
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Padi merupakan salah satu komoditi pertanian pangan yang utama penduduk di Indonesa. 

Hal tersebut karena, beras yang merupakan hasil dari padi yang sudah di panen merupakan 

pemenuh gizi dan karbohidrat utama bagi kebanyakan penduduk di Indonesia.  Pentingnya 

beras bagi kehidupan manusia di dunia dicerminkan dengan jumlah panen padi pada suatu 

daerah, karena salah satu indikator dapat bertahannya sebuah Negara adalah dapat 

menghitung tingkat ketahanan pangan dari sumber makanan Negara tersebut. Salah satu 

masalah utama dari pertanian beras adalah ketidakpastian hasil panen, membuat level 

ketahanan pangan turun seiring berjalannya waktu (IRRI, 2006) . 

 

Sebagai negara agraris, Indonesia perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara 

berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 

dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, dan kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian 

pangan secara berkelanjutan untuk menjaga nilai ekonomi masyarakat. 

 

Pemantauan kestabilan produksi pertanian dalam suatu wilayah secara berkala perlu 

dilakukan karena pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian di Indonesia. 

Menurut BPTP tahun 2016 Perekonomian di Provinsi Lampung masih didominasi oleh 

sektor pertanian yakni sebesar 35,92 persen, maka dari itu Provinsi Lampung terus berupaya 

meningkatkan akselerasi pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu wilayah yang menjadi sektor pertanian adalah 

Kabupaten Pesawaran. Sektor pertanian di Kabupaten Pesawaran merupakan tulang 

punggung bagi mayoritas penduduknya. Komoditi pangan utama yang dibudidayakan oleh 



petani adalah padi. Lahan pertanian di Kabupaten Pesawaran tersebar di seluruh kecamatan.  

(Widjaya, 2017).  

 

Keadaan umum lahan sawah di Kabupaten Pesawaran memiliki areal mencapai 15.855 

hektar yang tersebar pada 9 kecamatan dengan luas yang bervariasi. Besarnya luas padi 

sawah di Kabupaten Pesawaran adalah 40.927 hektar dan luas padi ladang hanya 431 hektar 

(BPS, 2018). Sarana dan prasarana pendukung terutama irigasi relatif kurang baik dan 

produktivitas lahan yang dicapai masih tergolong rendah. Komoditi padi di Kabupaten 

Pesawaran diusahakan pada lahan sawah dengan irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, 

tadah hujan, dan pasang surut (Widjaya, 2017).   

 

Keadaan umum secara topografi dan klimatologi Kabupaten Pesawaran memiliki pengaruh 

terhadap jumlah produksi padi. Sehingga diperlukan suatu perhitungan untuk menganalisis 

kesesuaian lahan untuk tanaman padi di Kabupaten Pesawaran. Seiring bertambahnya 

jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran, banyak ditemukan alih fungsi lahan sawah 

menjadi tempat tinggal atau perumahan. Hal ini menyebabkan keterbatasan lahan subur 

untuk membudidayakan tanaman padi dan mendorong pemerintah Indonesia melalui Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang nomor 41 

tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB). 

Berdasarkan UU PLPPB permasalahan mengenai penentuan lahan pertanian dapat 

diselesaikan menggunakan metode penginderaan jauh, dan pendeteksian serta pemantauan 

perkembangan padi juga dapat dilakukan dengan cepat.  

 

Teknologi penginderaan jauh mampu memberikan solusi dan memudahkan dalam 

melakukan pengawasan dan teknologi ini juga memudahkan dalam melakukan analisis 

spasial secara berulang, serta meliputi wilayah yang relatif luas. Penelitian ini menggunakan 

citra Landsat 8 dengan resolusi spasial 30 meter untuk multispektral. Citra Landsat 8 

dimanfaatkan untuk pengolahan transformasi spektral yaitu indeks vegetasi menggunakan 

kanal merah dan inframerah dekat pada citra sehingga dapat peka terhadap tanaman padi, 

baik itu memiliki pantulan tinggi maupun pantulan rendah. Pengolahan indeks vegetasi 

menggunakan algoritma Soil Adjusted Vegetation index (SAVI) dan Modified Soil Adjusted 



Vegetation index (MSAVI) sebagai model analisis untuk mengestimasi jumlah produksi 

padi.  

 

Penelitian ini juga memperhatikan ketersediaan air bagi pertumbuhan tanaman padi yang 

ada di Kabupaten Pesawaran dengan konsep siklus hidrologi lingkungan, dimana jumlah air 

di suau luasan tertentu di permukaan bumi dipengaruhi oleh besarnya air yang 

masuk/menyerap dan keluar pada jangka waktu tertentu. Neraca masukan dan keluaran air 

di suatu tempat dikenal sebagai neraca air (water balance). Neraca air untuk penggunaan 

lahan pertanian secara umum disebut sebagai neraca air lahan. Neraca ini bermanfaat dalam 

mempertimbangan kesesuaian lahan pertanian, mengatur jadwal tanam dan panen dan 

mengatur pemberian air irigasi dalam jumlah waktu yang tepat. (Rafi, et al., 2005; Bari , et 

al., 2006; Kumanbala , et al., 2010) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan indeks vegetasi dan nilai produktivitas padi di Kabupaten 

Pesawaran? 

2. Bagaimana kapasitas keberadaan tanaman padi di Kabupaten Pesawaran? 

3. Bagaimana estimasi produksi padi mengggunakan citra satelit Landsat 8 di Kabupaten 

Pesawaran? 

4. Bagaimana kebutuhan air pada tanaman padi berdasarkan perhitungan neraca air di 

Kabupaten Pesawaran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian 

Tugas Akhir ini adalah : 

1. Menganalisis hubungan indeks vegetasi terhadap produktivitas padi. 

2. Mengetahui kapasitas keberadaan tanaman padi di Kabupaten Pesawaran. 



3. Mengestimasi produksi padi menggunakan citra Landsat 8 di Kabupaten Pesawaran. 

4. Menganalisis kebutuhan air pada tanaman padi berdasarkan hasil perhitungan neraca 

air. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian Tugas Akhir ini yaitu  

A. Bagi Mahasiswa 

Dapat menerapkan dan mengaplikasikan ilmu teoritis penginderaan jauh serta 

pemanfaatannya dalam bidang pertanian. 

B. Bagi Institut 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian mengenai pemanfaatan 

citra satelit dalam kehidupan. 

C. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau bahan dalam 

mempertimbangkan kebijakan tentang produktivitas padi di Kabupaten Pesawaran.  

 

1.5 Kerangka Berpikir  

 

Kerangka berpikir adalah penjelasan mengenai suatu permasalahan yang diangkat menjadi 

suatu pembahasan dalam sebuah penelitian. Maka dari itu kerangka berpikir penelitian ini 

diijelaskan pada gambar berikut.  
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Kerangka Berpikir 

 

Tanaman padi di Kabupaten termasuk ke dalam jumlah yang banyak, bahkan membudidayakan padi 

menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Tingginya 

potensi tanaman padi di Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, karena 

tanaman padi merupakan salah satu komoditi pangan utama di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, 

perlunya sebuah tindak lanjut untuk dapat mengetahui potensi dari tanaman padi dan tindakan yang 

harus dilakukan supaya tingkat produksi padi di Kabupaten Pesawaran tidak mengalami penurunan.  

 

Produksi padi dapat dimonitoring menggunakan metode penginderaan jauh, yaitu melakukan 

pengolahan terhadap citra satelit. Citra satelit yang digunakan yaitu Citra Landsat 8 dengan waktu 

akuisisi data pada bulan April 2019. Perhitungan estimasi produksi padi didapatkan dengan terlebih 

dahulu melakukan pengolahan citra untuk memperbaiki lokasi citra (geometrik) maupun visual dari 

citra (radiometrik) sehingga dapat dilanjutkan untuk pengolahan transformasi indeks vegetasi Soil 

Adjusted Vegetation index (SAVI) dan Modified Soil Adjusted Vegetation index (MSAVI). 

Citra Landsat 8 kemudian diolah sehingga menghasilkan peta tutupan lahan Kabupaten Pesawaran. 

Berdasarkan kedua pengolahan tersebut, maka dapat menjadi acuan dalam survei lapangan, sehingga 



mendapatkan nilai produktivitas padi dengan mewawancarai petani.  Data produktivitas padi yang 

sudah didapat kemudian dianalisis dengan nilai dari indeks vegetasi menggunakan analisis statistik 

atau uji korelasi dan uji regresi untuk dapat menentukan model terbaik, sehingga dapat dihitung nilai 

estimasi produksi padi di Kabupaten Pesawaran.  

 

Tingkat produksi padi di Kabupaten Pesawaran dipengaruhi dengan kesesuaian lahan dan kecukupan 

air yang tersedia di Kabupaten Pesawaran, maka dari itu dalam penelitian ini juga menganalisis 

kebutuhan air untuk tanaman padi di Kabupaten Pesawaran dengan menghitung neraca air 

menggunakan data hidrologi dan klimatologi selama 7 tahun (2012 – 2018). Hasil dari keseluruhan 

perhitungan dan analisis yang dilakukan digambarkan dalam sebuah peta. Peta yang dihasilkan 

adalah peta estimasi produksi padi dan peta kesesuaian lahan untuk tanaman padi di Kabupaten 

Pesawaran.  

 

1.6 Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian tugas akhir ini adalah : 

a. Daerah penelitian dilakukan di lahan pertanian tanaman padi Kabupaten Pesawaran.  

b. Citra satelit yang digunakan adalah citra Landsat 8 bulan April tahun 2019. 

c. Perhitungan estimasi produksi padi dilakukan pada bulan April 2019. 

d. Menganalisis produksi padi menggunakan algoritma indeks vegetasi yaitu SAVI dan 

MSAVI. 

e. Pengolahan klasifikasi berbasis piksel dengan Supervised classification metode 

Maximum likelihood. 

f. Metode perhitungan padi dengan menganalisis hubungan antara indeks vegetasi dengan 

nilai produktivitas padi. 

g. Memetakan persebaran tanaman padi berdasarkan hasil estimasi produksi padi di 

Kabupaten Pesawaran. 

h. Menganalisis neraca air untuk menghitung kebutuhan air pada tanaman padi di 

Kabupaten Pesawaran. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 



Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang secara rinci sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan Tugas Akhir ini. 

BAB II TEORI DASAR 

Bab ini menjelaskan teori dasar yang diperoleh dari studi referensi yang berisi bahasan mengenai 

topik penelitian dari sejumlah sumber acuan yang digunakan. Sumber acuan ini dapat berupa 

tulisan – tulisan ilmiah yang berkaitan dengan tema.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai tahapan – tahapn penelitian dan pengolahan data, kerangka piker serta 

desain penelitian sehinga diperoleh hasil yang baik untuk menganalisis estimasi produksi padi 

dalam jangka waktu pendek.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan data yang diperoleh, serta hasil pengolahannya akan disajikan. Data yang 

disajikan dapat berupa tabel, gambar, atau grafik. Bab ini juga mencakup analisis atas hasil yang 

diperoleh dari pengolahan data.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya.  

 


