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ANALISIS KESESUAIAN LAHAN UNTUK 

KAWASAN INDUSTRI BESAR DI KABUPATEN SUKOHARJO 

 

Abstrak 

Perkembangan industri di Indonesia yang sangat pesat mempunyai dampak bagi 

lingkungan seperti permukiman kumuh, sungai tercemar, dan berkurangnya 

kawasan pertanian. Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah industri besar sebanyak 

142 di akhir 2017 banyak timbul berbagai masalah lingkungan. Masalah 

lingkungan yang ada perlu adanya evaluasi untuk mengetahui kesesuaian lahan 

untuk kawasan industri besar dan dampak yang ditimbulkan adanya industri besar 

di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode survei yang mana 

penggambilan sampel adalah dengan purposive sampling. Pengambilan sampel 

didasarkan pada peta satuan medan. Teknik pengolahan data yang dilakukan 

adalah pengharkatan yaitu menentukan kelas-kelas kesesuaian lahan untuk 

memperoleh tingkat kesesuaian lahan untuk kawasan industri besar berdasarkan 

parameter-parameter sehingga dapat dianalisis dengan analisis deskriptif untuk 

menggambarkan fenomena yang terjadi pada wilayah penelitian.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua wilayah di Kabupaten 

Sukoharjo sesuai untuk kawasan industri. Tingkat kesesuaian lahan untuk 

kawasan industri besar di Kabupaten Sukoharjo memiliki 3 kelas yaitu cukup 

sesuai, sesuai marginal dan tidak sesuai untuk saat ini. Sebesar 43,9 %  atau 213 

km² memiliki klasifikasi cukup sesuai. Lahan dengan kelas sesuai marginal seluas 

3,4 km² atau 0,8% dan untuk kelas tidak sesuai saat ini seluas 268,2 km² atau 

55,3%. Karakteristik lahan di Kabupaten Sukoharjo yang cukup sesuai memiliki 

kemiringan 0-3% dengan tekstur tanah geluh pasiran, kedalaman muka air tanah 

1,5-10 m, tidak rawan banjir, dekat dengan jalan utama <500 m, jarak dengan 

sungai 400-600 m, jarak dengan fasilitas kesehatan >2000 m, jarak dengan listrik 

<500 m dan jarak dengan permukiman 400-600 m. Faktor penghambat lahan tidak 

sesuai untuk industri besar saat ini adalah jarak kawasan industri terhadap 

permukiman. 
 

Kata Kunci: Bentuklahan, Satuan Medan, Kesesuaian Lahan, Kawasan Industri     

Besar 

Abstract 

 

Industry development in Indonesia is very fast that have impact on the 

environment such as slums, polluted rivers, and reduction in agricultural areas. 

Sukoharjo district with a number of large industries at the end of 2017 as many as 

142 lots caused various environmental problems. Environment problems that 

happening  is necessary to evalusai to determine the suitability of land for 

industrial area and the impact of their major industries in Sukoharjo district. This 

study use a survey method which is the sampling that we use is purposive 

sampling. Sampling is based on a map of the terrain unit. Mechanical refineries on 

the data is skoring determining land suitability classes to obtain a degree of 

suitability of land for large industrial area based on parameters that can be 



analyzed with descriptive analysis to describe the phenomenon that occurs in the 

area of research. 

The results show that not all areas in Sukoharjo District are suitable for industrial 

area. the level of land suitability for large industrial areas in Sukoharjo District 

has 3 classes that are quite appropriate, marginal and inappropriate according to 

the present. 43.9% or 213 km² have a sufficiently appropriate classification. 3.4 

km² or 0.8% marginal land suitable for the current class of 268.2 km² or 55.3%. 

Suitable land characteristics in Sukoharjo District have a slope of 0-3% with 

sandy ground texture, 1.5-10 m ground water depth, not flood prone, close to 

main road <500 m, distance from river 400-600 m , distance to health facility> 

2000 m, distance with electricity <500 m and distance with settlement 400-600 m. 

The inhibiting factor of land not suitable for large industries today is the distance 

of industrial estates to settlements. 

 

Keywords: Landform, Terrain, Land Suitability, Large Industrial Area 

 

1. PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mana perkembangannya 

cenderung menjadi Negara Industrialisasi. Perkembangan industri di 

Indonesia sangat pesat, sehingga banyak berdampak pada lingkungan seperti 

permukiman kumuh, sungai tercemar, dan berkurangnya kawasan pertanian. 

Masalah – masalah lahan yang ada di Indonesia ini perlu adanya evaluasi, 

dimana melakukan proses penilaian terhadap lahan dengan tujuan tertentu 

dalam hal ini untuk kawasan industri besar di Kabupaten Sukoharjo. Jumlah 

industri besar di Kabupaten Sukoharjo meningkat dari tahun ke 

tahun.Sebanyak 142 industri besar telah didirikan di Kabupaten Sukoharjo 

pada akhir tahun 2017. Studi kasus yang telah terjadi pada PT. RUM, dimana 

industri telah mencemari lingkungan baik dari polusi suara yaitu kebisingan 

hingga bau tak sedap dari limbah industri. Limbah industri di sekitar PT 

RUM juga telah mencemari air tanah, beberapa balita mengalami keracunan 

akibat dari air tanah yang sudah tercemar oleh  limbah digunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut merupakan contoh nyata bahwa 

pengelolaan dan penggunaan lahan harus memperhatiakan potensi dan 

analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sehingga pengelolaan 

limbah sesuai dengan prosedur yang benar.Berdasarkan uraian di atas maka 



peneliti tertarik untuk mengkaji Analisis Kesesuaian Lahan untuk Kawasan 

Industri Besar di Kabupaten Sukoharjo. 

1.1 Perumusan Masalah 

Adapun dari latar belakang dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesesuaian lahan untuk industri besar di 

Kabupaten Sukoharjo ? 

2. Bagaimana dampak industri besar terhadap lingkungan di 

Kabupaten Sukoharjo? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagia berikut:  

1. Menganalisis tingkat kesesuaian lahan untuk industri besar di 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Menganalisisdampak industri besar terhadap lingkungan di 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. METODE 

2.1 Metode penelitian yang digunakan adalah survey, dimana penelitian yang  

dilakukan adalah pada populasi besar/kecil, tetapi data yang dipelajari 

berupa data sampel yang diambil dari populasi 

2.2 Obyek yang diteliti adalah lahan yang digunakan untuk penggunaan 

tertentu yaitu kawasan industri besar. 

2.3 Pengambilan sampel menggunakan metode purposive samplingyaitu 

mengambil sampel berdasarkan tujuan tertentu dalam penelitian ini, 

pengambilan sampel didasarkan pada peta satuan medan yang dipilih 

dengan cara mengambil satu sampel disetiap satuan medan yang berbeda, 

sehingga tiap sampel akan mewakili satuan medan lainnya.  

2.4 Teknik pengolahan data yang digunakan adalah pengharkatan yaitu 

menentukan kelas-kelas kesesuaian lahan untuk memperoleh tingkat 

kesesuaian lahan untuk kawasan industri besar berdasarkan 10 parameter 

yaitu : kedalaman muka air tanah,kemiringan lereng, drainase permukaan, 

tekstur tanah,kerawanan bencana banjir,jarak terhadap jalan utama,jarak 



terhadap sungai,jarak terhadap fasilitas kesehatan,jarak terhadap jaringan 

listrik, danjarak terhadap permukiman. Harkat pada tiap parameter 

dikalikan bobot pengaruh terhadap industri besar maka akan dihasilkan 

kelas kesesuaian lahan unruk kawasan industri besar untuk dilakukan 

evaluasi. Berikut tabel 1 adalah tabel kelas kesesuaian lahan untuk 

kawasan industri besar. 

Tabel 1 Kelas Kesesuaian Lahan untuk Lokasi Industri 

No Kesesuaian Lahan Keterangan 

1 Sangat Sesuai Lahan memiliki pembatas ringan apabila digunakan 

untuk lokasi industri 

2 Cukup Sesuai Lahan memiliki pembatas sedang apabila digunakan 

untuk lokasi industri 

3 Sesuai Marginal Lahan memiliki pembatas berat apabila digunakan untuk 

lokasi industri 

4 Tidak Sesuai Saat Ini Lahan memiliki pembatas sangat berat apabila 

digunakan untuk lokasi kawasan industri namun dapat 

diatasi hanya tidak dapat diatasi dengan pengetahuan 

sekarang dan membutuhkan biaya banyak. 

5 Tidak Sesuai Permanen Lahan mempunyai pembatas yang sangat berat sehingga 

tidak mungkin untuk digunakan bagi suatu penggunaan 

yang lestari. 

Sumber : Kursus Evaluasi Lahan 1992 dalam Ria, 2017 

2.5 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi 

pada wilayah penelitian, menjelaskan bagaimana kesesuaian lahan untuk 

kawasan industri besar di Kabupaten Sukoharjo. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Industri Besar 

Bentuklahan menunjukkan kenampakan yang khas dari permukaan 

bumi akibat proses dan struktur batuan. Bentuklahan bertujuan untuk 

menyederhanakan bentuklahan yang kompleks sehingga memiliki 

kesamaan dalam sifat dan perwatakannya. Kesamaan karakteristik 

bentuklahan dijadikan dasar dalam pengambilan sampel agar dapat 



mewakili suatu daerah pada setiap satu satuan medan. Kabupaten 

Sukoharjo memiliki 3 jenis bentuklahan yaitu vulkanik, karst, dan 

struktural. Lahan di Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah lahan 

vulkanikdengan luas 46,5 ha atau 68,9 % dari luas keseluruhana 

Kabupaten Sukoharjo. Bentuklahan vulkanik tersebar hampir semua 

wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Bagian selatan Kabupaten Sukoharjo 28 

% dari luas keseluruhan terdapat bentuklahan karst yaitu di Kecamatan 

Bulu, dan terdapat 2,8 % bentuklahan struktural di Kecamatan Weru. 

Beikut gambar 1 adalah peta bentuklahan Kabupaten Sukoharjo. 

 

Gambar 1. Peta Bentuklahan Kabupaten Sukoharjo 

Satuan medan merupakan gabungan dari peta bentuklahan, peta 

jenis tanah dan peta kemiringan lereng yang diasumsikan bahwa setiap 

satu satuan medan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan satuan 

medan yang lain. Pengambilan sampel pada penelitian ini didasarkan pada 

peta satuan mendan yang mana pada tiap satu satuan medan diambil satu 

industri besar yang mewakili pada satuan medan tersebut. Berikut gambar 



2 merupakan peta satuan medan yang dignakan sebagai acuan dalam 

pengambilan sampel. 

 

Gambar 2. Peta Satuan Medan Kabupaten Sukoharjo 

Parameter yang digunakan pada penelitian ini, yang mana sebagai 

penentu dalam pembangunan kawasan industri besar terdapat sepuluh 

parameter yaitu kedalaman muka air tanah, kemiringan lereng, tekstur 

tanah, drainase permukaan, kerawanan terhadap bencana banjir, jarak 

terhadap permukiman, jarak terhadap jaringan listrik, jarak terhadap 

fasilitas kesehatan, jarak terhadap jalan utama dan jarak terhadap sungai. 

Pada setiap parameter diberikan harkat berdasarkan hasil pengamatan di 

lapangan, baik pengukuran maupun uji laboratorium tanah, yang nantinya 

akan menghasilkan kelas kesesuaian lahan.  

Penggolongan kelas kesesuaian lahan ini berdasarkan hasil 

perhitungan penentuan kelas kesesuaian lahan dari hasil penjumlahan 

harkat semua parameter kesesuaian lahan untuk kawasan industri besar 

Kabupaten Sukoharjo.Kelas kesesuaian lahan yang dihasilkan yaitu sangat 

sesuai, cukup sesuai, sesuai marginal, tidak sesuai saat ini, dan tidak sesuai 



permanen.Hasil pengolahan data untuk kesesuaian lahan untuk kawasan 

industri besar, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2. Hasil Pengharkatan Parameter pada tiap Satuan Medan 

Sumber: Analisis Data Laboratorium dan Cek Lapangan Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2018 

Keterangan: A (kedalaman muka air tanah), B (tekstur tanah), C (kemiringan 

lereng), D (drainase permukaan), E(kerawanan bencana), F (jarak terhadap jalan 

utama), G (jarak terhadap sungai), H (jarak terhadap fasilitas kesehatan), I (jarak 

terhadap jaringan listrik), dan J (jarak terhadap permukiman). 

 

Kesesuaian lahan untuk kawasan industri besar di Kabupaten Sukoharjo 

sebagian besar adalah cukup sesuai dengan luas 213 km² atau 43,9 % dari luas 

keseluruhan  Kabupaten Sukoharjo, hanya dibeberapa tempat memiliki klasifikasi 

sesuai marginal seluas 3,4 km² atau 0,8 % di Kecamatan Nguter. Klasifikasi tidak 

sesuai saat ini seluas 268,2 km² atau 55,3 % dari luas keseluruhan. Klasifikasi 

tidak sesuai saat ini lebih mendominasi di wilayah Sukoharjo karena untuk 

induustri besar yang ada di Kabupaten Sukoharjo sebagian besar berada di 

No Satuan Medan A B C D E F G H I J Jumlah Klasifikasi 

1 AKACK-DV-I 5 2 5 2 1 2 1 1 5 1 25 Tidak sesuai saat ini 

2 ALMC-DVB-I 5 2 5 5 3 1 2 3 5 1 32 Sesuai marginal 

3 GCKKK-DV-I 5 4 5 4 3 0 0 0 0 0 21 Tidak sesuai saat ini 

4 GK-AL-I 5 4 5 5 3 0 0 0 0 0 22 Tidak sesuai saat ini 

5 GK-DV-I 5 4 5 5 3 1 1 5 5 1 35 Cukup sesuai 

6 GKT-AL-I 4 4 5 4 3 0 0 0 0 0 20 Tidak sesuai saat ini 

7 GKT-DVB-I 5 4 5 4 3 0 0 0 0 0 21 Tidak sesuai saat ini 

8 GKT-DV-I 5 4 5 5 3 5 5 2 5 1 40 Cukup sesuai 

9 L-AL-I 3 3 5 5 3 0 0 0 0 0 19 Tidak sesuai saat ini 

10 L-PBSC-I 3 3 5 5 3 0 0 0 0 0 19 Tidak sesuai saat ini 

11 L-PBSC-II 5 3 4 5 3 5 3 2 5 1 36 Cukup sesuai 

12 MCKGK-AL-I 2 4 5 5 3 1 1 5 5 4 35 Cukup sesuai 

13 MCKGK-DVB-I 5 4 5 4 3 0 0 0 0 0 21 Tidak sesuai saat ini 

14 RK-DV-I 5 3 5 5 3 4 2 2 5 1 35 Cukup sesuai 

15 RK-DV-III 5 3 3 5 3 0 0 0 0 0 19 Tidak sesuai saat ini 

16 AK-DV-I 4 2 5 5 3 3 2 5 5 1 35 Cukup sesuai 



lingkungan permukiman dimana jarak lokasi industri terhadap permukiman terlalu 

dekat sehingga menjadi faktor pembatas dari kesesuaian lahan untuk kawasan 

industri besar di Kabupaten Sukoharjo. Lebih jelasnya luas dari tiap klas 

kesesuaian lahan dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut. 

Tabel 3. Klasifikasi dan Luas dari Tingkat Keseuaian Lahan untuk Kawasan 

Industri Besar Kabupaten Sukoharjo 

Klasifikasi Luas (km²) Persentase (%) 

Cukup sesuai 213 43,9 

Sesuai marginal 3,4 0,8 

Tidak sesuai saat ini 268,2 55,3 

 Sumber: Hasil Survei, 2018 

Gambar 3. Peta Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Industri Besar 

Kabupaten Sukoharjo 

3.2 Dampak Industri Besar terhadap Lingkungan di Kabupaten Sukoharjo 

Berdirinya sebuah industri pada suatu daerah tentunya akan 

menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak utama 

pendirian industri pada suatu daerah adalah masyarakat sekitar dan 

lingkungannya. Dari segi positif untuk masyarakat, taraf hidup masyarakat 



sekitar pabrik akan meningkat dari segi ekonomi yang mana industri akan 

menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat dapat bekerja, masyarakat 

juga dapat membuka warung di sekitar kawasan industri selain itu dapat 

membuka kos-kosan sebagai persewaan karyaman industri yang berasal 

dari luar kota. Sisi positif untuk lingkungan, perbaikan fasilitas-fasilitas 

umum seperti jalan sehingga akan memperindah lingkungan. 

Selain memiliki dampak positif, kawasan industri juga akan 

berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungannya. Masyarakat akan 

terganngu dengan adanya industri mulai dari kebisingan akibat dari suara 

mesin pabrik yang bekerja saat berproduksi, polusi akan terjadi baik polusi 

udara maupun polusi air sehingga dapat mengganggu kesehatan 

masyarakat. Dari segi lingkungan, berdirinya industri dapat mencemari 

lingkungan karena limbah dari produksi akan dibuang di sungai yang 

mana dapat mencemari air tanah yang digunakan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan air sehari-hari. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai analisis kesesuaian lahan untuk 

kawasan industri besar Kabupaten Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa: 

1) Tingkat keseuaian lahan untuk kawasan industri Kabupaten Sukoharjo dari 

hasil penelitian ini adalah kelas II (cukup sesuai), kelas III (sesuai 

marginal) dan kelas IV (tidak sesuai untuk saat ini). Kesesuaian lahan 

kelas II (cukup sesuai) di Kabupaten Sukoharjo dengan luas 213 km² atau 

43,9 % tersebar di Kecamatan Kartasura, Kecamatan Grogol, sebagian 

kecil Kecamatan Mojolaban dan Polokarto. Lahan kelas III atau sesuai 

marginal terdapat hanya sebagian kecil yaitu 3,4 km² atau 0,8% tersebar di 

Kecamatan Nguter sedangkan untuk kelas IV atau tidak sesuai saat ini 

mendominasi dengan luas 268,2 km² atau 55,3 % tersebar di Kecamatan 

Bendosari, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu. 

Jarak kawasan industri terhadap permukiman merupakan faktor pembatas 

kesesuaian lahan untuk kawasan industri di Kabupaten Sukoharjo. 



2) Adanya industri besar di Kabupaten Sukoharjo akan berdampak positif 

dan negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Dampak positif adalah 

terserapnya tenaga kerja dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat 

sekitar sedangkan dampak negatif industri besar terhadap masyarakat 

adalah dapat menimbulkan polusi yang berdampak pada kesehatan 

mayarakat sekitar.  
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