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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kesesuaian lahan untuk berbagai fungsi tersebut sangat beragam seluruh 

penjuru bumi.Satuan lansekap, sebagai satuan sumber daya alami, memiliki 

dinamisme masing-masing tetapi campur tangan manusia mempengaruhi 

dinamika tersebut secara amat luas dalam ruang dan waktu.Kualitas lahan bagi 

satu atau lebih fungsi tersebut dapat ditingkatkan tetapi sering kali lahan telah atau 

tengah mengalami degradasi karena tindakan manusia (Lutfi, 2007). Perubahan 

penggunaan lahan untuk pembangunan kota. Keputusan-keputusan pembangunan 

kota biasanya berkembang bebas,tetapi diupayakan sesuai dengan 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 pulomatif politik,bentuk fisik kota,seperti 

topografi drainase.Meskipun struktur kota tampak 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 (Syahrizal, dalam Faizal, 

2014). 

Menurut FAO dalam Lufti (2007), lahan memiliki banyak fungsi berikut. 

• Fungsi produksi 

Sebagai basis berbagai sistem penunjang kehidupan melalui produksi 

biomassa yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, bahan bakar 

kayu dan bahan-bahan biotik lainnya bagi manusia, baik secara langsung 

maupun binatang termasuk budidaya kolam dan tambak ikan. 

• Fungsi lingkungan biotik 
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Lahan merupakan baris bagi keragaman daratan yang menyediakan habitat 

biologi dan plasma nuftah bagi tumbuhan, hewan dan jasad-mikro diatas 

dan dibawah permukaan tanah. 

• Fungsi pengatur iklim 

Lahan dan penggunaannya merupakan sumber dan rosot gas rumah kaca 

dan menentukan neraca energi global berupa pantulan, serapan dan 

transformasi dan energi radiasi matahari dan daur hidrologi global. 

• Fungsi hidrologi 

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumber daya air tanah dan air 

permukaan serta mempengaruhi kualitasnya. 

• Fungsi penyimpan 

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah dan mineral 

untuk dimanfaatkan oleh manusia. 

• Fungsi pengendalian sampah dan polusi 

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga dan pengubah 

senyawa-senyawa berbahaya. 

• Fungsi ruang kehidupan 

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, industri 

dan aktivitas sosial seperti olahraga dan rekreasi. 

• Fungsi peninggalan dan penyimpanan 

Lahan merupakan media untuk menyimpan dan melindungi benda-benda 

bersejarah dan sebagai suatu sumber informasi tentang kondisi iklim dan 

penggunaan lahan masa lalu. 
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• Fungsi penghubung spasial 

Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, masukan dan 

produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang antara daerah 

terpencil dan suatu ekosistem alami. 

Penggunaan lahan sebagai permukiman sedangkan pengertiam permukiman 

menurut Undang-Undang No 1 tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian 

yang terdiri dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, 

utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan 

perkotaan atau kawasan perdesaan. Suatu kota selalu mengalami perkembangan 

dari waktu ke waktu. Perkembangannya dalam hal ini menyangkut aspek politik, 

sosial, budaya, tehnologi, ekonomi dan fisik harus mengenai aspek yang berkaitan 

langsung dengan penggunaan lahan kekotaan maupun penggunaan lahan 

kepedesaan adalah perkembangan fisik secara nyata (Sabari, 2010). 

Kecamatan Grogol merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Sukoharjo,Jawa Tengah.Dengan luas wilayah 30 , terletak 

dibagian utara Kabupaten Sukoharjo,berbatasan dengan Kota Surakarta.Daerah ini 

merupakan daerah yang strategis memiliki akses yang mudah ke daerah-daerah 

sekitarnya misalnya ke Surakarta,Kartosuro,Boyolali, dan Karanganyar.. 

Kecamatan Grogol mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 

• Visi: Terwujudnya masyarakat Kecamatan Grogol yang damai, maju, 

sejahtera yang didukung aparat pemerintah yang memiliki etos kerja yang 

tinggi dan disiplin. 

• Misi:Mewujudkan kondisi aman, damai,tertib dan tentram,melaksanakan 

pemberdayaan masyarakat, dan mewujudkan aparatur yang professional. 

Dulu Grogol merupakan daerah pertanian,namun dengan berjalannya waktu 

dan letaknya yang strategis Grogol pada khususnya dan Sukoharjo bergeser 

menjadi daerah wisata,pusat perbelanjaan,perhotelan,rumah sakit,pendidikan,dan 
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industri. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Grogol pada tahun 2005  adalah 

98.645 jiwa dengan luas wilayah 30,00  dengan tingkat kepadatan penduduk 

sebesar 3.288 jiwa / . Sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk 

Kecamatan Grogol adalah 106.274 jiwa dengan luas wilayah 30,00  dengan 

tingkat kepadatan penduduk sebesar 3.542 jiwa /. Hal ini  menujukkan bahwa 

selama 7 tahun mengalami peningkatan jumlah penduduk dan untuk memperjelas 

keterangan pertumbuhan penduduk Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo  

dapat dilihat dengan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 berikut ini : 

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Kecamatan Grogol Diperinci Per Kelurahan Tahun 2005 

NO  Desa Luas wilayah 

( ) 

Jumlah penduduk 
(jiwa) 

Kepadatan penduduk 
(jiwa/  

1 Pondok 2,92 6 065 2 007 
2 Parangjoro 4,87 3 917 804 
3 Pandeyan 3,64 4 219 1 159 
4 Telukan 3,25 9 474 2 915 
5 Kadokan 1,92 4 409 2 296 
6 Grogol 0,85 3 930 4 624 
7 Madegondo 1,44 7 799 5 416 

8 Langenharjo 1,95 7 503 3 848 

9 Gedangan 1,75 4 489 2 565 

10 Kwarasan 1,16 6 700 5 776 

11 Sanggrahan 1,84 7 302 3 968 

12 Manang 1,43 4 492 3 141 
13 Banaran 1,31 8 576 6 547 

14 Cemani 1,67 19 770 11 838 
 Jumlah 30,00 98 645 3 288 

Sumber : Kecamatan Grogol Dalam Angka Tahun 2005 
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Tabel 1.2 
Jumlah Penduduk Kecamatan Grogol Diperinci Per Kelurahan Tahun 2013 

NO  Desa Luas wilayah 

( ) 

Jumlah penduduk 
(jiwa) 

Kepadatan penduduk 
(jiwa/  

1 Pondok 2,92 6 859 2 349 
2 Parangjoro 4,87 4 858 998 
3 Pandeyan 3,64 4 616 1 268 
4 Telukan 3,25 9 621 2 960 
5 Kadokan 1,92 4 776 2 488 
6 Grogol 0,85 4 178 4 915 
7 Madegondo 1,44 8 886 5 824 
8 Langenharjo 1,95 7 980 4 092 
9 Gedangan 1,75 5 445 3 111 
10 Kwarasan 1,16 7 116 6 134 
11 Sanggrahan 1,84 8 378 4 553 

12 Manang 1,43 5 129 3 587 
13 Banaran 1,31 8 724 6 660 

14 Cemani 1,67 20 208 12 101 
 Jumlah 30,00 106 274 3 542 
Sumber : Kecamatan Grogol Dalam Angka Tahun 2013 

Meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Grogol maka 

hal tersebut berpengaruh dengan jumlah peningkatan kebutuhan lahan dan 

mengakibatkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan tersebut  pada Tahun 

2005 dan Tahun 2013. Dapat dilihat dengan tabel 1.3 berikut ini : 

Tabel 1.3 
Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Grogol Tahun 2005 

Desa  Air tawar Belukar Kebun Pemukiman Perdagangan
Sawah 
irigasi

Sawah 
tadah 
hujan

Tegalan Pariwisata Industri Luas wilayah

Banaran 0 13,180 0 57,533 16,853 37,813 0 0 0 0 125,379
Cemani 0 3,569 0 124,259 7,581 28,005 0 0 0 0 163,414
Gedangan 0 44,209 0 55,403 1,709 39,588 0 0 0 0 140,909
Grogol 4,022 10,853 0 58,315 0,652 4,752 0 25,393 0 0 103,987
Kadokan 32,449 5,222 3,228 61,471 0 106,514 0 1,516 0 0 210,4
Kwarasan 0 12,542 0 65,156 0,228 37,791 0 0 0 0 115,717
Langenharjo 3,466 26,056 0 107,257 5,078 73,010 0 0 0 0 214,867
Madegondo 0 4,197 0 95,477 0,148 41,925 0 20,403 0 0 162,15
Manang 0 0 0 67,871 3,880 96,114 1,865 0 0 0 169,73
Pandeyan 7,996 9,097 0 92,501 2,296 306,532 0 0 0 0 418,422
Parangjoro 10,127 2,823 0 82,681 0 373,093 0 0 0 0 468,724
Pondok 16,320 28,075 12,019 85,169 0 140,749 0 0 0 0 282,332
Sanggrahan 0 8,741 21,927 62,197 5,625 127,611 0 0 0 0 226,101
Telukan 18,357 24,240 3,486 153,152 1,923 156,717 0 0 0 0 357,875
Jumlah 92,737 192,804 40,66 1168,442 45,973 1570,214 1,86547,312 0 0 3160,007  

Sumber :Bappeda Penggunaan Lahan Tahun 2005  
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Tabel 1.4 

Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Grogol Tahun 2013 

Desa Air tawar Belukar Kebun Pemukiman Perdagangan
Sawah 
irigasi

Sawah 
tadah 
hujan

Tegalan Pariwisata Industri Luas wilayah

Banaran 0 0 0 71,453 16,853 37,087 0 0 0 0 125,393

Cemani 0 0 0 126,874 7,581 28,184 0 0,803 0 0 163,442

Gedangan 0 0 0 99,208 1,709 38,760 0 0 1,239 0 140,916

Grogol 4,345 0 0 68,153 0,389 4,361 0 6,377 0 20,528 104,153

Kadokan 25,727 0 0 57,561 0 109,115 0 11,966 5,886 0 210,255

Kwarasan 0 0 0 72,837 0,141 42,784 0 0 0 0 115,762

Langenharjo 3,461 0 0 127,569 5,078 37,598 0 5,909 35,252 0 214,867

Madegondo 0 0 0 85,550 0 58,856 0 0,766 16,977 0 162,149

Manang 0 0 0 61,716 3,880 98,105 0 6,029 0 0 169,73

Pandeyan 8,006 0 0 93,041 1,840 302,223 0 9,087 0 4,225 418,422

Parangjoro 9,184 0 0 69,113 0 347,295 0 1,160 9,918 32,461 469,131

Pondok 15,252 0 0 121,836 0 67,827 0 74,717 0 2,716 282,348

Sanggrahan 0 0 0 76,236 5,552 127,301 0 17,006 0 0 226,095

Telukan 16,212 0 0 130,386 1,063 174,998 0 10,090 0 25,126 357,875

82,187 0 0 1261,533 44,086 1474,494 0 143,91 69,272 85,056 3160,538  

Sumber :Bappeda Penggunaan Lahan Tahun 2013 

Diketahui dari tabel di atas adanya perubahan penggunaan lahan di  

Kecamatan Grogol tahun 2005 seluas 3160,007 ha menjadi 3160,538 ha di tahun 

2013 dengan perubahan yang paling tinggi terdapat di perubahan penggunaan 

lahan pariwisata pada tahun 2005 seluas 0 ha menjadi 69,272 ha dan perubahan 

penggunaan lahan industri tahun 2005 seluas 0 ha menjadi 85,056 ha di tahun 

2013. Sedangkan perubahan penggunaan lahan yang mengalami pengurangan di 

tahun 2013 adalah perubahan penggunaan lahan belukar di tahun 2005 seluas 

192,804 ha menjadi 0 ha di tahun 2013, dan perubahan penggunaan lahan kebuh 

tahun 2005 seluas 40,66 ha menjadi 0 ha di tahun 2013. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas ada beberapa hal yang dapat 

diperhatikan dalam beberapa masalah berikut. 

1. Bagaimana perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo? 

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

di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo? 
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1.3 Tujuan Penilitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1. Menganalisis persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Grogol Kabupaten Sukoharjo. 

2. Menganalisis faktor-faktor perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Grogol Kabupaten Sukoharjo. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 dari Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Dan kegunaan penelitian ini adalah memberikan  informasi atau masukan 

kepada pemerintahan setempat untuk memberikan atau menentukan 

kebijakan dalam pengembangan wilayah. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Sarwono (2007) Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, 

iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi, dimana faktor – faktor tersebut 

mempengaruhi potensi penggunaannya. Termasuk didalamnya adalah akibat – 

akibat kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun sekarang, seperti reklamasi 

daerah – daerah pantai, penebangan hutan, dan akibat- akibat yang merugikan 

seperti erosi dan akumulasi garam. Faktor – faktor sosial dan ekonomi secara 

murni tidak termasuk dalam konsep lahan ini.  

I Made (2010) menyatakan bahwa lahan sangat bervariasi dalam berbagai 

faktor seperti keadaan topografi, iklim, geologi, tanah, vegetasi dan yang 

menutupinya, berbagai keterangan tentang kemungkinan pemanfaatan dan 

pembatas-pembatas dari faktor lingkungan yang bersifat permanen maupun 
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sementara sangat penting diperhatikan dalam membicarakan perencanaan dan 

perubahan dalam pola penggunaan lahan.  

Lutfi (2007) berpendapat bahwa penggunaan lahan secara umum adalah 

penggolongan penggunaan lahan secara umum,seperti pertanian,tadah 

hujan,pertanian beririgasi,padang rumput,kehutanan atau daerah 

rekreasi.Penggunaan lahan secara umum biasanya digunakan untuk evaluasi lahan 

secara kualitatif atau dalam survei tinjau. Ritung Sofyan (2007) berpendapat 

bahwa dalam mengetahui arah penggunaan lahan yang baik perlu dilakukan 

evaluasi lahan. Evaluasi lahan adalah sebuah proses penilaian sumber daya lahan 

untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang 

sudah teruji. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan atau arahan 

penggunaan lahan sesuai dengan keperluan. 

Menurut Van der Zee (dalam Faizal 2014) permukiman merupakan suatu 

proses seseorang mencapai dan menetap pada suatu daerah, kegunaan dari 

permukiman adalah tidak hanya untuk menyediakan tempat tinggal dan 

melindungi tempat bekerja tetapi juga menyediakan fasilitas untuk pelayanan, 

komunikasi, pendidikan dan rekreasi. Permukiman terdiri dari: (1) isi, yaitu 

manusia sendiri maupun masyarakat, dan (2) wadah, yaitu fisik hunian yang 

terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia (Parwata, 2004 dalam Faizal, 

2014). Dua elemen permukiman tersebut selanjutnya dapat dibagi menjadi lima 

elemen berikut ini: 

a) Alam yang meliputi: topografi, geologi, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan 

dan iklim. 

b) Manusia yang meliputi: kebutuhan biologi (ruang, udara, temperatur, dsb), 

peranan dan presepsi, kebutuhan emosional, dan nilai moral. 

c) Masyarakat yang meliputi: kepadatan dan komposisi penduduk, kelompok 

sosial, kebudayaan, pengembangan ekonomi, pendidikan, hukum dan 

administrasi. 
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d) Fisik bangunan yang meliputi: rumah, pelayanan masyarakat (sekolah, rumah 

sakit dsb), fasilitas rekreasi, pusat perbelanjaan dan pemerintahan, industri, 

kesehatan, hukum dan administrasi. 

e) Jaringan (network) yang meliputi: sistem jaringan air bersih, sistem jaringan 

listrik, sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem manajemen 

kepemilikan, drainase dan air kotor, dan tata letak fisik. 

 

1.5.2Penelitian Sebelumnya 

 Nani Ernawati (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 

Karanganyar Tahun 1996 dan Tahun 2005” bertujuan untuk mengetahui 

persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 

Karanganyar antara Tahun 1996 dan Tahun 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 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan 

Kebakkramat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data 

sekunder dan analisa peta dengan menggunakan metode komperasi. Hasil yang 

didapatkan dalam penelitian ini adalah: perubahan penggunaan lahan yang terjadi 

didaerah penelitian dalam kurun waktu 1996 dan 2005 adalah seluas 151,72 (ha) 

pola perubahan penggunaan lahan yang terjadi cenderung mengikuti pola 

memanjang mengikuti jalur lalu lintas Surakarta-Surabaya, faktor yang 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan didaerah penelitian adalah 

faktor kepadatan penduduk dan faktor ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, 

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di daerah penelitian tahun 1996 dan 

tahun 2005 tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kecamatan Kebakkramat Kabupaen Karanganyar. 

 Zulkarnain (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan Di Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 
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dan Tahun 2009” bertujuan untuk mengetahui berapa besar perubahan 

penggunaan lahan di daerah penelitian, mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan didaerah penelitian. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data sekunder dan analisa peta 

dengan menggunakan metode komparasi. Hasil dari penelitian ini adalah: 

Perubahan poenggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Kartasura pada tahun 

2005 dan tahun 2009 sebesar 1923.70 ha, berpengaruh perubahan lahan di 

Kecamatan Kartasura terjadi dikarenakan ada beberapa faktor antara lain: 

aksesibilitas, sarana dan prasarana. 

Atok Maulana Bachtiar (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “ 

Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Karanganyar Tahun 1998 dan Tahun 2003” bertujuan untuk mengetahui 

persebaran perubahan pnggunaan lahan di Kecamatan Karanganyar, mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan, mengetahui 

penyimpangan perubahan penggunaan lahan terhadap kebijakan pemerintah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa data 

sekunder dan analisa peta dengan menggunakan metode komparasi. Hasil dari 

penelitian ini adalah perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Karanganyar 

pada tahun 1998 dan 2003 yaitu sawah berkurang seluas 124,65 ha bangunan 

bertambah seluas 145,08 ha, tegalan berkurang aeluas 1,18 ha, perkebunan 

berkurang seluas 0,10 ha dan lain-lain berkurang 19,15 ha perubahan penggunaan 

lahan yang paling dominan di Kecamatan Karanganyar adalah perubahan dari 

sawah menjadi bangunan, faktor yang mempengaruhi terhadap perubahan 

penggunaan lahan pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, luas wilayah dan 

ketersediaan fasilitas ekonomi, perubahan penggunaan lahan di Keacamatan 

Karanganyar tidak mengalami penyimpangan terhadap kebijakan pemerintah yang 

menekankan pada produktivitas tanaman pangan. 
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Tabel 1.5 
Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 
Nani 
Ernawati 
(2008) 

Analisis perubahan 
penggunaan lahan di 
Kecamatan 
Kebakkramat 
Kabupaten Karanganyar 
Tahun 1996 dan Tahun 
2005 

1. Mengetahui persebaran perubahan 
penggunaan lahan di Kecamatan 
Kebakkramat anatara tahun 1996 dan 2005 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 
Kebakkramat 

3. Mengevaluasi kesesuaian antara arah 
penggunaan lahan antara tahun 1996 dan 
tahun 2005 dengan (RTRW) Kecamatan 
Kebakramat 

Analisa data 
sekunder dan 
analisa peta dengan 
menggunakan 
metode komparasi 

1. 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. 

2. Faktor yang berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan 
adalah faktor kepadatan penduduk dan faktor ketersedian 
fasilitas sosial ekonomi 

3. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi didearah penelitian 
tahun 1996 dan 2005 tidak sesuai dengan RTRW Kecamatan 
Kebakramat Tahun 1991/1992 

Zulkarnain  
(2012) 

Analisis perubahan 
penggunaan lahan di 
Kecamatan Kartosuro 
Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2005 dan  2009 

1. Mengetahui berapa besar perubahan 
penggunaan lahan di daerah penelitian 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
perubahan penggunaan lahan daerah penelitian 

Analisa data 
sekunder dan 
analisa peta dengan 
menggunakan 
metode komparasi 

1. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan 
Kartasura pada tahun 2005 dan tahun 2009 sebesar 1923,70 ha 

2. Berpengaruh perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 
Kartasura terjadi dikarenakanada beberapa faktor antara lain: 
faktor aksesibiltas dan faktor sarana prasarana 

Atok 
Maulana 
Bachtiar 
(2007) 

Analisis perubahan 
penggunaan lahan di 
Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten 
Karanganyar Tahun 
1998 dan Tahun 2003 

1. Mengetahui persebaran perubahan penggunaan  
lahan di Kecamatan Karanganyar 

2. Mengetahui faktor-faktor  yang mempengaruhi 
perubahan penggunaan  lahan 

3. Mengetahui penyimpangan perubahan 
penggunaan lahan terhadap kebijakan 
pemerintah 

 

metode yang 
digunakan 
menggunakan 
analisa data 
sekunder dan 
analisa peta dengan 
menggunakan 
metode komparasi 

1. Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Karanganyar pada 
tahun 1998 dan 2003 yaitu sawah berkurang seluas 124,65 ha 
bangunan bertambah seluas 145,08 ha, tegalan berkurang seluas 
1,18 ha, Perkebunan berkurang seluas 0,10 ha dan lain-lain 
berkurang 19,15 ha.  

2. Faktor yang mempengaruhi terhadap perubahan penggunaan 
lahan perumbuhan penduduk,kepadatan penduduk,luas wilayah 
dan ketersediaan fasilitas ekonomi 

3. Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Karanganyar tidak 
mengalami penyimpangan terhadap kebijakan pemerintah yang 
menekankan pada produktivitas tanaman pangan. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, topografi, 

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

kemampuan lahan.Penggunaan lahan dari waktu ke waktu semakin mengalami 

perubahan hal ini dipengaruhi oleh perkembangan wilayah tersebut, atau misalnya 

perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 

Faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan ini biasanya terjadi 

karena pertumbuhan penduduk yang pesat, sehingga secara langsung kebutuhan 

wadah atau tempat tinggal penduduk akan bertambah. Selain faktor pertumbuhan 

penduduk faktor lainnya adalah faktor pertumbuhan ekonomi, maka semakin banyak 

pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut dan semakin banyak lahan yang 

dibutuhkan hal ini juga berpengaruh terhadap semakin banyak penduduk maka 

semakin banyak kebutuhan fasilitas sosial ekonominya. 

Dalam kebijakan pengembangan daerah harus direncanakan dengan matang 

untuk masa yang akan datang yang diharapkan bisa terciptanya keselarasan antar 

lingkungan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Grogol pada tahun 2005 dan tahun 2013 perubahan penggunaan lahan 

dalam berbagai macam misal bentuk, besar dan mengetahui faktor apa saja yang 

mengakibatkan perubahan penggunaan lahan didaerah penelitian. 

Pada penelitian ini dalam kurun waktu tahun 2005 dan tahun 2013 telah 

mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang mengakibatkan perubahan 

penggunaan lahan didaerah ini semakin meningkat hal ini dapat diketahui dengan 

cara menganalisa menggunakan hasil dari overlay peta perubahan lahan tahun 2005 

dan peta perubahan lahan tahun2013. 



13 

 

 

Untuk mempermudah dalam penelitian ini maka disajikan diagram alir penelitian 

Gambar 1.1: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 
Sumber : Penulis, (2015)  

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data 

sekunder dan analisa peta menggunakan metode komperasi. Data sekunder yang 

digunakan antara lain peta penggunaan lahan tahun 2005 dan peta penggunaan lahan 

tahun 2013 dan menggunakan data-data statistik yang dibutuhkan dalam analisa 

perubahan penggunaan lahan Kecamatan Grogol untuk analisa peta menggunakan 

metode komperasi hasil overlay dari data penggunaan lahan tahun 2005 dan 

Kegiatan 
Pembangunan 

Data Sekunder 

Faktor yang mempengaruhi  
perubahan penggunaan lahan: 
1) Pertambahan penduduk 
2) Aksesibilitas 
3) Pertambahan fasilitas: 

(pendidikan,kesehatan, 
perdagangan, peribadahan). 

Peta Penggunaan Lahan 
Kec. Grogol Tahun 2013 

Peta Penggunaan Lahan 
Kec Grogol Tahun 2005 

Overlay 

Analisa Perubahan Penggunaan Lahan 
Kec.Grogol 

Peta Perubahan Penggunaan 
Lahan Kec.Grogol 

Skoring 
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2013dihasilkan pada 3 kelas yaitu tertinggi, sedang, dan terendah. Adapun langkah-

langkah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1.7.1 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  

 Dalam penelitian ini peta yang akan digunakan adalah peta RBI Skala 25.000 

Kecamatan Grogol, Peta penggunaan  lahan Kecamatan Grogol Tahun 2005 Skala 

1:50.000 dan Peta penggunaan lahan Kecamatan Grogol Tahun 2013 Skala 1:50.000 

kemudian dalam penelitian ini dilakukan overlay tahap penggunaan lahan Kecamatan 

Grogol tahun 2005 dan tahun 2013 sehingga didapatkan peta perubahan penggunaan 

lahan tahun 2005-2013. 

1.7.2 Tahap Penyusunan Laporan 

Dalam penyusunan laporan penelitian menggunakan tahap penyusunan data 

dan metode analisis. 
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a) Penyusunan data dengan menyusun data yang sudah diperoleh dan 

dikumpulkan sesuai dengan klasifikasinya 

b) Analisis 

1. Analisis data 

Dalam penelitian ini digunakan 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 Kecamatan 

Grogol tahun 2005 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 diklasifikasikantabel 1.6 berikut: 
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Tabel 1.6 
Pembagian Klasifikasi dan Skoring 

Faktor Perubahan penggunaan lahan  
Tingkat Perubahan lahan 

 
Skoring 

a. Faktor kependudukan  
Pertambahan penduduk 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

1 
2 
3 

Kepadatan Penduduk Rendah 
Sedang 
Tinggi 

1 
2 
3 

b. Faktor fasilita umum 
(pendidikan): 
� TK 
� SD 
� SMP 

 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

 
1 
2 
3 

Kesehatan: 
� Puskesmas 
� Puskesmas Pembantu 
� 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 

2. Analisis Geografi 

Analisa geografi adalah analisa yang menitikberatkan pada keruangan.Pada 

umumnya analisa keruangan adalah analisa lokasi. Analisa dalam penelitian ini 

menggunakan sub tingkat perdesa untuk mengetahui keruangannya.Analisa  lokasi 

dibedakan menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. 

 absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisinya menurut garis lintang 

dan garis bujur. Lokasi absolut wilayah dapat dibaca dalam peta, sedangkan relatif 
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suatu wilayah  adalah lokasi yang bersangkutan antara wilayah itu dengan faktor alam 

atau faktor budaya yang terdapat disekitar wilayah tersebut. 

1.8 Batasan Operasional 

Tanah terdapat di mana-mana, tetapi kepentingan orang terhadap tanah berbeda-

beda.Seorang ahli pertambangan menganggap tanah sebagai sesuatu yang tidak 

berguna karena menutupi barang-barang tambang yang dicarinya.Semua bahan 

yang digali kecuali batu-batunya dinamakan tanah.Demikian pula seorang ahli 

menganggap tanah adalah bagian permukaan bumi yang lembek sehingga perlu 

dipasang batu-batu di permukaannya agar menjadi kuat. Dalam kehidupan 

sehari-hari tanah diartikan sebagai wilayah darat di mana di atasnya dapat di 

gunakan untuk berbagai usaha misalnya pertanian, peternakan, mendirikan 

bangunan dan lain-lain.(Sarwono, 1987) 

Sumber Daya Lahan adalah merupakan suatu lingkungan fisik yang terdiri atas 

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

mempengaruhi kemampuan lahan (FAO, dalam Lutfi, 2007). 

Perubahan Penggunaan Lahan terkait dengan penggunaan lahannya, daerah 

pinggiran merupakan wilayah yang banyak mengalami perubahan penggunaan 

lahan terutama perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non-pertanian 

yang disebabkan adanya perubahan perkembangan kota didekatnya 

(Rahayu,dalam Faizal,2014). 

Permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia yang telah disiapkan secara 

matang dan menunjukan suatu tujuan yang jelas, sehingga memberikan 

kenyamanan kepada penghuninya (Parwata, 2004 dalam Faizal, 2014). 

Kota yang dipandang sebagai suatu obyek studi dimana didalamnya terdapat 

masyarakat manusia yang sangat komplek, telah mengalami proses interelasi 

antara manusia dan antara manusia dengan lingkungannya (Sabari, 2010) 
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Kesesuaian lahan untuk berbagai fungsi tersebut sangat beragam seluruh penjuru 

bumi. Satuan lansekap, sebagai satuan sumber daya alami, memiliki dinamisme 

masing-masing tetapi campur tangan manusia mempengaruhi dinamika tersebut 

secara amat luas dalam ruang dan waktu (Lutfi, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


