun. Skoring untuk curah 

hujan disajikan dalam tabel 3.5 di bawah ini. 

 

Tabel 3. 5 Data Curah Hujan 

Curah hujan Skor 

>1.500 80 

1.200 – 1.500 60 

800 – 1.200 40 

< 800 1 

Sumber: (Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan, 2010) 
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3.4.4 Pengolahan Data Jenis Tanah 

Peta jenis tanah yang didapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Prinsewu sudah dalam bentuk shapefile. Jenis tanah ini diklasifikasikan 

berdasarkan tekstur tanah, kelas sangat sesuai bertekstur halus dan agak halus, kelas 

cukup sesuai bertekstur sedang, kelas sesuai marginal bertekstur agak kasar, dan 

kelas tidak sesuai bertekstur kasar dan sangat halus. Berdasarkan kriteria tersebut 

jenis tanah yang termasuk ke dalam kelas sangat sesuai yaitu Jenis tanah dystradept, 

dystropept, eutropepts, fluvaquent, humitropep, hydrandept, hydraquent, paledults, 

paleudults, tropaquept, tropudalfs, dan tropudults. Jenis tanah yang termasuk ke 

dalam kelas cukup sesuai yaitu jenis tanah andaquepts. Jenis tanah yang termasuk 

ke dalam kelas tidak sesuai yaitu tropofluve, tropohemis, tropopsamm, dan 

troposapri. Ketiga kelas di berikan skor yang disajikan dalam tabel 3.6 di bawah 

ini. 

 

Tabel 3. 6 Skoring Jenis Tanah 

Jenis tanah Konversi Skor 

Dystradept Aluvium 80 

Dystropept Latosol, Podsol 80 

Eutropepts Sedimen 80 

Fluvaquent Litosol, Regosol, Aluvial 80 

Humitropep Gley Humus, Aluvial 80 

Hydrandept Brown Forest, Latosol< Podsol 80 

Hydraquent Aluvium 80 

Paledults Podsol, Latosol 80 

Paleudults Podsol, Latosol 80 

Tropaquept Gley humus 80 

Tropudalfs Latosol 80 

Tropudults Podsol 80 

Andaquepts Andosol 60 

Tropofluve Aluvial, Litosol, Regosol 1 

Tropohemis Organosol 1 

Tropopsamm Aluvial, Litosol, Regosol 1 

Troposapri Organosol 1 

no data No Data 1 

Sumber: (Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan, 2010) 
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3.4.5 Kesesuaian Lahan 

Kelas pada masing-masing parameter telah diberikan, selanjutnya mengalikan skor 

pada masing-masing parameter dengan bobot setiap parameter yang nantinya akan 

di overlay dengan cara union yaitu menggabungkan parameter untuk mendapatkan 

peta kesesuaian lahan tanaman padi. 

 

Tabel 3. 7 Pembobotan scoring (Bobscore) 

Parameter Bobot Kelas skor Total 

Ketinggian tempat 20 

< 200 80 1.600 

200 - 500 60 1.200 

500 - 700 40 800 

> 700 1 20 

Kemiringan lereng 20 

< 3% 80 1.200 

3 - 5% 60 900 

5 - 8% 40 800 

> 8% 1 20 

Curah hujan 30 

>1.500 80 2.400 

1.200 – 1.500 60 1.800 

800 – 1.200 40 1.200 

< 800 1 30 

Jenis tanah 30 

dystradept, 

dystropept, 

eutropepts, 

fluvaquent, 

humitropep, 

hydrandept, 

hydraquent, 

paledults, 

paleudults, 

tropaquept, 

tropudalfs, dan 

tropudults 

80 2400 
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andaquepts 60 1800 

tropofluve, 

tropohemis, 

tropopsamm, dan 

troposapri 

1 30 

Sumber: (Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan, 2010) dan (Bambang 

&dkk, 2016) 

 

Kelima parameter yang di overlay akan menghasilkan hasil kesesuaian lahan 

tanaman padi, selanjutnya hasil dari parameter di overlay dengan penggunaan 

lahan, hasil yang termasuk ke dalam penggunaan lahan seperti permukiman, tubuh 

air, dan tambah/empang menjadi kelas tidak sesuai untuk tanaman padi. Hasil 

overlay diklasifikasikan menjadi 4 kelas yaitu S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai), 

S3 (sesuai marginal) dan N (tidak sesuai) yang menerapkan berdasarkan Pasal 66 

Peraturan Pemenintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (RTRWN) diamanatkan tentang penyusunan Kriteria Teknis Kawasan 

Peruntukan Pertanian Total skor tertinggi yaitu 80 dan total skor terendah yaitu 0. 

Interval setiap kelas menggunakan rumus metode scoring dan pembobotan. 

Sehingga diperoleh lebar kelas interval (I) sebagai berikut: 

 

I=R/N= (80-0)/4=20................................................................(3.3) 

 

Interval kelas untuk pengklasifikasian disajikan pada tabel 3.8 di bawah ini. 

Tabel 3. 8 Kelas Kesesuaian Lahan 

Nilai Kelas kesesuaian lahan 

60  - 80 Sangat sesuai (S1) 

40 - 60 Cukup sesuai (S2) 

20 - 40 Sesuai marginal (S3) 

< 20 Tidak sesuai (N) 

Sumber: (Bakosurtanal (Badan Koordinasi
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3.5 Overlay 

Proses penyatuan data layer yang berbeda disebut dengan overlay. Operasi visual 

yang menggunakan lebih dari satu layer guna digabungkan secara fisik adalah 

definisi overlay secara visual. Hal baru dan mutlak harus dihasilkan dari 

pemahaman overlay peta (minimal 2 peta). Pembentuk poligon adalah dengan cara 

menggunakan dua peta yang di overlay dalam bahasa teknis: 

1. Memasukan bobot setiap parameter dari perhitungan yang telah dilakukan 

kedalam attribute table setiap parameter. 

2. . Pada proses overlay dilakukan ke setiap parameter yang digunakan yaitu: data 

penggunaan lahan, curah hujan, jenis tanah, ketinggian dan data kelerengan. 

Proses overlay yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik union. 

Output yang mengandung kelas atribut atau tingkatan yang dihasilkan dari 

gabungan fitur sebuah tema input Polygon dari overlay adalah definisi dari 

union. 

Proses overlay penelitian ini, menggunakan format aritmatik sebagai berikut: 

 

Overlay = ([30* JT] + [30 * CH] + [30 * KL] + [20 * KT]) 

 

Keterangan: 

JT : Jenis Tanah 

CH : Curah Hujan 

KL : Kemiringan Lereng 

KT : Ketinggian 
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3.6 Validasi Lapangan 

Setelah dihasilkan peta kesesuaian lahan untuk cetak sawah baru di Kabupaten 

Pringsewu, selanjutnya adalah melakukan validasi langsung kelapangan untuk 

dilakukannya pengecekan. Mendapatkan sampel dengan cara cara langsung 

dilakukan kepada unit sampel adalah disebut sampel random yang digunakan dalam 

metode validasi. Maka dalam mewakili populasi atau untuk menjadi sampel setiap 

populasi yang terpencil yang merupakan unsur dari unit sampling memperoleh 

peluang yang sama. Jumlah titik valid yang harus dicapai pada penelitian sebanyak 

20 titik yang berdasarkan pedoman (Peraturan Kepala BIG No. 3 Tahun2014) 

dengan perhitungan sebagai berikut:  

 

𝐴 = 𝑇𝑆𝑀+(𝐿𝑢𝑎𝑠(𝐻𝑎)/1500) 

𝐴 = 20 +(62.500/1500) 

𝐴 = 20 +41,666667 

𝐴 = 61,66667 ≈ 62 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 (𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑) 

 

Keterangan: 

A  : Jumlah Sampel Minimal Validasi 

TSM   : Total Sampel Minimal 

Luas (Ha) : Luas wilayah penelitian dalam satuan hectare 
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Gambar 3. 3  Sebaran Titik Validasi Lapangan 

Dokumentasi validasi lapangan dapat dilihat di lampiran I 

http://bit.ly/Peta_Ismoyogi 
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