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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Identifikasi Penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah 

penggunaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan potensi ataupun 

daya dukungnya dan juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan 

penggunaan lahan. Integrasi teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk yang 

potensial dalam melihat penggunaan lahan yang cukup akurat tanpa harus melakukan survey 

disetiap titik yang ada, namun dapat hanya menggunakan sampel dari hasil pengindraan jauh. 

Sehingga dapat menghasilkan suatu informasi mengenai sebaran penggunaan lahan. 

Penginderaan jauh biasa disingkat dengan "inderaja" dan dalam bahasa Inggris biasa 

disebut "remote sensing". Menurut American Society of Photogrammetry, penginderaan jauh 

merupakan pengukuran/perolehan informasi berupa data dari beberapa sifat objek atau 

fenomena, dengan menggunakan alat perekam dan tidak terjadi kontak langsung dengan 

objek atau fenomena yang dikaji. Salah satunya adalah untuk mengetahui penggunaan dan 

pemanfaatan lahan diwilayah pesisir. 

Menurut  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan 

antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Kawasan 

adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang 

ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk 

dipertahankan keberadaannya. 

Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dengan garis 

pantai sepanjang 81.000 km2. Luas laut 3,1 juta km2 (0,3 juta km2 perairan teritorial dan 2,8 

juta km2 perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya. Wilayah pesisir memiliki sumber 

daya alam yang sangat beragam, baik dari laut berupa perikanan maupun terumbu kamar, 

ataupun di daratan berupa hutan mangrove sampai minyak bumi dan gas serta bahan 

tambang lainnya. 

Adanya potensi yang sangat beragam di wilayah pesisir merupakan hal yang sangat 

menjanjikan bila di kelola secara benar dan bertanggung jawab. Namun potensi wilayah 

pesisir dan laut belum dikelolah secara maximal. Selain potensi berupa perikanan dan hutan 

mangrove, wilayah pesisir yang merupakan dataran rendah dan cukup mudah untuk 

memperoleh sumber daya air menyebabkan banyaknya lahan  pertanian di wilayah pesisir. 

Salah satu wilayah yang memanfaatkan wilayah pesisir sebagai lahan pertanian adalah 

Kabupaten Kendal. 
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Kabupaten Kendal merupakan bagian wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dan 

salah satu kabupaten yang terletak di jalur utama Pantai Utara Pulau Jawa atau yang lebih di 

kenal sebagai daerah Pantura. Secara geografis Kabupaten Kendal terletak pada posisi 109º 

40’-110º 18’ Bujur Timur dan 6º 32’-7º 24’ Lintang Selatan. Yang dibatasi oleh: sebelah Barat 

berbatasan dengan Kabupaten Batang, sebelah Utara berbatasan dengan laut Utara Jawa, 

sebelah Timur berbatasan dengan Kota Semarang dan sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Temanggung. 

Wilayah pesisir Kabupaten Kendal memiliki panjang garis pantai sekitar 42 Km2 dan 

luas 120,86 km2. Serta terdapat tujuh kecamatan yang memiliki garis pantai atau wilayah 

pesisir. Dengan demikian dapat diketahui bahwa daerah pesisir Kendal berpontensial untuk 

lebih dikembangkan lagi. Potensi yang dominan diwilayah pesisir Kabupaten Kendal adalah 

pertanian. 

Secara adminitsratif Kabupaten Kendal memiliki 20 Kecamatan dan 7 Kecamatan 

diantaranya merupakan kawasan pesisir yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, 

Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Kangkung, dan 

Kecamatan Rowosari, dengan panjang total pantai yaitu 42 km2 dengan luas kecamatan 

25.576 Ha. Potensi wilayah pesisir Kabupaten Kendal didominasi dengan pertanian dan 

perikanan. Luas pertanian wilayah pesisir adalah 10.071 Ha atau  dari luas total wilayah, 

sedangkan wilayah pesisir yang mencangkup 7 Kecamatan menyubang 39% wilayah 

pertanian se-Kabupaten yaitu sebesar 10.047 Ha dari 25.964 Ha. 

Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem komputer yang mampu 

menganalisis, menyimpan dan membuka data bereferensi geografis. Dengan menggunakan 

sistem informasi geografis dapat dihasilkan berbagai informasi mengenai keruangan. Salah 

satunya adalah mengenai kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan yang akan dibahas adalah 

mengenai kesesuaian lahan untuk pertanian padi diwilyah pesisir Kabupaten Kendal.  

Terpilihnya wilayah studi ini dikarenakan terdapat data produksi pertanian yang 

menurun di Kabupaten Kendal. Padahal luas panen selalu bertambah setiap tahunnya. 

Menurunnya tingkat produksi hasil panen dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah 

satunya dikarenakan salahanya penanganan untuk lahan pertanian tersebut. Hasil akhir dari 

kesesuaian lahan dapat dihasilkan informasi mengenai faktor penghambat dari lahan 

pertanian padi. Sehingga faktor penghambat tersebut dapat di atasi dan meminimalisir 

kegagalan panen. 

1.2 Perumusan Masalah 

Seiring berjalannya waktu, perkembangan penduduk yang terus meningkat 

menyebabkan kebutuhan akan lahan terbangun juga meningkat. Oleh sebab itu konversi 

lahan atau perubahan lahan akan selalu terjadi setiap tahunnya. Diperlukannya peraturan 
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yang membahas tentang rencana penggunaan lahan atau dalam RTRW (Rencana Tata 

Ruang Wilayah) disebut sebagai rencana pola ruang harus direncanakan dan dilaksanakan. 

Masyarakat pesisir yang sebagian besar bermata pencaharian dibidang pertanian 

dalam mengolah lahan pertanian padi haruslah sesuai dengan kesesuaian dan kemampuan 

lahan tersebut. Hal tersebut dikarenakan untuk menyesuaikan rencana yang akan 

direncanakan nantinya sesuai dengan kemampuan lahan. Apabila terdapat lahan yang tidak 

sesuai dengan fungsinya maka akan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian dikemudian 

hari. 

Luas panen komoditas padi Kabupaten Kendal setiap tahunnya mengalami kenaikan 

dari taun 2014 – 2016, namun tidak untuk hasil produksinya. Pada tahun 2014 ke 2015 

mengalami kenaikan 234.688,20 ton ke 287.925,00 ton namun tahun 2016 justru mengalami 

kemerosotan produksi menjadi 259.322,70 ton. Hal tersebut dapat terjadi karena kesesuaian 

lahan yang tidak ditangani dengan benar. Karena dalam analisis kesesuaian lahan akan 

diketahui faktor penghambatnya sehingga dapat memperbaiki faktor penghambat tersebut. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah “ Menentukan kelas kesesuaian lahan pertanian 

padi wilayah pesisir Kabupaten Kendal” sehingga dapat diketahui faktor penghambat dan 

jenis usaha yang dapat dilakukan untuk pertanian padi. 

Untuk mecapai tujuan Proyek Akhir sasaran yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengidentifikasi kondisi fisik wilayah pesisir Kabupaten Kendal 

b. Menganalisis variabel kesesuaian wilayah 

c. Menganalisis dan mengidentifikasi kesesuaian lahan peruntukan pertanian di 

kawasan pesisir Kabupaten Kendal 

d. Mengidentifikasi Kesesuaian Lahan dengan rencana pola ruang Kabupaten 

Kendal 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Materi 

a. Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan merupakan tingkat kecocokan suatu lahan terhadap komoditas 

tertentu. Menurut FAO (Food and Agriculture Organization) dalam kesesuaian lahan terdapat 

beberapa tingkatan tertentu, seperti tingkat ordo, tingkat kelas, tingkat sub kelas, dan tingkat 

unit. Kesesuaian lahan pada tingkat unit akan menentukan faktor pembatas dalam lahan 

tersebut. Dengan diketahuinya pembatas secara detil memudahkan proses dalam mengelola 

rencana suatu usaha tani. 
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Terdapat beberapa karakteristik penilaian dalam menentukan kelas kesesuaian lahan. 

Namun dalam laporan akhir ini tidak menilai secara rinci dari semua karakteristik kualitas 

lahan, yaitu temperatur, ketersediaan air, ketinggian tempat, tingkat bahaya longsor, bahaya 

banjir dan ketersediaan hara. Karakteristik penilaian yang dipilih berdasarkan kajian literatur 

dan kajian normatif yang diterapkan di Indonesia. 

Kesesuaian lahan yang akan dibahas hanya berupa kesesuaian lahan untuk tanaman 

pangan yaitu padi. Tanaman padi dipilih karena hasil produksinya lebih besar diantara 

tanaman pangan yang lainnya. Selain itu padi merupakan tanaman pangan pokok masyarakat 

Kabupaten Kendal, oleh sebab itu ancaman yang terjadi apabila tidak ditangani dengan benar 

sangat besar. 

b. Wilayah Pesisir 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan 

antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Wilayah 

pesisir merupakan pertemuan anatara darat dan laut serta berdampingnya ekosistem didarat 

dan dilaut. Oleh sebab itu tidak adanya batasan yang pasti untuk kawasan yang termasuk 

wilayah pesisir. 

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, karena tidak ada batasan resmi mengenai 

wilayah pesisir. Batasan wilayah pesisir yang akan dibahas laporan ini adalah batas 

administrasi kecamatan yang memiliki garis pantai atau berbatasan dengan laut. Di 

Kabupaten Kendal terdapat 7 kecamatan yang memiliki garis pantai yaitu  Kecamatan 

Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan 

Cepiring, Kecamatan Kangkung, dan Kecamatan Rowosari. 
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1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

a. Kabupaten Kendal 

Kabupaten Kendal merupakan satu dari 35 kabupaten/kota yang berada dalam 

wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Perda No. 05 tahun 2006, jumlah kecamatan di 

Kabupaten Kendal bertambah menjadi 20 kecamatan. Satu kecamatan tambahan yaitu 

Kecamatan Kaliwungu Selatan merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Kaliwungu. 

Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 285 yang terdiri dari 1.139 dukuh, 1.461 RW dan 6.351 

RT dengan luas total 1002,23 Km2. Secara Geografis Kabupaten Kendal berada pada 109° 

40’ – 110°18’ Bujur Timur dan 6° 32’ – 7° 24’ Lintang Selatan. 

 
Gambar 1.1 

Peta Administrasi Kabupaten Kendal 
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b. Wilayah Pesisir 

Kabupaten Kendal secara adminitsratif memiliki 20 Kecamatan dan 7 Kecamatan 

diantaranya merupakan kawasan pesisir yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, 

Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Kangkung, dan 

Kecamatan Rowosari, dengan panjang total pantai yaitu 42 km2 dengan luas 24.155 Ha. 

Secara Administrasi Kawasan Pesisir Kabupaten Kendal berbatasan dengan: 

• Sebelah Utara : Pantai Utara. 

• Sebelah Timur : Kota Semarang. 

• Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung. 

• Sebelah Barat : Kabupaten Batang. 

 

 
Gambar 1. 2 

Peta Administrasi Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal 
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1.5 Kerangka Pikir 

Kesesuaian lahan merupakan tingkat atau kelas kecocokan untuk komoditas tertentu 

yang akan dikembangkan. Dalam kesesuaian lahan terdapat beberapa variabel yang 

digunakan sesuai dengan komoditas tertentu yang akan dikaji. Variabel untuk setiap 

komoditas tentunya tidak sama satu dengan lainnya dan disesuaikan dengan pengunaan 

lahan tersebut. 

Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan laut jawa disebelah utara 

pastinya memiliki garis pantai dan wilayah pesisir. Garis pantai yang dimiliki oleh Kabupaten 

Kendal adalah 42 km2  yang melalui 7 Kecamatan. Penggunaan lahan paling dominan di 7 

Kecamatan adalah sawah yaitu sebesar 10.071 ha atau 38% dari total luas wilayah sebesar 

255.576 ha. Willayah pesisir juga menyumbang 39% lahan pertanian di Kabupaten Kendal 

dari luas total 25.989 Ha. Namun wilayah pesisir yang terdiri dari 7 Kecamatan memiliki 

beberapa permasalahan terkait hasil produksi pertanian padi. Pada tahun 2015 luas padi 

sawah yang dipanen meningkat dari 43.977 ha menjadi 47.144 Ha pada tahun 2016, namun 

tidak dengan hasil produksinya tahun 2015 sebanyak 289.870 ton menjadi 260.888,5 pada 

tahun 2016. Hal ini dapat disimpulkan bahwa luas panen setiap tahun meningkat namun tidak 

dengan hasil produksinya. Oleh sebab itu diperlukannya analisis mengenai kesesuaian lahan 

untuk komoditas pertanian. Hasil analisis kesesuaian lahan akan didapatkan beberapa kelas 

kesesuaian, dan juga faktor yang dapat menjadi penghambat. Faktor penghambat tersebut 

dapat diatasi sehingga lahan menjadi sangat optimal untuk diolah dan meminimalisir kerugian 

yang terjadi. 

Variabel yang digunakan adalah data mengenai temperatur rata-rata tahunan, bulan 

kering, curah hujan, ketinggian, bahaya banjir, bahaya longsor, kelerengan dan kesuburan 

tanah. Variabel tersebut kemudian diolah sehingga menghasilkan suatu informasi baru yang 

dapat diolah kembali. Yaitu mengenai kesuburan tanah diperlukan data mengenai jenis tanah 

dan juga pendapat tingkat kesuburan dari beberapa ahli, dalam laporan ini kajian yang 

digunakan berdasarkan takstonomi USDA. Variabel bulan kering dan curah hujan dapat diolah 

dengan menggunakan proses matching sehingga didapatkan informasi mengenai 

ketersediaan air. Bahaya longsor didapatkan dari variabel kelerengan dan lokasi longsor 

sehingga dapat dihasilkan informasi mengenai kelas bahaya longsor. Hasil olahan tersebut 

kemudian dioverlay menggunakan salah satu aplikasi SIG lalu dilakukan proses matching 

atau pencocokan sesuai dengan kriteria yang telah dibuat sebelumnya. 
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Kelas Kesesuaian 
Lahan

Penggunaan Lahan 

Kelas Kesesuaian 
Lahan Pertanian

Menentukan kelas 
kesesuain lahan pertanian 
wilayah pesisir Kabupaten 

Kendal

Luas panen yang selalu meningkat 
namun hasil produksi panen mengalami 

penurunan

a. Mengidentifikasi kondisi fisik wilayah pesisir 

Kabupaten Kendal

b. Menganalisis variabel kesesuaian wilayah

c. Menganalisis dan mengidentifikasi kesesuaian lahan 

peruntukan pertanian di kawasan pesisir Kabupaten 

Kendal

d. Mengidentifikasi Kesesuaian Lahan dengan rencana 

pola ruang Kabupaten Kendal

Pengumpulan Data

Kelas Kesesuaian Lahan Pertanian di 
Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal

Upaya yang dapat dilakukan untuk 
meminimalisir faktor penghambat

Identifikasi Data

Analisis Data
-Overlay
-Matching

Kondisi Fisik

Potensi pertanian menjadi salah satu potensi 
yang paling besar di Kabupaten Kendal. Sebagian 

lahan pertanian berada pada Kawasan Pesisir

 
 

Gambar 1. 3 
Kerangka Pikir 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam Proyek Akhir ini meliputi pendahuluan, tinjauan 

pustaka dan metode analisis, gambaran umum, analisis, serta penutup yang berisikan 

kesimpulan dan rekomendasi. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang tujuan dan sasaran dari laporan, selain itu 

terdapat ruang lingkup pembahasan laporan, kerangka pikir dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE ANALISIS 

Bab ini membahas mengenai kajian literatur berupa teoritis dan normatif, metode-

metode yang dilakukan dalam kegiatan analisis, serta kerangka analisis laporan akhir. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PESISIR 

Bab ini membahas tentang gambaran umum wilayah berupa kondis fisik, 

kependudukan, dan kondisi pertanian wilayah pesisir Kabupaten Kendal  

Bab IV ANALISIS KESESUAIAN LAHAN 

Bab ini membahas mengenai analisis per variabel serta analisis untuk mendapatkan 

hasil akhir, dan keterkaitan hasil akhir dengan rencana lahan pangan kabupaten. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis yang telah 

dilakukan 
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