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BAB II 

KAJIAN LITERATUR DAN METODE ANALISIS 

 

2.1 Kajian Literatur 

Kajian literatur membahas mengenai penjelasan dan materi berkaitan 

dengan literatur yang digunakan untuk analisis ketersediaan dan perubahan lahan. 

2.1.1 Pengertian Lahan 

Lahan menurut Vink (dalam Ritohardoyo, 2013:15) merupakan suatu 

wilayah tertentu diatas permukaan bumi, khususnya meliputi semuabenda 

penyusun biosfer yang dapat dianggap bersifat menetap atau berpindah berada 

diatas wilayah meliputi atmosfer dan di bawah wilayah tersebut mencakup tanah, 

batuan (bahan) induk, topografi, air, tumbuh-tumbuhan dan binatang, dan berbagai 

akibat kegiatanh manusia pada masa lalu maupun sekarang, yang semuanya 

memiliki pengaruh nyata terhadap penggunaan lahan oleh manusia, pada masa 

sekarang maupun masa yang akan dating. Sedangkan, Mabbut (dalam 

Ritohardoyo, 2013:14) membatasi arti lahan sebagai gabungan dari unsur-unsur 

permukaan dan dekat permukaan bumi yang penting bagi kehidupan manusia. Inti 

dari kesemuanya adalah lahan sangat berpengaruh terhadap segala aktivitas 

kehidupan manusia dengan segala faktor yang mempengaruhi. 

Fungsi lahan menurut FAO (dalam Rayes, 2007: 2) yaitu: 

a. Fungsi produksi 

Lahan sebagai penunjang kehidupan dalam kegiatan penyedia bahan 

baku kegiatan budidaya. 

b. Fungsi lingkungan biotik 

Lahan sebagai habitat biologi dan penyedia plasma nutfah bagi makhluk 

hidup yang berada diatas maupun dibawah permukaannya. 

c. Fungsi pengatur iklim 

Lahan dan penggunaannya menentukan neraca energi global berupa 

pantulan, serapan dan transformasi dari energi radiasi sinar matahari dan 

daur hidrologi global. 

d. Fungsi hidrologi 
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Lahan mengatur simpanan dan aliran serta menentukan kualitas sumber 

daya air tanah. 

e. Fungsi penyimpanan 

Lahan sebagai sumber berbagai bahan mentah dan mineral. 

f. Fungsi pengendali sampah dan polusi 

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga dan pengubah 

senyawa polutan. 

g. Fungsi ruang kehidupan 

Lahan sebagai tempat berdirinya sarana fisik penunjang kegiatan atau 

aktivitas manusia. 

h. Fungsi peninggalan dan penyimpanan 

Lahan sebagai pelindung peninggalan bersejarah yang akan memberikan 

bebagai informasi dari masa lalu yang terkubur didalamnya. 

i. Fungsi penghubung spasial 

Lahan sebagai ruang gerak atau transportasi manusia dari suatu lokasi 

ke lokasi lain. 

2.1.2 Pengertian Lahan Pertanian 

Lahan pertanian ditinjau berdasarkan jenis ekosistemnya dibedakan menjadi 

lahan pertanian basah dan kering (Nurmala, 2012:103). Lahan pertanian basah 

ditinjau dari sitem irigasinya dapat berupa sawah irigasi teknis, sawah irigasi 

setengah teknis, sawah irigasi sederhana, sawah tadah hujan, sawah rawa, sawah 

rawa pasang surut, sawah lebak, tambak, dan kolam. Berikut penjelasan lenih 

lengkapnya: 

a. Sawah irigasi teknis 

Sawah tipe ini airnya tersedia sepanjang tahun. Sumber airnya berasal 

dari waduk, danau buatan atau danau alami. Air yang masuk ke petakan-

petakan sawah sudah terukur, karena pengaturannya menggunakan 

peralatan yang cukup baik sehingga air yang masuk ke saluran-saluran 

tersier dan sekunder sudah terhitung jumlah atau debitnya. Pola tanam 

pada sawah tipe ini umumnya padi-padi-padi atau padi-padi-palawija. 

b. Sawah irigasi setengah teknis 

Sawah tipe ini sumber airnya sama seperti sawah tipe irigasi teknis hanya 

persediaannya tidak selalu ada sepanjang tahun. Air yang masuk ke 

saluran primer dan sekunder saja yang terukur sedangkan air yang 
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masuk ke saluran tersier dan kuarter biasanya tidak terukur lagi karena 

saluran tidak dilengkapi alat pengukur air yang lengkap seperti pada 

irigasi teknis. Pola tanam pada sawah tipe ini kebanyakan padi-padi, atau 

padi-palawija. Selain dari pola tanam itu ada pula yang melaksanakan 

pola tanam padi-padi-palawija.  

c. Sawah irigasi perdesaan (sawah irigasi sederhana) 

Sawah tipe ini sumber airnya berasal dari mata-mata air yang ada di 

lembahlembah bukit yang ditampung di bak kolam penampung air yang 

tidak permanen atau permanen. Sawah tipe ini biasanya pada areal yang 

terbatas di daerah-daerah lembah bukit. Pada musim hujan ditanami padi 

sedangkan pada musim kemarau (MK) sebagian ditanami padi dan 

sebagian ditanami palawija atau diberakan (dibiarkan tidak ditanami). 

Pola tanamnya adalah padi-palawija atau padi-bera. 

d. Sawah tadah hujan Sawah tipe ini sumber airnya hanya mengandalkan 

dari curah hujan. Umumnya diusahakan atau ditanami padi pada musim 

hujan (MH), sedangkan pada musim kemarau diberakan. Pola tanamnya 

adalah padi-bera atau palawija-padi. 

e. Sawah rawa 

Sawah rawa biasanya terdapat pada daerah-daerah cekungan yang 

biasanya tidak ada untuk pemasukan dan pembuangan air. Sawah rawa 

biasanya ditanami pada menjelang musim kemarau dan panen menjelang 

musim hujan. Pola tanamnya padi-bera atau hanya satu kali ditanami padi 

rawa. 

f. Sawah rawa pasang surut 

Sawah tipe ini sistem pengairannya sangat dipengaruhi pasang naik dan 

pasang surut air laut. Sawah tipe ini hanya ditanami padi satu kali dalam 

setahun. Menanam padi menjelang musim kemarau dan panen 

menjelang musim hujan, tidak ada pengolahan tanah tetapi hanya 

dibersihkan rerumputannya kemudian dibiarkan beberapa hari (atau satu 

hingga dua bulan) baru ditanami. 

g. Sawah lebak  

Sawah tipe ini biasa terdapat di muara-muara sungai yang lebar seperti 

Bengawan Solo, sungai Brantas dan sungai Musi. Sawah tipe ini ditanami 

padi pada awal musim kemarau dan dipanen menjelang musim kemarau. 
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Apabila musim hujan cepat tiba kadang-kadang panennya harus 

menggunakan perahu. 

h. Tambak 

Tambak termasuk lahan pertanian basah tetapi biasanya dipakai untuk 

memelihara ikan bandeng, udang atau ikan nila dan mujair. Airnya terdiri 

dari campuran air laut dan air tawar yang dicampur dengan bantuan 

pompa atau tercampur secara alami seperti di Kabupaten Sambas 

Kalimantan Barat. Pola pemeliharaan ikan di tambak dilakukan secara 

tunggal  atau secara campuran, yang ditanam secara tunggal adalah 

udang atau ikan. 

i. Kolam 

Kolam termasuk lahan pertanian karena digunakan untuk usaha 

perikanan, tetapi ada di lingkungan lahan kering. Kolam biasa dipakai 

untuk memelihara berbagai jenis ikan seperti ikan mas, mujair, nila, nilem 

atau ikan tambakan, pola tanamnya secara campuran, tetapi ada pula 

yang secara tunggal. Kolam ini dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu 

kolam air deras dan kolam air tenang (air diam).  

Dalam bahasan kali ini lebih terfokus kepada lahan kolam yang termasuk 

lahan pertanian. Serta dalam cakupan Kawasan Minapolitan, kolam merupakan 

salah satu sarana budidaya diperairan darat. 

2.1.3 Kawasan Minapolitan 

Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 adalah Konsepsi pembangunan 

ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prisip 

terintegrasi, efesinsi, berkualitas, dan percepatan. Sedangkan Kawasan 

Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyaifungsi utama ekonomi 

yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, 

pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Sentra produksi baik 

pembenihan dan pembesaran, pengolahan, serta pemasaran adalah kumpulan 

unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dengan keanekaragaman 

kegiatan di suatu lokasi tertentu. Rencana induk adalah rencana pengembangan 

kawasan minapolitan didaerah kabupaten/kota yang memuat kebijakan dan 

strategi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang disusun dalam konsep 
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arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu 5 

(lima) tahunan. 

Perikanan darat merupakan usaha pemeliharaan, pembesaran dan 

penangkapan diperairan darat, perairan tersebut meliputi sungai, danau, rawa, 

waduk, kolam perikanan (empang), sawah dan tambak. Perikanan darat dapat 

dibedakan atas dua jenis yaitu perikakanan air payau dan perikanan air tawar. 

Perikanan air payau merupakan usaha pengembangan perikanan yang dilakukan 

ditepi pantai sedangkan perikanan air tawar yaitu pengembangan perikanan yang 

dilakukan pada daerah diluar kawasan pesisir atau pantai media yang digunakan 

berupa sawah, danau, sungai kolam dan rawa. Dalam hal ini wilayah studi yang 

diambil merupakan wilayah dengan status sentra pembenihan. Sesuai dengan 

penjelasan ayat 3 pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  

35/PERMEN-KP/2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik bahwa 

pembenihan ikan adalah proses menghasilkan Benih Ikan dengan cara melakukan 

manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/ benih ikan 

dalam lingkungan yang terkontrol. 

2.1.4 Spesifikasi Syarat Kolam Pembenihan Ikan 

Syarat kolam pembenihan ikan gurame terdapat pada SNI: 01-6485.3-2000 

tentang Produksi Benih Ikan Gurame (Osphronemus goramy, Lac) Kelas Benih 

Sebar. Maka syarat kolam yang diperlukan adalah sebgai berikut: 

a. Lokasi kolam 

 Lahan: bebas banjir dan bebas dari pengaruh pencemaran. 

 Tanah dasar : tanah yang stabil, memiliki tekstur 50%-60% lempung, 

lebih kecil dari 20% pasir dan sisanya serbuk bahan organik. 

b. Sumber air 

 Tidak tercemar. 

 Tersedia sepanjang tahun. 

c. Kualitas dan kuantitas air media di kolam  

 Suhu : 250 C - 300C. 

 pH : 6,5 - 8,5. 

 Debit air : 0,4 liter/detik - 0,7 liter/detik untuk lahan 500 m2. 

 Ketinggian air  : 40 cm- 60 cm. 

 Kecerahan : > 30 cm. 
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Syarat kolam pembenihan ikan nila terdapat pada SNI: 01-6141-1999 

tentang Produksi Benih Ikan Nila Hitam (Oreochromis niloticus Bleeker) Kelas 

Benih Sebar. Maka syarat kolam yang diperlukan adalah sebgai berikut: 

a. Lokasi kolam 

 Kawasan perkolaman : bebas banjir dan bebas dari pengaruh 

pencemaran. 

 Jenis tanah: tanah liat berpasir  (sandy clay dengan perbandingan 3:2). 

 Ketinggian lahan : 0 m - 1000 m di atas permukaan laut. 

b. Sumber air 

 Jernih tidak tercemar. 

 Tersedia sepanjang tahun. 

 Suplai pemasukan dan pembuangan air: pipa pralon, bis beton atau 

saluran tembok kedap air. 

c. Kualitas dan kuantitas air media di kolam  

 Suhu : 250 C - 300C. 

 Nilai pH : 6,5 - 8,5. 

 Kandungan oksigen terlarut : minimal 5 mg/l. 

 Ketinggian air : 70 cm - 100 cm. 

 Kecerahan sechi disk : > 50 cm. 

Syarat kolam pembenihan ikan lele terdapat pada SNI: 01-6484.4-2000 

tentang Produksi Benih Ikan Lele Dumbo (Clarias gariepinus x C. fuscus) Kelas 

Benih Sebar. Maka syarat kolam yang diperlukan adalah sebgai berikut: 

a. Lokasi kolam 

 Lahan : bebas banjir dan bebas dari pengaruh pencemaran. 

 Keasaman (pH) tanah : minimal 5. 

 Tanah dasar : liat berlumpur. 

b. Sumber air 

 Jernih tidak tercemar. 

 Tersedia sepanjang tahun. 

c. Kualitas dan kuantitas air media di kolam  

 Suhu : 250 C - 300C. 

 Nilai pH : 6,5 - 8,5. 

 Debit air : 0,5 liter/detik. 

 Ketinggian air : 25 cm - 40 cm. 
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Syarat kolam pembenihan ikan patin terdapat pada SNI: 01-7256-2006 

tentang Produksi Benih Ikan Patin Jambal (Pangasius djambal) Kelas Benih 

Sebar. Maka syarat kolam yang diperlukan adalah sebgai berikut: 

a. Lokasi kolam 

 Kawasan Perkolaman: dekat dengan sumber air tawar, dan ada akses 

transportasi. 

 Tanah dasar : tanah stabil 50%-60% lempung dan <20% pasir. 

b. Sumber air 

 Jernih tidak tercemar. 

 Tersedia sepanjang tahun. 

 Adanya saluran pemasukan dan pembuangan air yang terpisah. 

c. Kualitas dan kuantitas air media di kolam  

 Suhu : 260 C – 310C. 

 Nilai pH : 6,5 - 7,5. 

 Kandungan oksigen terlarut : > 4 mg/l. 

2.1.5 Perubahan Fungsi Lahan 

Perubahan atau alihfungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian 

atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) 

menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan 

potensi lahan tersebut. Alih fungsi menurut Utomo (dalam Untoro, 2006) lahan 

dalam artian perubahan atau penyesuaian penggunaan disebabkan oleh faktor-

faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan 

penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan 

mutu kehidupan yang lebih baik. Dalam prosesnya apabila lahan pada suatu 

kawasan sudah tidak dapat menampung, perkembangan akan merembet dari 

pusat aktivitas menuju kewilayah pinggiran. Secara singkat alihfungsi lahan 

bergerak dari kawasan perkotaan kearah kawasan pedesaan. 

Perkembangan penggunaan lahan diperkotaan atau sekitar kota akan selalu 

terjadi, baik yang sudah terjadi, sedang, maupun akan terjadi kedepannya. 

Menurut Yunus (dalam Ritohardoyo, 2013:108) terdapat dua elemen utama yang 

menyebabkan kota terus berkembang yaitu pertambahan jumlah penduduk dan 

aktivitas penduduknya. Berkaitan dengan jumlah penduduk alihfungsi lahan yaitu 

untuk memenuhi kebutuhan akan rumah atau pemukiman. Sedangkan berkaitan 

dengan aktivitas penduduk atau masyarakat yaitu berkaitan dengan pemenuhan 
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akan fasilitas penunjang untuk memenuhi berbagai aktivitas, misal taman kota 

untuk keperluan aktivitas sosial, pasar sebagai penunjang aktivitas ekonomi, dan 

rumah sakit sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan, serta masih 

banyak contoh lainnya. 

Apabila kawasan perkotaan sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan akan 

lahan maka perkembangan akan mengarah menuju wilayah desa atau rural. 

Perkembangan kawasan perdesaan ini biasa disebut urbanisasi perdesaan. 

Menurut Rintohardoyo (2013:111) terdapat beberapa indikasi yang dapat dilihat 

berkaitan dengan urbanisasi yaitu bertambahnya jumlah penduduk perdesaan, 

perkembangan perumahan diwilayah perdesaan dan alihfungsi lahan pertanian 

menjadi perumahan. Hal ini terjadi akibat lahan dikawasan perkotaan sudah 

digunakan sebagai bangunan fisik penunjang kegiatan perkotaan, sehingga fungsi 

lahan sebagai permukiman bergeser dari pusat menuju kewilayah desa atau 

pinggiran kota. 

Akibat dari perkembangan permukiman diwilayah pedesaan tentu saja 

berdampak kepada fungsi lain, misal saja pertanian. Menurut Sihaloho (dalam 

Untoro, 2006) adalah alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian 

atau dari lahan non pertanian ke lahan pertanian. Menurut Bambang Irawan dan 

Supenaa Friyanto (dalam Untoro, 2006), proses alih fungsi lahan yang dilakukan 

oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung melalui dua tahapan, yaitu :  

a. Pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain. 

b. Pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian.  

Proses alihfungsi lahan pertanian menjadi non pertanian disebabkan oleh 

beberapa faktor menurut Kustiwan (dalam Untoro, 2006). Faktor-faktor tersebut 

dapat dibagi menjadi faktor eksternal, internal dan kebijakan. Faktor eksternal 

disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi, maupun 

ekonomi. Faktor internal lebih kepada sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial 

ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan. Sedangkan faktor kebijakan 

yaitu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah berkaitan 

dengan perubahan fungsi lahan pertanian. 

Beberapa kasus menunjukkan jika suatu lokasi terjadi di suatu lokasi terjadi 

alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga 

beralih fungsi secara progresif, misalnya saja terbentuknya permukiman baru hasil 

permbangunan sarana prasarana fisik (Ritohardoyo, 2013: 98). Menurut Irawan, 
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Bambang (dalam Untoro, 2006), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, 

sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi 

alihfungsi lahan, maka aksesbilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif 

untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong 

meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga 

harga lahan disekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya 

dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Menurut 

Sumaryanto, dkk (dalam Untoro, 2006), pelaku konversi lahan dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu alih fungsi secara langsung oleh pemilik lahan yang 

bersangkutan dan yang kedua oleh pihak ke 3 (tiga) . Ada 3 motif yang dilakukan:  

a. Untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, 

b. Dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha, 

c. Kombinasi dari a dan b misalnya untuk membangun rumah tinggal yang 

sekaligus dijadikan tempat usaha.  

Motif-motif yang telah disebutkan tadi menggambarkan dengan cukup jelas 

bahwasanya alih fungsi lahan yang terjadi erat kaitannya dengan usaha manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan lahan menurut Sandy dan Harsono 

(dalam Ritohardoyo, 2013:94) yang semakin meningkat untuk kepentingan 

masyarakat maupun pembangunan, telah meningkatkan tekanan terhadap 

sumber daya lahan di Indonesia. Berdasarkan pernayataan tersebut secara 

langsung bahwasanya perubahan lahan dalam upaya memenuhi kebutuhan 

berdampak langsung kepada kualitas segala sumberdaya alam yang ada pada 

suatu lahan. 

Dampak dari perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau 

kawasan terbangun seperti yang disampaikan Chapin dan Kaiser (1979:8) 

berdampak langsung kepada pencemaran udara, air dan tanah. Pencemaran 

udara diakibatkan dari polutan yang berasar dari kegiatan pembakaran baik itu 

pembakaran langsung oleh rumah tangga ataupun mesin-mesin pabrik dan 

kendaraan. Pencemaran air dan tanah lebih kepada limbah padat maupun cair dari 

kegiatan rumah tangga maupun pabrik yang terbuang langsung kebadan air 

maupun tanah. Tentu saja keadaan tersebut akan berdampak kepada kualitas dari 

ketiga elemen tersebut yang tentunya akan mempengaruhi segala kegiatan yang 

menjadikan kualitas udara, air dan tanah menjadi faktor utama penentu kualitas 

hasil produksi. 
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2.1.6 Pengendalian Perubahan Lahan Pertanian Beririgasi 

Perubahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian 

menjadi penting untuk diperhatikan karena berdampak langsung kepada 

produktifitas lahan yang berpengaruh langsung terhadap ekonomi masyarakat. 

Menurut Chapin dan Kaiser (1979:10) tekanan politik berkaitan dengan kebijakan 

pengguaan lahan akan sangat berpengaruh dalam proses pengaturan dan 

antisipasi dari dampak perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, bahwa penghendalian 

pemanfaan ruang dijalankan dengan mekanisme pengawasan, penertiban dan 

perijinan. Pengawasan berusaha unuk menjaga pemanfaatan ruang agar sesuai 

dengan rencana tata ruang yang berlaku melalui kegiatan pelaporan, pemantauan 

dan evaluasi. Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan terhadap 

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Serta perijinan sebagai usaha 

pengendalian melalui penetapan, prosedur dan ketentuan suatu pemanfaatan 

ruang. 

Secara umum terdapat beberapa peraturan yang tercantum didalam 

undang-undang dasar Negara Indonesia yaitu sebagai berikut: 

a. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992, mengenai penyusunan RTRW 

harus mempertimbangkan budidaya pangan atau sawah irigasi teknis. 

b. Kepres No. 33 Tahun 1990, mengenai pelanggaran pemberian izin 

perubahan fungsi lahan pengairan beririgasi bagi pembangunan kawasan 

industri. 

Berdasarkan pasal 82 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi menjelaskan bahwa: 

a. Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Menteri, 

gubernur, ataupun bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 

mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan 

alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya. 

b. Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi 

berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk 

keperluan nonpertanian. 

c. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota 

sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah 
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potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung 

ketahanan pangan nasional. 

Serta pada pasal 83 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2006 menjelaskan bahwasanya alih fungsi lahan beririgasi hanya dapat 

dilakukan jika: 

a. Perubahan rencana tata ruang wilayah; atau 

b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan 

irigasi. 

Berikut alur dalam tata cara alih fungsi lahan pertanian berdasarkan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih 

Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: 

 

 

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 

Gambar 2. 1 Alur Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian 

 

2.1.7 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) 

menurut Irwansyah (2013) adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, 

menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh 

jenis data geografis. Keberadaan sistem informasi geografis berfungsi untuk 

mendapatkan, mengolah dan menghasilkan data berkaitan dengan kenampakan 

yang ada baik didalam maupun permukaan bumi. Terdapat pengertian lain 

mengenai SIG (dalam Irwansyah, 2013:2) antara lain: 
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a. Menurut Burrough (1986) menayatakan bahwa SIG adalah kumpulan 

alat yang powerful untuk digunakan mengumpulkan, menyimpan, 

menampilkan dan mentranformasikan data spasial dari dunia nyata (real 

world). 

b. Menurut Aronoff (1989) menyatakan bahwa SIG adalah segala jenis 

prosedur manual maupun berbasis computer untuk menyimpan dan 

memanipulasi data bereferensi geografis. 

c. Serta jika berdasarkan ESRI (2004) SIG adalah sebuah sistem untuk 

mengatur, menganalisa dan menampilkan informasi geografis.  

Dari beberapa definisi SIG di atas maka dapat disimpulkan bahwa SIG 

merupakan sebuah sistem atau teknologi berbasis komputer yang dibangun 

dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menganalisa, 

serta menyajikan data dan informasi dari suatu objek atau fenomena yang 

berkaitan dengan letak atau keberadaanya di permukaan bumi. Salah satu aplikasi 

SIG (Sistem Infomasi Geografi) yang biasa digunakan adalah ArcGIS. Misalnya 

saja mendeliniasi penggunaan lahan seperti sawah, perumahan, kolam ataupun 

penggunaan untuk fungsi lainnya. 

2.2 Metode 

Metode membahas tentang metode dalam pengumpulan data, metode dan 

alat analisis yang digunakan dalam menganalisis. 

2.2.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei data primer dan 

survei data sekunder.   

a. Survei data sekunder 

Pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang berasal 

dari pihak ketiga, misalnya saja pengumpulan yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi dari lembaga atau instansi 

pemerintah. Pengumpulan data ini antara lain adalah bertujuan untuk 

mendapatkan data atau peraturan yang sesuai regulasi yang berlaku. 

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan yaitu dengan survei pada 

instansi terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, 

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas, Dinas Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Banyumas, Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Banyumas, serta kantor desa wilayah studi. 
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b. Survei data primer 

Pengumpulan data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

langsung oleh pihak pertama dalam hal ini yaitu peneliti secara langsung. 

Pengumpulan data melalui survai lapangan atau observasi untuk melihat 

dan mendokumentasikan secara langsung kondisi eksisting dilapangan 

serta melalui metode wawancara kepada pihak pemerintah desa untuk 

memperdalam dan menkonfirmasi kebenaran tentang informasi yang 

telah didapat. 

 Observasi  

Observasi dilakukan dengan mencari data eksisting pada wialyah studi 

berupa dokumentasi sarana kegiatan perikanan seperti kolam ikan, 

saluran irigasi, keberadaan sungai atau sumber air, dan perubahan 

lahan kolam ikan yang terjadi. 

 Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada pihak desa wilayah studi berkaitan kondisi kolam ikan, kondisi 

(irigasi) pengairan kolam ikan, lokasi, alasan serta dampak perubahan 

kolam ikan, dan permasalahan berkaitan perikanan diwilayah studi. 

2.2.2 Metode Analisis 

Terdapat 4 (empat) metode analisis yang digunakan yaitu metode overlay, 

metode deskriptif, metode asumtif, metode komparatif dengan penjelasan masing-

masing sebagai berikut: 

a. Metode Overlay  

Metode ini digunakan untuk melihat perubahan fungsi lahan yang terjadi 

dengan membandingkan peta hasil digitasi pada beberapa tahun yang 

berbeda. Metode ini dilakukan dengan cara menampalkan data shapefile 

hasil digitasi beberapa tahun berbeda untuk menemukan perbedaan 

luasan digitasi yang teridentifikasi sebagai perubahan lahan kolam ikan. 

b. Metode Deskriptif 

Metode ini digunakan untuk menjelaskan keadaan atau kondisi eksisting 

sesuai hasil pengamatan yang terjadi di wilayah studi. Metode ini 

dilakukan dengan cara mendeskriptifkan secara tulisan menjelaskan 

mengenai perubahan lahan yang teridentifikasi dan segala temuan hasil 

observasi berkaitan dengan materi bahasan penelitian. 
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c. Metode Komparatif 

Metode digunakan untuk mengetahui dampak positif maupun negatif 

berdasarkan beberapa kondisi yang terjadi di wilayah studi. Metode ini 

dilakukan dengan cara mencari hubungan sebab akibat dengan cara 

membandingkan kondisi dan data berkaitan perubahan lahan kolam ikan 

pada rentang waktu maupun wilayah studi yang berbeda sesuai hasil 

analisis. 

d. Metode Asumtif 

Metode ini digunakan untuk mengasumsikan suatu kemungkinan dampak 

yang akan terjadi akibat dari suatu kondisi di wilayah studi. Metode ini 

dilakukan dengan cara menciptakan perkiraan atau asumsi berdasarkan 

kondisi dan data sesuai hasil analisis untuk mengetahui gambaran 

perkembangan perubahan lahan kolam ikan pada waktu yang akan 

datang beserta rekomendasi tindakan yang tepat untuk menindaklanjuti 

kemungkinan tersebut. 

2.2.3 Teknik atau Alat Analisis 

Terdapat 3 (tiga) teknik analisis dalam mengolah data spasial yang 

digunakan yaitu dimulai koreksi, cropping dan digitasi. Berikut penjelasan 

mengenai masing-masing teknik: 

a. Koreksi 

Koreksi yang dimaksud adalah proses editing terhadap data raster citra 

yang memiliki koordinat berbeda ataupun belum memiliki koordinat. 

Teknik ini dilakikan dengan memproyeksikan ulang (re-projection) data 

raster citra yang memiliki kesalahan pada sistem proyeksi koordinat. 

Menurut Irwansyah (2013:140) projection adalah proses menempelkan 

informasi yang dibutuhkan agar data yang ditampilkan sesuai sedangkan 

re-projection adalah projection yang diulang. Manfaat dari teknik ini 

adalah untuk menampalkan dua atau lebih data berbeda yang memiliki 

perbedaan sistem proyeksi koordinat agar saling menampal satu sama 

lain. 

b. Cropping 

Cropping atau dalam istilah mudahnya adalah memotong. Teknik 

cropping digunakan untuk memisahkan data terpilih dari suatu data 

menjadi data yang mandiri. Data dapat berupa data raster maupun data 
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vektor. Manfaat dari proses memotong ini adalah data lebih ringkas 

sesuai dengan kebutuhan, misal sesuai dengan kebutuhan pada batasan 

suatu wilayah studi. Teknik ini dilakukan dengan cara memotong data 

shapefile yang diperlukan menggunakan data lain yang memiliki batasan 

yang sesuai dengan luasan wilayah studi yang sesuai, misal saja batas 

desa, kecamatan, maupun kabupaten. 

c. Digitasi  

Digitasi merupakan proses alih media cetak atau analog ke dalam media 

digital atau elektronik melalui proses scanning, digital photography, atau 

teknik lainnya (Irwansyah, 2013:65). Dalam proses digitasi memerlukan 

alat analisis berupa software untuk menampilkan data citra satelit serta 

sebagai media untuk mendeliniasi kondisi eksisting tertampil pada citra 

sesuai keperluan. Dalam hal ini deliniasi yang dilakukan adalah untuk 

mendapatkan data digital sebaran dan perubahan kolam yang terjadi. 

Teknik ini dilakukan dengan cara membuat shapefile baru sesuai 

informasi yang dicari menyesuaikan dengan kenampakan citra satelit 

yang digunakan sebagai acuan atau dasar digitasi.  

Alat analisis yang digunakan adalah aplikasi ArcGIS atau biasa disebut GIS 

atau SIG (Sistem Informasi Geografis). Aplikasi ArcGIS yang digunakan adalah 

versi 10.3.1. ESRI atau Environmental Systems Research Institute merupakan 

perusahaan yang mendesain dan merilis aplikasi ArcGIS. Kegunaan dari aplikasi 

ini adalah untuk mengolah data-data berkaitan dengan pemetaan dan diolah 

secara komputerisasi dengan perangkat keras berupa Personal Computer 

maupun Laptop. 

 

  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018 

Gambar 2. 2 Ilustrasi Digitasi Data Raster menjadi Data Vektor  
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2.3 Sistesis Metode Analisis 

Tahapan analisis yang dilakukan terdiri dari 3 (tiga) analisis yaitu analisis 

deskriptif ketersediaan lahan kolam ikan, analisis deskriptif perubahan lahan kolam 

ikan, dan analisis komparatif dan asumtif ketersediaan dan perubahan lahan kolam 

ikan.   

2.3.1 Analisis Deskriptif Ketersediaan Lahan Kolam Ikan 

Analisis deskriptif ketersediaan lahan kolam ikan digunakan untuk 

mengetahui sebaran kolam ikan atau ketersediaan kolam ikan yang ada diwilayah 

studi. Analisis ini menggunakan data citra satelit, batas administrasi dan data 

observasi lapangan yang digunakan sebagai dasar digitasi.  

 

                 

   

      

 

   

Sumber: Analisis, 2018 

Gambar 2. 3 Analisis Ketersediaan Lahan Kolam Ikan 

 

2.3.2 Analisis Deskriptif Perubahan Lahan Kolam Ikan 

Analisis deskriptif perubahan lahan kolam ikan digunakan untuk mengetahui 

perubahan lahan kolam ikan yang ada diwilayah studi. Analisis ini menggunakan 

data sebaran kolam ikan tahun 2014, 2016, dan 2018 yang di overlay untuk 

mengetahui perubahan lahan kolam ikan. 
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Sumber: Analisis, 2018 

Gambar 2. 4 Analisis Perubahan Lahan Kolam Ikan 

 

2.3.3 Analisis Komparatif dan Asumtif Ketersediaan dan Perubahan Lahan 

Kolam Ikan  

Analisis komparatif dan asumtif ketersediaan dan perubahan lahan kolam 

ikan digunakan untuk mengetahui sebab dan akibat perubahan lahan kolam ikan. 

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan data berkaitan ketersediaan dan 

perubahan lahan kolam ikan yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. 

 

                 

  

 

 

Sumber: Analisis, 2018 

Gambar 2. 5 Analisis Komparatif dan Asumtif Ketersediaan dan Perubahan Lahan 

Kolam Ikan 
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2.4 Kerangka Analisis 

Terdapat 3 (tiga) analisis yang dilakukan yaitu analisis deskriptif 

ketersediaan lahan kolam ikan, analisis deskriptif perubahan lahan kolam ikan dan 

analisis komparatif dan asumtif ketersediaan dan perubahan lahan kolam ikan. 

Analisis pertama menggunakan data citra satelit yang didigitasi sesuai batasan 

wilayah studi dan hasil temuan letak kolam sesuai observasi lapangan untuk 

mengetahui ketersediaan lahan kolam ikan. Analisis kedua menggunakan data 

sebaran kolam yang di overlay untuk mengetahui letak dan lokasi perubahan lahan 

kolam ikan. Lalu analisis ketiga menggunakan data ketersediaan dan perubahan 

lahan kolam ikan untuk dicari hubungan sebab dan akibat yang nantinya akan 

menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi dari keseluruhan analisis. 

 

 

                 

 

                 

  

 

 

Sumber: Analisis, 2018 

Gambar 2. 6 Kerangka Analisis 
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