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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

propinsi jawa tengah dengan judul; “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dan Tahun 2009”, 

bertujuan: 1) untuk mengetahui seberapa besar perubahan penggunaan lahan di 

daerah penelitian, 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan di daerah penelitian.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder 

dan survei lapangan, untuk mengetahui seberapa besar perubahan penggunaan 

lahan Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dan metode analisa data. 

Seperti data statistik yaitu dengan menggunakan klasifikasi tidak terbimbing 

untuk mengetahui luas dan perubahan penggunaan lahannya. 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa terjadi perubahan 

penggunaan lahan Di Kecamatan Kartasura tahun 2005 dan tahun 2009 dengan 

skala 1 : 50.000 dan tabel luasan perubahan penggunaan lahan  

 

Persentase luasan perubahan penggunaan lahan dari tahun 2005, dan tahun 

2009, lahan air tawar tahun 2005 dari 0% menjadi 0% pada tahun 2009, lahan 

gedung tahun 2005 dari 1% menjadi 2% meningkat pada tahun 2009, lahan kebun 

tahun 2005 dari 1% menjadi 1% seimbang pada tahun 2009, lahan permukiman 

tahun 2005 dari 53% menjadi 65% meningkat pada tahun 2009, lahan rumput 

tahun 2005 dari 1% menjadi 2% meningkat pada tahun 2009, lahan sawah irigasi 

tahun 2005 dari 40% menjadi menurun mencapai 26% pada tahun 2009, lahan 

tanah berbatu tahun 2005 dari 1% menjadi menurun mencapai 0% pada tahun 

2009, lahan tegalan tahun 2005 dari 3% menjadi 4% meningkat pada tahun 2009. 

 

Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di daerah 

penelitian adalah faktor pertambahan penduduk, berdasarkan data  pertambahan 

penduduk di tiap desa di Kecamatan Kartasura. Faktor sarana dan prasarana, 

memerlukan penyediaan fasilitasnya sarana dan prasarana yang memadai atas 

dasar tersebut penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu 

berusaha tinggal dekat dengan fasilitas sarana dan prasarana tersebut, sehingga 

menyebabkan semakin padatnya penduduk yang tinggal di wilayah ini. Faktor 

aksesibilitas, berdasarkan data tingkat aksesibilitas dan analisis perubahan 

penggunaan lahan diketahui bahwa terdapat hubungan antara tingkat aksesibilitas 

dengan perubahan penggunaan lahan yang terjadi.   

 



ABSTRACT 

 

 

The research titled: “Analysis of field use change in Kecamatan Kartasura 

of Sukoharjo Regency of 2005 and 2009”   is conducted in Kecamatan Kartasura 

of Sukoharjo Regency, Central Java Province aiming to: 1) know big does the 

change of field use in researched area, 2) know factors affecting change of field 

use in the researched area. 

Method used in the research is secondary data analysis and field survey in 

order to know how big does the change of field use in Kecamatan Kartasura or 

Sukoharjo Regency, and data analysis method such as statistical data, namely, by 

using unguided classification in order to know area and change of field use. 

Results of the research indicated that change of field use occurred in 

Kecamatan Kartasura in 2005 and 2009 with scale 1 : 50,000 and table of field use 

area. 

Area percentage of field use changes from 2005 and 2009 were: fresh water 

of 2005 was 0% to 0% in 2009; building field in 2005 was 1% to 2% in 2009; 

plantation field of 2005 was 1% became balanced 1% in 2009; residential field of 

2005 was 53%, it increased to 65% in 2009; grassed field of 2005 was 1%, it 

increased to 2% in 2009; irrigated rice field of 2005 was 40%, it decreased to 26% 

in 2009, stoned-field of 2005 was 1%, it decreased to 0% in 2009; nonirrigated-

agricultural field of 2005 was 3%, it increased to 4% in 2009. 

Factors affecting the change of field use in the researched area were 

population growth factor, based on data of population growth of every village of 

Kecamatan Kartasura. Infrastructure and facility factor: adequate infrastructure 

and facility should be provided. Accordingly, population will always try to live 

close to the infrastructure and facility in attempt of meeting their life need. 

Therefore, the region will have denser population. Accessibility factor: based on 

accessibility level data and analysis of field use change, it is known that 

correlation between accessibility level and change of field use exists.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



1.1 Latar belakang 

Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduknya 

bekerja di bidang pertanian sebagai mata pencaharian utama. Pertumbuhan 

penduduk yang tinggi menyebabkan penyebab upaya pemenuhan kebutuhan 

pokok seperti sandang papan dan perumahan selalu bertambah, untuk 

meningkatkan kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan untuk 

keperluan produksi pertanian maupun untuk kepentingan lainnya memerlukan 

analisa yang seksama dalam mengambil keputusan pemamfaatan yang 

menguntungkan dari sumber alam yang terbatas. 

 Analisis adalah penyelidikan atau keinginan untuk mengetahui penyebab 

suatu peristiwa dan bagaimana permasalahan tersebut bisa terjadi. Pertambahan 

penduduk kota di Indonesia mendorong meningkatnya kegiatan kehidupan sosial 

dan ekonomi di kota yang selanjutnya menyebabkan  kenaikan kebutuhan akan 

lahan. Kebutuhan lahan wilayah perkotaan terutama berhubungan dengan 

perluasan  ruang kota untuk digunakan bagi prasarana kota seperti perumahan, 

jaringan, air minum, jaringan sanitasi, taman-taman kota dan lapangan olah  raga.  

Penyediaan lahan yang sangat terbatas untuk mencukupi kebutuhan-

kebutuhan tersebut cenderung mengakibatkan kenaikan harga lahan yang 

selanjutnya mendorong meluasnya spekulasi tanah sehingga menyebabkan pola 

penggunaan lahan yang kurang efisien di perkotaan, selain itu perkembangan kota 

yang pesat akan cenderung menurunkan kualitas lingkungan kota, seperti 

menurunnya kapasitas dan kualitas air, terutama air tanah apabila tidak 

dikendalikan secara baik. 

 

 

 

 

 

 

 



 Jumlah penduduk yang selalu mengalami perubahan, mengakibatkan 

kebutuhan ruang sebagai wadah kegiatan perkotaan juga berubah terus menerus. 

Ruang dalam hal ini adalah lahan, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan 

perkembangan kehidupan manusia, karena lahan merupakan wadah tempat 

berlangsungnya berbagai aktivitas untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. 

Oleh karena itu, dinamika kehidupan sejumlah penduduk di suatu daerah akan 

tercermin hubungan interaksi aktivitas penduduk dengan lingkungannya.  

Lahan merupakan sumberdaya alam yang vital. Manusia membutuhkan 

lahan sebagai tempat kegiatan hidup demi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan ini 

dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya 

pertambahan penduduk dan perkembangan kegiatannya (Johara.1999). 

Pertambahan penduduk baik yang migrasi alami merupakan salah satu penyebab 

meningkatnya kebutuhan akan permukiman kebutuhan ruang, fasilitas jalan, 

fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Peningkatan 

kebutuhan ini memerlukan ruang sebagai wadah penampungan elemen-elemen 

tersebut. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar balakang penelitian di atas dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan di bahas dalam penelitan ini, yaitu sebagai berikut :  

1. Seberapa besarkah  perubahan penggunaan lahan yang terjadi di daerah 

penelitian?  

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan 

di daerah penelitian ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini antara lain : 

1.  Mengetahi berapa besar perubahan penggunaan lahan di daerah 

penelitian. 

2. mengetahui factor-factor yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan di daerah penelitian. 



1.4 Landasan Teori / Tinjauan Pustaka 

Pengertian  kota  dari  segi  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  materialistis  dibandingkan  dengan  daerah belakangnya  

(Bintarto,  1983).  Berkembangnya  kota-kota  di  Indonesia pada akhir-akhir  ini  

lebih banyak menimbulkan berbagai masalah  fisik, sosial, ekonomi dan 

kependudukan. 

 Masalah-masalah  itu  timbul karena persediaan  ruang kota  tidak mampu  

lagi menampung arus pertambahan penduduk  dan  kebutuhan  serta  keinginan  

penduduk  yang  semakin meningkat. Dengan  adanya  permasalahan-

permasalahan  tersebut, maka keberadaan  kota  menjadi  sangat  penting,  apalagi  

jika  dilihat hubungannya  dengan  aspek-aspek  lain  seperti  permukiman,  lalu  

lintas dan transportasi, lingkungan dan tata guna tanah/lahan. 

Menurut  Djoko  Sujarto  (1977),  perkembangan  dan  pertumbuhan kota  

sangat  dipengaruhi  dan  ditentukan  oleh  berbagai  macam  faktor-faktor  

perubahan  yang menyangkut  segi-segi  sosial,  ekonomi,  kultural dan  politik.  

Manifestasi  dan  perubahan-perubahan  yang  terjadi    pada segi-segi tersebut di 

atas adalah kepada perubahan-perubahan fisik kota. Pertambahan  jumlah  

penduduk  kota,  baik  itu  disebabkan  oleh pertambahan  alamiah maupun 

perpindahan penduduk dari desa menuju kota  mengakibatkan  terjadinya  

peningkatan  tuntuan  pelayanan. 

Ditinjau  dari  ruang  dan  waktu  maka  penggunaan  lahan  oleh manusia  

atas  wilayah  yang  sedemikian  luas  dan  tersebar  seperti Indonesia  adalah  

benar-benar  sangat  kompleks,  sehingga  untuk mengadakan  inventarisasi  dan  

yang  lebih  penting  untuk memantaunya merupakan suatu tugas yang sangat 

besar. Bahkan pada periode di mana pembangunan  dan  kerusakan  lahan  sedang  

berjalan  dengan  kecepatan yang  sangat  besar, maka  kebutuhan  akan  data  

penggunaan  lahan  yang muktahir  pada  saat  ini  dirasakan  sangat  penting  

(Malingreau,  1978 dalam Sugiharto, 1999). 



Pengertian  lain mengenai  lahan menurut  Sitanala Arsad  (1989)  adalah : 

Dalam  hubungan  ini  lahan  diartikan  sebagai  lingkungan  fisik  yang  terdiri  

dari iklim,  relief,  tanah, air, vegetasi,  serta benda yang ada di atasnya  sepanjang 

ada pengaruhnya  terhadap  penggunaan  lahan  termasuk  di  dalamnya  hasil  

kegiatan manusia. 

Berdasarkan  pengertian  di  atas  tanah  sebagai  bagian  permukaan  bumi 

berfungsi  sebagai  objek  penggunaan  lahan  di  lain  pihak  manusia  sebagai 

pengguna  lahan sebagai subjek dalam penggunaan  lahan. Atau dengan perkataan 

lain  manusia  yang  menggunakan  permukaan  bumi  dalam  proses  penggunaan 

lahan. Dalam mempelajari  penggunaan  lahan  (Jery Kosrowicky  dalam  Parmadi 

1963) mengemukakan beberapa aspek yang diperhatikan meliputi:    

1. Bentuk penggunaan lahan adalah bentuk campur tangan manusia 

terhadap alam  yang  mencerminkan  kepandaian  manusia  untuk  

mengatur dan mengusahakan alam untuk kepentingan ekonominya.   

2. Orientasi  penggunaan  lahan,  yaitu  tujuan  atau  arah  yang  dipilih 

manusia dalam memenuhi kepentingan hidup manusia.   

3. Metode penggunaan  lahan adalah cara-cara yang digunakan oleh 

manusia dalam  mengusahakan  dan  mengatur  lingkungan  alam  dalam  

memenuhi kepentingan hidupnya.   

4. Efek  penggunaan  lahan  adalah  hasil  usaha  atau  pengaruh  yang  

timbul sebagai  hasil  akhir  dari  adanya  bentuk  orientasi  dan metode  

penggunaan lahannya.   

Dengan  adanya  interaksi  antara  obyek  dan  subyek  penggunaan lahan  

yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi:   

1. Penggunaan lahan pertanian (agraris)   

2. Penggunaan lahan non pertanian (non agraris)  

 

 

 

  



Kategori  atau  klasifikasi  penggunaan  lahan  menurut  I Made  Sandy  

(1977) adalah sebagai berikut:   

1. Klasifikasi bentuk penggunaan lahan pedesaan.   

a. Perkampungan: termasuk kuburan dan masjid   

b. Persawahan   

c. Tegalan   

d. Perkebunan   

e. Hutan   

f. Rawa   

g. Tanah Tandus   

2. Klasifikasi bentuk penggunaan lahan perkotaan   

a. Perumahan: termasuk lapangan rekreasi dan kuburan   

b. Lahan perusahaan  terdiri dari, kantor-kantor non instansi 

pemerintahan, gudang.   

c. Lahan industri: Pabrik, percetakan dll.  

d. Lahan  untuk  jasa: Rumah  sakit,  instansi  pemerintahan,  terminal,  

pasar, bank dll   

e. Lahan kosong   

Menurut T. B Wadji Kamal  (1987) secara garis besar menjelaskan  

pengertian  perubahan  penggunaan lahan  yaitu  :  Perubahan  penggunaan  lahan  

yang  dimaksud  adalah  perubahan penggunaan  lahan  dari  fungsi  tertentu,  

misalnya  dari  sawah  berubah  menjadi pemukiman atau  tempat usaha, dari 

sawah kering berubah menjadi sawah  irigasi atau  yang  lainnya.  Faktor  utama  

yang mendorong  perubahan  penggunaan  lahan adalah  jumlah  penduduk  yang  

semakin meningkat  sehingga mendorong mereka untuk  merubah  lahan.  

Tingginya  angka  kelahiran  dan  perpindahan  penduduk memberikan pengaruh 

yang besar pada perubahan penggunaan  lahan. Perubahan lahan  juga  bisa  

disebabkan  adanya  kebijaksanaan  pemerintah  dalam melaksanakan 

pembangunan di  suatu wilayah. Selain  itu, pembangunan  fasilitas sosial  dan  

ekonomi  seperti  pembangunan  pabrik  juga membutuhkan  lahan  yang besar  



walaupun  tidak  diiringi  dengan  adanya  pertumbuhan  penduduk  disuatu 

wilayah. 

Penggunaan  lahan  dapat  dilacak  dari  penutup  lahannya (Landcover),  

yakni  semua  perwujudan  yang  menutupi  lahan,  baik perwujudan  alamiah    

ataupun  perwujudan  buatan  manusia.  Sebagai contoh: sawah mencerminkan 

kegiatan pertanian, pabrik mencerminkan kegiatan  industri,  terminal  bus,  kereta  

api mencerminkan  kegiatan  lalu lintas  darat,  pelabuhan  mencerminkan  

kegiatan  tranportasi  laut  dan sebagainya (Sugiharto Budi S, 1999). 

 

1.5 Metode  penelitian 

Metode Penelitian merupakan deskripsi wilayah teknik mengenai 

bagaimana suatu parameter penelitian diperoleh serta dianalisis untuk mencapai 

suatu tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode penginderaan jauh Klasifikasi Multispektral dengan 

pengambilan sampel propotional random sampling . Untuk mendukung 

keakuratan dalam proses interpretasi penggunaan lahan serta perubahan lahan 

maka digunakan beberapa data pendukungdiantaranya peta Rupa Bumi Indonesia 

digital pada Tahun 2005, peta Administrasi daerah Kartasura dan Citra Quickbird 

pada Tahun 2009. Sedangkan untuk menggunakan Analisis hasil digunakan data 

Lahan kritis pada tahun 2005 dan 2009. 

 

1.6 Hasil Penelitian 

1. Luas Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kartasura Pada tahun 

2005 dan 2009 sebesar 1923.70 Ha.   

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan terdiri 

dari pertambahan penduduk, sarana dan prasarana, Aksesiilitas. 

 

 

 

 

 

 

 



1.7 Kesimpulan Dan Saran  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian yang dilakukan maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

Kecamatan kartasura yang terdiri dari 12 desa dalam kurun waktu 

antara tahun 2005 dan 2009 telah terjadi perubahan penggunaan lahan didalamnya 

perubahan penggunaan lahan: sawah irigasi, air tawar, gedung, kebun, 

permukiman, rumput, tanah berbatu, tegalan. 

1. Luas dan jenis perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kartasura pada 

tahun 2005 dan 2009 sebesar 1923.70 Ha. Diperlukan untuk penggunaan 

lahan air tawar pada tahun 2005 sebesar 4.07 Ha atau 0% dan pada tahun 

2009 sebesar 4.07 Ha atau 0%, lahan  gedung pada tahun 2005 sebesar 

13.63 Ha atau 1% dan pada tahun 2009 sebesar 18.56 Ha atau 2%, lahan 

kebun pada tahun 2005 sebesar 26.88 Ha atau 1% dan pada tahun 2009 

sebesar 29.61 Ha atau 1%, lahan permukiman pada tahun 2005 sebesar 

1011.80 Ha atau 53% dan pada tahun 2009 sebesar 1250.63 Ha atau 65%, 

lahan rumput pada tahun 2005 sebesar 22.80 Ha atau 1% dan pada tahun 

2009 sebesar 33.89 Ha atau 2%, lahan sawah irigasi pada tahun 2005 

sebesar 770.79 Ha atau 40% dan pada tahun 2009 sebesar 500.75 Ha atau 

26%, lahan tanah berbatu pada tahun 2005 sebesar 8.20 Ha atau 1% dan 

pada tahun 2009 sebesar 6.05 Ha atau 0%, sedangkan lahan tegalan pada 

tahun 2005 sebesar 65.50 Ha atau 3% dan pada tahun 2009 sebesar 79.5 Ha 

atau 4%. 

2. Berpengaruhnya perubahan penggunaan lahan Di Kecamatan Kartasura 

terjadi dikarnakan ada beberapa faktor antara lain : faktor aksesibilitas, 

dengan adanya jaringan jalan yang memadai tersebut mengakibatkan hampir 

ke seluruh wilayah penelitian dapat di jangkau dengan sarana transportasi 

yang dimiliki oleh penduduk. Faktor sarana dan prasarana, merupakan salah 

satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakan, semakin 

meninkatnya sarana maka akan semakin bertambahnya pengaruh perubahan 

penggunaan lahan. Faktor pertambahan penduduk, Faktor penduduk yang 



penting dan berperan terhadap perubahan penggunaan lahan antara lain 

jumlah penduduk dan aspek  kependudukannya. Jumlah penduduk yang 

bertambah dari tahun 2005 sebesar 15.173 jiwa, sampai dengan tahun 2009 

berjumlah 15.273 jiwa.  Jadi dapat diketahui bahwa pertambahan 

penduduknya dari tahun 2005 sampai tahun 2009 berjumlah 2,03% 

bertambah kepadatan menjadi 11,398 jiwa/km
2
. Gambaran ini menunjukkan 

bahwa terjadinya perubahan, penggunaan lahan, karena meningkatnya 

pertambahan penduduk berarti  memerlukan tambahan lahan atau tempat 

untuk permukiman maupun fasilitas pendukungnya.  

Saran  

Bagi pemegang kebijakan hendaknya memperhatikan kepada etika 

perubahan lingkungan, tidak dapat dipungkiri bahwasanya perubahan penggunaan 

lahan lebih mengarah ke sektor non pertanian, hal ini semakin lama akan semakin 

sedikitnya produksi bahan pangan yang terjadi di Kecamatan Kartasura yang 

selalu tergantung pada daerah lain yang banyak menghasilkan produksi pangan. 

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan penduduk 

diharapkan bisa direalisasikan di masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan 

kebijakan yang berawal dari pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan 

penggunaan lahan yang tidak memperhatikan etika lingkungan 
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