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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belangka 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai laju pertumbuhan 

penduduk yang relatif cepat, hal ini menyebabakan peningkatan produksi pangan 

yang tidak seimbang dimana pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan 

dengan peningkatan hasil pertanian. Sehingga muncul berbagai gerakan yang 

berupaya untuk mengendalikan pertumbuhan peduduk dan usaha untuk 

meningkatkan hasil pertanian sedangkan alih fungsi lahan terus berkembang. 

Semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan lahan 

semakin meningkat. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa dalam perubahan 

penggunaan fungsi lahan khususnya di Indonesia harus lebih diperhatikan agar 

kebutuhan akan pangan terpenuhi 

Kebutuhan lahan bagi kehidupan masyarakat perlu diperhatikan, 

khususnya berkaitan dengan semakin berkurangnya lahan terbuka atau kosong. 

Secara langsung perkembangan kota akan meluas ke desa, sehingga terdapat dua 

hal yang perlu diperhatikan mengenai masalah perkembangan kota yang 

mengarah ke pinggiran yaitu: 

1. Pergerakan manusia menuju ke daerah pedesaan dengan maksud membangun 

tempat tinggal. 

2. Perpindahan fungsi perkotaan ke pedesaan antara lain dibidang pendidikan, 

industri, jasa dan rekreasi maupun pembangunan fasilitas infrastruktur lain. 

Perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya berkenampakan pedesaan 

namun telah berkembang menjadi berkenampakan perkotaan, memiliki ciri-ciri 

tersendiri. Karakter desa-kota antara lain, sebagai berikut : 

1. Sebelumnya merupakan daerah daerah perdesaan dengan didominasi oleh 

penggunaan lahan pertanian dan komunitas masyarakat perdesaan. 

2.   menjadi ajang spekulasi tanah bag    i para pengembang. 

3. Merupakan daerah yang diinvasi oleh penduduk perkotaan dengan karakter 

sosial perkotaan. 
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4. Merupakan daerah dimana konflik muncul terutama antara penduduk lokal 

dan pendatang, antara penduduk desa dan kota, serta antara petani dan 

pengembang (Beesley, 1981). 

Pada era otonomi daerah seperti saat ini dinamika perubahan desa-desa di 

daerah pinggiran kota (urban fringe area) telah menjadi perhatian berbagai 

kalangan khususnya pemerintah kabupaten kota dan para ahli ilmu planologi, 

sosiologi serta ahli geografi. Besarnya perhatian tersebut terutama tertuju pada isu 

yang muncul akibat proses ekspansi dan invansi ruang perkotaan ke wilayah 

pinggiran kota. Proses ekspansi dan invansi tersebut telah menyebabkan 

perubahan penggunaan lahan, demografi, keseimbangan ekologis, dan 

sosiokultural masyarakatnya. 

Daerah pinggiran kota sebagai daerah yang menjadi sasaran kegiatan 

pembangunan industri dan permukiman. Pemerintah kota cenderung menangkap 

fenomena tersebut sebagai potensi yang akan memiliki peluang positif khususnya 

sebagai generator dan katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Akar dari 

persoalan pembangunan di pinggiran kota (wilayah desa-kota) pada dasarnya 

adalah adanya kegitan perluasan area perkotaan. 

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. Motif fisik berupa bangunan – 

bangunan sebuah kota berbentuk industri, perumahan, pertanian dan jasa. 

Semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka kebutuhan lahan semakin 

meningkat, pertanyaan tersebut menyatakan bahwa dalam perubahan penggunaan 

fungsi lahan khususnya di Indonesia harus lebih diperhatikan  agar kebutuhan 

akan pangan terpenuhi. Kecamatan Laweyan merupakan suatu daerah yang 

mengalami penambahan penggunan lahan dari sektor jasa pada tahun 2013 

sejumlah 0,52 dan pada tahun 2017 sejumlah 0,60 akibat pengaruh perkembangan 
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wilayah Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya tentu meningkatkan 

kebutuhan penggunan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara 

berkelanjutan. Pertambahan penduduk yang sangat pesat menyebabkan 

permintaan penggunaan lahan semakin tinggi, permintaan peningkatan 

penggunaan kebutuhan lahan sering terbentur dengan ketersediaan lahan yang ada 

terutama pada daerah perkotaan. Terbatasnya lahan kososng didalam kota, 

sedangkan kebutuhan lahan terus meningkat mengakibatkan kota tumbuh ke arah 

luar. Pertumbuhan kota ke luar menyebabkan semakin berkembangnya daerah 

pinggiran kota. 

Gambar 1.1 salah satu contoh dari perubahan penggunaan lahan di daerah 

Kecamatan Laweyan tepatnya di kelurahan Jajar 

 

Gambar 1.1 tersebut menunjukan bahwa telah terjadi perubahan 

penggunaan lahan, yang dulunya adalah sebuah pabrik jamu air mancur kemudian 

pada tahun 2015 pabrik tersebut diubah menjadi bangunan hotel Alila Solo. 

Kota Surakarta memiliki luas wilayah 46,01 Km² yang terdiri dari 5 

kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan laweyan, dengan luas 8,64 Km² atau 

sebesar 19,67% dari total luas Kota Surakarta. Letak geografis sebelah utara 

berbatasan dengan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan 

Kecamatan Banjarsari , sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Serengan 

dan Kecamatan Banjarsari, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Baki 

dan Kabupaten Sukoharjo dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 
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Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Daerah ini merupakan daerah yang kepadatan 

penduduknya tinggi sehingga menyebabkan pembangunan permukiman, industri 

selalu meningkat setiap tahunnya, dalam penelitian ini akan membahas tentang 

bagaimana perubahan penggunaan lahan serta faktor dominan apa yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Laweyan. Adapun 

jumlah penduduk Kecamatan Laweyan pada tahun 2013 adalah 109.572 jiwa 

dengan luas wilayah 8,64 Km² dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 

12.685 jiwa / km2.  

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Laweyan adalah jiwa 

102.333 dengan luas wilayah 8,64 Km² dengan tingkat kepadatan penduduk 

sebesar 11.847 jiwa / km2 . Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun 

mengalami penurunan jumlah penduduk dan menurunnya jumlah kepadatan 

penduduk, untuk memperjelas keterangan pertumbuhan penduduk Kecamatan 

Laweyan Kota Surakarta dapat dilihat dengan Tabel 1.1 berikut : 
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Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Laweyan 

Diperinci Per Desa Tahun 2013 Dan 2017 

Desa / 

kelurahan 

Luas 

wilayah(Ha) 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Kepadatan Penduduk 

(km²) 

Tahun 

2013 

Tahun 

2017 

Tahun 

2013 

Tahun 

2017 

Penumping 50,33 4.095  5.625 8,141  11,183 

Sriwedari 51,30 4.124  4.245 8,039  8,275 

Purwosari 84,40 10.377  13.261 12,310  15,731 

Kerten 92,10 9.448  9.489 10,258  10,303 

Jajar 105,50 9.362  8.600 8,874  8,152 

Karangasem 130,00 10.018  10.285 7,706  7,912 

Pajang 155,20 24.746  25.029 15,934  16,117 

Sondakan 78,50 12.250  12.971 15,605  16,524 

Laweyan 24,83 2.130  2.655 8,589  10,706 

Bumi 1,02 6.354  7.482 17,035  20,059 

Panularan 0,96 9.429  9.930 17,333  18,254 

Jumlah 863,86 102.333  109.572 129,824  143,216 

Sumber : BPS Surakarta Tahun 2013 Dan 2017 

Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun 2013 sampai 2017 sekitar 

7.239 jiwa, yang paling signifikan yaitu kelurahan Purwosari pada tahun 2013 

memiliki jumlah penduduk 10.377 menurun pada tahun 2017 memiliki jumlah 

penduduk 13.261 itu berarti dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami 

pertambahan jumlah penduduk sekitar 2.884 jiwa. Namun tidak semua kelurahan 

mengalami pertambahan jumlah penduduk. Tahun 2013 kelurahan Jajar memiliki 

jumlah penduduk 9.362 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 memiliki jumlah 

penduduk 8.600 jiwa. 
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Kelurahan Pajang merupakan yang mempunyai jumlah penduduk paling 

tinggi, disusul kelurahan purwosari dengan jumlah penduduk 13.261 jiwa di 

posisi ketiga kelurahan sondakan 12.971 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan 

Laweyan dapat berpengaruh dengan jumlah peningkatan kebutuhan lahan dan 

mengakibatkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan tersebut pada Tahun 

2013 dan Tahun 2017. Dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut : 

 

Tabel 1.2 Luas Penggunaan Lahan Diperinci Per Desa  

Kecamatan Laweyan Tahun 2013 

No Desa 

PL 2013 
Luas 

Wilayah Industri Jasa 
Permu-

kiman 

Perusa-

haan 

Tanah 

kosong 

Sawah  

1 Penumping  1.41 9.52 32.24 5.77 1.02 0.00 50.33 

2 Sriwedari  1.41 6.77 38.44 6.61 0.00 0.00 51.30 

3 Purwosari  0.75 3.74 61.31 9.51 0.00 0.00 84.40 

4 Kerten  13.84 28.03 34.44 6.09 1.03 1.88 92.10 

5 Jajar  7.94 9.57 63.95 10.92 1.14 7.08 105.50 

6 Karangasem 9.55 10.25 58.99 4.27 2.46 33.30 130.00 

7 Pajang  1.28 10.13 130.75 4.63 1.62 0.00 155.20 

8 Sondakan  2.00 3.41 59.48 7.44 0.00 0.00 78.50 

9 Laweyan  0.50 0.52 16.56 4.48 0.00 0.00 37.30 

10 Bumi 0.50 2.45 22.21 3.81 0.00 0.00 24.83 

11 Panularan  0.90 2.61 42.23 2.61 0.00 0.00 54.40 

 Jumlah 40.08 89.41 559.60 43.19 7.27 42.26 863.86 

Sumber : Bappeda Penggunaan Lahan Tahun 2013 
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Tabel 1.3 Luas Penggunaan Lahan Diperinci Per Desa Kecamatan Laweyan 

Tahun 2017 (Ha) 

No Desa 

PL 2013 
Luas 

Wilayah Industri Jasa 
Permu-

kiman 

Perusa-

haan 

Tanah 

kosong 

Sawah  

1 Penumping  1.41 9.52 32.24 6.23 0.00 0.00 50.33 

2 Sriwedari  1.41 7.78 38.44 5.97 0.00 0.00 51.30 

3 Purwosari  0.75 4.30 61.31 8.96 0.00 0.00 84.40 

4 Kerten  13.84 32.21 34.44 6.73 0.00 0.00 92.10 

5 Jajar  7.94 11.00 65.25 14.32 0.94 2.35 105.50 

6 Karangasem 9.55 21.78 65.60 3.87 2.46 18.35 130.00 

7 Pajang  1.28 11.64 130.75 4.43 0.08 0.00 155.20 

8 Sondakan  2.00 3.41 59.48 7.44 0.00 0.00 78.50 

9 Laweyan  0.50 0.60 16.56 4.20 0.00 0.00 24.83 

10 Bumi 0.50 2.82 22.31 3.14 0.00 0.00 37.30 

11 Panularan  0.90 2.61 42.23 2.61 0.00 0.00 54.40 

 Jumlah 39.40 97.67 567.51 67.64 3.48 20.70 863.86 

Sumber : Bappeda Penggunaan Lahan Tahun 2017 

Diketahui dari dari table 1.2 di atas adanya perubahan penggunaan lahan 

di Kecamatan Laweyan di tahun 2013 yaitu pada luas industri sebesar 40.08 Ha 

dan tahun 2017 mengalami penurunan 39.40 Ha, pada luas jasa tahun 2013 

sebesar 89.41 dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 97.67, pada luas 

pemukiman tahun 2013 sebesar 559.60 Ha dan tahun 2017 sebesar 567.51 Ha, 

pada luas perusahaan tahun 2013 sebesar 43.19 Ha dan tahun 2017 sebesar 67.64 

Ha, pada luas tanah kosong tahun 2013 sebesar 7.27 Ha dan Tahun 2017 sebesar 

3.48, sedangkan pada luas sawah tahun 2013 sebesar 42.26 Ha dan tahun 2017 

sebesar 20.70 Ha. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas ada beberapa hal yang dapat 

diperhatikan dalam beberapa masalah berikut. 

1. Bagaimana agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Laweyan? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Laweya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini : 

1. Mengetahui agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan 

di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 dari Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan informasi atau masukan kepada 

pemerintah setempat untuk memberikan atau menentukan kebijakan dalam 

pengembangan wilayah. 

3. Memberikan gambaran wilayah mana saja yang mengalami perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi di daerah penelitian dari tahun 2013 dan 2017 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan mengkaji tentang beberapa definisi dan pengertian 

dari beberapa hal yang dijadikan konsep pada penelitian ini, yaitu: 

1. Penggunaan Lahan 

Menurut Malingreau (1979), penggunaan lahan merupakan campuran 

tangan manusia baik secara permanen atau periodic terhadap lahan dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan kebendaan, spiritual 

maupun gabungan keduanya. penggunaan lahan merupakan unsur penting 

dalam perencanaan wilayah. 
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2. Perubahan Penggunaan Lahan 

Menurut Muiz (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. 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. 

3. Lahan  

Menurut FAO dalam Tantri (2015) 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 manusi, baik secara langsung 

maupun binatang termasuk budidaya kolam dan tambak ikan. 

- Fungsi lingkungan biotik 

Lahan merupakan baris bagi keragaman daratan yang menyediakan habitat 

biologi dan plasmah 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 penyimpanan 
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Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai lahan 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. 

- Fungsi penghubung spasial 

Lahan menyediakan ruang untuk transportasi mansuia, masukan dan 

produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang antara daerah 

terpencil dan suatu ekosistem alami. 

4. Kesesuaian Lahan 

Menurut Sukmono (2015), Kesesuian lahan adalah kecocokan (fitness) 

suatu jenis lahan untuk penggunaan tertentu. Kecocokan tersebut di nilai 

berdasarkan analisis kualitas lahan sehubungan dengan persyaratan suatu jenis 

penggunaan tertentu, sehingga kualitas yang baik akan memberikan nilai 

lahan atau kelas yang tinggi terhadap jenis penggunaan tertentu. 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. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisi keruangan untuk 

mempelajari penyebaran penggunaan ruang yang ada serta penyebaran ruang 

yang akan digunakan untuk penggunaan tertentu. Analisa keruangan yang 

digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan 

penggunaan lahan baik besaran perubahan maupun lokasi perubahan. 
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Perubahan penggunaan lahan tidak cukup hanya menggunakan data dalam 

bentuk daftar saja yang berbentuk tabel, tetapi juga memerlukan data yang 

disajikan dalam bentuk peta. Data bentuk daftar disajikan dalam bentuk angka 

sehingga perlu data dalam bentuk peta untuk melengkapinya, data dalam 

bentuk peta menyajikan dan menggambarkan aspek keruangan atas lokasi 

penyebaran dan nilai secara tepat, oleh karena itu dalam penelitian ini peta 

digunakan sebagai data utama untuk menjawab dan memecahkan masalah 

baik digunakan untuk analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. 

Berkurangnya fungsi perubahan penggunaan lahan dan pertambah 

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 

maupun 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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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Tantri Mayasari (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2005 Dan Tahun 2013” bertujuan untuk menganalisis persebaran 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, 

menganalisis faktor-faktor perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan data sekunder dan analisa peta menggunakan metode 

komperasi. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Grogol pada tahun 2005-2013 

adalah seluas 3160,533 (ha), faktor yang berpengaruh terhadap perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Grogol adalah faktor pertambahan penduduk, 

faktor kepadatan penduduk dan faktor ketersediaan fasilitas ekonomi. 

Zulkarnain (2012) dalam penelitianya yang berjudul Judul Penelitian 

Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2005 dan 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

berapa besar perubahan penggunaan lahan di daerah penelitian, mengetahui 

faktor faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan di daerah penelitian. 

Metode yang digunakan dalam peneliatian ini adalah analisa data sekunder 

dan analisa peta dengan metode komparasi. Hasil dari penelitian ini adalah 

besarnya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kartasura tahun 2005 

dan 2009 adalah sebesar 1923,70 ha, dari hasil analisa faktor faktor yang 

menyebabkan perubahan penggunaan lahan adalah aksesibilitas, sarana dan 

prasarana. 
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Tabel 1.4 

Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Penelitian 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Tantri 

Mayasari 

(2015) 

Analisis perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Grogol 

Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 

2005 dan Tahun 

2013 

1.Menganalisis persebaran 

perubahan penggunaan lahan 

di Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo 

2. Menganalisis faktor-faktor 

perubahan penggunaan lahan 

di Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo 

Analisis data 

sekunder dan analisa 

peta menggunakan 

metode komperasi  

1. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi 

di Kecamatan Grogol pada tahun 2005-2013 

adalah seluas 3160,533 (ha) 

2. Faktor yang berpengaruh terhadap 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Grogol adalah faktor pertambahan penduduk, 

faktor kepadatan penduduk dan faktor 

ketersediaan fasilitas ekonomi 

Zulkarnain 

(2012) 

Analisis perubuhan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan 

Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 

2005 dan 2009 

1.Mengetahui berapa besar 

perubahan penggunaan lahan 

di daerah penelitian 

2. mengetahui faktor faktor 

yang mempengaruhi 

penggunaan lahan di daerah 

penelitian. 

Analisa data 

sekunder dan 

analisis peta 

menggunakan 

metode komparasi 

1. Kelurahan yang mengalami tingkat 

perubahan tinggi adaah Kelurahan Sekaran 

dan Kandri dengan perubahan perubahan 

pada Kelurahan Sekaran seluas 129 ha 

(11,82%) dan Kelurahan Kandri seluas 109 

ha (9,99%) dari total luas perubahan yang ada 

di Kecamatan Gunungpati seluas 1.090 (ha) 

2. Faktor yang berpengaruh terhadap 

perubahan penggunaan lahan di daerah 
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penelitian adalah faktor pertambahan 

penduduk dan kepadatan penduduk 

Nani 

Ernawati 

(2008) 

Analisis perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan 

Kebakramat 

Kabupaten 

Karanganyar Tahun 

1996 dan Tahun 

2005 

1. Mengetahui persebaran 

perubahan penggunaan lahan 

di Kecamatan Kebakkramat 

antara 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 2005 

dengan (RTRW) Kecamatan 

Kebakkramat 

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 di 

dearah penelitian tahun 1996 dan 2005 tidak 

sesuai dengan RTRW Kecamatan 

Kebakramat Tahun 1991/1992 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang terdiri dari 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 perkembanyan wilayah tersebut, atau misalnya 

perubahan lahan perkebunan atau pertanian menjadi lahan non perkebunan dan 

non pertanian. 

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. 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. 

Faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan ini biasanya 

terjadi karena pertumbuhan penduduk yang pesat, sehingga secara langsung 

kebutuhan wadah atau tempat tinggal penduduk bertambah. Selain faktor 

pertumbuhan penduduk faktor lainnya adalah faktor pertumbuhan ekonomi, maka 

semakin banyak pertumbuhan penduduk dikawasan tersebut semakin banyak pula 

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. 

Dalam perubahan penggunaan lahan ada berbagai macam bentuk, besar dan 

mengetahui faktor dominan apa saja yang mengakibatkan perubahan penggunaan 

lahan didaerah penelitian. 
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1.7 Batasan Operasional 

- Tanah adalah bagian permukaan bumi yang lembek sehingga perlu dipasang 

batu-batu diperukaan sehingga menjadi kuat. Dalam kehidupan kehidupan 

sehari-hari tanah diartikan sebagai wilayah darat dimana diatasnya dapat 

digunakan untuk berbagai usaha misalnya pertanian, peternakan mendirikan 

bangunan dan lain-lain (Sarwono, 1987). 

- Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim relief tanah, 

hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi 

kemampuan penggunaan lahan (Purwowidodo 1983) 

- Sumber Daya Lahan adalah merupakan suatu lingkungan fisik yang terdiri 

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

mempengaruhi kemampuan lahan (FAO, dalam Tantri, 2015) 

- Penggunaan lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia 

secara tetap maupun berkala sumber daya alam dan sumber daya buatan yang 

memenuhi secara keseluruhan disebut “lahan” dengan maksud untuk 

memenuhi kebutuhan hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan atau 

keduanya (Malingreaw, dalam Wahyu, 2016). 

- Permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia yang telah disiapkan 

secara matang dan menunjukan suatu tujuan yang jelas, sehingga memberikan 

kenyamanan kepada penghuninya (Parwata, 2004). 

- Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi 

Geografis), yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas 

grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar computer atau pada 

plot 

- Skoring adalah metode pemberian score atau harkat terhadap masing-masing 

value parameter lahan untukan menentukan tingkat kemampuan lahan. 

  




