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ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN 

TOROH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2007 DAN TAHUN 2017 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Penelitian ini 

berjudul “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Toroh Kabupaten 

Grobogan Tahun 2007 dan Tahun 2017. Penelitian ini memiliki tujuan : (1). 

Menganalisis terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan tahun 2007 dan 2017. (2). Menganalisis faktor – faktor 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung dengan 

menggunakan citra dan survei untuk cek validasi hasil observasi dan wawancara 

untuk mengetahui faktor – faktor perubahan penggunaan lahan. Analisis yang 

digunakan adalah analisis kualitatif deskriftif hasil overlay peta dan data statistik 

untuk membandingkan terjadinya perubahan penggunaan lahan, sedangkan analisis 

data kualitatf data dari hasil wawancara untuk memperoleh faktor perubahan 

penggunaan lahan. Hasil penelitian ini menunjukan perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Toroh yaitu luas hutan yang meningkat sangat pesat pada tahun 2007 

dengan luas 79,37 Ha bertambah sekitar 23,5% menjadi 3.058,93 Ha pada tahun 

2017, dan pemukiman yang bertambah sekitar 1,67% menjadi 3.034,19 Ha pada 

tahun 2017, dan perubahan penggunaan lahan yang berkurang yaitu  belukar di tahun 

2007 dengan luas 1.656,14 Ha berkurang sekitar 13,1% menjadi 0 Ha pada tahun 

2017, dan sawah irigasi yang berkurang sekitar 5,28% yaitu  menjadi 4.417,79 Ha di 

tahun 2017. Perubahan penggunaan lahan terjadi Kecamatan Toroh bagian selatan 

yaitu dari barat sampai ke timur yang mengalami perubahan hutan menjadi luas dan 

kebun, belukar, dan tegalan yang berkurang, sedangkan sawah irigasi yang berkurang 

terjadi pada daerah Kecamatan Toroh bagian Utara dan menjadi pemukiman 

bertambah. Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu hak milik 

lahan yang diolah secara teratur dan faktor lainya yakni warga setempat yang beralih 

profesi pekerjaan yang menimbulkan luas pemukiman bertambah dengan bangunan – 

bangunan kecil maupun besar.  

Kata Kunci : lahan, penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan. 

Abstract 

This research was conducted in Toroh Sub District, Grobogan District. This study is 

entitled "Analysis of Changes in Land Use in Toroh Sub District, Grobogan District, 

in 2007 and 2017. This study has the objectives: (1). Analyze changes in land use in 

Toroh Sub District, Grobogan District in 2007 and 2017. (2). Analyzing land use 
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change factors in Toroh Sub District, Grobogan District. The method used in this 

study is indirect observation using images and surveys to check the validation of 

observations and interviews to determine factors of land use change. The analysis 

used is descriptive qualitative analysis resulting from map overlay and statistical data 

to compare the occurrence of land use changes, while data analysis of qualitative data 

from interviews to obtain land use change factors. The results of this study indicate 

changes in land use in Toroh Subdistrict namely forest area which increased very 

rapidly in 2007 with an area of 79.37 Ha, which increased by about 23.5% to 

3,058.93 Ha in 2017, and the settlement increased by about 1.67% to 3,034.19 

hectares in 2017, and a reduced land use change, which was bushes in 2007 with an 

area of 1,656.14 hectares, reduced by about 13.1% to 0 ha in 2017, and irrigated rice 

fields which decreased by 5.28%, namely to 4,417.79 Ha in 2017. Changes in land 

use occurred in the southern part of Toroh Sub-district, namely from west to east, 

which experienced forest change to area and gardens, shrubs, and moorings which 

were reduced, while reduced irrigated rice fields occurred in the District of Toroh 

section North and become an increasing settlement. Factors affecting land use change 

are property rights that are processed regularly and other factors, namely local 

residents who change job professions that lead to increased settlement area with small 

and large buildings. 

Keywords: land, land use, land use change 
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Lahan adalah permukaan bumi yang berupa tanah, batuan, mineral dan kandungan 

cairan yang terkandung didalamnya yang memiliki fungsi tersendiri yang dapat 

dimanfaatkan manusia. Kesesuain lahan dalam permukaan bumi berfungsi beraneka 

ragam seluruh penjuru bumi, sebagai sumber daya alami, dengan adanya campur 

tangan manusia mempengaruhi dinamika tersebut secara luas dan waktu tertentu, baik  

secara menetap maupun secara berpindah – pindah. 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). 

Alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan merupakan 

perubahan tata ruang pembangunan, pemabangunan tata ruang tanpa memperhatikan 

kondisi lahan dan kondisi geografis dalam segala aspek dan daya dukung dalam 

jangka waktu dapat menyebabkan dampak negative terhadap lahan dan lingkungan 

yang bersangkutan. 

Perubahan penggunaan lahan memliki pola tertentu, akan tetapi   

perkembangan lahan dilihat dari kualitas lahan tersebut. Perubahan penggunaan lahan 

untuk perkembangan suatu wilayah dalam menyangkut aspek politik, sosial, budaya, 

teknologi, ekonomi dan fisik yang menyangkut langsung pengunaan lahan perkotaan 

maupun lahan pedesaan. Motif ekonomi adalah pembentukan struktur penggunaan 

lahan untuk kebutuhan manusia  sebagai pusat bisnis dan strategis untuk kegiatan 

ekonomi manusia. Dan motif fisik berupa bangunan – bangunan sebuah kota 

berbentuk industri, perumahan, pertanian dan jasa.  

Kabupaten Grobogan yang memilik luas wilayah keseluruhan sekitar 1.976 

km
2 

 termasuk wilayah terluas nomor 2 setelah Kabupaten Grobogan Cilcap. Daerah

yang menjadi kajian penelitian adalah Kecamatan Toroh merupakan salah satu 

kecamatan yang berada di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dengan luas wilayah 

119,320 km
2
, dan terletak berbatasan Kota Purwodadi. Lahan di Kecamatan Toroh
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dominan dengan sektor lahan pertanian dibanding kecamatan lain di Kabupaten 

Grobogan, adapun jumlah penduduk Kecamatan Toroh pada tahun 2007 adalah 

115.618 jiwa dengan luas wilayah 119,306 km
2
 dengan kepadatan penduduk 968,08

jiwa/km, sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan toroh adalah 

107.747 jiwa dengan luas wilayah 119,306 km
2
 dengan tingkat kepadatan penduduk

903 jiwa/km
2
. Hal ini menunjukan bahwa selama 10 tahun mengalami adanya

penurunan jumlah penduduk 

Penelitian ini memfokuskan kajian perubahan penggunaan lahan dalam 

periode antara tahun 2007 dan tahun 2017, sehingga dapat diketahui adanya indikasi 

perubahan penggunaan lahan yang terjadi, selain itu dalam jangka 10 tahun menjadi 

jangkau waktu untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya perubahan penggunaan 

lahan di daerah penelitian. Hal tersebut menjadi faktor dilaksanakannya penelitian 

analisis perubahan penggunaan lahan Kecamatan Toroh tahun 2007 dan tahun 2017. 

Berguna untuk mengetahui kondisi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Toroh. 

Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Toroh pada tahun 2017 yang 

paling tinggi terdapat pada lahan hutan dan semak belukar. Tahun 2007 hutan seluas 

79,37 ha dan belukar seluas 1.656,14 dan tahun 2017 belukar berubah menjadi lahan 

hutan, pada tahun 2017 luas hutan menjadi 3.058,93 ha. Perubahan penggunaan lahan 

yang mengalami pengurangan di tahun 2017 adalah penggunaan lahan kebun, pada 

tahun 2007 seluas 1.008,22 ha menjadi 795,933 ha di tahun 2017, dan perubahan 

penggunaan lahan tegalan di tahun 2007 seluas 1.468,65 ha menjadi 216,64 ha di 

tahun 2017. Kepadatan  penduduk yang menurun mengakibatkan perubahan 

penggunaan lahan pertanian yang berkurang karena berkurangnya pengolahan lahan 

pertanian. 

Permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah 

Kecamatan Toroh, hal ini didukungnya pernyataan kepadatan penduduk yang 

menurun antara tahun 2007 dan 2017 sehingga peneliti ingin mengetahui adanya 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Toroh tahun 2007 dan tahun 2017. 



5 

dengan mengambil judul ”ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI 

KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2007 DAN 

TAHUN 2017” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas ada beberapa hal yang dapat 

diperhatikan beberapa masalah berikut : 

1) Bagaimana perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Toroh Kabupaten

Grobogan tahun 2007 dan 2017 ?

2) Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan

di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ?

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Menganalisis terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Toroh

Kabupaten Grobogan tahun 2007 dan 2017.

2) Menganalisis faktor – faktor perubahan penggunaan lahan di Kecamatan

Toroh Kabupaten Grobogan.

1.4 Telaah Pustaka 

Kesesuian lahan adalah kecocokan (fitness) suatu jenis lahan untuk 

penggunaan tertentu. Kecocokan tersebut dinilai berdasarkan analisis kualitas lahan 

sehubungan dengan persyaratan suatu jenis penggunaan tertentu, sehingga kualitas 

yang baik akan meberikan nilai lahan atau kelas yang tinggi terhadap jenis 

penggunaan tertentu (Sukmono 2015). Kesesuaian lahan dapat diartikan suatu jenis 

lahan permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan dengan berbagai sektor, 

berdasarkan kualitas lahan dengan kecocokan nilai suatu lahan untuk penggunaan 

tertentu sehingga dapat menghasilkan yang maksimal.  

Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya hasil dari aktivitas manusia yang 

merubah alih fungsi lahan dari yang sebelumnya dengan beberapa faktor yang 

menyebabkan perubahan penggunaan lahan, dengan tujuan untuk mengembangkan 

suatu wilayah maupun untuk mata pencarian kehidupan manusia. Menurut Muiz 



6 

(2009) perubahan penggunaan lahan diartikan sebagai suatu proses perubahan dari 

penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lain yang dapat bersifat permanen 

maupun sementara dan merupakan konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan 

transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang 

baik untuk tujuan komersial maupun industri. 

Rencana Tata  Ruang  Wilayah  merupakan  hasil  analisis  kesesuaian 

penggunaan  lahan. Kesesuaian  penggunaan  lahan  terhadap  Rencana  Tata Ruang  

Wilayah adalah  perbandingan antara arahan kawasan menurut tata ruang dengan 

kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini (Andrianto, dkk: 2008).  

Perubahan penggunaan lahan berkurangnya nilai fungsi lahan dan 

pertambahnya penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan lahan ke penggunaan 

lahan lainnya, dan alih fungsi lahan dari kurun waktu yang berbeda. Pemukiman 

sebagai (1).Isi, yaitu isi dari pemukiman dilakukan manusia yang bersifat individu 

maupun bermasyarakat dan (2).Wadah, yaitu fisik buatan manusia mapun elemen – 

elemen yang dari alam. Dua elemen pemukiman tersebut selanjutnya dapat dibagi 

menjadi lima elemen berikut ini: 

a. Alam yang meliputi : topografi, geologi, tanah, air, tumbuh – tumbuhan,

dan hewan.

b. Manusia yang meliputi : kebutuhan biologi ( ruang, udara, temperature,

dsb), peranan dan prespsi, kebutuhan emosional dan nilai moral.

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

sosial, kebudayaan, pengembangan ekonomi, pendidikan, hukum, dan

administrasi.

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) : system jaringan air bersih, system jaringan listrik,

sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem manajemen kepemilikan,

drainase dan air kotor, dan tata letak fisik.
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2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung 

melaluli citra dan survei untuk cek validasi hasil observasi dan wawancara untuk 

mengetahui faktor-faktor perubahan penggunaan lahan. Metode analisa peta 

menggunakan hasil overlay peta penggunaan lahan tahun 2007 dan tahun 2017. 

2.1 Populasi/Obyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini yaitu lahan atau penggunaan lahan yang berada 

di Kecamatan Toroh, dan  penggunaan lahan yang di ambil untuk sampel yaitu 

penggunaan lahan di desa Kecamatan Toroh yang mengalami perubahan. 

2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel metode purposif sampling yaitu pengambilan 

sampel dengan kesengajaann yang diambil dari desa di Kecamatan Toroh yang 

mengalami perubahan penggunaan lahan dengan kriteria yang kita tentukan dengan 

perbandingan data pendukung penggunaan lahan. 

Tabel 1. Kriteria pengambilan sampel lahan yang mengalami perubahan 

No Jenis Penggunaan Lahan Jumlah Titik Sampel 

1 Hutan 3 

2 Pemukiman 5 

3 Sawah irigasi 4 

4 Sawah tadah hujan 3 

Data Primer 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode validasi hasil observasi dengan teknik survei lapangan untuk cek kebenaran 

hasil validasi 

2.4 Teknik Pengolahan Data 

Hasil dari pengumpulan data yang didapat dari interprestasi citra Spot 6 

dengan metode penutup lahan visual dan dengan komposit RGB kemudian diolah 
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mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Toroh 

2017. Perubahan kemudian dianalisis berdasarkan peta perubahan penggunaan lahan 

Kecamatan Toroh tahun 2007 dan tahun 2017. Hasil akhir berupa peta perubahan 

penggunaan lahan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tahun 2007 dan tahun 

2017. Hasil peta dapat dianalisis terjadinya perubahan penggunaan lahan yang terjadi 

pada tahun 2007 dan tahun 2017 berdasarkan hasil interprestasi dan survei. 

2.5 Metode Analisis Data 

Pendekatan geografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

keruangan. Pendekatan keruangan adalah analisis keruangan sebagai analisis lokasi 

yang menekankan pada makna keluasan yang dapat diartikan secara absolut yaitu 

ruang secara rill, dengan kasat mata yang dapat diamati secara langsung maupun 

tidak langsung di permukaan bumi. Pada penelitian ini menggunakan tingkat sub 

perdesaan untuk mengetahui keruanganya, jadi analisis geografi menggunakan 

analisis struktur keruangan untuk mengetahui gejala fisik maupun non-fisik dan 

penyebab perubahan penggunaan dapat pula dari gejala kemanusiaan seperti 

kepadatan penduduk untuk penggunaan lahan demi mencukupi kebutuhan hidup di 

daerah penelitian dengan hal itu dapat menganalisis faktor - faktor perubahan 

penggunaan lahan di daerah penelitian dari data yang sudah didapatkan. Penggunaan 

lahan dapat berubah karena adanya kebutuhan – kebutuhan kehidupan manusia. 

Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Toroh merupakan hasil akhir yaitu peta 

perubahan penggunaan lahan, dengan sub desa di Kecamatan Toroh untuk 

mengetahui kondisi perubahan – perubahan penggunaan lahan, maka dilakukan 

analisis perubahan penggunaan lahan dengan pendekatan keruangan dengan tema 

analisis struktur keruangan. Karena analisis struktur keruangan di tekankan pada 

penyebab atau gejala – gejala secara fisik maupun  non fisik perubahan penggunaan 

lahan. 

Metode analisis kualitatif deskriftif overlay peta dan analisis data kualitatif, 

untuk membandingkan terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan tahun 2007 dan 2017.  
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Metode analisis data kualitatif yaitu analisis data dari hasil wawancara yang 

bertujuan untuk memperoleh faktor - faktor perubahan penggunaan lahan di daerah 

penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan Lahan 2007 

Penggunaan lahan Kecamatan Toroh tahun 2007 yang telah dijelaskan pada 

bagian bab 1 sebagian besar lahan pertanian yaitu sawah irigasi, belukar, kebun, 

tegalan dan sawah tadah hujan, sedangkan lahan non pertaniaan terdiri dari 

pemukiman, hutan, air tawar, gedung. Adapun klasifikasi penggunaan lahan 

Kecamatan Toroh tahun 2007 sebagai berikut : 

a. Lahan permukiman yang terdiri dari perumahan dan pemukiman

b. Lahan pertanian yang terdiri dari sawah, kebun, tegalan, dan belukar.

 Luas penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Toroh tahun 2007 yang paling 

besar yaitu lahan sawah irigasi dengan luas 5.086,97 Ha urutan kedua terluas yaitu 

belukar dengan luas 1.656,14 Ha dan urutan ketiga yaitu lahan kebun dengan luas 

1.008,22 Ha, sedangkan lahan non pertanian terluas di lahan pemukiman dengan luas 

2.511,5 Ha, urutan kedua yaitu air tawar seluas 107,31 dan hutan seluas 79,37 Ha.  

3.2 Penggunaan Lahan 2017 

Penggunaan lahan Kecamatan Toroh yang sudah di jelaskan di bab 1 sebagian 

besar lahan pertanian yang berubah menjadi lahan non pertanian, lahan non pertanian 

yang mengalami pertambahan luas yaitu hutan dan pemukiman, sedangkan lahan 

pertanian yang mengalami pengurangan luas yaitu belukar, sawah irgasi, sawah tadah 

hujan, tegalan, dan kebun. Lahan pertanian yang mengalami pengurangan luas yaitu 

belukar dengan luas 0 Ha, sedangkan hutan mengalami pertambahan luas menjadi 

3.058,93 Ha, sedangkan lahan sawah irigasi mengalami pengurangan luas menjadi 

4,417,79 Ha sedangkan pemukiman mengalami pertambahan luas menjadi 3.034,19 

Ha. Hal tersebut karena berjalannya tahun ke tahun yang mengalami perubahan 
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penggunaan lahan, sehingga penggunaan lahan di Kecamatan Toroh dapat diketahui 

perubahan penggunaan lahan dalam periode tahun 2007 dan tahun 2017.  

3.3 Bentuk Perubahan Penggunaan Lahan 

Perubahan penggunaan lahan Kecamatan Toroh yang signifikan tahun 2007 – 

2017 yang dalam jangka waktu 10 tahun adanya mengalami perubahan penggunaan 

lahan. Perubahan penggunaan lahan banyak terjadi di Kecamatan Toroh bagian 

selatan yaitu di Desa Dimoro, Desa Genengadal, Desa Sindurejo, Desa 

Bandungharjo, Desa Genengsari, Desa Kenteng, dan Desa Ngrandah. Perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi bekurangnya lahan pertanian dan menambahnya hutan 

yang sangat pesat. Terutama di Desa Bandungharjo dan Desa Genengsari yang 

dikelilingi hutan, Desa Bandungharjo pada tahun 2007 penggunaan lahan paling luas 

yaitu belukar/semak sedangkan di tahun 2017 dalam jangka 10 tahun mengalami 

perubahan belukar/ semak dalam jangka 10 tahun semakin bertumbuh dengan 

tanaman pohon jati dan jenis lainya sekarang sudah bertumbuh besar dan menjadi 

lahan hutan di tahun 2017.  

Kecamatan Toroh di bagian utara yang didominasi lahan pertanian dengan 

sawah irigasi pada tahun 2007 mengalami sedikit perubahan penggunaan lahan di 

tahun 2017 yaitu berkurangnya luas sawah irigasi dan bertambahnya luas 

pemukiman, karena penduduk Kecamatan Toroh bagian utara termasuk desa dekat 

pemukiman perkotaan, hal tersebut merupakan salah satu faktor masyarakat sekitar 

banyak yang membangun pemukiman untuk tempat tinggal dan ruko untuk membuka 

usaha sebagai hasil mata pencarian selain hasil pertanian hasil pengolahan lahan dan 

sedikit bertambahnya jumlah penduduk desa di Kecamatan Toroh bagian utara. 

Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Toroh tahun 2007 – 2017 dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 2 Perubahan penggunaan lahan Kecamatan Toroh tahun 2007 dan tahun 2017 

Penggunaan 

Lahan 

Tahun 2007 Tahun 2017 Perubahan (%) 

Ha (%) Ha (%) Berkurang Bertambah 

Sungai 107,31 0,85 61,22 0,48 0,37 

Belukar 1.656,14 13,1 - 0 13,1 

Kebun 1.008,22 7,95 795,933 6,28 1,67 

Pemukiman 2.511,5 19,81 3.034,19 23,94 4,13 

Hutan 79,37 0,63 3.058,93 24,13 23,5 

Sawah irigasi 5.086,97 40,13 4.417,79 34,85 5,28 

Sawah tadah 

hujan 

793,84 6,26 719,16 5,67 0,59 

Tegalan 1.468,65 11,59 216,64 1,71 9,88 

Gedung 0,92 0,01 - 0 0,01 

Embung - 0 2,09 0,02 0,02 

Blombang - 0 30,41 0,24 0,24 

Jumlah 12.675,08 100 12.675,08 100 30,9 27.9 

Sumber Analisis Data, 2018 

Tabel 3.1 menunjukan penggunaan lahan yang mengalami perubahan. 

Penggunaan lahan di Kecamatan Toroh didominasi dengan sawah irigasi baik pada 

tahun 2007 maupun tahun 2017. Perubahan penggunaan  lahan  yang berkurang yaitu 

penggunaan lahan belukar di tahun 2007 dengan luas 1.656,14 Ha berkurang menjadi 

0 Ha pada tahun 2017, perubahan penggunaan lahan belukar/semak paling besar 

menjadi hutan, hutan di tahun 2007 dengan luas 79,37 Ha kemudian  bertambah 

2.979,56 Ha menjadi 3.058,93 Ha pada tahun 2017. Perubahan penggunaan lahan 

yang mengalami perubahan terbesar kedua yaitu pemukiman, luas pemukiman di 

tahun 2007 dengan luas 2.511,5 Ha bertambah 522,69 Ha kemudian menjadi 3,034,19 

Ha pada tahun 2017. Bertambahnya lahan pemukiman dilihat dari hasil penelitian 
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mengakibatkan berkurangnya lahan sawah irigasi. Pola perubahan penggunaan lahan 

sawah irigasi menjadi pemukiman menyebar.  

 Perubahan penggunaan lahan yang berkurang paling besar kedua yaitu 

tegalan. Luas tegalan di tahun 2007 yaitu 1.468,65 Ha kemudian berkurang 1.252,01 

Ha menjadi 216,64 Ha pada tahun 2017. Perubahan penggunaan lahan tegalan di 

Desa Genengsari paling banyak berubah lahan hutan. Hal tersebut karena jumlah 

penduduk di Desa Genengsari yang tergolong sedikit di banding luas wilayahnya,dan 

lahan banyak milik perhutani dan pemanfaatan lahan menjadi hutan dan sedangkan 

alih fungsi lahan yang milik penduduk desa banyak yang berubah menjadi kebun hal 

tersebut karena berjalannya tahun ke tahun yang kebutuhan manusia semakin 

meningkat dan fasilitas – fasilitas yang semakin berkembang, jadi lahan alih fungsi 

menjadi kebun untuk mata pencarian hasil pertanian.  

Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Toroh tahun 2007 – 2017 sawah 

irigasi menjadi pemukiman banyak terjadi di bagian utara hal tersebut karena daerah 

memiliki yang  luas cukup strategis untuk pengolahan  lahan pertanian dan  masih 

luasnya lahan  untuk pertanian di Kecamatan Toroh bagian utara di banding luas 

pemukiman untuk tempat tinggal masyarakat sekitar, akan tetapi perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Toroh yang paling besar yaitu di Kecamatan Toroh 

bagian selatan yang mengalami perubahan menjadi luas hutan yang besar dan 

berkurangnya lahan belukar/semak di tahun 2007 sampai 2017 menjadi 0 Ha. 

Perubahan penggunaan lahan belukar/semak hampir semua berubah menjadi hutan. 

Hal tersebut karena alih fungsi lahan milik perhutani yang belukar/semak mulai di 

olah untuk tanaman – tanaman yang dapat dimanfaatkan penduduk sekitar maupun 

untuk perhutani sendiri. Perubahan penggunaan lahan dengan pola menyebar dari 

Desa Dimoro ke timur  sampai Desa Ngrandah mengalami perubahan penggunaan 

lahan menjadi hutan yang masih dapat di manfaatkan masyrakat adanya perubahan 

penggunaan lahan menjadi hutan selain dari pemanfaatan lahan pertanian untuk 

kebutuhan hidup. 
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3.4 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Lahan Di 

Penggunaan lahan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, hal ini 

terjadi karena adanya beberapa faktor.  Hasil survei dan wawancara yang sudah 

dilakukan faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Toroh  salah satunya yaitu hak milik lahan yang merubah alih fungsi lahan seperti 

hasil wawancara yang sudah di terlampir, menurut instansi PERHUTANI  ” Kami 

melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan cara melakukan 

pekerjaan sistem tanaman lepas kontrak, jadi di saat kami selesai panen lahan 

menjadi kosong, dan kami akan melakukan tanam pohon jati dan lainnya tergantung 

kesesuain lahannya, masyarakat memanfaatkan itu dengan di tanaminya jagung di 

antar jarak tanaman kami yang masih bisa di tanami jagung, dengan sistem kontrak 

2 tahun”. Lahan milik perhutani yang bekerja sama dengan warga masyarkat sekitar, 

pada tahun 2007 lahan yang masih tegalan, belukar dan kebun kebanyakan berubah 

menjadi hutan, karena cara kerja sama PERHUTANI dan masyarakat dengan sistem 

kontrak, lahan yang kosong dan tanaman perhutani yang masih kecil seperti tanaman 

pojon jati, mahoni, al kasiyah dan lain sebagainya. Pada tahun 2007 lahan perhutani 

dapat dimanfaatkan  masyarakat sebagai perkebunan dengan perjanjian sistem 

kontrak lepas tanam antara masyarkat dengan perhutani. Seiringnya berjalannya 

waktu, perubahan peggunaan lahan di  Kecamatan Toroh terjadi karena sitem kontrak 

PERHUTANI dengan masyarkat sudah habis atau tidak ada perpanjangan kontrak, 

karena tanaman milik PERHUTANI sudah tumbuh besar dan dapat menutupi sinar 

matahari sampe kepermukaan tanah, kerena dengan hal tersebut maka dapat 

mempengaruhi kesuburan tanah dan kurangnya sinar matahari untuk tanaman kebun 

masayarkat sehingga tanaman kebun seperti jagung tidak bisa tumbuh dengan 

maksimal sehingga mengakibatkan hasil panen kurang maksimal, dengan adanya 

beberapa faktor tersebut sehingga di tahun 2007 mengalami perubahan penggunaan 

lahan perkebunan menjadi lahan hutan.  

Faktor lain yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Toroh yaitu faktor bangunan manusia. Menurut warga setempat hasil wawancara ” 
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Kurangnya lahan pertnian dampak positif bagi saya yaitu fasilitas – fasilitas yang 

saya miliki terjangkaunya perwatan dan keperluan – keperluan yang saya mudah 

untuk di dapatkan, karena sudah banyaknya lahan pertanian disini yang beralih 

menjadi usaha yang  menguntungkan seperti bengkel cuci mobil dan konter dan lain 

– lain yang saling menguntungkan dari pihak atu dan pihak lain”. Penggunaan lahan

sawah irigasi yang mengalami perubahan berkurangnya luas, tahun 2007 sawah 

irigasi dengan luas 5.086,97 Ha berkurang  669,18 Ha menjadi 4.417,79 Ha. Hal 

tersebut karena mata pencarian warga yang sebagian mengalami perubahan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga dari mata pencarian sawah berubah menjadi 

pekerja swasta dan jasa, seperti halnya seperti membangun untuk bangunan kios – 

kios untuk usaha dagang toko klontong, toko bangunan dan lain sebagainya, dan yang 

berubah menjadi jual beli jasa seperti mendirikan bengkel, potong rambut dan lain 

sebagainya. Hal tersebut dapat merubah luasnya sawah irigasi dan luas pemukiman 

yang bertambah karena bangunan – bangunan untuk usaha dan pekerjaan masyrakat 

untuk memenuhi kebutan hidup.  
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Gambar 1 Peta Perubahan Kecamatan Toroh 2007 - 2017
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4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini berdasarkan observasi yang dilakukan maka dapat di 

simpulkan sebagai berikut : 

1) Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di daerah penelitian pada tahun

2007 dan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Perubahann pemukiman yang bertambah dengan 4,13 %  menjadi

luas total 3.034,19 Ha

b. Perubahan  hutan yang bertambah dengan 23,5% menjadi luas total

3.058,93 Ha

c. Perubahan belukar yang berkurang menjadi 0 Ha

d. Perubahan  sawah irigasi yang berkurang  5,28%  menjadi 4.417,79

Ha.

2) Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan

Toroh adalah faktor hak milik lahan PERHUTANI yang diolah secara

teratur (dalam hal ini penanaman tanaman secara prosedur perhutani).

Selain faktor  hak kepemilikan lahan faktor lain yang mepengaruhi

perubahan penggunaan lahan yakni mata pencarian yang beralih, dari

profesi petani menjadi pedagang maupun jasa karena perkembangan

zaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Potensi sumber daya alam di

Kecamatan Toroh yang beragam, memiliki aksebilitas yang baik,

kemudian transportasi dan tesedianya fasilitas – fasilitas sosial  yang

memadai membuat Kecamatan Toroh semakin berkembang dan pola

perubahan yang menyebar dari barat ke timur bagian selatan, karena

dampak pemanfaatan lahan  PERHUTANI yang saling menguntungkan

sesama warga masyarakat sekitar.
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4.2 Saran 

1) Pola perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Toroh oleh

akrena itu untuk menekankan fakto – faktor perlu di lakukan sosialisasi

serius mengenai rencana tata ruang kepada masyarakat, pengembang,

pengusaha maupun orang – orang yang berkepentngan.

2) Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Toroh perlu perhatian

pemerintah  secara periodik agar perubahan penggunan lahan sesuai

dengan kualitas lahan agar Kecamatan Toroh dapat terus berkembang.
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