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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagian besar Negara Indonesia merupakan wilayah 

agraris/pertanian yang mana banyak penduduknya bekerja di sektor 

pertanian sebagai mata pencaharian utama untuk menyambung hidup. 

Pada kajian ini perubahan penggunaan lahan penting untuk mengkaji 

objek yang berkaitan dengan masalah lokal bahkan masalah global yang 

banyak terjadi dari tahun ke tahun. Perubahan yang terjadi pada suatu 

daerah bahkan rata-rata dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia 

yang notabenya adalah petani. Maksud dari perubahan penggunaan lahan, 

dapat berupa lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang dapat 

mempengaruhi perkembangan suatu Kota. 

Perubahan penggunaan lahan disebabkan karena campur tangan 

dan aktivitas manusia yang dilakukan terus menerus mengikuti aliran 

siklusnya, dapat pula secara permanen yang terjadi pada sumber daya alam 

dan sumber daya buatan secara keseluruhan disatukan sebagai lahan. 

Adapun masalah yang terjadi penting untuk kita kaji masalah apa yang 

terjadi sehingga dapat menyebabkan fenomena demikian dan dapat 

mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang sehingga memiliki 

pengaruh pada kehidupan kedepanya dari waktu ke waktu Kota akan 

semakin berubah seiring berkembangnya zaman, perkembangan kota tidak 

terlepas dari pengaruh Kota besar yang lebih maju dan berkembang 

sebelumnya. Hal ini mendukung Kota yang terus mengalami 

perkembangan akan terus melakukan pemekaran wilayah guna membuat 

Kota tersebut semakin besar. Pada lingkup Kota terdapat kepadatan 

penduduk dan aktivitas ekonomi sehingga mempengaruhi budaya, 

ekonomi, politik, lingkungan, dan kondisi sosial pada kota yang terus 

mengalami perkembangan disuatu wilayah. Perubahan penggunaan lahan 

tidak lepas dari pertumbuhan dan aktivitas penduduk disuatu wilayah 
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tersebut, semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan berdampak 

pula pada perubahan penggunaan lahan. 

Kecamatan Sidorejo yang terletak di Kota Salatiga adalah daerah 

yang dikaji pada penelitian perubahan penggunaan lahan kali ini, dimana 

daerah tersebut merupakan kota perlintasan yang menghubungkan 

Kabupaten Boyolali-kota Surakarta, Kabupaten Semarang-kota Semarang, 

dan Kabupaten Magelang Kota Magelang. Kota Salatiga memiliki potensi 

berkembang yang berangsur menjadi daerah maju sehingga mempengaruhi 

pertumbuhan baik di sektor ekonomi, perdagangan, budaya, kondisi sosial 

masyarakat. 

Dampak yang ditimbulkan dari masalah penggunaan lahan di 

Kecamatan Sidorejo memicu pola perubahan penggunaan lahan secara 

signifikan yang awalnya berupa lahan kosong/sawah kini menjadi 

bangunan baik dialih fungsikan menjadi bentuk rumah, pusat perbelanjaan, 

destinasi wisata, perkantoran, dan lain-lain. Hal ini akan terus bergulir 

mengikuti pola perubahan zaman yang disebabkan karena Pertumbuhan 

penduduk terus bertambah dan di pengaruhi oleh faktor iklim, topografi, 

ketersediaan fasilitas-fasilitas, letak strategis wilayah, dan kepadatan 

penduduk. 

Data penggunaan lahan saat ini dirasakan semakin penting untuk 

mengetahui bentuk dan ketersediaan lahan yang akan datang, karena laju 

pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat penggunaan lahan pada 

daerah yang luas menjadi sangat kompleks. Penggunaan lahan yang terjadi 

saat ini menjadikan adanya suatu pertanda eksploitasi manusia terhadap 

sumberdaya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang terus mengalami peningkatan jumlah manusia. 

Metode efektif yang digunakan untuk memantau objek dan 

fenomena yang terjadi yaitu dengan menggunakan metode kualitatif 

dengan mengaitkan unsur pemetaan perubahan lahan pada daerah yang 

menjadi objek penelitian dan diterapkan, guna untuk mencegah terjadinya 

masalah ruang untuk hidup yang timbul karena kesalahan pemanfaatan 
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lahan yang dibuat oleh masyarakat. Perkembangan teknologi pengindraan 

jauh, sistem informasi geografis dan teknologi yang memiliki berbagai 

kelebihan untuk mendorong orang yang menggunakan teknik ini berbagai 

studi, termasuk untuk mendeteksi dan memantau perubahan lahan. 

Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya tidak dapat 

dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan karena pertumbuhan 

penduduk terus mengalami perubahan menjadi semakin banyak, sehingga 

menyebabkan tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan sering 

mengakibatkan benturan atas kepentingan atas penggunaan lahan serta 

terjadinya ketidak sesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana 

peruntukanya. Lahan itu bersifat terbatas dan tidak bisa ditambah kecuali 

dengan kegiatan reklamasi, keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan 

kota berkembang secara fisik kearah pinggiran kota (Lisdiyono, 2004). 

Lahan sendiri memiliki peran penting dalam tatanan kehidupan 

manusia baik dari segi sumber daya didalamnya maupun pengaruh dari 

keruangan yang memiliki potensi dalam perkembangan populasi manusia 

yang mana setiap tahunya menunjukkan angka kenaikan jumlah penduduk 

bukan hanya dalam lingkup kecil saja, karena data yang dipaparkan atau 

transparasi data kependudukan saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

populasi manusia di Kecamatan Sidorejo Salatiga terus bertambah yang 

mana hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran tetapi juga 

manusia yang melakukan migrasi yang tujuanya Salatiga dengan berbagai 

kepentingan. Penting untuk dikaji apalagi saat ini proses pertumbuhan dan 

perkembangan Kota terus melakukan proses pembangunan yang 

mengakibatkan lahan menjadi sedikit bahkan bisa dibilang kritis, mengapa 

demikian, karena awalnya lahan yang terdapat didaerah Kecamatan 

Siderejo diawal abad 20 merupakan daerah yang notabenya adalah sawah, 

tetapi saat ini perubahan yang awalnya didominasi oleh lahan pertanian 

kini menjadi lahan perkotaan yang penuh dengan bangunan bahkan 

mengurangi porsi pelebaran jalan karena bangunan yang berada di Kota 

Salatiga khususnya wilayah Kecamatan Sidorejo memiliki tingkat 
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kerapatan yang luar biasa rapat. Adapun pengaruh pertumbuhan penduduk 

dari berbagai kalangan usia yang menyebabkan timbulnya kebutuhan-

kebutuhan baru seperti fasilitas gedung sekolahan yang harus ditambah, 

kebutuhan tempat tinggal, pusat perbelanjaan yang terus berkembang, 

restoran, berdirinya (toko kelontong, mini market, dan super market) yang 

semua hal ini membuat lahan di daerah tersebut semakin kritis dan minim 

dikarenakan pengaruh perkembangan Kota tersebut. Permasalahan ini 

melibatkan kondisi geografi kota yang terus mengalami perubahan baik 

dari perubahan non fisik (sosial) dan perubahan fisik yang berdampak 

menimbulkan masalah menjadi sangat kompleks, maka dari itu diperlukan 

informasi data wilayah yang diteliti untuk mengetahui permasalahan yang 

terjadi sehingga dapat memberikan solusi bagaimana mengatasi 

permasalahan yang ada di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. 

Jumlah penduduk di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada tahun 

2012 dan 2018 tergolong padat karena jumlahnya meningkat sebanyak 9% 

yang tersebar di 6 kelurahan dengan luas daerah 1.624,720 na. Ketinggian 

wilayah ini berada antara 450-825 mdpl. Secara geografis letak Kecamatan 

Sidorejo berada disebelah utara Kota Salatiga. Kecamatan Sidorejo juga 

berperan sebagai penghubung antara Kota Salatiga dengan Kabupaten 

Semarang karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang. Kecamatan Sidorejo memiliki peran 

sebagai penghubung atau perlintasan yang menghubungkan Kabupaten 

Semarang dengan Kota Salatiga karena wilayah ini dilintasi jalan provinsi 

sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah 

Sidorejo terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun seperti halnya 

penambahan fasilitas-fasilitas, contohnya fasilitas fisik yang 

mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi di Kecamatan Sidorejo 

Kota Salatiga. 

Daerah yang terus dibangun dan semakin berkembang ini secara 

otomatis berubah dikarenakan peningkatan penggunaan lahan semakin 

meningkat untuk kebutuhan non pertanian. Artinya alih fungsi lahan 
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terjadi karena kebutuhan pembangunan wilayah yang tadinya berwujud 

lahan kosong maupun pertanian berubah menjadi bangunan permanen 

maupun semi permanen sehingga mengakibatkan berkurangnya lahan 

terbuka yang dialihkan menjadi berbagai macam kebutuhan non pertanian 

seperti dibangunya pemukiman, home industri, pusat perbelanjaan baik 

dalam bentuk pasar besar maupun mini market berdampak pada perubahan 

lahan terus dilakukan sehingga nantinya berdampak pada kekritisan lahan 

yang terjadi Kecamatan Sidorejo. Berikut ini adalah tabel perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga tahun 2012 dan 

2018. 
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Tabel 1. Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Sidorejo 2012 dan 2018 

No Kelurahan 
2012 2018 

Sawah 
(ha) 

Pekarangan 
Tegalan 

(ha) 
Jumlah 

Sawah 
(ha) 

Pekarangan 
Tegalan 

(ha) 
Jumlah 

1 Pulutan 131,19 97,28 2,96 231,96 130,21 98,50 2,71 231,46 
2 Blotongan 76,26 161,31 166,23 403,87 74,64 171,68 157,47 403,79 
3 Sidorejo Lor 31,76 155,26 66,23 253,25 31,49 157,13 64,68 253,03 
4 Salatiga 20,80 175,02 1,41 197,23 20,24 176,47 0,52 197,23 
5 Bugel 48,45 229,63 12,57 290,65 48,04 230,66 11,92 290,62 
6 Kauman Kidul 74,83 88,56 28,34 191,73 73,40 90,20 28,15 191,75 

Jumlah 383,29 907,02 277,78 1.568,69 378,02 924,64 265,45 1.568,45 
Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka 2012 dan 2018

6 
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Dalam melakukan penelitian ini penulis mengacu pada proses 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yang 

berjudul ”Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan 

Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2012 Dan 2018” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang terdapat pada latar belakang ini menjelaskan 

tentang objek penelitian yang dirumuskan sebagai berikut; 

1. Bagaimana persebaran perubahan penggunaan lahan yang terjadi di 

Kecamatan Sidorejo pada tahun 2012 dan 2018? 

2. Apakah pertumbuhan penduduk berpengaruh pada proses perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Sidorejo 2012 dan 2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini mengaitkan permasalahan diatas sebagai 

berikut; 

1. Mengetahui persebaran perubahan penggunaan lahan tahun 2012 dan 

2018 yang terjadi pada objek penelitian salah satunya menggunakan 

teknik overlay. 

2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Sidorejo. 

  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berikut ini adalah kegunaan dilakukanya penelitian; 

1. Menjadi salah satu persyaratan akademik yang harus dikerjakan untuk 

mencapai tingkat sarjana Strata-1 Fakultas Geografi Universitas 

Muhammadiyah  Surakarta. 

2. Harapanya dengan dilakukan penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan 

pertimbangan bagi instansi terkait khususnya pemerintahan Kota 

Salatiga dalam membangun Daerahnya. 
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3. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan tentang 

pengembangan rancangan tata ruang wilayah (RTRW) dengan tertata 

secara baik dan optimal. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Perubahan penggunaan lahan adalah sebuah perubahan yang 

berdampak pada struktur tatanan hidup pada masyarakat yang terbagi 

menjadi dua hal yang berlawanan seperti, dampak yang dihasilkan 

secara langsung dan tidak langsung, positif dan negatif (Yunus, 

1980). Dengan pendekatan tertentu kita dapat mempelajari proses 

terjadinya perubahan penggunaan lahan, dan juga pada ilmu geografi 

terpadu (Integrated Geography) dengan melakukan pendekatan dan 

memecahkan masalah geografi yang diungkapkan beberapa analisis 

seperti berikut ini. 

1. Analisis spasial atau keruangan yang dilakukan untuk mempelajari 

situasi lokasi pada daerah penelitian, Sehingga dapat diketahui 

sifat dan karakter lapangan, hal ini bertujuan untuk memahami 

penyebaran penggunaan ruang agar mempermudah 

merencanakan tata ruang. 

2. Analisis ekologi bertujuan untuk melakukan pendekatan yang 

melibatkan dua unsur yang berinteraksi yaitu lingkungan dan 

organisme hidup. 

3. Analisis kompleks wilayah berarti menggabungkan antara analisis 

spasial dan analisis ekologi. 

Pola struktural dan pemanfaatan ruang yang direncanakan 

pada tata ruang, harus mengetahui unsur-unsur pembentuk rona yang 

terdapat pada lingkungan, sosial, buatan. Fenomena ini saling 

memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sehingga tata 

ruang terbentuk meliputi pusat pelayanan seperti fasilitas yang 

tersedia. Pemanfaatan ruang berdasarkan polanya menggambarkan 
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suatu ukuran, karakter, dan fungsi baik dilihat dari kegiatan alam 

maupun kegiatan manusia seperti pola persebaran lingkungan, 

pertanian, masyarakat, pedesaan, perkotaan yang tidak lepas dari 

campur tangan manusia yang mempengaruhi sumberdaya yang 

terdapat pada lokasi baik sumber daya buatan, sumberdaya manusia, 

maupun sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan manusia 

(Ritohardoyo, 1989). 

Perbedaan kebutuhan manusia mempengaruhi perubahan 

lahan berdasarkan kebutuhanya. Dalam argumentasi yang dijelaskan 

oleh Wadji Kamal (1987) memaparkan tentang perubahan 

penggunaan lahan, yang dimaksud dalam perubahan penggunaan 

lahan mengalami perubahan dari bentuk semula atau disebut juga 

alih fungsi. Pada awalnya lahan tersebut berbentuk sawah menjadi 

lahan yang dipenuhi bangunan baik berupa sekolah, rumah, fasilitas 

pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan segala bidang usaha non 

pertanian. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan ini adalah penduduk yang terus mengalami peningkatan jumlah 

angka kelahiran terus bertambah dari tahun-ketahun sehingga secara 

otomatis lahan yang tersedia akan berubah, tidak hanya itu 

permasalahan perubahan penggunaan lahan terjadi karena tidak 

sedikit yang mengalami migrasi dengan tujuan wilayah Kecamatan 

Sidorejo. 

Dalam buku yang ditulis oleh Agus Irawan 2011 menjelaskan 

tentang teori yang berasal dari (Berlaw & Nelson 2001) buku ini 

menjelaskan tentang sentrifugas dan sentripetal atau dapat disebut 

juga dengan kekuatan dinamis, yang mana tata guna lahan pada suatu 

wilayah akan terpengaruh pada perubahan yang dilakukan karena 

adanya aktifitas manusia. Gerakan penduduk yang mempengaruhi 

tata guna lahan suatu wilayah dan berasal dari luar wilayah penelitian 

disebut juga dengan kekuatan sentripetal (Rural Area/Urban 

Pheripheri) yang mana Kota sebagai tujuanya. Pada pusat Kota atau 
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pusat keramaian yang membutuhkan sumberdaya lahan menjadi 

terbatas sehingga mengakibatkan manusia beralih dan mencari lokasi 

dipinggiran Kota. Hal itu dilakukan karena wilayah pinggiran Kota 

masih memiliki sumberdaya lahan yang masih luas dan selisih harga 

juga menjadi salah satu faktor pendorong masalah ini. 

McNeil (2000) menjelaskan tentang beberapa faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan, seperti pengaruh dari 

kondisi ekonomi, budaya, politik, dan demografi. Berikut ini adalah 

keterkaitan 4 faktor tersebut. 

1. Aspek Ekonomi 

Ekonomi memiliki peranan penting tentang terjadinya 

proses perubahan penggunaan lahan yang dipengaruhi banyak 

faktor termasuk pembangunan wilayah industri baik rumahan 

maupun industri besar. Hal ini lambat laun akan memperlihatkan 

perubahan penggunaan lahan sangat jelas seperti pembangunan 

jalan, peningkatan sarana dan prasarana terutama kebutuhan 

tempat tinggal, transportasi, yang senantiasa harus ditingkatkan 

karena seperti yang kita ketahui angka kelahiran terus mengalami 

peningkatan pertahunya ditambah lagi pendatang yang berasal 

dari luar daerah baik akan menetap atau tidak. Faktor industri 

juga memiliki andil besar dalam proses penggunaan lahan dan 

menyokong ekonomi kedepanya. Karena secara otomatis harus 

menerima keadaan kemajuan peradaban ekonomi yang terus 

berkembang menjadi maju. 

2. Aspek Budaya 

Aspek budaya juga memiliki sumbangsih dalam 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Semakin kedepan 

aka nada masanya zaman silih berganti menjadi lebih maju 

sehingga mendorong cara berfikir manusia terus berkembang 

maju dan akan menciptakan sebab/akibat kedepanya. Contohnya 

aspek budaya dan aspek sosial akan mengalami perubahan pola 
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dan cara interaksi antar manusia dimasa yang akan datang. 

Camadian environmental assessment research council pada 

tahun 1985 dalam penelitianya memaparkan akibat dari 

perubahan zaman yang mempengaruhi sosial budaya masyarakat 

seperti berikut ini. 

a. Perubahan yang dilakukan pada sektor kelembagaan 

b. Kebiasaan masyarakat atau tradisi 

c. Nilai masyarakat 

d. Nilai hidup 

3.  Aspek politik  

Aspek politik dipengaruhi dan dikendalikan oleh oleh 

kebijakan-kebijakan pemerintah setempat hingga mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan. Adapun peraturan yang ditetapkan 

pada undang-undang lingkungan dan memiliki peranan penting 

dalam susunan atau struktur tata ruang wilayah. Politik juga 

mempengaruhi porsi penggunaan lahan yang sudah ditetapkan 

dan diukur atas kuasa pemerintah setempat. 

4. Aspek demografi 

Demografi sendiri mempelajari ilmu tentang statistik 

matematika, perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu 

dan mempelajari distribusi penduduk berdasarkan komposisinya. 

Demografi tidak lepas dari yang namanya komponen kelahiran, 

kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Akibat dari 

pertumbuhan jumlah penduduk dan kedepannya semakin banyak 

akan melahirkan masalah pola perubahan penggunaan lahan, 

karena pada suatu daerah yang sudah memiliki batas wilayah 

masing-masing tidak dapat mengalami pertambahan lahan maka 

dari itu permukiman semakin banyak. Rasio perbandingan antara 

lahan dan manusia akan semakin besar yang disebabkan 

peningkatan jumlah penduduk, sehingga banyak kemungkinan 

yang terjadi dimasa yang akan datang.  Perbandingan antara 
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jumlah orang dan lahan dapat dilihat dari rasio perbandingan 

antara kedua elemen tersebut. Yang harus mengalami perubahan 

kondisi dari berbagai segi seperti pengaruhnya pada perubahan 

lahan yang awalnya lahan fungsi utama menjadi fungsi 

pendukung seperti lahan kebun menjadi area pusat pendidikan 

(sekolah). 

Penggunaan lahan sangat berpengaruh pada kondisi 

lingkungan karna memiliki hubungan dan sifat saling bergantung 

antara aspek wilayah dengan penggunaan lahan. Dua hal yang saling 

berkaitan ini ditunjukan untuk melakukan pengaplikasian untuk 

melakukan konservasipada lahan dan kedepannya sebagai acuan 

untuk melakukan rencana pengembangan wilayah. Dampak negatif 

dari penggunaan lahan yang tidak melestarikan sumber daya dapat 

berakibat perubahan secara langsung dan tidak langsung. Jumlah dan 

aktifitas hidup dan memiliki dampak pada penggunaan lahan yang 

mana hal ini berpotensi mengurangi luas lahan untuk memproduksi 

lahan pangan (padi), tetapi dari problematika ini ada pula dampak 

positifnya seperti, pola berpikir manusia akan semakin maju 

menghadapi masalah ini. Contohnya pada awalnya dengan lahan 

yang luas produksi pangan melimpah walau hanya panen satu tahun 

sekali, teteapi ketika perubahan lahan gencar terjadi maka menuntut 

dan memaksa pikiran manusia kedepannya akan dapat memproduksi 

bahan pangan walaupun sumberdaya lahan semakin sempit. 

Adapun perubahan yang terjadi secara vertikal dan horizontal 

seperti perubahaan permukiman yang ditinju dari segi kualitas dan 

kuantitas yang diakibatkan dari berbagai faktor yang mengalami 

perubahan. Faktor pertumbuhan penduduk yang terus mengalami 

pertumbuhan mengakibatkan berubahnya penggunaan lahan karena 

adanya tuntutan untuk kelayakan tempat bermukim, walaupun 

melakukan konservasi terkait ketersediaan lahan yang tepat untuk 

fasilitas penunjang kegiatanya manusia terutama dalam usaha. 
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Mengenai pembangunan fisik yang lambat laun akan menjadi pesat 

yang dilakukan pemerintah dan swasta, yang mana pada dasarnya 

membutuhkan lahan berdasarkan porsinya. 

Jadi ketika harus ditambahkan bangunan demi memenuhi 

kebutuhan hidup manusia maka yang terjadi yaitu lahan secara 

otomatis beralih fungsi dari bentuk awalnya. Begitu juga dengan 

terbentuknya pemukiman baru yang berpusat di dalam dan luar kota 

yang dilakukan pengadaan perumahan Nasional. Perubahan real 

estate dan permukiman yang terus mengalami peningkatan, hal ini 

juga mengakibatkan kebutuhan lahan juga meningkat. Ketersedian 

lahan bagi permukiman khususnya didaerah perkotaan sangat 

terbatas berakibat pada perluasan pinggir Kota bahkan desa yang 

agak jauh dari Kota (Anna, 1996). 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

1. Agus Irawan Budi Santoso (2001) melakukan penelitian yang 

berjudul perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Klaten 

Selatan 1988-1998. Tujuannya untuk mengetahui variasi 

perubahan penggunaan lahan dan mengevaluasi kesesuaian 

penggunaan lahan pada tahun 1988-1998 dengan 

RUTRK/RUTD. Data  skunder yang diolah menjadi data peta 

penggunaan lahan pada tahun 1889-1998, peta jaringan, peta 

monografi Kecamatan yang menghasilkan penelitian sebagai 

berikut: 

a. Perubahan penggunaan lahan terbesar terjadi pada lahan 

perumahan yang mengalami perubahan dan pertumbuhan 

sehingga mengakibatkan lahan pertanian berkurang 

sedangkan lahan yang diperuntukan perdagangan dan industri 

terus bertambah. 

b. Terjadinya proses perubahan lahan karena adanya pengaruh 

tingkat aksesbilitas yang berarti semakin tinggi 
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aksesbilitasnya maka akan semakin tinggi pula tingkat 

perubahan lahan yang terjadi. 

c. Terjadinya penyimpangan dari lahan yang diperuntukan 

untuk lahan perdagangan megalami penyimpangan dari 

penggunaan lahan perumahan. 

2. Ajeng Rita Fitriani (2012) dengan judul Perubahan Penggunaan 

Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian di Jalan Lingkar Sragen 

Tahun 1994-2010, dan hasil dari penelitian itu sebagai berikut: 

a. Peta perubahan penggunaan lahan. 

b. Tabel perhitungan perubahan lahan. 

c. Peta kesesuaian penggunaan lahan. 

3. Mohammad Dahlan (2001) Perubahan Penggunaan Lahan di 

Kecamatan Kramat Tahun 1993-1999 dan Berkaitan Dengan 

Rencana Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 

1993-2015, dan hasil penelitian ini sebagai berikut: 

Perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian 

seluas 120,606 ha. Perubahan drastis di munjung agung, kramat dan 

kelurahan Dampyak. 

1. Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kramat mengarah 

sejajar dengan jalur jalan pantura tegal-pemalang. 

2. Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kramat sesuai 

rencana umum tata ruang Daerah Kabupaten Tegal untuk 

perumahan dan perusahaan, dan terjadi penyimpangan 

perencanaan jasa. 

Penelitian yang akan dilakukan Mas Said Hidayat (2019) 

dengan judul perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sidorejo 

Kota Salatiga tahun 2012 dan 2018 yang bertujuan mengkaji lebih 

dalam tentang masalah penggunaan lahan di Kecamatan Sidorejo dan 

meneliti masalah yang berkaitan dengan perubahan penggunaan 

lahan guna untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 

kondisi daerah penelitian, data skunder dan analisis peta digunakan 
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sebagai metode penelitian kali ini, dan data peta sendiri 

menggunakan peta penggunaan lahan 2012 dan 2018, didukung juga 

dengan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Salatiga 

yang mana kita saring data apa saja yang digunakan untuk 

menganalisis proses perubahan lahan yang terjadi di Kecamatan 

Sidorejo. Hasil akhir dari penelitian perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Sidorejo tahun 2012 dan 2018. Dapat mengkaji, 

menelaah, dan menganalisis persebaran yang terjadi di Kecamatan 

Sidorejo seperti persebaran bangunan yang mengikuti jalan, 

persebaran pemukiman yang mendekati fasilitas umum dan 

keramaian contohnya diarea pasar, yang paling dominan mengalami 

perubahan penggunaan lahan didaerah ini adalah area persawahan 

menjadi pemukiman dan diikuti dengan perubahan lainya seperti 

sekolahan, puskesmas, dan bangunan lain sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Adapun faktor lain yang berkontribusi pada perubahan 

penggunaan lahan seperti halnya faktor fisik dan faktor non fisik. 

Faktor fisik sendiri mengarah pada lokasi dan letak, aksesbilitas, luas 

lahan, sarana dan prasarana, sedangkan faktor non fisik dipengaruhi 

kondisi demografinya. 

Pada penelitian kali ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

sebelumnya dalam hal data yaitu menganalisis data skunder yang 

telah tersedia dan melakukan observasi lapangan sehingga sama-

sama menghasilkan beberapa peta yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Adapun perbedaan hasil penelitian yang terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan saat ini, yang mana peneliti menggunakan 

perhitungan korelasi product moment yang menghubungkan antara 

variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. Berikut ini adalah tabel 

ringkasan penelitian sebelumnya. 
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Tabel 2. Ringkasan Penelitian Sebelunya 

Nama 
(Tahun) 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Agus 
Irawan 
Budi 

Santoso 
(2001) 

Perubahan 
Penggunaan 
Lahan Di 
Kecamatan 
Klaten Selatan 
Kabupaten 
Klaten 

1. Mengetahui 
fariasi agihan 
keruangan dan 
perubahan lahan. 

2. Mengetahui 
kesesuaian lahan 
tahun 1988-1998 
dengan 
RUTRK/RUTRD 

Analisis data 
skunder, 
kualitatif 
dan 
kuantitatif 

1. Perubahan penggunaan 
lahan dipengaruhi oleh 
tingkat aksesbilitas. 

2. Perubahan penggunaan 
lahan yang mana lahan 
pertanian berkurang 
35.015 ha lahan 
pemukiman bertambah 
1.000 ha perdagangan 
bertambah 0,910 ha 
industri bertambah 0,540 
ha. 

Ajeng 
Rita 

Fitriani 
(2012) 

Perubahan 
Penggunaan 
Lahan 
Pertanian 
Menjadi Non 
Pertanian di 
Jalan Lingkar 
Sragen Tahun 
1994-2010 

1. Mengetahui 
besarnya 
perubahan 
penggunaan 
lahan. 

2. Mengetahui 
kesesuaian 
penggunaan lahan 
dengan RTRW 

Analisis data 
skunder dan 
Data Primer 

1. Peta perubahan 
penggunaan lahan. 

2. Tabel perhitungan 
perubahan lahan. 

3. Peta kesesuaian 
penggunaan lahan. 

 

Moh 
Dahlan 
(2001) 

Perubahan 
Penggunaan 
Lahan di 
Kecamatan 
Kramat Tahun 
1993-1999 
dan Kaitanya 
Dengan 
Rencana 
Rencana Tata 
Ruang Daerah 
Kabupaten 
Tegal Tahun 
1993-2015 

1. Mengetahui 
karakteristik 
penggunaan lahan 
di kecamatan 
kramat. 

2. Mengetahui 
bentuk dan jenis 
penggunaan 
lahan. 
Mengetahui pola 
persebaran 
penggunaan lahan 
dengan rencana 
umum tata ruang 
daerah. 

Analisis data 
skunder dan 
observasi 
lapangan 

1. Perubahan penggunaan 
lahan pertanian ke non 
pertanian seluas 120,606 
ha. Perubahan drastis di 
munjung agung, kramat 
dan kelurahan dampyak. 

2. Perubahan penggunaan 
lahan di kecamatan kramat 
mengarah sejajar dengan 
jalur jalan pantura tegal-
pemalang. 

3. Perubahan penggunaan 
lahan di kecamatan kramat 
sesuai rencana umum tata 
ruang daerah kabupaten 
tegal untuk perumahan dan 
perusahaan, dan terjadi 
penyimpangan 
perencanaan jasa. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Perubahan penggunaan lahan dapat diartikan juga sebagai peralihan 

fungsi lahan yang semulanya dari bentuk awal menjadi bentuk tertentu 

tergantung kebutuhan manusia, kedepanya dengan memandang peradaban 

manusia yang semakin maju dengan mengikuti alur perkembangan maka 

kebutuhan yang dialami akan semakin banyak bahkan semakin tinggi. 

Permasalahanya adalah lahan yang letaknya diarea padat perkotaan akan 

semakin sempit dan lambat laun tidak ada lagi lahan kosong sehingga 

mendorong pemerintah yang memiliki wewenang, kuasa dan kekuatan 

politik mensiasati permasalahan ini dengan cara kedepanya memanfaatkan 

Daerah pinggiran Kota sebagai sarana dan solusi kedepanya menghadapi 

kekritisan lahan yang sudah terjadi pada Area perkotaan. Perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi pada pinggiran Kota tidak dapat dihindari 

dan kondisi ini pasti akan terjadi jika kita lihat dari faktor penduduk yang 

terus bertambah pada daerah penelitian, karena hal ini yang mendasari 

daerah perkotaan terus mengalami perkembangan. bila dikaji masalah ini 

secara mendalam tentang kelangsungan hidup kedepan masyarakat Sidorejo 

yang akan membutuhkan lahan guna untuk tempat tinggal untuk menunjang 

kebutuhan yang menunjang kelangsungan hidupnya. 

Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan 

dan mempengaruhi alih fungsi lahan yaitu faktor ekonomi yang terus 

bergulir mengalami peningkatan setiap tahunya dan pergerakan ekonomi 

bergerak secara fleksibel mengikuti jumlah penduduk yang semakin 

meningkat. Pada masa yang akan datang secara otomatis akan 

mempengaruhi lahan yang semulanya berwujud non banguna menjadi 

banguna sehingga turut andil dalam perubahan penggunaan lahan. Tidak 

hanya itu seperti fasilitas penunjang yang diperuntukkan menunjang 

kebutuhan manusia akan bertambah pula mengikuti jumlah dan kepadatan 

penduduk masing-masing wilayah. 

Untuk memperoleh sebuah informasi dan data dari suatu objek yang 

terdapat dimuka bumi yaitu menggunakan pengindraan jauh melalui citra 
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Quickbird. Pengindraan jauh juga berperan sebagai media yang membantu 

mempermudah dalam proses penelitian perubahan penggunaan lahan, ada 

pula alat yang digunakan mengolah data spasial dan data atribut yaitu 

dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS). 

Mengidentifikasi permasalahan pada faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk baik dari kelahiran maupun migrasi mengakibatkan 

jumlah penduduk semakin padat sehingga terjadi perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Sidorejo mengalami perubahan mengikuti alur 

perkembanganya secara fleksibel. Dampak yang timbul dimasa yang akan 

datang tidak dapat ditolak terutama dalam hal penyempitan lahan pertanian 

dan lahan terbuka yang semulanya non bangunan. Masalah ini disebabkan 

karena adanya efek dari peningkatan jumlah penduduk yang berperan besar 

dalam perubahan kondisi fisik maupun non fisik yang terdapat di Daerah 

penelitian. 

 

1.7 Batasan Operasional 

Analisis adalah aktifitas yang dilakukan guna mengetahui kriteria 

masalah yang terjadi sehingga dapat digolongkan dan ditafsirkan berdasarkan 

maknanya. yang nantinya dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi dan 

dihubungkan antara satu dengan yang lain. 

Aksesbilitas berperan sebagai sarana untuk membantu pergerakan 

yang berkaitan dengan jarak dan jangkauan. 

Karakteristik daerah yang menunjukkan cirri-ciri kenampakan suatu 

daerah (Irawan, 2001). 

Kota adalah pusat keramaian yang memiliki fisik terlihat pada sistem 

infrastuktur jalan, daerah, hunian yang terbagi antar blok-blok dan bangunan-

bangunan individual (Yunus, 1997) 

Lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang mendukung 

kehidupan manusia karena terdiri dari manusia sendiri, hewan, tumbuhan 

yang termasuk lingkungan biotik sedangkan iklim, tanah, air, topografi, relief 

termasuk lingkungan fisik. 
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Tanah adalah bagian tubuh alam yang menduduki dan mendominasi 

sebagian besar permukaan bumi yang berperan sebagai penumbuh tanaman 

dan memiliki sifat sebagai induk relief tertentu selama jangka waktu tertentu 

pula (Darmawijaya, 1980) 

Penggunaan lahan adalah hasil dari karya campur tangan manusia 

baik bersifat sementara maupun bersifat permanen. Pada intinya sumberdaya 

alam dikonfrensi menjadi sumberdaya buatan salah satunya yaitu lahan yang 

menyangkut kebutuhan manusia berdasarkan fungsinya. 

Perubahan penggunaan lahan adalah perubahan yang akan terus 

terjadi pada lingkungan masyarakat pada setiap penggunaanya (Dalam 

Jumlah Luas). Baik dilakukan individu, kelompok, dan pihak lain yang 

bermaksud memanfaatkan lahan untuk kepentingan sosial dan ekonomi. 

Peta adalah gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam alat 

peraga secara fisik dapat berupa peta topografi, citra, foto udara, globe 

(Alfandi, 2001) 

Tata ruang adalah wujud struktur pemanfaatan ruang suatu wilayah 

yang direncanakan yang menunjukkan adanya tingkatan dan keterkaitan 

pemanfaatan tata ruang serta menyerasikan tata guna tanah, air, angkasa, dan 

sumber lain (BAPEDDA, 2001). 
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Tabel 3. Peta Administrasi Kecamatan Sidorejo 2019 

 


