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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya yang memiliki peranan penting 

dalam kelangsungan hidup manusia terutama untuk tempat bermukim dan 

bercocok tanam  (Syarif, 2008). Secara geografis lahan didefinisikan sebagai suatu 

wilayah tertentu dipermukaan bumi, lahan merupakan sumberdaya yang sangat 

vital bagi manusia untuk kehidupan manusia dari waktu ke waktu, pemanfaatan 

sumberdaya lahan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang didalamnya 

membutuhkan ketersediaan lahan untuk daerah pertanian, daerah industri, daerah 

perumahan, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi dan daerah-daerah yang 

dilindungi serta dipelihara untuk kelestarian flora dan fauna untuk tujuan ilmiah. 

Lahan dapat disebut sebagai sumberdaya sebab lahan merupakan komponen 

sumberdaya alam (natural resources) yang berperan dalam kehidupan manusia 

dan  kelestarian alam (Mamat, 2016) .   

Lahan merupakan sumberdaya alam yang memiliki fungsi sangat luas 

dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia yang dimanfaatkan untuk 

tempat tinggal, perdagangan, pertanian, pertambangan dan pemanfaatan lainnya 

agar manusia dapat bertahan dan melangsungkan kehidupan yang semuanya 

menjadi kesatuan dalam setiap kegiatan manusia (Syarif, 2008). Lahan merupakan 

kebutuhan vital bagi mahkluk untuk tumbuh dan berkembang, berbagai aktivitas 

manusia  di dalam ruang bumi ini tidak lepas dari fungsi lahan yang berbeda-beda 

dalam penggunaannya. Lahan merupakan sumberdaya yang keberadaannya akan 

terus dimanfaatkan secara terus-menerus dan akan semakin berkurang 

ketersediaannya, sedangkan pemanfaatan lahan untuk kawasan terbangun 

semakin lama akan bertambah. Kebutuhan akan hunian dan tempat tinggal 

merupakan faktor terbesar dalam pemanfaatan sumberdaya lahan sebagai daerah 

perumahan. 
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 Meningkatnya kebutuhan akan perumahan mengakibatkan munculnya 

fenomena alih fungsi lahan atau konversi lahan akibat bertambahnya kebutuhan 

dan permintaan terhadap lahan. Alih fungsi lahan muncul sebagai akibat dari 

pembangun industri dan perkembangan penduduk di negara yang masih berbasis 

agraris dan negara berkembang (Yuniarti, 2017). Indonesia merupakan negara 

yang termasuk dalam arah pembangunan negara berkembang, dimana 

pembangunan infrastruktur menjadi perencaan dalam arah kebijakan pemerintah. 

Pembangunan infrastruktur menjadikan fenomena alih fungsi lahan 

semakin banyak, pembangunan infrastruktur berupa jalan, perumahan, maupun 

kawasan industri mendorong permintaan akan kebutuhan lahan semakin 

meningkat, akibatnya lahan yang semula dimanfaatkan sebagai lahan sawah dan 

pertanian yang letaknya tidak jauh dari perkotaan banyak dialih fungsikan untuk 

pembangunan infrastruktur tersebut. Berkaitan dengan penggunaan lahannya, 

wilayah pinggiran kota merupakan wilayah yang paling banyak mengalami 

perubahan penggunaan lahan terutama perubahan penggunaan lahan pertanian 

menjadi non-pertanian yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan kota 

didekatnya (Rahayu, 2009) 

Keterbatasan lahan di perkotaan juga menyebabkan kota berkembang 

secara fisik ke arah pinggiran kota. Alih fungsi lahan yang paling terlihat dan 

sering dilakukan adalah lahan pertanian dialih fungsikan menjadi perumahan, alih 

fungsi lahan ini menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlajutan 

ketersediaan kebutuhan pangan, lahan pertanian yang semula menjadi lahan 

produksi pangan berangsur-angsur beralih fungsi menjadi lahan terbangun. Tanah 

subur yang semula berupa sawah sebagai lahan produksi pangan berubah menjadi 

bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun usaha oleh pemiliknya. 

Penyempitan lahan pertanian menjadi masalah yang serius sebab pertanian telah 

menjadi sumber utama kehidupan manusia, kondisi ini akan terus berlangsung 

dari saat ini bahkan sampai masa yang akan mendatang.  
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Terkait dengan penyempitan dan koversi lahan pertanian, Badan Pusat 

Statistik telah mencatat bahwa setiap tahunnya tidak kurang dari 100.000 hektar 

lahan pertanian mengalami konversi ke lahan non-pertanian (BPS, 2012). Pulau 

Jawa mengalami konversi lahan yang terbesar di badingkan pulau-pulau lain yang 

ada di Indonesia, berdasarkan sensus lahan oleh Kementrian Pertanian 

(Kementan) lahan sawah pada tahun 2010 berkurang menjadi 3,5 juta hektar dari 

yang awalnya 4,1 juta hektar pada tahun 2007. 

Pulau Jawa yang menjadi pusat kependudukan negara Indonesia membuat  

perkembangan pembangunan fasilitas umum, prasarana transportasi, perumahan 

dan kawasan industri berkembang sangat cepat, untuk memenuhi pembangunan 

tersebut banyak lahan-lahan pertanian yang dialih fungsikan. Kondisi tersebut 

dapat ditemukan salah satunya di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. 

Kabupaten Madiun memiliki luas wilayah sebesar 103.800 hektar dengan 

kepadatan penduduk rata-rata 11 jiwa/ha (Data RTRW Kabupaten Madiun 2009-

2029). Kondisi luas wilayah Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Tabel 1.1.   

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Madiun Menurut Administrasi Kecamatan 

No 
Nama 

Kecamatan 

Luas Daerah 

(Ha) 

Jumlah 

Desa 

Jumlah 

Kelurahan 

1 Kebonsari 4.745 14 0 

2 Geger 3.661 19 0 

3 Dolopo 4.885 10 2 

4 Dagangan 7.236 17 0 

5 Wungu 4.554 12 2 

6 Kare 19.085 8 0 

7 Gemarang 10.197 7 0 

8 Saradan 15.292 15 0 

9 Pilangkenceng 8.134 18 0 

10 Mejayan 5.522 11 3 

11 Wonoasri 3.393 10 0 

12 Balerejo 5.198 18 0 

13 Madiun 3.593 12 1 

14 Sawahan 2.215 13 0 

15 Jiwan 3.376 14 0 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun 2012) 
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Keberadaan sektor pertanian menjadi kunci utama dalam penggerak 

perekonomian di wilayah ini, dimana sektor pertanian menjadi sektor 

primer/sektor basis (BPS, 2009). Dinas Pertanian Kabupaten Madiun mencatat 

pada tahun 2011 luas area tanam untuk tanaman pangan mencapai 63.620 hektar 

dengan hasil produksi beras mencapai 364.716 ton pertahun. Produksi yang 

dihasilkan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan mencapai 

surplus produksi hingga lebih dari 150.000 ton pertahun. Berdasarkan data 

tersebut Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai lumbung padi Provinsi Jawa 

Timur. Hasil dari pencapaian produksi panen yang terus meningkat ini secara 

bersamaan pula terjadi konversi lahan yang semakin intensif di Kabupaten 

Madiun yang dapat ditemukan di Kelurahan Munggut yang terdapat di Kecamatan 

Wungu yang terdiri dari beberapa Desa dan Kelurahan yang dapat dilihat pada 

Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Daftar Nama Kelurahan dan Desa di Kecamatan Wungu 

No Nama 
Luas Wilayah 

1 Kelurahan Munggut 
251 Ha 

2 Kelurahan Wungu 
591 Ha 

3 Desa Karangrejo 
351 Ha 

4 Desa Kresek 
420 Ha 

5 Desa Mojopurno 
393 Ha 

6 Desa Mojorayung 
717 Ha 

7 Desa Nglambangan 
173 Ha 

8 Desa Nglanduk 
244 Ha 

9 Desa Pilangrejo 
317 Ha 

10 Desa Sidorejo 
298 Ha 

11 Desa Sobrah 
148 Ha 

12 Desa Tempursari 
255 Ha 

13 Desa Bantengan 
287 Ha 

14 Desa Brumbun 
139 Ha 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun 2012) 
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 Kelurahan Munggut memiliki luas wilayah 251 Ha yang berbatasan 

langsung dengan Kota Madiun. Lebih dari setengah luas lahan di Kelurahan 

Munggut merupakan lahan pertanian yang dari tahun ke tahun terus mengalami 

pembangunan perumahan. Kelurahan Munggut dipilih menjadi daerah penelitian 

karena Kelurahan Munggut meejadi Kelurahan yang paling banyak mengalami 

pembangunan perumahan di Kabupaten Madiun yang sebelumnya merupakan 

lahan pertanian.   

Berdasarkan data Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Madiun mencatat selama tahun 2012 sebanyak 21 hektar lahan pertanian telah 

beralih fungsi pemanfaatannya untuk bangunan. Pembangunan perumahan di 

Kelurahan Munggut terus mengalami peningkatan setiap tahun tercatat oleh 

Kantor Kelurahan Munggut pembanguan awal perumahan dimulai pada tahun 

2003 dan terus berlanjut setiap tahun. Akibat dari pembangunan lahan untuk 

pemenuhan kebutuhan tempat tinggal tersebut menyebabkan banyak konversi 

lahan yang terjadi di Kelurahan Munggut. Kantor Kelurahan Munggut mencatat 

pembangunan perumahan yang telah berlangsung dari tahun 2003 sampai 2017 

telah terbangun kurang lebih 9 klaster perumahan yang dapat dilihat pada Gambar 

1.1. 

 

Gambar 1.1 Grafik Pembangunan Perumahan 

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Lu
as

 P
er

u
m

ah
an

 (
H

a)

Tahun

Pembangunan Perumahan 



6 

 

 

 

Informasi mengenai konversi lahan pada wilayah administrasi terkecil 

seperti Kelurahan di Kabupaten Madiun sangat diperlukan untuk tetap menjadikan 

Kabupaten Madiun sebagai lumbung pangan Provinsi Jawa Timur, khususnya di 

Kelurahan Munggut yang mengalami pembanguan sangat progresif. Informasi 

mengenai konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun diwujudkan dalam 

sebuah peta tematik yang menyajikan informasi mengenai alih fungsi lahan 

pertanian menjadi lahan terbangun. Peta alih fungsi lahan ini diharapan dapat 

menjadi alternatif bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah selanjutnya 

untuk perencanaan tata ruang dalam upaya menjaga ketersediaan lahan pertanian 

serta mengurangi dampak kerugian dari konversi lahan.  

Peta alih fungsi lahan dapat dibuat dengan memanfaatkan teknologi 

penginderaan jauh yang mempunyai keunggulan dalam melakukan ekstraksi data 

berupa citra satelit dengan waktu, biaya dan tenaga yang lebih mudah serta efisien.  

Ekstraksi data penggunaan lahan melalui citra resolusi tinggi menggunakan teknik 

interpretasi citra dengan acuan unsur- unsur interpretasi citra berupa rona/warna, 

bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Alih fungsi lahan 

dapat diidentifikasi melalui sistem informasi geografis menggunakan metode 

tumpang susun atau overlay  untuk mengetahui alih fungsi lahan selama periode 

tertentu. Melalui sistem informasi geografis diharapkan akan mempermudah 

dalam menganalisis dan memperoleh informasi baru dalam mengidentifikasi 

fenomena alih fungsi lahan  yang sering terjadi di daerah yang menjadi lumbung 

padi nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS ALIH FUNGSI LAHAN 

PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN DI KELURAHAN MUNGGUT 

KABUPATEN MADIUN TAHUN 2003 DAN 2017 ”.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Meningkatnya pembangunan dan kebutuhan akan lahan menyebabkan alih 

fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun khususnya perumahan sangat 

banyak di Kelurahan Munggut Kabupaten Madiun kerena lokasinya yang strategis 

dekat dengan pusat kota, dengan data citra resolusi tinggi dan data penggunaan 

lahan terbangun dapat menjawab masalah terkait alih fungsi lahan yaitu: 

1. Bagaimana agihan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di 

Kelurahan Munggut Kabupaten Madiun Tahun 2003 dan 2017? 

2. Faktor apakah yang menyebabkan perkembangan lahan perumahan di 

Kelurahan Munggut Kabupaten Madiun Tahun 2003 dan 2017?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan 

diantaranya:  

1. Mengetahui agihan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di 

Kelurahan Munggut Kabupaten Madiun Tahun 2003 dan 2017. 

2. Menganalisis faktor penyebab perkembangan lahan perumahan di Kelurahan 

Munggut Kabupaten Madiun.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak diantaranya: 

1. Manfaat Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

keilmuan terumata terkait dengan ilmu Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografis serta ilmu Geografi secara umum dalam mengetahui alih 

fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun dan diharapkan dapat 

menjadi sebuah pembelajaran secara akademik sehingga semua pihak yang 

berkepentingan dapat mengetahui serta memahaminya dengan baik dalam 

menghadapi alih fungsi lahan yang merupakan salah satu bentuk kajian dalam 

bidang ekologi manusia. 
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2. Manfaat dalam implementasi atau praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi pengampu kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten 

Madiun melalui dinas terkait dalam penanganan masalah alih fungsi lahan 

pertanian yang akan berdampak bagi ketersedian dan hasil produksi pertanian 

di Kelurahan Muggut Kabupaten Madiun. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan segala jenis kenampakan yang sudah dikaitkan dengan 

aktivitas manusia dalam hal pemanfaatan lahan (Sudadi, 2016). Sedangkan 

menurut Malingreau (1977) pengertian penggunaan lahan adalah segala 

campur tangan manusia baik secara permanen maupun secara siklus terhadap 

suatu kelompok sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang secara 

keseluruhan disebut lahan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-

kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun kedua-

duanya. 

 Istilah penggunaan lahan secara teori sangat luas penerjemahannya, 

hal ini karena penggunaan lahan telah dikaji dari berbagai sudut pandang 

yang berlainan.  Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada 

bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. 

Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam 

untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. 

Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu 

pemanfaatan masa kini (present or current land use). Oleh karena aktivitas 

manusia di bumi bersifat dinamis, maka perhatian sering ditujukan pada 

perubahan penggunaan lahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Kenampakan penggunaan lahan berubah  berdasarkan waktu, yakni 

keadaan kenampakan penggunaan lahan atau posisinya berubah pada kurun 
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waktu tertentu. Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara sistematik 

dan non-sistematik. Perubahan sistematik terjadi dengan ditandai oleh 

fenomena yang berulang, yakni tipe perubahan penggunaan lahan pada lokasi 

yang sama. Kecenderungan perubahan ini dapat ditunjukkan dengan  peta 

multi waktu. Fenomena yang ada dapat dipetakan berdasarkan seri waktu, 

sehingga perubahan penggunaan lahan dapat diketahui. Perubahan non-

sistematik terjadi karena kenampakan luasan lahan yang mungkin bertambah, 

berkurang, ataupun tetap. Perubahan ini pada umumnya tidak linear karena 

kenampakannya berubah-ubah, baik penutup lahan maupun lokasinya 

(Lillesand, 1990). 

Identifikasi, pemantauan, dan evaluasi penggunaan lahan perlu selalu 

dilakukan pada setiap periode tertentu, karena itu dapat menjadi dasar untuk 

penelitian yang mendalam mengenai perilaku manusia dalam memanfaatkan 

lahan. Dengan demikian, penggunaan lahan menjadi bagian yang penting 

dalam usaha melakukan perencanaan dan pertimbangan dalam merumuskan 

kebijakan keruangan di suatu wilayah. Prinsip kebijakan terhadap lahan 

perkotaan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan 

pengadaan lahan untuk menampung berbagai aktivitas perkotaan. Dalam 

hubungannya dengan optimalisasi penggunaan lahan, kebijakan penggunaan 

lahan diartikan sebagai serangkaian kegiatan tindakan yang sitematis dan 

terorganisir dalam penyediaan lahan, serta tepat pada waktunya, untuk 

peruntukan pemanfaatan dan tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan 

masyarakat (Suryantoro, 2002). Seperti penjelasan diatas, penggunaan lahan 

mengarah pada bentang tanah yang ditetapkan memiliki fungsi tertentu untuk 

memehuni kebutuhan hidup manusia.  

Menurut UU nomor 26 tahun 2007 dan Peraturan Menteri PU nomor 

41 tahun 2017, penggunaan lahan dibagi menjadi penggunaan lahan untuk 

kawasan pedesaan dan penggunaan lahan untuk kawasan perkotaan. 

Penggunaan lahan untuk kawasan pedesaan memiliki kegiatan utama untuk 

pertanian (agraria) termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan sususan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
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pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Penggunan lahan 

pedesaan sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan sektor pertambangan 

dan agraria, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sesuai 

dengan karakteristik aktivitasnya, penggunaan lahan di kawasan pedesaan 

cendurung mempergunakan unit lahan yang luas dengan intensitas 

penggunaan yang rendah, artinya cenderung bukan lahan terbangun. 

Klasifikasi lahan pada kawasan pedesaan ada beberapa jenis (Johannes, 2010) 

antara lain : 

a. Perkampungan merupakan kawasan yang digunakan untuk tempat tinggal 

masyarakat secara tetap yang meliputi bangunan dan pekarangannya. 

b. Industri merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi  

pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang 

jadi. 

c. Pertambangan merupakan kawasan yang dieksploitasi untuk pengambilan 

material bahan tambang baik secara terbuka maupun tertutup. 

d. Persawahan merupakan kawasan pertanian yang terdiri dari petak-petak 

pematang dan digenangi air secara periodik, ditanami padi dan dapat pula 

diselingi tanaman palawija, tebu, tembakau dan tanaman semusim lainnya. 

Persawahan ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi sawah beririgasi, 

sawah non-irigasi dan sawah pasang surut. 

e. Pertanian tanah kering semusim merupakan areal tanah pertanian yang 

tidak pernah dialiri air dan mayoritas ditanami tanaman umur pendek. 

f. Kebun merupakan areal tanah yang ditanami beberapa jenis tanaman 

keras. 

g. Perkebunan merupakan kawasan yang ditanami satu jenis tanaman keras. 

h. Padang merupakan kawasan yang hanya ditumbuhi tanaman rendah, 

semak dan rumput. 

i. Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan yang tajuknya 

saling menutupi/bergesekan. 

j. Perairan darat merupakan areal tanah yang digenangi air tawar secara 

permanen, baik buatan maupun alami. 
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k. Tanah terbuka merupakan kawasan yang tidak ditumbuhi tanaman dan 

tidak digarap karena tidak subur. 

Penggunaan lahan untuk kawasan perkotaan memiliki pola yang 

berbeda dengan kawasan pedesaan, menurut Sandyohutomo (2006) pola 

penggunaan lahan perkotaan memiliki 3 ciri antara lain : 

1. Pemanfaatannya dengan intensitas yang tinggi disebabkan oleh populasi 

penduduk yang lebih tinggi dari kawasan pedesaan. Dengan demikian, 

dalam pasar investasi tingkat permintaan akan lahan juga tinggi dan nilai 

guna lahan kawasan perkotaan cenderung lebih tinggi pula. 

2. Adanya keterkaitan yang erat antar unit-unit penggunaan lahan. 

3. Ukuran unit-unit penggunaan lahan didominasi luasan yang relatif kecil. 

Hal ini sangat berbeda dengan kawasan pedesaan yang memungkinkan 

sebentang lahan yang luas memiliki satu fungsi yang sama sehingga cocok 

untuk kegiatan budi daya agraria. 

Menurut Sadyoutomo (2006) secara umum klasifikasi penggunaan 

lahan tanah pada kawasan perkotaan dapat dibagi menjadi 7 jenis yaitu : 

1. Perumahan merupakan kelompok rumah sebagai tempat tinggal lengkap 

dengan prasarana dan sarana lingkungan. 

2. Perdagangan merupakan tempat transaksi barang dan jasa yang secara fisik 

berupa bangunan pasar, toko, pergudangan dan lain sebagainya. 

3. Industri merupakan kawasan untuk kegiatan proses pengolahan bahan-

bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 

4. Jasa merupakan kegiatan pelayanan perkantoran pemerintahan, semi 

komersial, kesehatan, sosial, budaya dan pendidikan. 

5. Taman merupakan kawasan yang berfungsi sebagai ruang terbuka public, 

hutan kota dan taman kota. 

6. Perairan merupakan areal genangan atau aliran air permanen atau musiman 

yang terjadi secara buatan dan alami 

7. Lahan kosong merupakan lahan yang tidak dimanfaatkan  

Klasifikasi penggunaan lahan merupakan pedoman atau acuan dalam 

proses interpretasi apabila data pemetaan penggunaan lahan menggunakan 
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citra penginderaan jauh. Tujuan klasifikasi adalah supaya data yang dibuat 

informasinya lebih sederhana dan mudah dipahami. Pengelompokan objek-

objek ke dalam kelas-kelas berdasarkan persamaan dalam sifatnya, atau 

kaitan antara objek-objek tersebut untuk lebih memudahkan dalam 

klasifikasi. Menurut Malingreau (1977) klasifikasi adalah penetapan objek-

objek kenampakan  atau unit-unit menjadi kumpulan-kumpulan di dalam 

suatu sistem pengelompokan yang dibedakan berdasarkan sifat-sifat yang 

khusus berdasarkan kandungan isinya. Klasifikasi penggunaan lahan dapat 

digunakan sebagai dasar dari perencanaan detail tata ruang. Sebagian besar 

wilayah di Indonesia adalah kota-kota yang tengah berkembang, sehingga 

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan perlu dilakukan 

sejak dini guna memaksimalkan fungsi kota yang berkembang. Hal ini tentu 

saja membutuhkan data penggunaan lahan yang akurat dan cukup detail untuk 

wilayah perkotaannya. Malingreau telah membuat klasifikasi penggunaan 

lahan yang dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Klasifikasi Penggunaan Lahan 

Jenjang I Jenjang II Jenjang III Jenjang IV Simbol 

Daerah 

Bervegetasi 

Daerah 

Pertanian 

Sawah Irigasi   Si 

Sawah Tadah 

Hujan   St 

Sawah Lebak   Sl 

Sawah Pasang 

Surut   Sp 

Ladang/Tegal   L 

Perkebunan 

Campuran 

Cengkeh C 

Coklat Co 

Karet K 

Kelapa Sawit Ks 

Kopi Ko 

Panili P 

Tebu T 

Teh Te 

Tembakau Tm 

Perkebunan 

Campuran   Kc 
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Lanjutan Tabel 1.3 

Jenjang I Jenjang II Jenjang III Jenjang IV Simbol 

Daerah 

Bervegetasi 

  

Tanaman 

Campuran   Te 

Bukan 

Daerah 

Pertanian 

Hutan Lahan 

Kering 

Huran 

Bambu Hb 

Hutan 

Campuran He 

Hutan Jati Hi 

Hutan Pinus Hp 

Hutan 

Lainnya HI 

Hutan Lahan 

Basah 

Hutan Bakau Hm 

Hutan 

Campuran He 

Hutan Nipah Hn 

Hutan Sagu Hs 

Belukar   B 

Semak   S 

Padang Rumput   Pr 

Savana   Sa 

Padang alang-

alang   Pa 

Rumput rawa   Rr 

II. Daerah tak 

bervegetasi 

Bukan 

Lahan 

Pertanian 

Lahan Terbuka 
  Lb 

Lahar dan lava   LI 

Benting Pantai   Bp 

Gosong Sungai   Gs 

Gumuk Pasir   Gp 

III. 

Permukiman 

dan lahan 

bukan pertanian 

Daerah 

tanpa 

liputan 

vegetasi 

Permukiman   Kp 

Industri   In 

Jaringan jalan     

Jaringan jalan 

KA     

Jaringan listrik 

tegangan tinggi     

Pelabuhan udara     
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Lanjutan Tabel 1.3 

Jenjang I Jenjang II Jenjang III Jenjang IV Simbol 

III. 

Permukiman 

dan lahan 

bukan 

pertanian   

Pelabuan laut 

    

IV. Perairan 
Tubuh 

Perairan 

Danau   D 

Tambak Ikan   W 

Tambak garam   Ti 

Rawa   Tg 

Sungai   R 

Anjir pelayaran     

Saluran irigasi     

Terumbu karang     

Gosong pantai     

(Sumber: Malingreau, 1997) 

2. Perumahan 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur 

tentang masalah perumahan dan permukiman dijelaskan bahwa perumahan 

merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 

tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan 

merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan dengan 

masyarakat. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak 

mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan 

tersebut. Perumahan akan mencerminkan pribadi manusia yang tinggal di 

dalamnya baik secara perorangan maupun dalam satu kesatuan dan 

kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf 

hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, 

masyarakat ataupun bangsa.  

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri 

dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya 

interaksi sosial diantara penghuninya, pengertian perumahan sering dikaitkan 

dengan pembangunan sejumlah rumah oleh berbagai instansi baik pemerintah 

maupun swasta dengan bentuk unit-unit rumah yang sama atau mempunyai 



15 

 

 

 

kemiripan. Jumlah rumah dan kelompok perumahan ini tidak tentu, dapat 

terdiri dari dua atau tiga rumah atau dapat juga sampai ratusan rumah, 

bentuknya juga tidak terbatas hanya pada bangunan satu lantai saja melainkan 

juga bisa berderet dan bertingkat maupun rumah bersusun. 

Perumahan bukan hanya merupakan tempat tinggal bagi masyarakat, 

tetapi perumahan merupakan salah satu faktor penentu perkembangan 

masyarakat yang menempatinya. Perumahan sebagai pemenuhan fungsi 

badan sosial sering kali terbentur dengan masalah pengadaan sarana dan 

prasarana pendidikan, perlengkapan fasilitas kesehatan, perbedaan 

kebudayaaan antar masyarakatnya, serta penyediaan tempat rekreasi bagi 

para penghuninya yang pada akhirnya akan menjadi salah satu faktor 

penghambat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat 

perumahan. Permasalahan lain yang dapat dilihat secara langsung dalam 

dinamika kehidupan masyarakat perumahan adalah penyediaan lahan untuk 

pendirian perumahan itu sendiri berkaitan dengan ketersediaan lahan 

pertanahan yang semakin sedikit. 

Pengembangan perumahan dan permukiman pada hakekatnya adalah 

untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni, aman, 

nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pengembangan 

permukiman dan perumahan ini meliputi pengembangan sarana dan 

prasarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, 

proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi. Terkait dengan 

pengembangan perumahan dan permukiman, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa ada isu-isu terkait pengembangan 

perumahan dan permukiman yang ada pada saat ini yaitu : 

1. Alokasi tanah dan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan 

perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang sehingga 

berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan 

tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah yang 

bersangkutan. 
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2. Terjadinya masalah lingkungan yang serius di daerah yang mengalami 

tingkat urbanisasi dan industrilisasi tinggi, serta eksploitasi sumberdaya 

alam. 

3. Komunitas lokal tersisih akibat orientasi pembangunan yang terfokus pada 

pengejaran target melalui proyek pembangunan baru, berorientasi ke pasar 

terbuka dan terhadap kelompok masyarakat yang mampu dan 

menguntungkan. 

4. Perkembangan yang tidak terkendali untuk daerah yang memiliki potensi 

tumbuh dengan mengabaikan sektor lainnya seperti pertanian, hal ini 

berakibat pada semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian. Ironisnya 

alih fungsi lahan terjadi pada lahan pertanian lestari, dengan lokasi yang 

relatif datar/landai dimana merupakan lahan yang potensial untuk 

pertanian.  

Pembangunan perumahan di Kelurahan Munggut pada saat ini sangat 

berkembang pesat, ini dikarenakan kebutuhan hunian rumah yang dekat 

dengan Kota Madiun sangat banyak, apabila pembangunan perumahan tidak 

diimbangi dengan pendekatan lingkungan khsusnya untuk kelangsungan 

lahan pertanian maka akan mengakibatkan degradasi lahan pertaian yang 

berdampak pada menurunnya ketersediaan lahan pertanian. 

3. Lahan Pertanian  

Sumberdaya lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang 

memiliki banyak manfaat bagi manusia, pemanfaatan semberdaya lahan 

tersebut seperti tempat tinggal serta sebagai tempat untuk memperoleh mata 

pencaharian dari pengolahan lahan tersebut. Lahan merupakan sumberdaya 

yang strategis bagi pembangunan ekonomi, semua sektor pembangunan fisik 

memerlukan lahan seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, 

infrastuktur dan transportasi. Salah satu ketersediaan lahan yang penting 

adalah lahan pertanian, lahan pertanian merupakan lahan yang dimanfaatkan 

untuk kegiatan pertanian, sumberdaya lahan pertanian memiliki banyak 

manfaat bagi manusia. Menurut Tahlim (2005) menyebutkan bahwa manfaat 

lahan pertanian bagi manusia dapat dibagi menjadi dua kategori.  
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Pertama, use values atau nilai penggunaan atau dapat pula disebut 

sebagai personal use values. Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau 

kegiatan usaha tani yang dilakukan pada sumberdaya lahan pertanian. Kedua, 

non use values dapat pula disebut sebagai intrinsic values atau manfaat 

bawaan. Berbagai manfaat yang tercipta dengan sendirinya walaupun bukan 

merupakan tujuan dari kegiatan eskploitasi dari pemilik lahan pertanian 

termasuk dalam kategori ini. 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian no 41/Permentan/OT. 

140/9/2009, lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha 

pertanian. Lahan pertanian di Indonesia terbagi menjadi berbagai jenis usaha 

pertanian, antara lain: 

1. Ladang  

Merupakan usaha pertanian yang paling primitif karena merupakan 

peralihan budaya manusia zaman dahulu yang hanya mengumpulkan hasil 

alam menjadi budaya menanam atau bertani. Pengelolaan lahan pada 

usaha ini sangat minim, tanaman yang ditanam hanya sekedar tanaman 

dengan hasil pertanian bahan pangan. 

2. Tegal pekarangan  

Tegal atau pekarangan umumnya berkembang di lahan-lahan 

kering, sistem ini dikembangkan pada masyarakat yang sudah mempunyai 

budaya menetap lama pada suatu tempat. Pengolahan lahan pada jenis 

pertanian ini rendah karena tanaman yang dikembangkan adalah tanaman 

musiman berupa kacang atau umbi-umbian serta tanaman tahunan yang 

keras. 

3. Sawah  

Sawah merupakan suatu bidang tanah yang diolah dengan teknik 

budidaya yang tinggi, terutama dalam pengolahan tanah dan air, jenis 

tanaman yang umum ditanam adalah padi dengan syarat tumbuhnya pada 

lahan yang tergenang dengan kandungan haranya tercukupi, apabila salah 

dalam mengolah maka padi dapat teracuni oleh zat-zat residu yang 

mengendap dalam tanah lumpur. 
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4. Perkebunan  

Perkebunan merupakan lahan yang ditanamani tanaman tertentu 

pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. 

Kegiatan mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil perkebunan 

tersebut membutuhkan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 

pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Perkebunan menjadi salah satu 

komoditas andalan Indonesia, perkebunan menciptakan produk-produk 

ekspor untuk kebutuhan pasar dunia seperti kopi, karet, teh, cokelat, kina, 

dan lainnya. 

Menurut Permentan (2009) menjelaskan bahwa pertanian menurut 

jenis lahannya dibagi menjadi dua, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian 

lahan kering. Lahan pertanian basah adalah lahan atau tanah jenuh dengan air, 

baik secara permanen maupun temporer sebagian atau seluruhnya yang 

tergenangi oleh lapisan air dangkal, jenis dari pertanian lahan basah yaitu 

lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak serta lahan basah tidak 

beririgasi serta lahan basah potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan 

tanaman pangan. 

Lahan kering merupakan lahan yang dapat digunakan untuk usaha 

pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya 

mengharapkan dari curah hujan atau menunggu hujan, kawasan lahan kering 

potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara 

monokultur maupun tumpeng sari, tanaman lahan kering antara lain berupa 

tanaman palawija, tamanam kacang-kacangan dan tanaman ubi-ubian.  

Lahan pertanian sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia 

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, perubahan atau alih fungsi 

lahan pertanian menjadi lahan terbangun akan berdampak besar bagi 

pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Kelurahan Munggut yang dulunya 

memiliki banyak lahan pertanian sekarang banyak yang dialih fungsikan 

untuk pembangunan perumahan, hal tersebut menjadi ancaman untuk 

ketersediaan lahan pertanian maka dari itu penelitian terkait alih fungsi lahan 
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pertanian sangat dibutuhkan untuk mengamati alih fungsi lahan pertanian 

yang terjadi di Kelurahan Munggut. 

4. Alih Fungsi Lahan (Konversi Lahan) 

Alih  fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan 

adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya 

semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap 

lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Utomo, 1992). Alih fungsi lahan 

yang dalam artianya adalah perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan, 

disebabkan oleh berbagai faktor yang secara garis besar  meliputi keperluan 

untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya 

dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik 

kedepannya. Ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan untuk pembangunan 

sangat berbanding terbalik, kebutuhan lahan untuk menunjang peningkatan 

jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian sangat tidak 

seimbang, semakin lama akan banyak lahan yang dialih fungsikan khususnya 

untuk lahan pertanian dalam beberapa kasus menunjukkan jika disuatu lokasi 

terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di 

sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. 

Perkembangan suatu wilayah kota membuat daerah disekitranya akan 

terdampak dari perkembangan wilayah tersebut, alih fungsi lahan biasanya 

terkait dengan proses perkembangan wilayah tersebut. Dapat diartikan bahwa 

alih fungsi lahan merupakan konsekuensi dari adanya perkembangan 

wilayah. Wilayah yang terdampak alih fungsi lahan menunjukkan adanya 

ketimpangan dalam penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh pihak 

kapitalis dengan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Kebijakan pemerintah menyangkut ketersediaan lahan ternyata 

sebagian tidak berpihak pada sektor pertanian, hal tersebut dapat dilihat dari 

semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 

Alih fungsi lahan pertanian merupakan dampak yang timbul dari pemenuhan 

kebutuhan akan permukiman dan industri yang tidak bertanggung jawab, 
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maka dari itu perlu dilakukan penataan ruang yang dapat 

mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu 

mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya 

buatan yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan 

pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan 

ruang. 

Berdasakan penelitian strategi pengendalian alih fungsi lahan 

pertanian oleh Direktorat Pangan dan Pertanian Kementrian Perencanaan 

Pembangunan Nasional (2016) dijelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian 

ke penggunaan lahan lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius 

terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Intensitas alih fungsi lahan 

masih sulit dikendalikan, dan sebagian besar lahan sawah yang beralih fungsi 

tersebut justru yang produktivitasnya termasuk kategori tinggi. Lahan-lahan 

tersebut adalah lahan sawah beririgasi teknis atau semi teknis dan beralokasi 

di kawasan pertanian dimana tingkat aplikasi teknologi dan kelembagaan 

penunjang pengembangan produksi padi telah maju. 

Pola alih fungsi lahan sawah dapat dipilah menjadi dua yaitu pola 

sistematis dan pola sporadik, alih fungsi lahan sawah untuk pembangunan 

kawasan industri, perkotaan, kawasan permukiman, jalan raya, komplek 

perkantoran, dan sebagainya mengakibatkan terbentuknya pola alih fungsi 

lahan yang sistematis. Lahan sawah yang beralih fungsi pada umumnya 

mencakup suatu hamparan yang cukup luas dan terkonsolidasi. Disisi lain, 

alih fungsi lahan sawah yang dilakukan sendiri oleh pemilik lahan sawah 

umumnya bersifat sporadik. Luas lahan sawah yang terkonversi kecil-kecil 

dan terpencar. Alih fungsi lahan sawah dilakukan secara langsung oleh petani 

pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya 

diawali dengan transaksi jual beli lahan sawah. Proses alih fungsi lahan sawah 

pada umumnya berlangsung cepat jika akar penyebabnya terkait dengan 

upaya pemenuhan kebutuhan sektor ekomoni lain yang menghasilkan surplus 

ekonomi (land rent) jauh lebih tinggi (misalnya untuk penbangunan kawasan 

industri, kawasan perumahan dan sebagainya) atau untuk pemenuhan 
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kebutuhan mendasar (prasarana umum yang diprogramkan pemerintah, atau 

untuk lahan tempat tinggal oleh pemilik lahan yang bersangkutan). 

Badan Pertanahan Nasional (2004) menjelaskan ada beberapa faktor 

yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-

pertanian, antara lain: 

1. Faktor Kependudukan 

Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan 

permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum 

lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan 

menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas 

kegiatan masyarakat, seperti lapangan golf, pusat perbelanjaan, jalan tol, 

tempat rekreasi dan sarana lainnya. 

2. Kebutuhan Lahan 

Kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian antara lain 

pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan 

jasa-jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya 

berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Hal ini dapat dimengerti, 

meningat lokasinya dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan 

penggunaan jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di 

sekitarnya (sub urban area). Lokasi sekitar kota yang sebelumnya 

didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi sasaran 

pengembangan kegiatan non pertananian mengingat harganya yang relatif 

murah serta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang 

seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih, dan fasilitas lainnya. Selain 

itu terdapat juga keberadaan sawah yang disebut sawah terjepit, yaitu 

sawah-sawah yang tidak terlalu luas karena daerah sekitarnya sudah 

beralih menjadi perumahan atau kawasan industri, sehingga petani pada 

lahan tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, tenaga kerja, 

dan sarana produksi lainnya yang memaksa mereka untuk mengalihkan 

atau menjual tanahnya. 
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3. Faktor Ekonomi 

Tingginya pendapatan yang diperoleh dari sewa lahan untuk sektor 

non- pertanian dibandingkan sektor pertanian membuat banyak lahan yang 

dialih fingsikan untuk lahan non-pertanian oleh pemiliknya. Rendahnya 

insentif untuk berusaha tani disebabkan oleh tingginya modal untuk 

produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan fluktuasif. 

Kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha 

atau keperluan keluarga lainnya (pendidikan, kesehatan, dan modal usaha 

non-pertanian) kebanyakan membuat petani tidak mempunyai pilihan 

selain menjual sebagian lahan pertaniannya. 

4. Degradasi Lingkungan 

Degradasi lingkungan yang kerap terjadi adalah kemarau panjang 

yang menimbulkan kekurangan air untuk pertanian terutama sawah, 

penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan yang berdampak pada 

peningkatan serangan hama tertentu akibat musnahnya predator alami dari 

hama yang ada, serta pencemaran air irigasi, rusaknya lingkungan sawah 

sekitar pantai mengakibatkan terjadinya instrusi (penyusupan) air laut ke 

dataran yang berpotensi meracuni tanaman padi. 

5. Otonomi Daerah 

Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor 

pembangunan perumahan menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih 

tinggi guna meningkatkan Pendapatan Asli Dearah (PAD), yang kurang 

memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kepentingan nasional 

yang sebenarnya penting bagi masyarakat secara keseluruhan. 

6. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (Law 

Enforcement) dari peraturan-peraturan yang ada. 

Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan lahan 

pertanian merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam penataan 

ruang wilayah, untuk itu perlu peraturan yang jelas dan kuat terkait dengan 

perlindungan lahan pertanian, hal tersebut dapat dilakukan dengan 

menetapkan kawasan-kawasan pertanian yang fungsinya untuk kawasanan 
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lindung pertanian pangan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan 

lahan pertanian meliputi perencanaan dan penetapan, pegembangan, 

penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian serta 

pemberdayaan peran masyarakat dalam perlindungan kawasan pertanian. 

Alih fingsi lahan terutama lahan pertanian menjadi lahan non-

pertanian adalah ancaman yang dialami oleh Negara Indonesia, tidak 

dipungkiri pula untuk wilayah kecil seperti Kelurahan Munggut di Kabupaten 

Madiun,. Perubahan yang sangat jelas terlihat di Kelurahan Munggut adalah 

alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan hunia rumah atau dalam skala 

besar adalah pembangunan perumahan. 

5. Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh merupakan ilmu dan seni dalam memperoleh 

informasi mengenai suatu objek, area, atau fenomena melalui analisis data 

yang diperoleh dengan alat tanpa suatu kontak langsung (Lillesand, 2008 

dalam Danoedoro, 2012). Dengan kata lain bahwa penginderaan jauh 

merupakan ilmu dan seni yang digunakan dalam menganalisa objek yang 

ada dipermukaan bumi dari jarak jauh dengan perekaman infomasinya 

dilakukan di udara menggunakan alat dan wahana. Menurut (Cambphell, 

2011) terapan penginderaan jauh mempunyai cakupan yang luas dalam 

ilmu geografi seperti terapan dalam bidang vegetasi, hidrologi, geologi, 

klimatologi, perkotaan, serta berbagai macam kajian dalam bidang ilmu 

lainnya. 

 
Gambar 1.2 Sistem Penginderaan Jauh 

                         (Sumber: Sutanto, 1994) 
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Alat yang digunakan pada umumnya merupakan alat perekam yang 

tidak berhubungan langsung dengan objek yang dikaji, alat tersebut berada 

di udara atau angkasa maka dari itu alat tersebut membutuhkan wahana 

(platform) seperti satelit, pesawat udara, balon udara, dan sebagainya 

(Cambphell, 2011). Penginderaan jauh dimulai pada saat proses perekaman 

objek yang ada di permukaan bumi, tenaga yang digunakan dalam 

penginderaan jauh adalah tenaga penghubung yang membawa data tentang 

objek ke sensor berupa bunyi, daya magnetik, gaya berat, atau 

elektromagnetik. Namun dalam penginderaan jauh hanya energi atau 

tenaga yang berupa elektromagnetik saja yang dapat digunakan. 

Teknologi penginderaan jauh mempunyai beberapa komponen dalam 

melakukan suatu perekaman informasi, komponen tersebut antara lain : 

1. Sumber tenaga 

Sumber tenaga dalam penginderaan jauh dibedakan menjadi 2, yaitu : 

a. Sumber tenaga pasif adalah sumber tenaga yang menggunakan 

sumberdaya alam berupa sinar matahari. 

b. Sumber tenaga aktif adalah sumber tenaga yang menggunakan 

tenaga buatan seperti gelombang mikro. 

2. Atmosfer  

Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber 

tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Kondisi cuaca yang berawan 

menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai permukaan bumi 

karena keberadaan awan cenderung menutupi informasi hasil rekaman. 

3. Interaksi tenaga dengan objek 

Pantulan dan energi yang diserap oleh objek yang direkam, 

memiliki nilai yang berbeda-beda pada setiap objek. Objek yang 

mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan 

objek yang daya pantulnya rendah akan terlihat gelap pada citra.  
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4. Sensor dan wahana 

a. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik 

pesawat maupun satelit. Sensor ini nantinya akan merekam informasi 

yang ada di permukaan bumi sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki 

pada tiap-tiap sensor. 

b. Wahana merupakan kendaraan/media yang digunakan  untuk 

membawa sensor untuk melakukan perekaman. Tinggi rendahnya 

wahana terbang berpengaruh terhadap hasil dari informasi yang 

terekam meliputi luasan area dan kedetailan informasi yang terekam. 

Satelit adalah salah satu wahana yang digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang suatu objek di permukaan bumi, seperti untuk mengamati 

alih fungsi pertanian dan menjadi lahan terbangun yang banyak terjadi akibat 

adanya pengembangan wilayah dan peningkatan jumlah penduduk. Data 

yang dihasilkan dari perekaman oleh satelit berupa citra, citra dapat diartikan 

sebagai gambaran yang tampak dari suatu obyek yang sedang diamati, 

sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau/sensor, baik optik, 

elektrooptik, optik-mekanik maupun elektromekanik (Achmad, 2009). Citra 

dapat dibedakan menjadi citra foto (photographic image) atau foto udara dan 

citra non foto (nonphotographic image). Citra Foto adalah gambaran suatu 

gejala di permukaan bumi sebagai hasil pemotretan dengan menggunakan 

kamera. Citra non foto biasanya diklasifikasikan berdasarkan spektrum yang 

digunakan gelombang mikro dan termal atau wahana yang digunakan. Citra 

dapat dibedakan berdasarkan resolusinya, resolusi merupakan kemampuan 

suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara 

spasial berdekatan atau secara spektral  mempunyai  kemiripan.  Menurut  

Jaya (2002  dalam Achmad, 2009) citra hasil penginderaan jauh bisa 

dibedakan berdasarkan 4 resolusi: 

1. Resolusi spasial 

Merupakan ukuran terkecil dari suatu bentuk (feature) permukaan 

bumi yang bisa dibedakan dengan bentuk permukaan disekitarnya, atau 

sesuatu yang ukurannya bisa ditentukan. Kemampuan ini memungkinkan 
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kita untuk mengidentifikasi (recognize) dan menganalisis suatu objek di 

bumi selain mendeteksi (detectable) keberadaannya. Resolusi spasial 

dapat disebut juga daya memecah detail suatu objek, resolusi spasial 

dipengaruhi oleh pixel citra, semakin banyak pixel dan ukuran pixel yang 

kecil memberikan detail yang lebih baik, karena setiap pixel akan 

mewakili informasi suatu citra. Semakin besar matrix pixel maka akan 

memberikan resolusi spasial yang lebih baik (Oktaviani dan Yarjohan, 

2016). 

2. Resolusi spektral 

Merupakan dimensi dan jumlah daerah panjang gelombang yang 

sensitif terhadap sensor. Resolusi spektral merupakan kemampuan suatu 

sistem optik-elektronik untuk membedakan informasi (objek) 

berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya, secara praktis dapat 

dikatan bahwa semakin banyak jumlah salurannya, semakin tinggi 

kemungkinannya untuk membedakan objek berdasarkan respons 

spektarlnya (Danoedoro, 2012). 

3. Resolusi radiometrik 

Merupakan ukuran sensitifitas sensor untuk membedakan aliran 

radiasi (radiation flux) yang dipantulkan atau diemisikan suatu objek oleh 

permukaan bumi. Resolusi radiomtrik merupakan kemampuan sensor 

dalam mencatat respons spektral objek, kemampuan sensor ini dikaitkan 

langsung dengan kemampuan koding (digital coding), yaitu mengubah 

intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi angka digital, 

kemampuan ini dinyatakan dalam bit (Danoedoro, 2012). 

4. Resolusi temporal 

Merupakan frekuensi suatu sistem sensor merekam suatu areal 

yang sama (revisit). Resolusi temporal merupakan kemampuan suatu 

sistem untuk merekam ulang daerah yang sama (Danoedoro, 2012). 

Rentang waktu perulangan ke asal daerah yang sama satuannya dinyakan 

dalam jam atau hari Suwargana (2013 dalam Oktaviani dan Yarjohan, 

2016). 
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Petama-tama pancaran dan pantulan energi dari benda-benda di 

permukaan bumi ditangkap oleh sistem sensor pada satelit, kemudian setelah 

itu diubah menjadi sinyal-sinyal yang selanjutnya dikirim ke stasiun bumi 

untuk seterusnya disimpan dalam bentuk data analog atau digital. Kemudian 

untuk pemanfaatan pada suatu bidang tertentu, dapat dilakukan pengolahan 

lebih lanjut terhadap data penginderaan jauh. Sejak berkembangnya 

teknologi komputer, pengolahan dan interpretasi data citra satelit secara 

digital dengan komputer banyak dilakukan di unit pengolahan data 

penginderaan jauh. Unit terakhir dari sistem penginderaan jauh adalah unit 

pengguna (users) yang memanfaatkan hasil pengolahan dan interpretasi data 

penginderaan jauh (added value) untuk suatu target disiplin ilmu tertentu 

seperti pertanian, geologi, kelautan, kehutanan  dan banyak lagi bidang 

lainnya. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dalam penelitian alih 

fungsi lahan pertanian yang ada di Kelurahan Munggut Kabupaten Madiun 

akan memudahkan dalam mengamati alih fungsi lahan secara keruangan, 

perubahan akan mudah diamati karena dengan teknologi penginderaan jauh 

kita dapat melihat perubahan yang ada dengan lebih detail tanpa harus 

mengeluarkan banyak biaya dan tenaga pendukung. 

6. Worldview-2 

Satelit Worldview-2 adalah satelit generasi terbaru dari Digitalglobe 

yang diluncurkan pada tanggal 8 Oktober 2009. Citra satelit yang dihasilkan 

memiliki resolusi spasial yang tinggi, citra satelit Worldview-2 memiliki 

resolusi spektral yang lebih lengkap dibandingkan produk citra sebelumnya. 

Resolusi spasial yang dimiliki citra satelit Worldview-2 ini lebih tinggi yaitu 

: 0.46 – 0.5  untuk citra pankromatik dan 1.84 m untuk citra multispektral. 

Citra multispektral dari Worldview-2 ini memiliki jumlah band sebanyak 8 

band, sehingga sangat memadai untuk keperluan analisis-analisis sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup,adapun gambaran dari satelit Worldview-2 dapat 

dilihat pada Gambar 1.3.  
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Gambar 1.3 Satelit Worldview-2 

 (Sumber: Digital Globe, 2010) 

Hasil dari pemotretan atau perekaman sensor pada satelit Worldview-

2 merupakan gambaran nyata dari keadaan permukaan bumi pada saat 

pemotretan dilakukan, sehingga dengan demikian bisa digunakan sebagai 

bahan acuan dalam pemetaan. Pemetaan yang dilakukan menggunakan data 

yang akurat dengan gambaran keadaan nyata dilapangan akan memberikan 

informasi yang tepat dan sangat dibutuhkan dalam rangka inventarisasi 

sumberdaya alam dan lingkungan di suatu daerah yang berguna bagi 

penyusunan program-program atau rencana pembangunan di daerah tersebut. 

Setiap penggunaan citra satelit untuk perencanaan pembangunan dan 

inventarisasi sumberdaya lahan memiliki keunggulan masing-masing tidak 

terkecuali untuk citra satelit Worldview-2. 

Terdapat beberapa keunggulan yang didapatkan pada saat menggukan 

citra satelit resolusi tinggi khususnya Worldview-2 antara lain adalah : 

1. Menyajikan detail gambar atau image yang cukup tinggi resolusi 

spasialnya untuk pembuatan peta skala besar.  

2. Memberikan kemampuan dalam mendeteksi perubahan-perubahan yang 

kecil, pemetaan dan analisis citra secara multispektral. 

3. Memiliki kemampuan dalam pengumpulan, penyimpanan dan pengiriman 

data serta waktu perekaman kembali (resolusi temporal) sangat singkat, 

sehingga update image secara keseluruhan bisa dilakukan lebih sering 

dibandingkan dengan satelit lainnya. 
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Adapun kelebihan dan spesifikasi dari Satelit WorldView-2 dapat 

dilihat pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4 Spesifikasi Satelit WorlView-2 

Peluncuran 

Tanggal : 8 Oktober 2009 

Roket Peluncur : Delta 7920 

Lokasi Peluncuran : Vandenberg Air Force Base, California 

Orbit 

Tinggi : 770 kilometer Sun synchronous, jam 10:30 am  

Descending node 

Periode orbit : 100 menit 

Masa Operasi 
>10 tahun, meliputi seluruh yang terpakai dan yang  

mengalami penyusutan (mis. bahan bakar). 

Dimensi Satelit 4.3 meter tinggi x 2.5 meter lebar, 7.1 meter lebar panel  

Bobot & Energi 
Energi surya 

Bobot : 2800 kilogram 

Sensor Bands 

3.2 kW panel surya, 100 Ahr battery 

Pankromatik 

8 Multispektral: 

4 standard colors: blue, green, red, near-IR 1 

4 new colors: coastal, yellow, red edge, near-IR 2 

Resolusi Sensor 

(GSD = Ground 

Sample Distance) 

Pankromatik : 0.46 meter GSD pada nadir 

0.52 meter GSD pada 20° off-nadir 

Multispektral: 1.84 meter GSD pada nadir 

2.08 meter GSD pada 20° off-nadir 

Dynamic Range 11-bit per pixel 

Lebar Sapuan 16.4 kilometer pada nadir 

Kapasitas 

penyimpanan 
2199 gigabit 

Perekaman per 

orbit 
524 gigabit 

Maksimal area 

terekam pada 

sekali lintas 

65.6 km x 110 km mono 

48 km x 110 km stereo 

Putaran ke 

lokasi yang sama 

1.1 hari pada 1 meter GSD atau kurang 

3.7 hari pada 20° off-nadir atau kurang (0.52 meter GSD) 

Ketelitian lokasi 

(CE 90) 

6.5m CE90, dengan perkiraan antara 4.6 s/d 10.7 meter 

CE90, di luar pengaruh terrain dan off-nadir 

2.0 m jika menggunakan registrasi titik kontrol tanah 

(Sumber: Digital Globe, 2010) 
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Berdasarkan resolusi spasial yang cukup tinggi tersebut membuat 

objek-objek seperti bangunan, jembatan, jalan serta berbagai infrastruktur 

lain dapat terlihat secara detail dan maksimal, sehingga bisa diaplikasikan 

dalam pemetaan skala besar dan dapat diaplikasikan dalam hal penyajian data 

yang memuat infrastruktur, sumberdaya alam bahkan untuk keperluan 

pengelolaan tanah (manajemen pertanahan dan identifikasi objek pajak), 

perencanaan perkotaan dan sebagainya. Adapun tampilan citra satelit 

Worldview-2 dengan komposit warna merah, hijau, biru atau yang biasa 

disebut dengan komposit warna asli atau true color dapat dilihat pada 

Gambar 1.4. 

 

Gambar 1.4 Citra WorldView-2 True Color 

(Sumber: Digital Globe, 2010) 

Berdasarkan keunggulan pada resolusi spasial yang dimiliki Citra 

Worldview-2 dengan kemampuan resolusi spasial yang bisa ditampilkan 

mencapai 0.5 m. Diharapkan dapat memudahkan dalam melakukan digitasi 

penggunaan lahan terbangun khsusnya penggunaan lahan berupa hunian 

perumahan yang semakin banyak terbangun dan menjadi ancaman terhadap 

ketersediaan lahan pertanian sebagai pendukung  penyedia kebutuhan pangan 

nasional.  

7. Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geogrfis atau SIG merupakan rangkaian sistem yang 

terdiri dari pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, atau manipulasi, analisis, 

dan visualisasi data secara spasial (keruangan) terkait dengan keadaan di 
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permukaan bumi. Sistem Informasi Geografis atau Goegraphy Information 

System adalah sebuah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk 

mengambil, menyimpan, menganalisa, dan menampilkan informasi dengan 

referensi geografis (Budianto, 2010). Secara teknis SIG mengelompokkan 

dan memanfaatkan data dari peta digital yang tersimpan dalam basis data. 

Sistem informasi geografi memiliki keunggulan dalam menggabungkan data 

antara data satu dengan data yang lainnya, serta mampu memodelkan data 

agar mudah dibaca oleh penggunanya untuk melakukan analisis secara cepat. 

Sistem informasi geografi memudahkan pembaca atau penggunanya untuk 

menampilkan data dalam bentuk peta tematik sehingga akan lebih mudah 

diserap informasinya oleh pembaca atau pengguna peta. 

Sistem informasi geografi terdiri dari beberapa data dan perangkat 

untuk melakukan pengolahan informasi yang akan ditampilkan dengan 

referensi secara spasial. Menurut (Prahasta, 2006) perangkat sistem infomasi 

geografi terdiri dari : 

1. Data masukan (Input) 

Sistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data 

spasial serta atribut dari berbagai sumber. Bertanggung jawab dalam 

mengkonversi atau mentransformasikan format-format data aslinya ke 

dalam format yang dapat digunakan oleh SIG dalam format digital. Data 

tersebut dapat  direkam (capture) secara baik dalam bentuk vektor maupun 

raster. Cara ini dapat dilakukan melalui scanning atau dari data manual ke 

digital. 

2. Data keluaran (Output) 

Sistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau 

sebagian basis data baik dalam bentuk softfile maupun hardfile. Sistem 

informasi geografi mempertimbangkan kualitas, akurasi, dan mudahnya 

penggunaan data dalam menghasilkan output yang diinginkan. Umumnya 

sistem berbasiskan vektor dapat menghasilkan peta yang berkuliatas lebih 

tinggi dari pada sistem berbasiskan raster. 
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3. Data manajemen 

Sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke 

dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, 

diperbarui, dan diubah.  

4. Data manipulasi dan analisis 

Sistem ini menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. 

SIG melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan 

informasi yang diharapkan. 

Menurut Prahasta (2009) secara rinci SIG dapat beroperasi degan 

komponen-komponen antara lain :  

1. Orang yang menjalankan sistem meliputi orang yang mengoprasikan, 

mengembangkan bahkan memperoleh manfaat dari sistem. Kategori orang 

yang menjadi bagian dari SIG beragam, misalnya operator, analis, 

pemrograman, database administrator bahkan stakeholder. 

2. Aplikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk mengolah data 

menjadi infomasi. Misalnya penjumlahan, klasifikasi, rotasi, koreksi 

geometri, query, overlay, buffer, jointtable. 

3. Data yang digunakan dalam SIG dapat berupa data grafis dan data atribut. 

a. Data posisi/kondisi/grafis/ruang/spasial, merupakan data yang 

merepresentasikan fenomena permukaan bumi/kerungan yang 

memiliki referensi (koordinat) berupa peta, foto udara, citra satelit dan 

sebagainya atau hasil dari interpretasi data-data tersebut. 

b. Data atribut/non spasial, data yang merepresantiskan aspek-aspek 

deskriptif dari fenomena yang dimodelkan. Misalnya data sensus 

penduduk, catatan survei, dan data statistik lainnya. 

4. Software adalah perangkat lunak SIG berupa program aplikasi yang 

memiliki kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis 

dan penayangan data spasial misalnya ArcView, Idrisi, ARC/INFO, 

ILWIS, MapInfo. 
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5. Hardware merupakan perangkat keras yang dibutuhkan untuk 

menjalankan sistem berupa perangkat computer, printer, scanner, digitizer, 

plotter dan perrangkat pendukung lainnya. 

Data hasil pengolahan menggunakan sistem infromasi geografi dapat 

direpresentasikan ke dalam berbagai bentuk. Menurut (Prahasta, 2006) 

menjelaskan bentuk-bentuk tersebut adalah titik, garis dan poligon. 

1. Titik adalah representasi grafis atau geometri yang paling sederhana bagi 

objek spasial. Representasi titik tidak memiliki dimensi tetapi dapat 

diidentifikasi diatas peta dan dapat ditampilkan pada layer monitor dengan 

menggunakan simbol tertentu. Data spasial titik biasanya menggambarkan 

simbol lokasi administrasi, tempat ibadah, situs bersejarah, dan 

sebagainya. 

2. Garis adalah bentuk geometri linier yang akan menghubungkan paling 

sedikit dua titik dan digunakan untuk merepresentasikan objek-objek satu 

dimensi. Data spasial yang berbentuk titik, yaitu jaringan jalan, jaringan 

sungai, kontur ketinggian, dan sebagainya. 

3. Poligon merupakan representasi dari objek-objek dua dimensi seperti 

danau, batas kota, batas tanah, dan lain-lain. Suatu polygon paling sedikit 

dibatasi oleh tiga garis yang saling terhubung diantara ketiga titik. 

Pemanfaatan sistem informasi geografi dalam penelitian 

perkembangan lahan terbangun yang membuat alih fungsi lahan pertanian 

menjadi lahan perumahan memiliki keunggulan dalam pemrosesan data citra 

satelit untuk mengamati perubahan penggunaan lahan yang terjadi di 

Kelurahan Munggut Kabupaten Madiun. Pemrosesan citra dalam digitasi 

perkembangan lahan terbangun akan lebih mudah dilakukan dengan sistem 

informasi geografi dibandingkan dengan melakukan deliniasi secara manual. 

Penyajian data yang sudah diolah ke dalam bentuk peta digital menjadi 

keunggulan dalam penyajian data alih fungsi lahan yang ada di Kelurahan 

Munggut.  
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan studi alih 

fungsi lahan adalah sebagai berikut:  

Yuniarti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Alih Fungsi Lahan 

Di Kabupaten Minahasa Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui luas 

alih fungsi lahan pertanian pada tahun 2013 hingga 2016 di Kabupaten Minahasa 

Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder 

yang didasarkan pada data publikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Minahasa Utara, analisis dilakukan secara deskriptif menggunakan tabel, 

gambar dan grafik. Data yang digunakan berupa data deret waktu (time series) 

untuk variabel luas alih fungsi lahan pertanian dari tahun 2013 hingga 2016, serta 

digunakan data penunjang seperti data pembangunan wilayah oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS). Hasil dari analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel dan 

grafik yang memuat luasan alih fungsi lahan pertanian berdasarkan Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Minahasa Utara selama tahun 

2013-2016 terus mengalami peningkatan, alih fungsi lahan tertinggi terjadi pada 

tahun 2015-2016 meningkat menjadi 28,2% dari tahun 2014-2015. 

Edwin (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kebutuhan 

Lahan Perumahan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Di 

Kabupaten Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh 

kebutuhan lahan perumahan terhadap perubahan penggunaan lahan sawah di 

Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah  deskriptif 

kuantitatif menggunakan data sekunder berupa data proyeksi penduduk, 

interpertasi citra penginderaan jauh dan analisis peta tematik. Hasil dari analisis 

tersebut ditampilkan dalam bentuk peta ketersediaan lahan perumahan dan 

pertanian sawah serta tabel perbandingan luas lahan perumahan dan lahan 

pertanian sawah Kabupaten Bantul. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

penggunaan lahan permukiman bertambah sebesar 16,9% dari tahun 2010, 

sedangkan penggunaan lahan sawah tadah hujan berkurang sebesar 15,1% dari 
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tahun 2010, dan untuk penggunaan lahan sawah tadah hujan dan tegalan masing-

masing berkurang sebesar 1,8 dan 1,2%. 

Khanifudin (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Alih 

Fungsi Lahan Pertanian Di Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, 

Kabupaten Banyumas”. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor 

dan distribusi tingkat keinginan petani untuk melalakukan alih fungsi lahan 

pertanian ke non-pertanian di Desa Ajibarang Wetan. Penelitian ini 

menggunakan metode survei dimana sample diambil dengan metode sensus, 

informasi didapatkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Hasil dari 

penelitian ini ditampilkan dengan tabel berupa informasi mengenai hubungan 

nilai sosial lahan pertanian dengan tingkat keinginan petani melakukan alih 

fungsi lahan pertanian di Desa Ajibarang Wetan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan 4 faktor yang terbukti memiliki hubungan signifikan dengan 

tingkat keinginan petani melakukan alih fungsi lahan pertanian yaitu luas lahan, 

harga lahan, nilai sosial dan persepsi terhadap kebijakan pemerintah mengenai 

alih fungsi lahan. Untuk mengetahaui persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.5. 
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Tabel 1.5 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Yuniarti, 

2017 

Alih Fungsi Lahan Di 

Kabupaten Minahasa Utara 

Mengetahui luas alih fungsi 

lahan pertanian pada tahun 

2013 hingga 2016 di 

Kabupaten Minahasa Utara 

Metode analisis data 

sekunder, analisis dilakukan 

secara deskriptif 

menggunakan tabel, gambar 

dan grafik 

Tabel dan grafik yang memuat 

luasan alih fungsi lahan pertanian 

berdasarkan Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Minahasa Utara 

Edwin,  

2017 

Pengaruh Kebutuhan Lahan 

Perumahan Terhadap 

Perubahan Penggunaan 

Lahan Pertanian Di 

Kabupaten Bantul 

Mengidentifikasi pengaruh 

kebutuhan lahan perumahan 

terhadap perubahan 

penggunaan lahan sawah di 

Kabupaten Bantul 

Metode deskriptif kuantitatif 

menggunakan data sekunder 

proyeksi penduduk, 

interpertasi citra penginderaan 

jauh dan analisis peta tematik 

Peta ketersediaan lahan perumahan 

dan pertanian sawah serta tabel 

perbandingan luas lahan perumahan 

dan lahan pertanian sawah 

Kabupaten Bantul 

Khani-

fudin, 2016 

Analisis Alih Fungsi Lahan 

Pertanian Di Desa 

Ajibarang Wetan, 

Kecamatan Ajibarang, 

Kabupaten Banyumas 

Menganalisis faktor dan 

distribusi tingkat keinginan 

petani untuk melalakukan 

alih fungsi lahan pertanian 

ke non-pertanian di Desa 

Ajibarang Wetan 

Metode survei dimana sample 

diambil dengan metode 

sensus, informasi didapatkan 

dari responden dengan 

menggunakan kuesioner 

1. Tabel mengenai hubungan nilai 

sosial lahan pertanian dengan 

tingkat keinginan petani 

melakukan alih fungsi lahan 

pertanian di Desa Ajibarang 

Wetan. 
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2. Peta distribusi tingkat keinginan 

petani melakukan alih fungsi 

lahan pertanian ke non-pertanian 

Desa Ajibarang Wetan 

Penulis, 

2018 

Analisis Alih Fungsi Lahan 

Pertanian Menjadi 

Perumahan Di Kelurahan 

Munggut Kabupaten 

Madiun Tahun 2017 

Memetakan lahan yang 

dialih fungsikan dari lahan 

pertanian menjadi lahan 

terbangun khususnya 

perumahan dan menganalisis 

persebarannya 

 

1. Peta alih funsi lahan pertanian 

menjadi lahan terbangun 

Kelurahan Munggut Kabupaten 

Madiun Tahun 2017. 

2. Analisis persebaran alih fungsi 

lahan di Kelurahan Munggut 

Kabupaten Madiun Tahun 2017 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 Kebutuhan lahan untuk pembangunan terus meningkat setiap tahun 

sedangkan ketersediaan lahannya terus mengalami penurunan. Meningkatnya 

kebutuhan lahan untuk pembangunan berdampak pada banyaknya alih fungsi lahan. 

Kegiatan pembangunan terkadang juga tidak memperhatikan  kelestarian lahan 

pertanian  yang mengakibatkan lahan pertanian setiap tahunnya terus mengalami 

penurunan, hal tersebut diikuti dengan permintaan akan ketersediaan lahan yang 

terus meningkat, pada akhirnya terjadilah fenomena alih fungsi lahan atau disebut 

juga konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian seperti 

perumahan, industry, perkantoran dan fasilitas umun lainnya untuk memenuhi 

permintaan yang ada.  

Meningkatnya kebutuhan akan hunian perumahan berdampak pada alih 

fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan yang dibangun tanpa 

memperhatikan kelestarian lahan pertanian pada suatau daerah yang umumnya 

dijadikan sebagai lumbungan pangan nasional untuk mencukupi kebutuhan pangan 

masyarakat. Berdasarkan penelitian sebelumnya alih fungsi lahan dapat diamati dan 

dikaji menggunakan citra penginderaan jauh resolusi tinggi salah satunya 

menggunakan citra worldview-2 dengan resolusi spasial mencapai 0.5m. Resolusi 

spasial yang tinggi menjadi keunggulan untuk melakukan pemetaan lahan 

perumahan yang dulu dibangun dengan mengalihfungsikan lahan pertanian yang 

ada. 

  Penelitian ini mencoba untuk mengetahui agihan alih fungsi lahan yang 

diamati dengan citra penginderaan jauh, hasil dari penelitian ini berupa peta yang 

dapat menggambarkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun berupa 

perumahan yang diamati secara time series pada tahun 2003 dan tahun 2017, serta 

menganalisis faktor perkembangan perumahan melalui wawancara yang mendalam 

dengan kepala daerah dan pengembang perumahan. 
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Gambar 1.5 Kerangka Pemikiran 
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1.7 Batasan Operasional 

1. Penggunaan lahan merupakan segala campur tangan manusia baik secara 

permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumberdaya alam 

dan sumberdaya buatan yang secara keseluruhan disebut lahan dengan tujuan 

untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik secara kebendaan maupun 

spiritual ataupun kedua-duanya (Malingreau, 1977). 

2. Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan 

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang masalah perumahan dan 

permukiman). 

3. Lahan pertanian merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan 

pertanian,  seperti bercocok tanam, perikanan, peternakan, perkebunan, 

kehutanan dan pengelolaan hasil bumi (Tahlim, 2005). 

4. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah 

perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula 

menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan 

potensi lahan itu sendiri (Utomo, 1992 dalam Handoko, 2016). 

5. Penginderaan Jauh merupakan ilmu dan seni dalam memperoleh informasi 

mengenai suatu objek, area, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh 

dengan alat tanpa suatu kontak langsung (Lillesand, 2008 dalam Danoedoro, 

2012). 

 

  


