
ANALISIS SPASIAL KESESUAIAN LAHAN UNTUK LOKASI 

PEMUKIMAN DI KECAMATAN JATIYOSO  KABUPATEN 

KARANGANYAR TAHUN 2019 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 

I pada Jurusan Geografi Fakultas Geografi 
 
 

Oleh: 

SINAR BULAN 
 

E100150071 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI GEOGRAFI 

FAKULTAS GEOGRAFI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

i 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

ANALISIS KESESUAIAN LAHAN UNTUK LOKASI PEMUKIMAN DI 

KECAMATAN JATIYOSO  KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

 

 

 

 

oleh: 

 

 

 

 

SINAR BULAN 
 

E100150071 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

DR. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si 



 

ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

ANALISIS KESESUAIAN LAHAN UNTUK LOKASI PEMUKIMAN DI 

KECAMATAN JATIYOSO  KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Oleh 

SINAR BULAN 

E100150071 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari             ,      Januari  2020 

dan telah dinyatakan memenuhi syarat 

 

Dewan Penguji: 

1 Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si   (………………....) 

(Ketua Dewan Penguji) 

2. Ir. Taryono, M.Sc (…………………) 

 (Anggota I Dewan Penguji)  

3. Drs. Yuli Priyana, M.Si (…………………) 

 (Anggota II Dewan Penguji)  

 

 

Dekan, 

 

 

 

Drs. Yuli Priyana, M.Si 

NIK.573 



 

iii 
 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 

 

 

 

 

Surakarta, 25 Desember 2020 

 

Penulis 

Sinar Bulan 

 

 

E100150071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

ANALISIS KESESUAIAN LAHAN UNTUK LOKASI PEMUKIMAN DI 

KECAMATAN JATIYOSO  KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 

Abstrakv 

Pertumbuhan pendukduk Indonesia dari tahun ketahunya mengalami peningkatan. 

Bertambahnya jumlah penduduk juga mengakibatkan bertambahnya lahan yang di gunakan 

sebagai lokasi pemukiman. Bertambahnya lokasi pemukiman sering kali tidak melihat dari 

karakteristik lahan yang ada, sehingga timbulah masalah masalah yang akan terjadi. Masalah 

yang terjadi seperti terkenanya bencana longsor akibat lokasi yang tidak sesuai. Pemilihan 

lokasi yang sesuai mengacu pada karakteristik lahanyang ada. Sumberdaya lahan yang ada di 

lihat dari kesesuain lahan kususnya untuk lokasi pemukiman. Perlunya meneliti tentang 

kesesuaian lahan untuk lokasi pemukiman. Tujuan dari penelitian ialah untuk menganalisis 

agihan kelas kesesuaian lahan di Kecamatan Jatiyoso dan untuk menganalisis faktor 

pembatas kesesuaian lahan untuk lokasi pemukiman di Kecamatan Jatiyoso. Metode yang di 

gunakan pada penelitian ini dengan menggunakan metode survei, untuk  pengambilan sampel 

dengan stratified sampling, dan pengumpulan data dengan metode observasi, serta metode 

analisi menggunakan bobot nilai skoring dari setiap parameter.  

Hasil penilitian yang ada didapatkan kelas kesesuaian lahan di Kecamatan jatiyoso memiliki 

2 kelas kesesuaian kelas II (Sesuai dengan kondisi lahan, sesuai untuk permukiman 

dengan sedikit faktor penghambat) dan kesesuaian kelas III yang semuanaya tersebar 

pada setiap desa di Kecamatan Jatiyoso.faktor pembatas yang paling dominan ialah 

kedalaman tanah, drainase tanah, bahaya longsor, erosi, kekuatan batuan dan pelapukan 

batuan. 

 

Kata kunci: Kesesuaian lahan, Pemukiman, Pembatas, Kecamatan Jatiyoso 

Abstract 

The growth of Indonesian residents over the past year has increased. The increase in 

population also resulted in an increase in land that is used as a residential location. Increasing 

locations of settlers often do not see the characteristics of existing land characteristics, so 

problems arise that will occur. The choice of suitable location refers to the characteristics of 

the land and its natural resources. Existing land resources can be seen from the suitability of 

the specific land for the location of the settlement. So the need to examine the suitability of 

land for residential locations. The purpose of the study was to analyze the distribution of land 

suitability classes in Jatiyoso District and to analyze the land suitability limiting factors for 

settlement locations in Jatiyoso District. The method used in this study using the survey 

method, for sampling with stratified sampling, and data collection by observation method, 

and the analytical method uses the weighting of the scoring value of each meter. 

The results of the research show that land suitability classes in Jatiyoso sub-district have 2 

class II suitability classes (according to land conditions, suitable for settlements with few 

inhibiting factors) and class III suitability, which are all spread out in every village in 

Jatiyoso District. The most dominant limiting factor is the depth of the soil, soil drainage, 

landslide danger, erosion, rock strength and rock weathering 

Keywords: Land suitability, settlement, Delimiter,  Jatiyoso District 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan penduduk indonesia dari tahun ketahunya mengalami peningkatan. 

Bertambahnyaa jumlah penduduk juga mengakibatkan bertambahnyaalahan yang di gunakan 
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sebagai lokasi pemukiman. Bertambahnya lokasi pemukimannsering kali tidak melihat dari 

karakteristik lahan yang ada, sehingga timbulah masalah masalah yang akan terjadi. 

Pemilihan lokasi yang sesuai mengacu pada karakteristik lahan dan sumberdaya lahnnya. 

Pemilihan lokasi permukiman yang tepat untuk permukiman mempunyai arti penting dalam 

aspek keruangan, karena ini akan menentukan keawetan bangunan, nilai ekonomis dan 

dampak permukiman terhadap lingkungan disekitarnya (Sutikno, 1982) pemilihan lokasi 

lakukan dengan  melikat kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu 

bidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Sedangkan klasifikasi kesesusaian lahan 

adalah perbandingan (matching) antara kualitas lahan dengan persyaratan penggunaan lahan 

yang diingnkan, (FAO 1976 dalam Rayes). Kasus penelitiann yang ada seperti halnyadi 

Kecamatan Jatiyoso.o 

fKecamatan  Jatiyoso yang merupakan  kecamatan yang berada pada lereng/ kaki gunung 

lawu bagian selatan,fsehingga mempengaruhi kondisi topografi diwilayah tersebut. Rata – 

rata topografi berbukit dan berlereng curam, sehingga sangat rentan akan terjadinya longsor. 

Halrtersebut diperparah dengan tingginya curah hujan yang terjadi dalam kurun waktu 1 

tahun terakhir mencapai 258,75 mm/bulan.rTingginya curah hujan tersebut pastinya akan 

memicu kemungkinan terjadinya longsor yang lebih besar dibanding dengan wilayah yang 

memiliki intensitas curah hujan rendah.tSehingga terdapat banyak kejadian longsor yang 

terjadi di Kecamatan Jatiyoso.tData kejadian longsor dari tahun ketahunnya dapat dilihat 

pada tabel 1 berikut  

Tabel 1 Kejadian Longsor Kecamatan Jatiyosoo 

 

 

 

 

 

 

 

ySumber:BPBD Kabupaten Karanganyar,2018 

vBerdasarkan tabel di atas kejadian bencana longsor dari tahun ketahunnya mengalami 

peningkatan.hHal tersebut mengakibatkan, longsor yang terjadi seringkali menimpa 

pemukiman atau bangunan yang berda di sekitarnya. Longsor yang terjadi menimbulkan 

kerugian hingga Rp. 230 Juta. Contoh yang ada tanah longsor terjadi di Dusun Puntuksari, 

Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Karanganyar, Jumat (1/11/2019) pukul 19.00 WIB, 

https://www.solopos.com/soloraya/karanganyar
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mengakibatkan sebagian tembok belakang rumah milik Mariman, 50, warga Dusun 

Puntukrejo, RT 002/RW 011, Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso ambrol (Solopos.com, 

Sabtu (2/11/2019)). Terkenanya pemukiman akibat tanah longsor membuat pembangunan 

pemukiman yang ada haruslah di lakukan evaluasi lahan khusnya evaluasi lahan dengan 

melihat kesesuaian lahan untuk lokasi pemukimanya, agar dampak pemukiman yang terkena 

longsor semakin berkurang. 

1.1 Perumusan Masalahf 

1) Bagaimanadagihan kelas kesesuaian Lahan untuk lokasi permukiman di Kecamatan 

Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dand 

2) Bagaimanavfaktor pembatas kesesuian lahan untuk lokasi permukiman di Kecamatan 

Jatiyoso Kabupaten Karanganyar 

1.2 Tujuan Penelitianc 

1) Menganalisisragihan kelas kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman di Kecamatan 

Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dans 

2) Menganalisis faktor pembatas kesesuian lahanuuntuk lokasi permukiman di Kecamatan 

Jatiyoso Kabupaten Karanganyarc 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode survei. Metode survei 

digunakan untuk menekankan pada perolehan fakta – fakta dari gejala yang ada (Nazir Moh 

2014). Metode yang di gunakan pada penelitian ini dengan menggunakan metode survei, 

untuk  pengambilan sampel dengan stratified sampling, dan pengumpulan data dengan 

metode observasi, serta metode analisi menggunakan bobot nilai skoring dari setiap 

parameter gina mengetahui kelas kesesuaian lahan untuk lokasi pemukiman. Tabel kelas 

kesesuaian lahan pada tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2 Pedoman Kelas kesesuaian lahan 

Kelas Kelas Kesesuaian Lahan untuk Permukiman Harkat 

I Sangat sesuai, lahan dengan kondisi sangat sesuai untuk permukiman 43-51 

II Sesuai dengan kondisi lahan, sesuai untuk permukiman dengan 

sedikit faktor penghambat 

35-42 

III Cukup sesuai lahan dengan kondisi, cukup sesuai untuk permukiman 

dengan beberapa faktor penghambat. 

27-34 

IV Kurang sesuai lahan, kurang sesuai untuk permukiman dengan 

banyak faktor penghambat 
19-26 

V Tidak sesuai lahan, tidak sesuai untuk permukiman 11-18 

sSumber:  Sutikno,(1989) 
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3. HASIL DAN PEMBAHSAN  

Berdasarkan hasil dari pengukuran setiap parameter didapat kelas kesesuaian lahan di daerah 

penelitian. Kesesuaian lahan di daereah penelitian memiliki kesesuaian4lahan II (Sesuai 

dengan kondisi lahan, sesuai untuk permukiman dengan sedikit faktor penghambat), dan 

III (Cukup sesuai lahan dengan kondisi, cukup sesuai untuk permukiman dengan 

beberapa faktor penghambat) untuk dijadikan sebagai lokasi pemukiman. Kelas kesesuaian 

lahan untuk lokasidpemukiman  di dapatkan berdasarkan parameter  yang telah di lakukan 

pengamatan dilapangan dan uji laboratorium, dari setiap karakterisrik lahan di daerah 

penelitian. Kelas kesesuaian II memiliki luasan 316.73 ha berada pada satuan lahan V3-ii-A-

P, V3-iv-A-P, V4-ii-A-P, V4-ii-M-P dan V5-ii-M-P. Untuk kelas satuanglahan yang memiliki 

kesesuaian kelas III memilikifluasan 829.84 ha yang  terdapat pada satuan lahan V3-iii-A-P, 

V4-iii-A-P, V4-iii-M-P, V4-iv-A-P, V4-iv-M-P dan V5-iii-M-P. Selain dari satuan lahan 

kelas kesesuaian lahan juga dilihat berdasarkan agihan/sebaranya yang berdasarkan 

administrasi desa. Agihan atau perseberan kelas kesesuaian lahan di Kecamatan Jatiyoso 

didasarkan pada agihan/persebarannya. Setiap yang desa berada di Kecamatan Jtiyoso 

memiliki kelas kesesuaian lahan yang berbeda. Agihan kesesuaian lahan  untuk lokasi 

pemukiman di Kecamatan Jatiyoso juga memiliki luasan yang berbeda beda baik kesesuaian 

dengan kelas II maupun kelas III. Data sebaran luasan kesesuaian lahan di setiap desa di 

Kecamatan Jatiyoso tersaji pada tabel 3 data analisi hasil, tabel 4 luasan agihan, dan gambar 1 

peta agihan kelas kesesuaian lahan sebagai berikut. 
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Tabel 3 Hasil Analisis Kleas Kesesuaian Lahan 

Satuan 
lahan 

Kedalaman 
Tanah(cm) 

Tekstur 
tanah 

Bahaya 
longsor 

Drainase 
tanah(cm) 

Permeabilitas 
(cm/jam) 

Banjir/genangan 
Kekuatan 

Batuan 
Pelapukan 

Batuan 
Kemiringan 

lereng 
Erosi  

Kedalaman 
Air tanah( m) 

Jumlah 
Kelas 

Kesesuaian 

V3-ii-A-P 3 3 2 3 3 5 4 3 4 4 4 38 II 

V3-iii-A-P 1 3 2 1 3 5 3 2 3 3 3 29 III 

V3-iv-A-P 1 3 2 1 3 5 4 5 4 2 3 33 II 

V4-ii-A-P 1 5 1 3 4 5 4 4 4 4 5 40 II 

V4-iii-A-P 3 5 1 1 4 5 1 1 3 3 4 31 III 

V4-iii-M-P 2 5 2 1 4 5 2 2 3 3 3 32 III 

V4-ii-M-P 2 5 2 3 4 5 4 4 4 3 5 41 II 

V4-iv-A-P 2 5 2 1 4 5 4 5 2 1 2 33 III 

V4-iv-M-P 1 5 3 1 4 5 4 5 2 2 2 34 III 

V5-iii-M-P 2 4 1 1 3 5 1 1 3 3 4 28 III 

V5-ii-M-P 3 4 1 3 3 5 3 2 2 4 5 35 II 

sSumber:  Penulis 2019d 

 

Tabel 4 Hasil Analisis Kleas Kesesuaian Lahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sSumber:  Penulis 2019d 

DESA 
Kelas Kesesuaian dan luas (Ha) 

II III 

Beruk 21.19 78.49 

Jatisawit 49.22 34.79 

Jatiyoso 35.04 132.76 

Karangsari 71.67 116.44 

Petung 45.39 77.15 

Tlobo 32.52 78.06 

Wonokeling 9.73 87.69 

Wonorejo 18.81 103.64 

Wukirsawit 33.15 120.83 

Faktor Pembatas 
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 Gambar 1 Peta Agihan Keseseuaian Lahan Daerah Penelitiand 
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Faktorfpembatas kesesuaianflahan ialah faktor yang menyebabkan lahan di daerah 

penelitian menjadi terhambat atau kurang sempurnanya untuk di jadikan sebagai lokasi 

pemukiman. Faktorgpembatas kesesuaianhlahan didasarkan dari parameter yang telah di buat 

Sutiknoh1989. Faktorjpembatas didasarkan pada setiap satuan lahan yang memiliki nilai 

terendah dari setiap parameter. Setiap parameter dari satuanhlahan yang menyebabkan 

kondisi kesesuaiannya menjadi II dan III. Faktorhpembatas yang ada terdapat 

faktorfpembatas yang menyebabkan unit lahan/satuan lahan di KecamatanhJatiyoso menjadi 

lahan sesuai atau tidak sesuai untuk di jadikan sebagai lokasihpemukiman. Faktor pembatas 

II (Sesuai dengan kondisi lahan, sesuai untuk permukiman dengan sedikit faktor 

penghambat) didominasi oleh bahaya longsor dan kedalaman efektif tanah dan untuk 

faktor pembatas kelas III (Cukup sesuai lahan dengan kondisi, cukup sesuai untuk 

permukiman dengan beberapa faktor penghambat) di domionasi oleh kedalaman tanah, 

drainase tanah, bahaya longsor, erosi, kekuatan batuan dan pelapukan batuan. 

4. PENUTUPh 

4.1 KelaskKesesuaian lahan untuk lokasi pemukiman di Kecamatan Jatiyoso memiliki e 

kelas kesesuaian kelas II Sesuai dengan kondisi lahan, sesuai untuk permukiman 

dengan sedikit faktor penghambat) dan Kelas III (Cukup sesuai lahan dengan kondisi, 

cukup sesuai untuk permukiman dengan beberapa faktor penghambat). Kelas 

kesesuain lahan yang ada terbagi kedalam setiap desa di Kecamatan Jatiyoso dengan 

kelas II luasan yang paling besar berada pada Desa karangsari dengan luasan 71.67 ha 

dan untuk kelas III luasan terbesar berada pada Desa jatiyoso dengan luasan 132,76 ha. 

4.2 Secara keseluruhan bahwa faktor pembatas yang paling dominan dari kesesuaian lahan di 

Kecamatan Jatiyoso ialah kedalaman tanah, drainase tanah, bahaya longsor, erosi, 

kekuatan batuan dan pelapukan batuan. 
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