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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. 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 
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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.  

5.2. 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.  


