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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Geografi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan erat dengan

keruangan dan kewilayahan mempunyai andil besar dalam hal pemanfaatan lahan
dan penataan ruang. Pelaksanaan kedua hal tersebut memerlukan informasi baik
yang berkaitan dengan kondisi  fisik lahan maupun kondisi non fisik.

Ruang dapat diartikan sebagai wujud fisik. Lingkungan yang
mempunyai dimensi geografis, terdiri dari daratan, lautan dan udara serta segala
isi sumber daya yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan wilayah tempat
manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta
memelihara kelangsungan hidupnya (Sugeng Murtopo, 1994, dalam Bayu
Prasetyawan, 2002). Lahan adalah tanah yang sudah ada peruntukannya dan
umumnya ada pemiliknya, baik perorangan atau lembaga (Johara T. Jayadinata,
1999). Berdasarkan pada dua pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa
lahan merupakan bagian dari ruang.

Pertambahan jumlah penduduk, baik yang bersifat alami maupun
migrasi merupakan salah satu penyebab meningkatnya kebutuhan ruang. Manusia
terus berkembang baik populasi maupun aktivitasnya, perkembangan ini pada
gilirannya akan dapat membahayakan kondisi sumber daya lahan yang terbatas,
dan kemudian dapat menyebabkan menurunnya daya dukung lahan. Oleh karena
itu penggunaan sumber daya lahan untuk masa mendatang selalu berhubungan
dengan perkembangan penduduk. Perlu diketahui bahwa luas tanah merupakan
faktor yang tetap, sementara jumlah penduduk selalu berkembang meskipun telah
berhasil ditekan laju pertambahannya. (Nursid Sumaatmadja, 1988).

Pertambahan penduduk baik berasal dari penghuni kota itu sendiri
maupun penduduk yang masuk dari luar kota mengakibatkan bertambahnya
perumahan – perumahan yang berarti berkurangnya lahan kosong di dalam kota.
Semakin anak kota menjadi besar, semakin banyak pula diperlukan gedung-
gedung sekolah, toko-toko, warung makan dan restoran bertambah terus sehingga
semakin mempercepat habisnya tanah-tanah kosong di dalam kota (Bintarto,
1983).
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Menurut Bintarto dalam Mohammad Dahlan (2001), ada beberapa

masalah yang timbul dalam pengaturan tata guna tanah antara lain:

1. Timbulnya masalah dibidang pertanian seperti pelapukan, banjir, dan erosi

yang mengakibatkan terancamnya masa depan Indonesia.

2. Timbulnya masalah dibidang tata ruang desa yang dapat berakibat negatif bagi

penduduk.

3. Adanya kekhilafan di masa lampau dalam pemilihan lokasi proyek – proyek

sumber alami, jugaa penggunaan lahan-lahan pertanian untuk non pertanian

yang tidak terarah dan terencana.

Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya pertambahan

penduduk dan perkembangan tuntutan hidup, kebutuhan rumah yang

membutuhkan ruang sebagai wadah menjadi semakin meningkat.

Bintarto (1983) mengungkapkan bahwa telah terjadi gerakan penduduk yang

terbalik,  yaitu  dari  kota  ke  daerah  pinggiran  kota  yang  sudah  termasuk  wilayah

desa. Daerah pinggiran kota sebagai daerah yang memiliki ruang relatif masih

luas ini memiliki daya tarik bagi penduduk dalam memperoleh tempat tinggal.

Kecamatan Karang Malang merupakan salah satu Kecamatan dalam

wilayah Kabupaten Sragen yang terdiri dari 10 Kelurahan yaitu : Plumbungan,

Kroyo, Puro, Pelem Gadung, Mojorejo, Guworejo, Saradan, Jurangjero, Kedung

Waduk, dan Plosokerep. Kecamatan Karang Malang termasuk dalam wilayah

propinsi Jawa Tengah.

Kecamatan Karang Malang batas-batasnya yaitu: sebelah Utara

Kecamatan Sragen, sebelah timur Kecamatan Ngrampal, sebelah selatan

Kecamatan Kedawung, sebelah barat Kecamatan Masaran. Dengan jumlah

penduduk di tahun 1999 yaitu 53.408 jiwa dan di tahun 2003 yaitu 56.890 jiwa,

dengan ini dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 5 tahun 2003 telah terjadi

pertambahan penduduk sebanyak 3.482 jiwa. Dapat dilihat para tabel 1.1.
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Tabel 1.1 Pertumbuhan persebaran Penduduk Kecamatan Karang Malang Tahun

1999-2003

Jumlah Penduduk
No Desa Th. 1999 Th. 2003

Pertambahan
Penduduk

Tahun 1999-2003
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Plumbungan

Kroyo

Puro

Pelem Gadung

Mojorejo

Guworejo

Saradan

Jurang Jero

Kedung Waduk

Plosokerep

5.762

7.847

6.332

6.218

4.948

3.998

2.460

6.117

5.554

4.172

6.717

8.767

8.269

6.233

4.767

4.064

2.313

6.011

5.390

4.359

955

920

1.937

15

-181

66

-147

-106

-164

187

27,4

26,4

55,6

0,43

-5,19

1,89

-4,22

-3,044

-4,70

5,43

Jumlah 53.408 56.890 3.482 100

Sumber: Kecamatan Karang Malang Dalam Angka Tahun 1999-2003

Berdasarkan data pertumbuhan penduduk di Kecamatan Karang

Malang dari tahun 1999 – 2003 menunjukkan bahwa di satu sisi ada desa yang

mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi dan disisi lain justru mengalami

penurunan jumlah penduduk, hal ini terjadi karena pergeseran penduduk antar

desa yang berasal dari daerah lain, disisi lain karena adanya perpindahan ketempat

lain. Berkaitan dengan hal itu, berdasarkan tabel penggunaan lahan menunjukkan

bahwa tanah pekarangan meningkat tajam, sedang sawah turun tajam, hal ini

menunjukkan bertambahnya rumah atau bangunan fasilitas, dan mungkin karena

posisinya yang relatif dekat dengan kota Sragen.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 1.2. tentang perubahan

penggunan lahan dari tahun 1999-2003, dibawah ini:
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Tabel 1.2 Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Karang malang, Kabupaten Sragen Tahun 1999 – 2003

Luas Penggunaan Lahan (Ha)

Sawah Pekarangan Tegalan Padang Gembala Tambak Lain-lain
Jumlah

No Desa/
Kelurahan

1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003

1 Plumbungan    262,78     212,94       87,54     113,41       4,02     10,03           -           -           -           -    44,32     62,28       398,66       398,66

2 Kroyo    231,93     203,13     129,87     157,50    29,45     31,12           -           -           -           -      7,72       7,72     398,97     399,47

3 Puro    358,40      295,00      110,24      170,18           -       3,31           -           -           -      0,15     31,35     31,35     499,99     499,99

4 Pelem Gadung      338,00      315,70      106,59      123,97       3,40       8,92      0,60           -           -           -     41,01     41,01     489,60     489,60

5 Mojorejo     355,19     335,72     137,71     155,20      5,42       7,96           -           -      0,91      0,35     26,92    26,92     526,15     526,15

6 Guworejo     275,47     219,00     114,74      164,47      6,02     12,06           -           -           -      0,20      4,01       4,01     400,24     399,74

7 Saradan      150,10      150,01        63,00        68,77    11,45       5,19           -           -      0,23      0,81    10,25    10,25     235,03     235,03

8 Jurang Jero     281,27     271,44     152,87     157,80     42,94     47,34           -           -           -     0,50       3,92      3,92    481,00     481,00

9 Kedung Waduk      327,56      312,39      139,00      155,46     19,09     18,09           -           -      0,29           -     27,00     27,00    512,94     512,94

10 Ploso Kerep      229,32      224,31      110,34      114,17       3,93       5,11           -           -           -           -     11,65     11,65     355,24     355,24

JUMLAH  2.810,02   2.539,64   1.151,90   1.380,93   125,72   149,13      0,60           - 1,43      2,01   208,15  226,11  4.297,82  4.297,82

PERUBAHAN - 270,38 +229,03 +23,41 -0,60 +0,58 +17,96 0

Sumber : Kecamatan Karang Malang dalam angka 1999 - 2003

Keterangan :  (-)  Pengurangan penggunaan lahan

(+) Penambahan penggunaan lahan
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Berdasarkan tabel 1.2. perubahan penggunaan lahan selama tahun

1999 – 2003, untuk penggunaan lahan sawah telah mengalami pengurangan

sebesar 270,38 ha dari 2.819,02 ha menjadi 2.539,64 ha, penggunaan lahan

pekarangan mengalami penambahan sebesar 229,03 ha dari 1.151,9 ha menjadi

1.380,93 ha, untuk lahan tegalan mengalami penambahan sebesar 23,41 ha dari

125,72 ha menjadi 149,13 ha, lahan untuk tambak mengalami penurunan sebesar

0,60 ha, dan lahan lain-lain mengalami penambahan sebesar 17,96 dari 208,15 ha

menjadi 226,11 ha. Uraian tersebut menunjukkan besarnya perubahan penggunaan

lahan yang bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Dengan adanya perubahan penggunaan lahan yang bervariasi tersebut

akan berpengaruh terhadap semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang

menyebabkan terjadinya pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk, baik

yang bersifat alami maupun migrasi merupakan salah satu penyebab

meningkatnya kebutuhan ruang sehingga membawa pengaruh terhadap

meningkatnya kebutuhan akan pemukinan dan fasilitas pendukung lainnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian utama adalah terjadinya

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Karang Malang yang berisi faktor

fisik yang ditekankan pada faktor aksesbilitas (jarak terhadap pusat pemerintahan,

kualitas jalan dan klas jalan) dan faktor non fisik yang ditekankan pada jumlah

pertambahan penduduk, dan jumlah fasilitas sosial ekonomi.

Bertitik pada uraian tersebut, maka peneliti terdorong untuk

melakukan penelitian yang menitik beratkan pada pemberian informasi tentang

perubahan bentuk penggunaan lahan dengan judul “ANALISA PERUBAHAN

PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN KARANG MALANG

KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH ANTARA TAHUN 1999

DAN TAHUN 2003”.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fakta yang ada maka dirumuskan

permasalahan yang ada sebagai berikut:

a. Apakah variasi perubahan penggunaan lahan lebih ditentukan oleh tingkat

aksesbilitas dan jarak dari pusat pemerintahan?

b. Apakah variasi perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh pertumbuhan

penduduk atau pertumbuhan fasilitas sosial ekonomi?

c. Apakah variasi perubahan penggunaan lahan berasosiasi dengan faktor

dominan yang bervariasi juga?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

a. Mengatahui hubungan antara luas perubahan penggunaan lahan dengan

tingkat aksesbilitas dan jarak terhadap pusat pemerintahan.

b. Mengetahui hubungan antara perubahan penggunaan lahan dengan

pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan fasilitas sosial ekonomi.

c. Mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan penggunaan

lahan.

1.4.Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan

sebagai berikut:

a. Sebagai bahan penyusunan skripsi maupun prasyarat untuk menempuh

kelulusan sarjana tingkat S1 di Fakultas Geografi.

b. Bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Sragen dan Pemerintah Kabupaten

Sragen dalam pengembangan kebijaksanaan pembangunan.

c. Dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan bahan bacaan pada

perpustakaan UMS.

1.5. Telah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala

muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dipermukaan bumi, baik yang

fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya (Bintarto

dan Surastopo Hadi, 1979). Dalam geografi terpadu (intergrated geography)
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untuk mendekati dan menghampiri masalah dalam geografi digunakan bermacam-

macam pendekatan yang secara eksplisit dituangkan ke dalam beberapa analisis

sebagai berikut:

1. Analisa keruangan (spatial analysis) yaitu mempelajari perbedaan lokasi

mengenai sifat-sifat penting yang memperhatikan persebaran

penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan

digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan.

2. Analisa lingkungan (ecological analysis) yaitu pendekatan yang

memperhatikan interaksi organisme hidup dengan lingkungan.

3. Analisa komplek wilayah (regional complex analysis) yaitu pendekatan

yang merupakan kombinasi antara analisis keruangan dengan analisis

komplek wilayah.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah analisa

keruangan yaitu mempelajari penyebaran penggunaan ruang yang ada juga

penyediaan ruang yang akan digunakan untuk penggunaan tertentu.

Lahan adalah keseluruhan lingkungan yang menyediakan kesempatan

bagi manusia menjalani kehidupannya. Lahan bersangkut paut erat dengan

kebutuhan  manusia akan lahan baik untuk tempat tinggal, tempat usaha menjadi

lahan sebagainya, menyebabkan banyak lahan pertanian berubah fungsi menjadi

lahan non pertanian. Manusia menggunakan lahan sesuai dengan kebutuhan

hidupnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa peranan manusia dalam menggunakan

lahan  yang ada sangatlah besar. Selain itu juga menunjukkan bahwa penggunaan

lahan selalu berada dalam kondisi yang dinamis.

Masalah yang berkaitan dengan lahan, tidak hanya menyangkut

perbandingan antara jumlah penduduk yang terus bertambah dan luar lahan yang

tersedia, tetapi juga menyangkut persaingan  yang makin lama intensif dalam

mendapatkan lokasi. Persaingan yang makin lama makin intensif dalam

mendapatkan lokasi. Persaingan  terjadi untuk memperebutkan lokasi-lokasi di

seputar pusat kegiatan atau paling dekat dengan pusat-pusat kegiatan, dimana

fsilitas-fasilitas kota tersedia.
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Pengertian kota apabila dilihat dari sisi ilmu geografi adalah sebuah

bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan

gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang

bersifat heterogen dan katerialistik dibandingkan dengan daerah di belakangnya

(Bintarto, 1977). Berkembangnya kota-kota di Indonesia pada akhir-akhir ini lebih

banyak menimbulkan berbagai permasalahan fisik, karena ketersediaan ruang

yang ada di perkotaan yang tidak mampu lagi menampung arus pertambahan

penduduk dan kebutuhan serta keinginan penduduk yang semakin meningkat.

Terbatasnya lahan kosong di dalam kota, sedangkan kebutuhan lahan

meningkat, mengakibatkan kota tumbuh ke arah luar. Pertumbuhan kota ke luar

ini menyebabkan semakin berkembangnya daerah pinggiran kota. Menurut

Whyne Hammond dalam Daldjoeni, 1992 mengemukakan sebab-sebab timbulnya

daerah pinggiran kota, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan transportasi kota

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi akan menciptakan keuntungan

ekonomi bagi manusia, karena memudahkan orang untuk bepergian.

Peningkatan pelayanan transportasi di daerah pinggiran kota mengakibatkan

terbukanya daerah tersebut dan ini akan berpengaruh pada tata guna lahannya.

2. Pertumbuhan penduduk

Meningkatnya pertumbuhan penduduk, baik dari bertambahnya penduduk asli

dari kelahiran maupun dari migrasi masuk yang berasal dari luar daerah di

sekitarnya, akan meningkatkan aktivitas di pinggiran kota.

3. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat

Bertambahnya kemakmuran secara pribadi memungkinkan orang untuk

mendapatkan perumahan yang baik.

4. Gerakan pendirian bangunan pada masyarakat

Adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang ingin

memiliki rumah sendiri melalui pemberian kredit lewat jasa suatu bank.

5. Dorongan dari hakekat manusia sendiri

Daya tarik suatu kota akan membawa konsekuensi perubahan bentuk

penggunaan lahan menjadi pemekaran kota, di satu pihak disebabkan oleh
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desakan atau pengembangan dari para perencana, sebab yang lain adanya desakan

warga kota sebagai akibat pertambahan penduduk alami maupun migrasi

(Bintarto, 1977). Banyaknya fasilitas-fasilitas pelayanan yang tersedia di kota

merupakan daya tarik untuk tinggal di daerah itu akibatnya penggunaan lahan

yang ada semakin intensif.

Peningkatan prasarana dan sarana fisik di kota akan mendorong adanya

perubahan pola tata guna lahan. Hal ini akan berakibat kota menjadi mekar dan

menimbulkan berbagai permasalahan di kota, khususnya di daerah pinggiran kota.

Bintarto, 1976 mengemukakan masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari

meluasnya kota ke daerah pinggiran yaitu:

1. Masalah perumahan

2. Masalah sampah

3. Masalah dibidang sekolah

4. Masalah terdesaknya daerah persawahan di perbatasan luar kota (daerah

pinggiran kota)

5. Masalah administratif pemerintahan

Masalah-masalah ini perlu diupayakan cara pemecahannya.

Dalam penelitian, masalah yang akan diteliti terutama masalah

berubahnya penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian. Hal ini terjadi

karena banyaknya peningkatan bangunan untuk keperluan tertentu yang muncul di

daerah penelitian seperti bangunan sekolahan, banyaknya perumnas, toko dan

sebagainya, yang semuanya memerlukan ruang yang akan semakin mempersempit

luas lahan pertanian yang ada.

Sistem pendekatan keruangan merupakan pangkal tolak dari suatu

pembahasan perubahan penggunaan lahan dan apa yang menjadi latar belakang

terjadinya perubahan penggunaan pada suatu wilayah. Salah satu dapat

dikemukakan disini yaitu adanya perubahan bentuk penggunaan lahan yang

dialami oleh daerah pinggiran kota. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh

Hadi Sabari Yunus dkk, 1978 tentang studi pemekaran kota Yogyakarta yang

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempunyai peranan penting dalam

mendorong terjadinya pemekaran kota adalah:
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1. Mencari tempat yang lebih luas di pinggiran kota karena harga lahan relatif

masih murah.

2. Mendekati tempat kegiatan

3. Masih luasnya lahan yang tersedia di daerah pemekaran kota untuk tempat

tinggal sebagai hal yang menarik.

4. Suasana di daerah pemekaran kota dianggap lebih menyenangkan dan

terhindar dari pengaruh polusi.

5. Adanya pusat-pusat pendidikan yang cenderung mengambil lokasi di luar

kota.

Menurut Hadi Sabari Yunus, 1978, dalam Bayu Prasetyawan, 2002
aksesbilitas wilayah juga mempengaruhi ekspresi keruangan pertumbuhan kota.
Pada daerah-daerah yang kondisi aksesbilitasnya tinggi tingkat pertumbuhan yang
dihasilkan relatif lebih cepat bila dibandingkan dengan daerah yang tingkat
aksesbilitasnya rendah. Hal ini juga didukung oleh pendapat Sutanto, 1986, dalam
Bayu Prasetyawan, 2002 yang menyatakan bahwa tersedianya sarana jalan akan
mempercepat perkembangan fisik kota. Hasil penelitian Agus Irawan, 2000 antara
lain menunjukkan bahwa pergeseran dan pertumbuhan pemukiman di sepanjang
jalan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pemukiman yang
berlokasi jauh dari jalan, perubahan penggunaan lahan yang terjadi semakin cepat.

Hubungan yang dinamik antara manusia dengan lahan dapat
menimbulkan sesuatu aktivitas atau kegiatan berupa pembangunan maupun
fasilitas lainnya. Seperti pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi,
tentunya dapat menimbulkan berbagai masalah.

Pertumbuhan bangunan dan pertambahan sarana pelayanan fisik, jelas
akan membutuhkan runag dalam arti tempat. Oleh karena itu, perlu adanya
pengamatan yang berpengaruh terhadap perubahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat menjelaskan bahwa faktor yang dapat
menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan antara lain adalah
penduduk baik akibat urbanisasi maupun pertambahannya. Disamping itu
perubahan penggunaan lahan ini banyak terjadi di desa-desa terutama daerah
pinggiran kota yang mengalami proses transformasi menuju perkotaan (wilayah
transisi). Dengan demikian pergeseran penggunaan dari kegiatan pertanian ke non
pertanian tidak dapat terhindarkan termasuk kecamatan Karang Malang.
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Tabel 1.3. Penelitian Sebelumnya
No. Nama Judul Tujuan Metode Hasil
1. Bayu Prasetyawan

(2002)
Perubahan
penggunaan
lahan pertanian
menjadi non
pertanian di
kecamatan
Klaten Utara
antara tahun
1998 dan tahun
2000.

- Mengetahui
pola perubahan
dan distribusi
keruangan
perubahan
penggunaan
lahan yang
telah terjadi
antara tahun
1998-2000
dengan
RDTRK.

- Mengevaluasi
kesesuaian
antara arah
penggunaan
lahan tahun
1998- tahun
2000 dengan
RDRTK

- Mengetahui
hubungan
antara tingkat
aksesbilitas
dengan
perubahan
lahan

- Analisa data
sekunder

- Analisa Peta

- Perubahan penggunaan
lahan pertanian
menjadi non pertanian
tahun 1988-tahun 2000
sebesar 213,32 ha
terdiri dari: pemukiman
190,19 ha (89,16%),
lahan perusahaan 3,13
ha (1,47%), lahan jasa
7,5 ha (3,52%), lahan
industri 12,5 ha
(5,86%).

- Hasil analisa peta
menunjukkan agihan
perubahan penggunaan
lahan cenderung yang
mendekati jalur jalan
(pola linier)

- Arah perubahan yang
menonjol adalah
perubahan kearah
pemukiman.

2. Sinta Harmulyanti
(2004)

Analisis
terhadap
perubahan
bentuk
penggunaan
lahan di Kota
Kajen sejak
ditetapkan
menjadi
ibukota
Kabupaten
Pekalongan
(periode tahun
1996-2002)

- Mengetahui
pola perubahan
penggunaan
lahan setelah
ditetapkan kota
Kajen menjadi
ibukota
Pekalongan
pada tahun
2001

- Mengetahui
arah
penyimpangan
perubahan
penggunaan
lahan pada
tahun 1996-
2001 terhadap
rencana bentuk
penggunaan
lahan yang
terdapat pada
RDTRK

- Analisa Data
Sekunder

- Analisa Peta
dan uji
statistik

- Perubahan penggunaan
lahan yang terjadi
selama periode tahun
1996-2002.
a) Perubahan

penggunaan lahan
tertinggi terjadi di
desa Gejlig sebesar
9,101 ha dan desa
Kajen sebesar 9,931
ha mempunyai pola
menyebar.

b) Perubahan
penggunaan lahan
sedang terjadi di
desa Nyamok
sebesar 5,589 ha dan
desa Kebon Agung
5,561ha mempunyai
pola mengelompok.

c) Perubahan
penggunaan lahan
rendah terjadi di
desa Kutorejo
4,968ha, Tanjung
Kulon 3,939ha,
Tanjung Sari
2,302ha, Sangkan
Jaya 3,431ha,
Sambiroto 3,002ha.
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- Penyimpangan  terjadi
pada desa Gejlig
disebelah utara Kota
Kajen tidak sesuai
dengan RDTRK kota
Kajen.

3. Marwanto
(2002)

Perubahan
penggunaan
lahan pertanian
ke lahan non
pertanian di
Kecamatan
Mojolaban
kabupaten
Sukoharjo
Propinsi Jawa
Tengah dari
tahun 1989-
1999.

- Mengetahui
karakteristik
dan agikan
perubahan
penggunaan
lahan
dikecamatan
Mojolaban
antara tahun
1989-1999

- Mengetahui
besarnya
perubahan
bentuk
penggunaan
lahan, pertanian
ke non
pertanian di
kecamatan
Mojolaban
kaitannya
dengan jalan
raya Solo-
Sukoharjo-
Karanganyar.

- Mengetahui
pola persebaran
perubahan
penggunaan di
Kecamata
Mojolaban
tahun 1989-
1999.

- Analisa Data
Sekunder

- Analisa Peta

- Perubahan penggunaan
kurun waktu 1989-
1999. terjadi seluas
151,314 ha. Hal ini
dikarenakan semakin
banyak lahan untuk
kebutuhan perumahan,
perusahaan dan jasa.

- Perubahan penggunaan
lahan yang menonjol
terjadi di desa
Bekonang,Palur,
Laban, Pemakan dan
desa Wirun. Pada jalur
Solo-Sukoharjo-
Karanganyar.

- Arah perubahan
penggunaan lahan
lebih besar cenderung
mengarah sejajar
dengan jalur raya Solo-
Sukoharjo dibanding
yang mengarah ke
Karanganyar.

4. Dwi Rahayu
(2005)

Analisa
perubahan
penggunaan
lahan di
kecamatan
Karang malang
Kabupaten
Sragen, Jateng
antara tahun
1999 dan tahun
2003

- Mengetahui
hubungan
peubahan
penggunaan
lahan dengan
pertumbuhan
penduduk dan
pertumbuhan
fasilitas sosial
ekonomi.

- Mengetahui
variasi
perubahan
penggunaan
lahan yang
berasosiasi
dengan faktor
dominan yang
bervariasi juga.

- Mengetahui
variasi

- Analisa Data
Sekunder.

- Analisa Peta
dan Uji
Statistik

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


13

perubahan
penggunaan
lahan yang
ditentukan oleh
jarak dan
aksesibilitas
dari dan ke
pusat
pertumbuhan.
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1.6.Kerangka Pemikiran
Kecamatan Karang Malang telah mengalami pertambahan penduduk

yang disebabkan oleh migrasi dan jumlah penduduk serta mengalami
perkembangan kegiatan, dimana kedua hal di atas memerlukan peningkatan
kebutuhan ruang dan ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan
lahan didaerah tersebut, dimana perubahan itu dipengaruhi oleh faktor aksesbilitas
dan faktor non fisik.

Untuk mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian maka
penelitian ini dilaksanakan berdasarkan kerangka pemikiran dengan menggunakan
analisis data sekunder dan analisis peta. Tahap-tahap dalam penelitian ini
meliputi:

Sumber : Penulis 2005

Kecamatan Karang Malang

Pertambahan penduduk
- Migrasi
- Jumlah penduduk

Faktor-faktor yang mempengaruhi
1. Faktor fisik

- Tingkat Aksebilitas
- Jarak terhadap pusat pemerintahan

2. Faktor non fisik
- Pertumbuhan penduduk
- Fasilitas sosial ekonomi

Perubahan Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan
Tahun 1999

Penggunaan Lahan
Tahun 2003

Perubahan Penggunaan
Lahan Tahun 1999-2003

Perkembangan
Kegiatan

Peningkatan
Kebutuhan ruang

Perubahan penggunaan lahan di kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen
Propinsi Jawa Tengah antara Th 1999 dan Th 2003 dan faktor dominannya.
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1.7. Hipotesa

1 a.  Semakin tinggi tingkat aksesibilitas, semakin besar variasi perubahan

penggunaan lahan yang terjadi.

b.  Semakin dekat jarak ke pusat pemerintahan, semakin besar pula variasi

perubahan penggunaan lahan yang terjadi.

2. a. Semakin besar pertumbuhan penduduk, semakin besar pula variasi

perubahan penggunaan lahan yang terjadi.

b.  Semakin besar jumlah fasilitas sosial ekonomi, semakin besar pula variasi

perubahan penggunaan lahan yang terjadi.

3. Faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan adalah

jumlah fasilitas sosial ekonomi.

3.4. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisa data

sekunder yang terdiri dari data numerik yaitu data yang berupa angka yang

diperoleh dari instansi serta dari peta, observasi lapangan dilakukan untuk

melengkapi perolehan informasi yang berkaitan dengan perubahan penggunaan

lahan di Kecamatan Karang Malang dalam kurun waktu 1999 – 2003

1.8.1. Pemilihan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Penelitian sejenis belum pernah dilakukan di Kecamatan Karang

Malang.

b. Kecamatan Karang Malang selama sepuluh tahun banyak

mengalami perubahan penggunaan lahan yang bervariasi antara

daerah satu dengan daerah yang lain.

1.8.2. Pengumpulan Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian adalah data

sekunder yang meliputi:

a. Letak, luas dan batas administrasi

b. Kondisi fisik daerah.

c. Kondisi sosial ekonomi

d. Bentuk dan fungsi penggunaan lahan
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e. Peta administrasi kecamatan Karang Malang

f. Peta penggunaan lahan Kecamatan Karang Malang tahun  1999 -

2003

Data yang diperoleh dengan cara mencatatdan menfoto copy dari instansi-

instansi terkait dalam penelitian ini yaitu: BPS Kabupaten Sragen,

Bappeda, BPN, Kantor Kecamatan Karang Malang.

1.8.3. Analisa Data

1.8.3.1. Analisa Peta

Analisa peta dilakukan pada peta penggunaan lahan tahun 1999 dan

tahun 2003 melalui tehnik tumpang susun peta. Dari hasil tumpang

susun peta tersebut akan dihasilkan satu peta baru yaitu peta

perubahan penggunaan lahan tahun 1999 – 2003. Peta baru ini

kemudian dianalisis dengan cara menguraikan kenampakan –

kenampakan yang ada pada peta untuk mengetahui perubahan

penggunaan lahan.

1.8.3.2. Analisa Tabel

Analisa tabel terdiri dari tabel frekuensi dan tabel silang (Sofian

Effendi dan Cris Manning, 1981)

a. Tabel Frekuensi

Menganalisa satu variabel yang bersifat mendiskripsikan ciri-ciri

karakteristik variabel tersebut.
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b. Tabel silang

Dengan menggunakan rumus :

( ) ( )( )

( ) ( )












−












−

−
=

∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑

N
y

y
N
x

x

N
yx

xy
R

2
2

2
2

xy

Sumber : Sutrisno Hadi, 1988

Keterangan :

Rxy  : Koefisien Korelasi antara x dan ya

xy  : Prodik penelitian antara x dan y

x : Variabel pengaruh

y : Variabel terpengaruh

N : jumlah subyek yang diselidiki.

Nilai koefisien korelasi bergerak antara -1 dan + 1, nilai -1 atau

mendekati -1 menunjukkan tingkat hubungan yang kuat dengan

sifat negatif dimana kenaikan dari variabel x akan mengakibatkan

penurunan dari nilai variabel y atau sebaliknya. Nilai +1 atau

mendekati + 1 menunjukkan hubungan yang kuat dengan sifat

positif, dimana kenaikan dari variabel x akan mengakibatkan

kenaikan dari variabel y atau sebaliknya.
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3.5. Batasan Operasional

1. Penggunaan lahan adalah: segala macam campur tangan manusia baik

secara siklus (berhubungan langsung) terhadap suatu kumpulan sumber

daya alam dan sumber daya buatan yang secara keseluruhan disebut lahan,

dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik kebendaan

maupun spiritual ataupun kedua-duanya (Maligreaw, 1979).

2. Perubahan penggunaan lahan adalah: perubahan yang terjadi pada setiap

bentuk penggunaan lahan (dalam ukuran luas), yang dilakukan penduduk

sebagai individu dalam masyarakat maupun pihak lain terhadap suatu

bentuk penggunaan lahan, dengan maksud lebih mengintensifikasikan

lahan untuk kepentingan sosial maupun ekonomi. Undang-undang No.5

tahun 1960, pasal 6 “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

3. Aksesbilitas adalah: kemudahan untuk mencapai tujuan dari satu tempat

ke tempat lainnya, yang diukur dengan jaringan jalan.

4. Bentuk penggunaan lahan adalah: salah satu klasifikasi penggunaan lahan

untuk membedakan macam penggunaan lahan menurut wujudnya

(Cristian CS, 1960 dalam Bayu Prasetyawan. 2002).

5. Lahan adalah: suatu kompleks faktor-faktor yang terdapat pada dan

didekat permukaan bumi yang mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan

penggunaan dan menentukan batas-batas tingkat produktivitas (Cristian

CS, 1960 dalam Bayu Prasetyawan, 2002).

6. Penggunaan lahan pertanian adalah: penggunaan lahan yang mana

diproduksi bahan makanan utama seperti beras, palawija dan tanaman-

tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran dan buah-buahan baik berupa

lahan sawah maupun lahan tegalan (Mubyarto, 1977).

7. Penggunaan lahan non pertanian adalah: bentuk penggunaan lahan yang

bertujuan untuk produksi pertanian, dibedakan menjadi:

- Perumahan yang terdiri dari rumah tempat tinggal, lapangan olah raga,

asrama, taman, kuburan.

- Perusahaan yang terdiri dari pasar, toko, warung, kios, gudang, pompa

bensin, stasiun pangkalan, pelabuhan dan tempat hiburan.
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- Industri yang terdiri dari industri – industri kecil, logam, mesin,

kerajinan, kimia, karet, pengolahan hasil pertanian, pembengkelan.

- Jasa yang terdiri dari perkantoran, sekolah, kesehatan peribadatan dan

tempat jasa lainnya.

8. Fasilitas sosial ekonomi: Kemudahan-kemudahan bagi penduduk untuk

memperoleh fasilitas berupa perumahan, kelembagaan, penerangan, air,

perusahaan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan pusat

perbelanjaan seperti pasar dan pertokoan.

9. Pemekaran kota: Kenampakan luar dari perkembangan yang terjadi di

dalam kota. Pemekaran merupakan suatu hasil resultante dari proses-

proses kehidupan.

10. Pinggiran kota: Daerah yang meliputi daerah peralihan antara desa dan

kota, baik peralihan daam penggunaan lahannya, sosial dan penduduknya

dengan luas yang mencakup daerah penglajo (Bintarto, 1977).

11. Perkembangan fisik kota: Pertambahan luas daerah perkotaan diitnjau

berdasarkan perjalanan waktu ke waktu atau perubahan luas penggunaan

lahan pertanian ke non pertanian di pinggiran kota (Hadi Sabari Yunus,

1987).

12. Indikator pengaruh masyarakat, maksudnya dalam penelitian ini adalah

faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat didalam melakukan

perubahan penggunaan lahan:

1. Topografi

2. Pertumbuhan penduduk

3. Pertumbuhan fasilitas sosial ekonomi

4. Aksesbilitas

13. Analisa adalah uraian atau usaha untuk mengetahui arti suatu keadaan,

baik berupa data atau keterangan mengenai soal keadaan yang diuraikan

dan diselidiki hubungannya antara satu dengan yang lain.
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