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DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PENGARUHNYA 

DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 

2010 DAN 2015 

Abstrak  

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. 

Penelitian ini berjudul “Dampak Perubahan Penggunaan Lahan dan Pengaruhnya 

di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 dan 2015”. Penelitian 

ini memiliki tujuan : mengetahui pola dan sebaran perubahan penggunaan lahan, 

menganalisis dampak perubahan penggunaan lahan dan faktor-faktor perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan 

adalah menggunakan data sekunder, primer serta analisis peta perubahan 

penggunaan lahan tahun 2010 dan 2015 menggunakan komparasi, purposive 

sampling serta wawancara terbuka. Data yang digunakan adalah citra satelit landsat 

tahun 2010 dan 2015 yang kemudian diolah menjadi peta penggunaan lahan. Hasil 

dari penelitian ini adalah terjadi perubahan penggunaan lahan dari tahun 2010 

hingga 2015. Perubahan lahan yang paling banyak terjadi adalah dari lahan 

persawahan menjadi bangunan dengan luas perubahan sebesar 2 Ha atau 58.55%. 

Sedangkan lahan untuk industri, lahan kosong, dan perkebunan menjadi bertambah. 

Perubahan lahan paling banyak terjadi di Kelurahan Kriwen, Kelurahan Sonorejo, 

Kelurahan Gayam, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Jetis dan Kelurahan Mandan. 

Dampak negatif dari adanya perubahan penggunaan lahan adalah berkurangnya 

lahan pertanian, mengancam keseimbangan ekosistem, petani banyak kehilangan 

pekerjaan, dll. Sedangkan dampak positifnya adalah tersedianya lahan bermukim 

untuk masyarakat, daerah akan lebih cepat berkembang, fasilitas umum semakin 

banyak, lapangan pekerjaan bertambah. Selain itu faktor-faktor penyebab adanya 

perubahan penggunaan lahan adalah faktor fisik seperti adanya bertambahnya 

fasilitas sosial ekonomi serta faktor non fisik seperti bertambahnya jumlah 

penduduk dan kepadatan penduduk. 

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

 

Abstract  

This research was conducted in the Sukoharjo Subdistrict, Sukoharjo Regency. This 

research is entitled "The Impact of Changes in Land Use and Its Effects in 

Sukoharjo Subdistrict, Sukoharjo Regency in 2010 and 2015". This study has the 

objective: study the patterns and distribution of land use changes, analyze changes 

in land use and land use change factors in Sukoharjo Subdistrict. The research 

method used is using secondary, primary and land use map analysis in 2010 and 

2015 using comparative, purposive sampling and open interviews. The data used 

are Landsat satellite images in 2010 and 2015 which are then processed into land 

use maps. The result of this study is that there was a change in land use from 2010 

to 2015. Changes in the land that most occurred were from rice fields to buildings 

with an area of change of 2 Ha or 58.55%. While land for industry, vacant land and 
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plantations is increasing. The most land changes occur in Kriwen, Sonorejo, 

Gayam, Sukoharjo, Jetis and Mandan. The negative impact of changes in land use 

decreases agricultural land, decreases the balance of the ecosystem, many farmers 

lose their jobs, etc. While the positive impact is the availability of land for the 

community, the area will develop faster, more public facilities, employment will 

increase. In addition, the factors that cause changes in land use are physical factors 

such as increasing social facilities, as well as non-physical factors such as 

increasing population and population density. 

Keywords: land, land use, land use change. 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu faktor penyebab adanya perubahan penggunaan lahan adalah 

jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah. Jumlah penduduk di 

Indonesia setiap tahunnya semakin lama semakin meningkat. Pertumbuhan 

penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan 

yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Begitu juga dengan jumlah 

penduduk di Kecamatan Sukoharjo yang meningkat setiap tahunnya. 

Pertumbuhan penduduk yang pesat akan berpengaruh terhadap beberapa 

kebutuhan masyarakat. Contoh kebutuhan tersebut adalah seperti kebutuhan 

akan fasilitas kehidupan, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, 

industri, tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, perumahan, dan lain-lain. Semua 

fasilitas tersebut membutuhkan ruang (lahan) untuk dilakukan pembangunan, 

sedangkan lahan yang tersedia tidak terlalu banyak. Penggunaan lahan adalah 

segala campur tangan manusia, baik secara permanen maupun secara siklus 

terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang 

secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-

kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun kedua-duanya 

(Malingreau, 1997).  

Jumlah penduduk di Kecamatan Sukoharjo tahun 2015 adalah sebanyak 

87768 jiwa, meningkat sebanyak 2602 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 

2010. Peningkatan jumlah penduduk terjadi karena adanya faktor natalitas yang 

tinggi di Kecamatan Sukoharjo. Selain lahan pertanian yang berkurang, 

perubahan penggunaan lahan juga berpengaruh pada infrastruktur di suatu 
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wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana pasti akan bertambah untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat, contohnya seperti pusat perbelanjaan 

ataupun minimarket. Seiring bertambahnya jumlah penduduk keperluan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari juga akan bertambah. Sehingga tidak sedikit 

minimarket yang di bangun dan memerlukan lahan yang cukup luas. Maka dari 

itu berdasarkan hal diatas penulis ingin mengetahui bagaimana pola persebaran 

penggunaan lahan, menganalisis dampak perubahan lahan, dan apa saja faktor 

yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo. 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 

pengambilan sampelnya menggunaan metode purposive sampling serta 

wawancara secara terbuka. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif 

dan analisis tetangga terdekat untuk mengetahui pola sebaran perubahan 

penggunaan lahannya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis Penggunaan Lahan Kecamatan Sukoharjo Tahun 2010 

Penggunaan lahan tahun 2010 Kecamatan Sukoharjo di golongkan menjadi 

6 jenis penggunaan lahan yaitu sawah, pemukiman, perkebunan, industri, lahan 

kosong dan tubuh air. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa luas penggunaan 

lahan sawah sebesar 29.20 km2, luas penggunaan lahan untuk bangunan sebesar 

15.76 km2, penggunaan lahan untuk perkebunan sebesar 0.63 km2, luas 

penggunaan lahan industri sebesar 0.46 km2, lahan kosong sebesar 0.29 km2, 

dan luas penggunaan lahan untuk tubuh air sebesar 0.13 km2. Maka dari itu jenis 

penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo tahun 2010 didominasi oleh lahan 

persawahan yang tersebar di seluruh kelurahan, berikut adalah luas penggunaan 

lahan di tiap kelurahan : 
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Tabel 1 Luas (km2) Penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo Tahun 2010 

Sumber : Hasil interpretasi citra 

 

 

Kelurahan Sawah Bangunan Perkebunan Industri 
Lahan 

Kosong 

Tubuh 

Air 

Kenep 1.93  1.02 0.00 0.00 0.01 0.00 

Banmati 1.34 0.998 0.00 0.06 0.16 0.00 

Combongan 2.25 0.65 0.00 0.03 0.00 0.00 

Bulakrejo 3.16 1.10 0.00 0.004 0.02 0.00 

Jetis 0.64 1.11 0.00 0.34 0.02 0.00 

Gayam 0.68 1.59 0.00 0.00 0.03 0.00 

Mandan 2.33 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sonorejo 3.56 0.99 0.17 0.01 0.01 0.00 

Bulakan 1.42 1.57 0.23 0.00 0.00 0.07 

Joho 1.14 0.97 0.00 0.02 0.02 0.00 

Kriwen 1.84 1.48 0.22 0.00 0.00 0.06 

Dukuh 3.13 0.94 0.008 0.00 0.007 0.00 

Begajah 1.96 1.01 0.00 0.00 0.007 0.00 

Sukoharjo 3.82 1.44 0.00 0.00 0.005 0.00 

Jumlah 29.20 15.76 0.63 0.46 0.29 0.13 
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Jenis Penggunaan Lahan Kecamatan Sukoharjo Tahun 2015 

 Penggunaan lahan Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2015 juga 

digolongkan menjadi 6 jenis, yaitu sawah, perkebunan, bangunn, industri, 

lahan kosong, dan tubuh air. Pada tahun ini lahan persawahan masih 

mendominasi dengan luas sebesar 27.20 km2. Sedangkan luas lahan untuk 

Bangunan sebesar 16.99 km2, luas lahan untuk perkebunan sebesar 1.05 km2. 

Untuk luas penggunaan lahan industri cukup meningkat daripada tahun 2010 

yaitu sebesar 0.77 km2, luas penggunaan lahan kosong sebesar 0.38 km2 dan 

tubuh air sebesar 0.06 km2. Berikut adalah luas penggunaan lahan di tiap 

kelurahan : 

 

Tabel 2 Penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo Tahun 2015 (km2) 

Kelurahan Sawah Bangunan Perkebunan Industri 
Lahan 

Kosong 

Tubuh 

Air 

Kenep 1.71 0.97 0.18 0.01 0.08 0.00 

Banmati 1.20 1.02 0.00 0.21 0.02 0.00 

Combongan 2.16 0.71 0.00 0.05 0.004 0.00 

Bulakrejo 3.04 1.11 0.09 0.01 0.03 0.00 

Jetis 0.47 1.20 0.00 0.42 0.02 0.00 

Gayam 0.85 1.45 0.00 0.00 0.01 0.00 

Mandan 2.20 1.00 0.00 0.04 0.08 0.00 

Sonorejo 3.39 1.17 0.13 0.01 0.02 0.00 

Bulakan 1.29 1.82 0.10 0.00 0.009 0.06 

Joho 0.94 1.19 0.00 0.007 0.03 0.00 

Kriwen 1.27 1.77 0.55 0.00 0.01 0.00 

Dukuh 3.16 0.89 0.00 0.002 0.02 0.00 

Begajah 1.81 1.16 0.00 0.00 0.005 0.00 

Sukoharjo 3.71 1.53 0.00 0.009 0.04 0.00 

Jumlah 27.20 16.99 1.05 0.77 0.38 0.06 

Sumber : Hasil interpretasi citra 
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Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi karena semakin meningkatnya 

jumlah penduduk dan berbagai faktor sosial maupun ekonomi masyarakat. Dari 

tahun 2010 hingga 2015 terlihat ada beberapa penggunaan lahan yang 

mengalami penurunan maupun kenaikan. Perubahan penggunaan lahan akan 

terjadi terus menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tiap 

tahunnya akan semakin meningkat untuk menuju ke arah kehidupan yang lebih 

baik.  

Perubahan Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Sukoharjo  

Tabel 3 Perubahan Luas Penggunaan Lahan 

Penggunaan Lahan Tahun 

2010 

Penggunaan Lahan 

Tahun 2015 
Perubahan Luas 

Sawah Bangunan 0.375 km2 

Lahan Kosong Industri  0.143 km2 

Lahan Kosong Bangunan 0.015 km2 

Sawah  Lahan Kosong 0.288 km2 
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 Sumber : Hasil Interpretasi Peta 

 Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa penggunaan lahan 

sawah mengalami banyak perubahan menjadi bangunan, lahan kosong, 

industri, maupun kebun. Perubahan penggunaan lahan pada sawah paling 

besar adalah berubah menjadi bangunan dengan perubahan luas sebesar 

0.375 km2. Penggunaan lahan kosong juga mengalami perubahan, 

perubahan yang paling banyak adalah berubah menjadi industri dengan 

luas 0.143 km2. Selain sawah, penggunaan lahan perkebunan juga 

mengalami perubahan menjadi bangunan dengan luas sebesar 0.338 km2. 

 

Perubahan penggunaan lahan yang banyak terjadi di Kecamatan 

Sukoharjo terdapat di Kelurahan Kriwen, Kelurahan Sonorejo, Kelurahan 

Gayam, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Jetis dan Kelurahan Mandan. 

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi adalah berubahnya lahan 

pertanian menjadi lahan untuk bangunan maupun pemukiman. Selain itu 

ada beberapa industri yang dibangun maupun diperluas sehingga 

memerlukan lahan kosong maupun lahan sawah yang cukup luas untuk 

mendirikan industri tersebut. Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Sukoharjo tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 1 : 

Tabel 4 Perbandingan Luas Penggunaan Lahan tahun 2010 dan 2015 

No 
Penggunaan 

Lahan 

Tahun 2010 Tahun 2015 

Luas 

(km2) 

Persentase 

(%) 

Luas 

(km2) 

Persentase 

(%) 

1. Sawah 29.20 62.83 27.20 58.55 

2. Bangunan 15.76 33.91 16.99 36.57 

3. Kebun 0.63 1.35 1.05 2.26 

Sawah  Industri 0.027 km2 

Sawah Perkebunan 0.122 km2 

Perkebunan  Bangunan 0.338 km2 

Bangunan Lahan Kosong 0.038 km2 

Bangunan Perkebunan 0.216 km2 

Bangunan Industri 0.038 km2 

Tubuh Air Perkebunan 0.063 km2 
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4. 
Lahan 

Kosong 
0.29 0.62 0.38 0.81 

5. Industri 0.46 0.98 0.77 1.7 

6. Tubuh Air 0.13 0.3 0.06 0.12 

Jumlah  46.47 100 46.45 100 

Sumber : Data Penggunaan Lahan Kecamatan Sukoharjo tahun 2010 dan 

2015 

Penggunaan lahan yang mendominasi di Kecamatan Sukoharjo 

adalah sawah. Meskipun mengalami penurunan luasan lahan pada tahun 

2010 sebesar 29.20 km2 menjadi 27.20 km2 pada tahun 2015, persentase 

lahan persawahan tetap menjadi yang paling tinggi. Sedangkan 

pertambahan luasan penggunaan lahan yang paling signifikan terjadi pada 

penggunaan lahan bangunan. Pada tahun 2010 lahan untuk bangunan 

memiliki luas sebesar 15.76 km2 dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 

16.99 km2. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan banyaknya 

bangunan atau pemukiman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. 

Tidak hanya perumahan yang dibangun namun juga ada fasilitas-fasilitas 

lain seperti sekolah, toko, kantor-kantor pemerintah, dan lain-lain.  

Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu kecamatan di 

Kabupaten Sukoharjo yang memiliki jumlah penduduk cukup tinggi. 

Sebagian besar daerahnya juga memiliki topografi datar yang dapat 

mempengaruhi pola persebaran perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan 

hasil perhitungan analisis tetangga terdekat pada masing-masing perubahan 

penggunaan lahan tahun 2015 di Kecamatan Sukoharjo menunjukkan 

berbagai macam nilai seperti pada tabel dibawah :  

Tabel 5 Nilai Indeks Pola Persebaran Penggunaan Lahan di 

Kecamatan Sukoharjo 

Penggunaan Lahan 

Tahun 2010 

Penggunaan Lahan 

Tahun 2015 
Nilai Indeks Keterangan 

Sawah Bangunan 1.93 Random 

Lahan Kosong Industri 0.59 Clustered 

Lahan Kosong Bangunan 1.10 Random 

Sawah Lahan Kosong 1.44 Random 
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Sumber : Hasil Perhitungan Penulis 

 Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa jenis pola persebaran 

penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo adalah random (menyebar) dan 

clustered (mengelompok). Pola menyebar dimiliki oleh penggunaan lahan 

yang berubah menjadi bangunan, lahan kosong, dan kebun. Sedangkan pola 

mengelompok dimiliki oleh penggunaan lahan yang berubah menjadi 

industri, perkebunan yang berubah menjadi bangunan, serta tubuh air yang 

berubah menjadi perkebunan. 

Perubahan penggunaan lahan terjadi di seluruh desa yang ada di 

Kecamatan Sukoharjo. Namun dari 14 kelurahan, Kelurahan Sukoharjo, 

Kelurahan Jetis dan Kelurahan Bulakan yang memiliki perubahan 

penggunaan lahan paling besar. Perubahan yang terjadi adalah berubahnya 

lahan pertanian menjadi lahan untuk bangunan ataupun pemukiman, 

industri, dan lahan kosong. Perubahan tersebut dikarenakan oleh jumlah 

penduduk di kedua kelurahan tersebut cukup tinggi. 

Dengan adanya pola perubahan penggunaan lahan yang menyebar 

mengindikasikan bahwa pembangunan dan aktivitas penduduk di 

Kecamatan Sukoharjo sudah merata dan tidak mengelompok di suatu 

daerah saja. Pola persebaran menyebar atau random dipengaruhi oleh faktor 

fisik maupun faktor sosial ekonomi. Untuk faktor fisik yang dimaksud 

adalah pengaruh topografi dan kemiringan lereng. Umumnya pola 

perubahan menyebar terjadi karena akses jalan yang mudah di jangkau 

sehingga memudahkan pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan 

untuk faktor sosial ekonominya adalah mengenai masalah keamanan, 

Sawah Industri 0.93 Clustered 

Sawah Perkebunan 1.27 Random 

Perkebunan Bangunan 0.90 Clustered 

Bangunan Lahan Kosong 0.89 Clustered 

Bangunan Perkebunan 1.75 Random 

Bangunan Industri 0.50 Clustered 

Tubuh Air Perkebunan 0.65 Clustered 
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fasilitas kehidupan yang komplit, dan sumberdaya alam yang merata. Selain 

itu banyak kantor-kantor pemerintahan yang terletak di Kecamatan 

Sukoharjo sehingga pembangunan fasilitas lebih berkembang. 

 

Faktor-Faktor Perubahan Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, hal 

ini terjadi karena adanya beberapa faktor. Hasil dari wawancara yang 

dilakukan secara terbuka terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan 

perubahan penggunaan lahan yaitu faktor fisik dan faktor non fisik. Faktor 

fisik yang dimaksud adalah seperti fasilitas sosial ekonomi. Keberadaan 

fasilitas sosial ekonomi yang ada di Kecamatan Sukoharjo mempunyai 

dampak yang besar terhadap perubahan penggunaan lahan yang terjadi. 

Fasilitas sosial ekonomi yang ada di Kecamatan Sukoharjo adalah seperti 

fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas perdagangan.  
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Selain faktor fisik yang mengakibatkan perubahan penggunaan lahan, 

faktor non fisik juga menjadi penyebabnya. Faktor non fisik tersebut adalah 

pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. Peningkatan jumlah 

penduduk berhubungan erat dengan perubahan penggunaan lahan. Menurut 

(Rusli, 2005) menyatakan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, 

rasio antara manusia dan lahan akan menjadi semakin besar, sekali pun 

pemanfaatan setiap jengkal lahan sangat dipengaruhi taraf perkembangan 

kebudayaan suatu masyarakat.  

 

Dampak Perubahan Penggunaan Lahan 

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Sukoharjo memiliki 

beberapa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat sekitar. dampak 

negatif yang ada diantaranya adalah : 

1. Lahan pertanian yang berkurang 

2. Keseimbangan ekosistem terancam 

3. Petani banyak yang kehilangan pekerjaan 

4. Adanya pencemaran lingkungan 

Sedangkan dampak positif adanya perubahan penggunaan lahan adalah : 

1. Tersedianya lahan bermukim untuk masyarakat 

2. Daerah akan lebih cepat berkembang 

3. Fasilitas umum semakin banyak 

4. Lapangan pekerjaan bertambah 

 

4. PENUTUP 

Perubahan lahan yang paling banyak terjadi adalah dari lahan persawahan 

menjadi bangunan dengan luas perubahan sebesar 2 Ha. Meskipun mengalami 

penurunan luasan lahan pada tahun 2010 sebesar 29.20 km2 menjadi 27.20 km2 

pada tahun 2015,  persentase lahan persawahan tetap menjadi yang paling 

tinggi. Sedangkan pertambahan luasan penggunaan lahan yang paling 

signifikan terjadi pada penggunaan lahan bangunan. Pada tahun 2010 lahan 

untuk bangunan memiliki luas sebesar 15.76 km2 dan pada tahun 2015 
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bertambah menjadi 16.99 km2. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di 

Kecamatan Sukoharjo memiliki beberapa dampak positif maupun negatif bagi 

masyarakat sekitar. dampak negatif yang ada diantaranya adalah berkurangnya 

lahan pertanian, mengancam keseimbangan ekosistem, petani banyak 

kehilangan pekerjaan, dll. Sedangkan dampak positifnya adalah tersedianya 

lahan bermukim untuk masyarakat, daerah akan lebih cepat berkembang, 

fasilitas umum semakin banyak, lapangan pekerjaan bertambah. Selain itu 

faktor-faktor penyebab adanya perubahan penggunaan lahan adalah faktor fisik 

seperti adanya bertambahnya fasilitas sosial ekonomi serta faktor non fisik 

seperti bertambahnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. 

Kebijakan perubahan pengguaan lahan hendaknya memperhatikan masalah 

lingkungan juga karena perubahan yang terjadi paling banyak adalah pada lahan 

persawahan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan hasil panen dan produksi 

bahan pangan bisa menurun. Selain itu perlu diperhatikan pula hasil limbah dari 

berbagai industri dan rumah tangga yang ada agar tidak mencemari lingkungan 

sekitar.  
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