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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ruang dapat diartikan sebagai wujud fisik lingkungan yang mempunyai 

dimensi geografis, terdiri dari daratan, lautan dan udara serta segala sumber daya 

yang ada di dalamnya. Oleh karena itu ruang merupakan wadah yang meliputi ruang 

daratan, ruang lautan dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan mahluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara 

kelangsungan hidupnya. Sedangkan yang dimaksud dengan lahan adalah suatu 

lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi an vegetasi, dimana 

faktor-faktor tersebut mempengaruhi penggunanya (Sarwono, 2007). 

Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan 

kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang bersifat 

dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun 

spiritual (Arsyad 1989, dalam Abd rahman As-syakur). Perubahan penggunaan lahan 

terjadi karena adanya pertammbahan penduduk dan adanya perkembangan tuntutan 

hidup, kebutuhan ruang sebagai wadah semakin meningkat. Lahan sebagai suatu 

"sistem" mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan 

perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu. Komponen-komponen lahan ini 

dapat dipandang sebagai sumberdaya dalam hubungannya dengan aktivitas manusia 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada enam kelompok besar sumberdaya lahan 

yang paling penting bagi pertanian, yaitu (i) iklim, (ii) relief dan formasi geologis, 

(iii) tanah, (iv) air, (v) vegetasi, dan (vi) anasir artifisial (buatan). Dalam konteks 

pendekatan sistem untuk memecahkan  permasalahan-permasalahan lahan, setiap 

komponen lahan atau sumberdaya lahan tersebut di atas dapat dipandang sebagai 

suatu subsistem tersendiri yang merupakan bagian dari sistem lahan. Selanjutnya 

setiap subsistem ini tersusun atas banyak bagian-bagiannya atau karakteristik-

karakteristiknya yang bersifat dinamis (Soemarno, 1990). Berdasarkan beberapa 
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pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lahan merupakan lingkungan fisik 

yang meliputi iklim, relief, tanah, hidrologi, dan vegetasi. Faktor-faktor ini samapi 

batas tertentu mempengaruhi potensi dan kemampuan lahan untuk mendukung suatu 

tipe penggunaan tertentu. 

Konsep Penggunaan pada suatu kota umumnya memiliki pola tertentu dan 

perkembangannya dapat diestimasikan tetapi perlu dilihat dari kualitas lahan tersebut, 

kualitas lahan adalah sifat-sifat atau attribute yang bersifat kompleks dari suatu 

bidang lahan (Rayes M.Lutfi, 2007:164). Keputusan-keputusan pembangunan kota 

biasanya berkembang bebas, tetapi diupayakan sesuai dengan perencanaan 

penggunaan lahan. Motif ekonomi adalah motif utama dalam pembentukan struktur 

penggunaan tanah suatu kota dengan timbulnya pusat-pusat bisnis yang strategis. 

Selain motif ekonomi terdapat pula motif politik, bentuk fisik kota, seperti topografi, 

drainase. Meskipun struktur kota tampak tidak beraturan, namun kalau dilihat secara 

seksama memiliki keteraturan pola tertentu. Bangunan-bangunan fisik membentuk 

zona-zona intern kota. Teori-teori struktur kota yang ada digunakan mengkaji bentuk-

bentuk penggunaan lahan yang biasanya terdiri dari penggunaan tanah untuk 

perumahan, bisnis, industri, pertanian, dan jasa (R.Syahrizal, 2012). 

Kabupaten Pemalang merupakan dataran rendah, sedang bagian selatan berupa 

pegunungan, dengan puncaknya dari Gunung Slamet (di perbatasan dengan 

Kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga), gunung tertinggi di Jawa Tengah. 

Sungai terbesar adalah Kali Comal, yang bermuara di Laut Jawa (Ujung Pemalang) 

(BAPPEDA, 2007). Semakin berkembangnya kabupaten Pemalang maka di 

khawatirkan lahan-lahan di sepanjang jalur nantinya menjadi lahan terbangun dengan 

jenis kegiatan yang menimbulkan bangkitan besar sehingga fungsinya sebagai jalan 

tidak bisa berfungsi di karenakan lalu lintas yang padat. Selain itu perubahan lahan 

ini dapat memberikan tekanan terhadap sektor pertanian dan memiliki potensi untuk 

mengurangi produktivitas pertanian yang berdampak pada menurunnya ketahanan 

pangan. 
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Dalam APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014, jumlah anggaran 

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.499.600.982.000,00; sedangkan 

jumlah Anggaran Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp.1.534.096.900.000,00. 

Dengan demikian, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp.34.495.918.000,00 yang 

direncanakan ditutup dari Pembiayaan Neto sebesar Rp.34.495.918.000,00. Anggaran 

Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Dana Perimbangan dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah yang berjumlah Rp.1.382.467.296.000,00 (92,19%) 

sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 117.133.686.000,00 

(7,81%) dari total Pendapatan Daerah.  

Pada pos anggaran Belanja Daerah, urusan wajib Pendidikan mendapatkan 

alokasi terbesar, yaitu Rp.733.372.596.000,00 (47,80%) kemudian disusul berturut-

turut urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebesar 

Rp.281.941.460.436,00 (18,38%),  urusan wajib Pekerjaan Umum sebesar 

Rp.163.474.334.000,00 (10,66%), urusan wajib Kesehatan sebesar 

Rp.155.253.775.000,00 (10,12%), dan urusan pilihan Pertanian sebesar Rp 

29.351.276.500,00 (1,91%). 

Perkembangan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari penduduk yang 

mendiami suatu wilayah dengan luas wilayahnya, untuk mengetahui kepadatan 

penduduk Kabupaten Pemalang, yaitu dengan cara membandingkan kepadatan 

penduduk pada tahun 2009 dengan kepadatan penduduk yang terjadi di tahun 2012  

seperti yang terjadi di bawah ini: 
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Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemalang  

Tahun 2008 dan 2013 

 

No 

 

Kecamatan 

Luas 

(km2) 

Banyaknya 

penduduk 

(2008) 

Kepadatan 

Per km2 

Banyaknya 

penduduk 

(2013) 

Kepadatan 

Per km2 

1. Moga  41,41 69,477 1.678 62.8833 1.518,54 

2. Warungpring  26,31 44.695 1.699 38.400 1.459,53 

3. Pulosari  87,52 54.721 625 55.253 631,32 

4. Belik  124,54 103.541 831 103.425 830,45 

5. Watukumpul 129,02 67.904 526 64.163 497,31 

6. Bodeh 85,98 59.513 692 53.912 627,03 

7. Bantarbolang 139,19 83.364 599 70.946 500,70 

8. Randudongkal 90,32 107.276 1.188 96.198 1.065,08 

9. Pemalang 101,93 193.287 1.896 175.994 1.726,62 

10. Taman  67,41 172.346 2.557 160.227 2.377,65 

11. Petarukan 81,29 155.404 1.912 145.50 1.786,82 

12. Ampelgading 53,3 71.443 1.340 65.806 1.234,63 

13. Comal 26,54 92.137 3.472 87.993 3.315,50 

14. Ulujami 60,55 112,345 1,855 99.094 1.636,57 

 Jumlah  1.115,30 1.387.453 1.244 1.279,596 1.147,31 

Sumber: Pemalang dalam angka 2008 dan 2013 

Gambaran ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk pada 

tahun 2008 dan tahun 2013 sebanyak 107.857 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini 

berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan terutama untuk 

pemukiman dengan sarana dan prasarana lainnya. Meningkatnya jumlah dan 

kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang,  maka hal tersebut berpengaruh dengan 

jumlah peningkatan kebutuhan lahan dan mengakibatkan perubahan penggunaan 

lahan di Kabupaten Pemalang  pada Tahun 2008 dan Tahun 2013.  
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Berikut adalah Tabel Luas Wilayah Penggunaan Lahan menurut Kecamatan di 

Kabupaten Pemalang Tahun 2008 dan Tahun 2013 

Tabel 1.2. Luas Wilayah Penggunaan Lahan menurut Kecamatan 
KabupatenPemalang Tahun 2008 

 

 
Kecamatan 

 
Lahan 
Sawah 

 
Lahan bukan 

Sawah 

 
Jumlah 

Persentase Luas 
Kecamatan Terhadap 

Luas Kabupaten 
1. Moga 14.00 27,42 41,42 3,71 

2. Warungpring 11.50 14,81 26,31 2,36 

3. Pulosari 2,40 85,08 87,48 7,85 

4. Belik 26,03 98,51 124,54 11,17 

5. Watukumpul 54,51 74,51 129,03 11,57 

6. Bodeh 26,01 59,96 85,98 7,71 

7. Bantarbolang 26,96 112,23 139,19 12,48 

8. Randudongkal 33,67 56,64 90,32 8,10 

9. Pemalang 45,20 56,73 101,93 9,14 

10. Taman 43,79 23,63 67,41 6,04 

11. Petarukan 54,17 27,12 81,29 7,29 

12. Ampelgading 25,75 27,55 53,30 4,78 

13. Comal 12,76 13,78 26,55 2,38 

14. Ulujami 24,05 36,51 60,56 5,43 

Jumlah 400,80 714,50 1.115,30 100 

Sumber: Pemalang dalam angka 2008 
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Tabel 1.3. Luas Wilayah Penggunaan Lahan menurut Kecamatan 
Kabupaten Pemalang Tahun 2013 

 

 
Kecamatan 

 
Lahan Sawah 

 
Lahan bukan 

Sawah 

 
Jumlah 

Persentase 
Luas 

Kecamatan 
Terhadap Luas 

Kabupaten 
1. Moga 13, 94 27,46 41,40 3,71 

2. Warungpring 12,12 14, 19 26,31 2,36 

3. Pulosari 2,40 85,12 87,52 7,85 

4. Belik 25,67 98,87 124,54 11,17 

5. Watukumpul 54,51 74,51 129,02 11,57 

6. Bodeh 28,25 57,73 85,98 7,71 

7. Bantarbolang 26,96 112,23 139,19 12,48 

8. Randudongkal 26,89 63,43 90,32 8,10 

9. Pemalang 41,49 60,44 101,93 9,14 

10. Taman 36,35 31,06 67,41 6,04 

11. Petarukan 53,70 27,59 81,29 7,29 

12. Ampelgading 26,07 27,23 53,30 4,78 

13. Comal 12,30 14,24 26,54 2,38 

14. Ulujami 22,86 37,69 60,55 5,43 

Jumlah 383,51 731,79 1.115,30 100 

Sumber: Pemalang dalam angka 2013 

Berdasarkan tabel 1.3 terdapat perubahan penggunaan lahan sawah di tahun 

2008 yang seluas 400,80 Ha menjadi 383,51 Ha. Tahun 2013 hal ini dapat 

disimpulkan terjadinya pengurangan luas lahan sawah sebesar 17,29 Ha. Sedangkan 

pada lahan Bukan Sawah di tahun 2008 seluas 714,50 Ha mengalami pertambahan di 

tahun 2013 menjadi 731,79 Ha, pertambahannya sebesar 17,29 Ha. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang. Hal ini didorong oleh kenyataan 

yang terjadi yaitu adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, 
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fenomena pemusatan perubahan penggunaan lahan di beberapa kecamatan, serta 

aksesibilitas yang cukup baik mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di 

Kabupaten Pemalang. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini mengambil 

judul “ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN 

PEMALANG TAHUN 2008 DAN TAHUN 2013” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perubahan penggunaan lahan yang terjadi di daerah Kabupaten 

Pemalang? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan Penggunaan Lahan 

Kabupaten Pemalang? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui persebaran penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang tahun 2008 dan 

tahun 2013? 

2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di 

Kabupaten Pemalang tahun 2008 dan tahun 2013? 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan 

maka diharapkan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penataan suatu ruang untuk 

instansi yang berwenang, khususnya pemerintah kabupaten Pemalang 

2. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi 

para akademisi yang tertarik untuk meneliti hal yang sama. 

3. Sebagai salahsatu pra syarat kelulusan dalam menempuh program studi S-1 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Soepraptohardjo (1962) dalam penelitian untuk menilai kemampuan lahan 

suatu wilayah memerlukan peninjauan beberapa sifat tanah dan faktor sekeliling. 

Sifat tanah merupakan sifat yang menguntungkan, sedangkan faktor yang terbagi 

dalam faktor penghambat dan faktor bahaya merupakan faktor yang merugikan. 

Nilai lahan dan penggunaan lahan mempunyai kaitan yang sangat erat. Dalam 

hal ini faktor lokasi merupakan salah satu penentu nilai lahan. Faktor lokasi disini di 

wakilkan oleh derajat aksesbilitas, semakin tinggi aksesbilitas suatu lokasi semakin 

tinggi pula nilai lahannya dan biasanya hal ini di kaitkan dengan keberadaan 

konsumen akan barang atau jasa. Derajat keterjangkauan ini berkaitan dengan 

kemudahan untuk dating dan pergi kea tau dari lokasi tersebut (Hadi Sabari Yunus 

1994). 

Daya dukung lahan merupakan kemampuan suatu lingkungan untuk 

mendukung kehidupan. Untuk daya dukung agraris (pertanian) pada dasarnya 

bergantung pada persentase lahan yang dapat dipakai untuk pertanian dan besarnya 

hasil pertanian persatuan luas dan waktu. Makin besar perentase lahan yang dapat 

digunakan sebagai lahan pertanian makin benar pula daya dukung lahan daerah 

terebut (Otto, 1983 dalam Kukuh Wahyu, 2009). Sebagai penunjang kebutuuhan 

manusia tidak hanya membutuhkan lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian 

tetapi juga membutuhkan lahan untuk dijadikan permukiman dan aktivitas sosial-

ekonomi yang lain. Semakin tinggi jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan 

lahan untuk dijadikan permukiman dan aktivitas soial-ekonomi yang lain. Semakin 

tinggi jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan lahan untuk permukiman juga 

akan semakin tinggi, hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung 

lahan. 

Menurut M. Lutfi (2007) Penggunaan lahan secara umum adalah penggolongan 

penggunaan lahan secara umum, seperti pertanian, tadah hujan, pertanian beririgasi, 

padang rumput, kehutanan atau daerah rekreasi. Lahan secara umum biasanya 

digunakan untuk evaluasi lahan secara kualitatif atau dalam survei tinjau. 
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Menurut Hadi Sabari Yunus (1981), secara garis besar perubahan penggunaan 

lahan dipengaruhi oleh daya tarik tempat, antara lain: 1) Masih luasnya tanah yang 

tersedia di daerah pemekaran. 2) Masih rendahnya harga tanah di daerah pemekaran, 

sehingga mendorong penduduk untuk tinggal di daerah tersebut. 3) Suasana yang 

lebih menyenangkan terutama di daerah pemekaran yang masih mempunyai kondisi 

lingkungan yang bebas dari segala macam polusi. 4) Adanya pendidikan yang 

cenderung mengambil lokasi di luar kota. 5) Mendekati tempat kerja.  

Pertanian merupakan kegiatan atau usaha yang meliputi budidaya tanama 

pangan (padi dan palawija) dan Hortikultura, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, 

peternakan (BPS, 2006). Kegiatan pertanian akan menghasilkan produksi. Besar 

kecilnya nilai produksi tergantung produktivitas dari kegiatan pertanian. 

Produktivitas sendiri adalah semua kegiatan yang menghasilkan hasil (output) berupa 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia persatuan luas tertentu untuk 

masa pemeliharaan tertentu yang dinyatakan dengan kg/ha/musim atau kg/ha/tahun 

(BPS, 1995 dalam Uparmoko, 1997). 

Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya adalah peralihan fungsi lahan yang 

awalnya untuk peruntukan tertentu berubah menjadi peruntukan tertentu pula (yang 

lain). Perubahan penggunaan lahan tersebut suatu daerah mengalami perkembangan, 

terutama jumlah sarana dan prasarana fisik, baik berupa jalan maupun sarana 

prasarana yang lainnya. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi akan saling 

tumpang tindih jika tidak teratur dalam tata ruang wilayah yang jelas dan terencana. 

Perubahan penggunaan lahan dapat dilacak dari penutup lahannya (land cover), 

yakni semua perwujudan yang menutup lahan, baik perwujudan alamiah ataupun 

perwujudan buatan manuia. Sebagai contoh: sawah mencerminkan kegiatan 

pertanian, pabrik mencerminkan kegiatan indutri, terminal bus dan stasiun kereta 

mencerminkan tranportasi laut dan sebagainya (Sugiharto budi s, 1999 dalam Kukuh 

wahyu 2009). 

Atok Maulana, 2005 melakukan penelitian dengan judul “Analisis perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Karanganyar kabupaten Karanganyar tahun 1998 
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dan 2003”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui persebaran penggunaan 

lahan dan faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan serta 

untuk mengetahui perubahan penggunaan lahannya apakah menyimpang terhadap 

kebijakan pemerintah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data skunder yang 

menghasilkan kelas perubahan dan analisis peta yang menghasilkan peta persebaran 

penggunaan lahan, untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan analisis 

kualitatif untuk mengetahui pola dan distribusi keruangan penggunaan lahan dan 

analisi kuantitatif untuk menghitung besar perubahan penggunaan lahan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap 

perubahan penggunaan lahan di Karanganyar pada dasarnya di pengaruhi oleh faktor 

dari dalam yang meliputi penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk, kepadatan 

penduduk, luas wilayah dan tersedianya fasilitas ekonomi yang memadai serta faktor 

dari luar seperti dilewatinya jalur transportasi yang menghubungkan antara 

Surakarta-Karanganyar-Tawangmangu yang mana daerah Tawangmangu merupakan 

daerah pariwisata. Kurung waktu lima tahun, yaitu antara tahun 1998 dan 2003 telah 

terjadi fungsi dan bentuk penggunaan lahan yang paling dominan terjadi adalah 

perubahan penggunaan lahan dari lahan sawah ke lahan bangunan yaitu bertambah 

145,08 ha, sedangkan yang berkurang adalah lahan sawah yaitu berkurang seluas 

124,6 ha, perkebunan seluas 0,10 ha, dan lain-lain seluas 19,15 ha. 
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Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya 

 

Nama Peneliti Atok maulana (2005) Nani Ernawati (2008) Khaoli Maulinda (2014) 

Judul Penelitian Perubahan penggunaan 

lahan di kecamatan 

karang anyar 

kabupaten karang 

anyar tahun 1998 dan 

tahun 2003. 

Analisis perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Kebakkramat 

Kabupaten Karanganyar 

Tahun 1996 dan Tahun 

2005 

Analisis perubahan 

penggunaan lahan di 

kabupaten Pemalang Tahun 

2008 dan 2013 di kabupaten 

Pemalang. 

Tujuan 

Penelitian 

- Mengetahui 

perssebaran 

penggunaan lahan  

- Mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan 

penggunaan lahan 

- Mengetahui 

penggunaan lahan 

apakah menyimpang 

terhadap kebijakan 

pemerintah. 

- Mengetahui persebaran 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Kebakkramat anatara 

tahun 1996 dan 2005 

- Mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Kebakkramat 

- Mengevaluasi 

kesesuaian antara arah 

penggunaan lahan 

antara tahun 1996 dan 

tahun 2005 dengan 

(RTRW) Kecamatan 

Kebakramat 

- Mengetahui persebaran 

perubahan penggunaan 

lahan di kabupaten 

pemalang 

- untuk mengetahui faktor apa 

saja yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan di daerah penelitian 

 

Metode 

Penelitian 

Analisis data skunder 

Analisis kuantitatif 

untuk mengetahui pola 

ditribusi keruangan 

Analisis kualitatif 

untuk mengetahui 

besar perubahan 

penggunaan lahan 

Analisa data sekunder dan 

analisa peta dengan 

menggunakan metode 

komparasi 

Analisis data skunder, analisis 

peta dan observasi lapangan 

Hasil Penelitian Perubahan penggunaan 

lahan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan 

penduduk dan luas 

wilayah 

Perubahan penggunaan 

lahan adalah seluas 151,72 

(ha) pola perubahan 

penggunaan lahan yang 

terjadi cenderung 

mengikuti jalur lalu lintas 

utama yaitu jalur lalu lintas 

Surakarta-Surabaya. 

 

Perubahan penggunaan lahan 

tahun 2009 dan tahun 2013.  
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1.6 Kerangka Penelitian 

Perubahan penggunaan lahan yang dikenal dengan istilah alih fungi lahan 

(konversi) lahan, kian waktu kian meningkat. Fenomena konversi lahan muncul 

seiring makin tinggi dan bertambahnya tekanan kebutuhan dan permintaan terhadap 

lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor non-pertanian sebagai akibat dari 

bertambahnya penduduk dan kegian pembangunan. 

Wilayah merupakan suatu area geografis, teritorial atau tempat yang dapat 

berwujud suatu negara, negara bagian, provinsi, distrik (kabupaten), dan perdesaan 

yang memiliki satu kesatuan ekonomi, politik, sosial, administrasi, iklim hingga 

geografis, sesuai dengan tujuan pembangunan atau kajian (Murty, 2005 dalam 

Aditya, 2013). 

Faktor pertambahan penduduk merupakan faktor yang mendasari 

perkembangann perkotaan, dengan bertambahnya penduduk secara otomatis akan 

memerlukan wadah atau tempat tinggal kelangsungan hidupnya. Pengadaan 

pemukiman akan mengisi ruang kosong atau menggesr tempat kegiatan yang sudah 

ada sehingga menyebabkan perubahan penggunaan lahan. 

Faktor lain yaitu pertumbuhan ekonomi, semakin banyak pertumbuhan 

penduduk di kawasan tersebut serta semakin banyak pula lahan yang dibutuhkan, hal 

ini juga berpengaruh terhadap semakin banyak penduduk maka semakin banyak 

kebutuhan fasilitas sosial ekonominya. 

Permasalahan dalam penggunaan lahan adalah bagaimana menentukan bentuk 

penggunaan lahan yang paling efisien sesuai dengan potensi dan kemampuan lahan 

yang bersangkutan serta kesesuaian lahan untuk melengkapi informasi bagi 

pembangunan jalan tol dan pengambilan keputusan. Informasi ini dapat diperoleh, 

antara lain melalui kegiatan survey tanah yang diikuti kegiatan evaluasi lahan. 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Data tersebut 

di peroleh dari berbagai intansi yang terkait, misalnya laporan-laporan atau dokumen 

yang berasal dari instalasi pemerintah, dina pertanian tanaman dan holtikultura, dinas 
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permukiman dan prasarana wilayah (kimpraswil), BPS (Badan Pusat Statistik). Jenis 

data yang dikumpulkan antara lain data lahan berdasarkan penggunaannya. 

Pada penelitian ini dalam kurun waktu tahun 2009 dan tahun 2013 telah 

mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang mengakibatkan perubahan 

penggunaan lahan di daerah ini semakin meningkat hal ini dapat diketahui dengan 

cara menganalisa menggunakan hasil dari overlay peta perubahan lahan tahun 2009 

dan peta perubahan lahan tahun 2013. 

Untuk mempermudah dalam penelitian ini maka dibuat diagram alir penelitian: 

 
 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 
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1.7 Metode penelitian 

Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis data sekunder dan 

analisa peta dengan menggunakan metode komparasi data sekunder berupa peta 

penggunaan lahan tahun 2008 dan peta penggunaan lahan tahun 2013 serta data-data 

statistik yang berkaitan dengan kabupaten Pemalang. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut ini. 

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah : 

1. Tahap Penelitian 

a. Tahap pengumpulan data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 

1) Letak, luas dan batas administrasi 

2) Kondisi sosial ekonomi 

3) Kondisi fisik sosial  

4) Bentuk dan fungsi penggunaan lahan 

5) Luas perubahan penggunaan lahan 

6) Macam bentuk perubahan penggunaan lahan 

b. Tahap pembuatan peta  

Penelitian ini peta yang digunakan adalah peta RBI Kabupaten Pemalang, Peta 

penggunaan  lahan Kabupaten Pemalang Skala 1:50.000, kemudian dalam penelitian 

ini dilakukan overlay tahap penggunaan lahan Kabupaten Pemalang tahun 2009 dan 

tahun 2013 sehingga didapatkan peta perubahan penggunaan lahan tahun 2009-2013. 

2. Tahap Penyusunan Laporan  

Penyusunan laporan penelitian menggunakan tahap penyusunan data dan 

metode analisis. 

a. Penyusunan data dengan menyusun data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan 

sesuai dengan klasifikasinya 

b. Analisis 

1) Analisis data 
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Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis 

kuantitatif menggunakan metode scoring untuk tahap-tahap faktor yang 

menyebabkan perubahan penggunaan lahan dan didasarkan pada 3 kelas yaitu 

tertinggi, sedang, dan terendah. Sedangkan data kualitatif menggunakan analisa 

peta, dengan didasarkan pada peta hasil overlay perubahan penggunaan lahan 

Kabupaten Pemalang  tahun 2008 dan tahun 2013 di daerah penelitian. 

Dalam metode scoring dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Kelas:   

Faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan dengan 

menggunakan metode scoring dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 1.5 Pembagian Klasifikasi dan Skoring 
 

Faktor Perubahan penggunaan 
lahan 

 
Tingkat Perubahan 

 
Skoring 

a. Faktor kependudukan 
Pertambahan penduduk 

 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

 
1 
2 
3 

Kepadatan Penduduk Rendah 
Sedang 
Tinggi 

1 
2 
3 

b. Faktor fasilitas sosial ekonomi 
pendidikan: 
 TK 
 SD 
 SMP 

 
 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

 
 

1 
2 
3 

Kesehatan: 
 Puskesmas 
 PuskesmasPembantu 
 Rumah bersalin 

 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

 
1 
2 
3 

Perdagangan : 
 Pasar  umum 
 Toko 
 Kios 

 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

 
1 
2 
3 

Peribadahan: 
 Masjid 
 Langgar Surau 
 Gereja 

 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

 
1 
2 
3 

  

Sumber :Penelitian sebelumnya, Nani Ernawati  Tahun 2008 
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2) Analisis Geografi 

Analisa geografi adalah analisa yang menitikberatkan pada keruangan. Pada 

umumnya analisa keruangan adalah analisa lokasi. Analisa lokasi dibedakan 

menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. 

Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisinya menurut garis 

lintang dan garis bujur. Lokasi absolut wilayah dapat dibaca dalam peta, 

sedangkan relatif suatu wilayah  adalah lokasi yang bersangkutan antara wilayah 

itu dengan faktor alam atau faktor budaya yang terdapat disekitar wilayah tersebut. 

1.8 Batasan operasional 

Lahan di artikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, 

air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang pengaruhnya terhadap 

penggunaan lahan, termasuk di dalamnya hasil kegiatan manusia di di masa lalu dan 

sekarang seperti hasil reklame laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang  

merugikan seperti yang teralinasi. (FAO dalam arsyad 1989) 

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 

beserta unsur terkait yang padanya, yang batas dan sistemnyadi tentukan berdasarkan 

pada apek administratif dan atau aspek fungsional. 

Sumber daya lahan amerupakan suatu lingkungan fisik yang terdiri atas iklim 

,topografi,tanah hidrologi,dan vegetasi dimana pada batas-batas tertentu 

mempengaruhi kemampuan lahan (FAO ,1976) 

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan (tanah), ruang lautan dan 

ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainya 

hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya 

(Sarwono,2007) 

Pertumbuhan penduduk adalah terjadinya perubahan jumlah penduduk pada 

suatu wilayah, baik bertambah maupun berkurang. 
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Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik 

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaaan yang berfungi sebagai lingkungan 

tampat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan. 
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