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ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN 

DI KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHUN 2009-2019 

 

Abstrak 

Kecamatan Colomadu mengalami perubahan penggunaan lahan pada setiap 

tahunnya yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk pada setiap 

tahunnya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui agihan perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi di wilayah penelitian tahun 2009 dan 2019 serta menganalisi 

pola persebaran perubahan penggunaan lahan antara tahun 2009 dan 2019. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode interpretasi visual citra 

penginderaan jauh dilengkapi dengan survei. Survei dilakukan pada obyek 

interpretasi yang dianggap mengalami keraguan pada saat dilakukannya 

interpretasi visual. Adapun sampel yang terdapat pada penelitian ini didasarkan 

pada obyek – obyek yang meragukan dalam interpretasi visual, sehingga data 

yang dihasilkan akan teruji kebenarannya. Metode analisis perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Colomadu tahun 2009 dan 2019 menggunakan overlay antara 

kedua data penggunaan lahan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi 

Geografis. Analisis pola persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Colomadu dilakukan dengan menggunakan metode Nearest Neighborhood 

Analisyt. Hasil dari penelitian penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu 

menunjukkan penggunaan lahan yang terdapat di Kecamatan Colomadu tahun 

2009 dan 2019 yaitu permukiman, semak belukar, tegalan/kebun, sawah, kolam, 

lahan kosong dan jalan tol. Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu 

didominasi dengan perubahan alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman yang 

tersebar di seluruh Kecamatan Colomadu dengan perubahan terbesar terjadi 

dibeberapa desa seperti Bolon, Paulan, Gawanan, Blulukan dan Tohudan. 

Perubahan penggunaan lahan sawah menjadi permukiman, memiliki persentase 

sebesar 47,87 % dan luasan sebesar 182,58 ha. Tingginya perubahan penggunaan 

lahan sawah dipengaruhi oleh letak lahan sawah yang memiliki aksesibilitas 

mudah seperti dekat dengan jalan raya serta berada di daerah perkotaan yang 

memiliki kepadatan penduduk tinggi. Hasil kedua dari penelitian ini menunjukkan 

pola persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu yang 

diketahui dari hasil nilai ratio Nearest Neighborhood Analisty dengan nilai 

0,672559 (mengelompok). Pola persebaran mengelompok ini sangat terlihat di 

beberapa desa seperti Desa Gawanan, Bolon, dan Paulan. Pola persebaran 

perubahan penggunan lahan di Kecamatan Colomadu cendrung terjadi mengikuti 

jalan raya, hal ini disebabkan karena lahan di Kecamatan Colomadu memiliki 

aksesibilas yang mudah terutama pada penggunaan lahan sawah. 

 

Kata Kunci : Perubahan, Penggunaan Lahan, Pola, Sebaran, Analisis 

Tetangga Terdekat 
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Abstracts 

Colomadu sub-district experiences changes in land use every year which is 

caused by increasing population growth every year. The purpose of this study is to 

determine the distribution of land use changes that occurred in the study area in 

2009 and 2019 and analyze the patterns of distribution of land use changes 

between 2009 and 2019. The method used in this research is the method of visual 

interpretation of remote sensing images supplemented by surveys. The survey is 

carried out on the object of interpretation which is considered to have doubts at 

the time of visual interpretation. The sample contained in this study is based on 

objects that are dubious in visual interpretation, so the data produced will be 

tested for truth. The method of analyzing land use change in Colomadu District in 

2009 and 2019 uses an overlay between the two land use data using Geographic 

Information System technology. Analysis of the distribution patterns of land use 

change in Colomadu District was carried out using the Nearest Neighborhood 

Analyst method. The results of land use research in Colomadu Subdistrict showed 

that land use found in Colomadu Subdistrict in 2009 and 2019 were settlements, 

shrubs, fields / gardens, rice fields, ponds, vacant land and toll roads. Changes in 

land use in Colomadu sub-district are dominated by changes in the conversion of 

paddy fields to settlements spread throughout Colomadu sub-district with the 

biggest changes occurring in several villages such as Bolon, Paulan, Gawan, 

Blulukan and Tohudan. Changes in the use of rice fields into settlements, have a 

percentage of 47.87% and an area of 182.58 ha. The high change in paddy land 

use is influenced by the location of paddy fields that have easy accessibility such 

as being close to the highway and in urban areas that have high population 

density. The second result of this study shows the pattern of distribution of 

changes in land use in the District of Colomadu which is known from the value of 

the Nearest Neighborhood Analysty value with a value of 0.672559 (cluster). The 

pattern of distribution of groups is very visible in several villages such as the 

villages of Gawan, Bolon and Paulan. The pattern of distribution of changes in 

land use in the Colomadu sub-district tends to occur along the road, this is 

because the land in the Colomadu sub-district has easy access especially in the 

use of paddy fields.. 

 

Keywords: Change, Land Use, Pattern, Distribution, Nearest Neighbor Analysis 

 

1. PENDAHULUAN 

Perubahan penggunaan lahan merupakan hal yang bersifat umum terjadi di setiap 

wilayah. Seiring dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk dan 

meningkatnya kebutuhan manusia akan sarana pendukung dan kebutuhan akan 

pentingnya tempat tinggal membuat banyaknya perubahan pada suatu lahan yang 
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terjadi setiap tahunnya. Perubahan fungsi dari suatu lahan adalah suatu 

transformasi dalam pengalokasian sumbar daya lahan dari suatu 

fungsi/penggunaan menjadi penggunaan lahan lainnya yang disebabkan oleh 

adanya faktor internal dan eksternal. 

 Faktor - faktor yang mempercepat dalam terjadinya perubahan penggunaan 

lahan pada suatu wilayah adalah bertambahnya jumlah penduduk yang 

disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan perpindahan penduduk 

(urbanisasi). Perpindahan penduduk dari desa ke kota banyak dilakukan karena 

banyaknya lapangan pekerjaan di kota yang menyebabkan tingginya tingkat 

urbanisasi di kota. Padatnya penggunaan lahan di kota dan mahalnya harga lahan 

membuat beralihnya penggunaan lahan di daerah pinggiran kota yang dimana 

memiliki harga yang lebih murah dibandingkan lahan di kota. Beralihnya 

penggunaan lahan di pinggiran kota / daerah-daerah yang berbatasan langsung 

dengan kota disebabkan oleh akses sarana dan prasarana yang mudah didapatkan 

karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan kota.  

 Kecamatan Colomadu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Karanganyar yang mana letaknya terpisah dengan kecamatan - 

kecamatan lainnya. Kecamatan Colomadu berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Sukoharjo pada bagian selatan,  Kabupaten Boyolali pada bagian 

utara dan barat serta Kota Surakarta (Solo) pada bagian timur. Kecamatan yang 

memiliki luas wilayah sebesar 15,64 km
2
 ini memiliki jumlah penduduk sebesar 

72,760 jiwa pada tahun 2012 serta kepadatan penduduk 49,978 jiwa/km
2
. Jumlah 

penduduk Kecamatan Colomadu pada tahun 2019 sebesar 80,110 jiwa dengan 

kepadatan penduduk 55,001 jiwa/km
2
.  

  Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Colomadu selama 7 

tahun terakhir ini mengalami perkembangan sebesar 10,1 % dengan jumlah 

pertumbuhan sebesar 7,350 jiwa, hal ini disebabkan oleh pertambahan jumlah 

penduduk baik alami ataupun migrasi ke Kecamatan Colomadu yang dianggap 

memiliki lokasi yang strategis dengan pembangunan yang semakin berkembang 

seperti berdekatan dengan Exit Toll Colomadu yang menghubungkan antara Kota 
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Surakarta, Jawa Tengah dengan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selain itu 

letaknya yang berdekatan dengan Bandara Internasional Adi Soemarmo Boyolali, 

membuat banyaknya perubahan penggunaan lahan dari lahan persawahan 

menjadi bangunan-bangunan seperti hotel, restoran/cafe dan perumahan baik 

yang memiliki skala besar, sedang ataupun kecil. 

 Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu dapat diketahui 

dengan melakukan monitoring menggunakan pengindraan jauh dan SIG. 

Monitoring perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu dilakukan 

dengan menggunakan citra satelit dengan rosolusi tinggi dengan resolusi temporal 

(waktu perekaman yang berbeda) yaitu tahun 2009 dan 2019. Penggunaan citra 

dengan resolusi tinggi tersebut disebabkan oleh karakteristik citra yang mampu 

menyajikan data hingga resolusi 61 cm, yang mana dapat mempermudah dalam 

melakukan interpretasi serta digitasi on screen karena menampilkan kenampakan 

penggunaan lahan yang lebih jelas. Penggunaan pengindraan jauh ini dipilih 

karena biaya yang dikeluarkan lebih murah, serta lebih mudah dilakukan 

dibandingkan dengan melakukan survei. 

 Pemrosesan serta pengolahan kedua data citra tersebut dilakukan dengan 

menggunakan Sistem Informasi Geografis yang kemudian akan dilakukan 

pengolahan data untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi di 

kedua tahun tersebut yaitu tahun 2009 dan 2019. Selain itu pengunaan Sistem 

Informasi Geografis juga digunakan dalam mengetahui pola persebaran perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Colomadu. Pola persebaran 

penggunaan lahan dibagi menjadi 3 macam variasi bentuk yaitu, pola 

mengelompok (clustered), pola acak (random) dan pola seragam (regular). Pola 

persebaran perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

variasi penggunaan lahan, aksesibilitas wilayah, ikilim, topografi, kondisi sosial 

dan ekonomi penduduk, serta ketersedian fasilitas sarana dan prasarana penunjang 

yang sangat mempengaruhi pola persebaran penggunaan lahan di Kecamatan 

Colomadu. 
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 Hasil dari penelitian perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Colomadu ini dapat dimanfaatkan sebagai suatu tahapan awal dalam menganalisa 

seberapa besar perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada wilayah penelitian. 

Hasil tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam 

mempertimbangkan pembangunan yang akan dilakukan di Kecamatan Colomadu 

sehingga perubahan penggunaan lahan yang setiap tahunnya mengalami 

pertambahan dapat di kontrol sehingga luasan yang mengalami perubahan. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode interpretasi 

visual citra penginderaan jauh yang dilengkapi dengan survei. Interpretsi visual 

citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui jenis penggunaan lahan 

yang terdapat pada tahun – tahun yang dilakukan penelitian sehingga dalam 

melakukan digitasi on screen dapat sesuai dengan kenampakan hasil perekaman 

pada citra satelit. Survei dilakukan pada obyek interpretasi yang dianggap 

mengalami keraguan pada saat dilakukannya interpretasi visual. Adapun sampel 

yang terdapat pada penelitian ini didasarkan pada obyek – obyek yang meragukan 

dalam interpretasi visual, sehingga data yang dihasilkan akan teruji 

kebenarannya. Pengambilan sampel dilapangan pada penelitian ini metode yang 

digunakan adalah purposive sampling (bertujuan), yang mana pengambilan 

sampel dilakukan untuk memastikan keakuratan data hasil digitasi on screen 

dengan data dilapangan. Pengambilan sampel dilakukan pada lokasi penelitian 

yang mengalami keraguan dalam digitasi on screen. Metode pengolahan data 

yang digunakan pada penelitian ini diantaranya yaitu koreksi geometrik serta 

interpretasi visual dan digitasi on screen.  

2.1 Koreksi Geometrik 

 Koreksi Geometrik digunakan untuk memberikan koordinat pada citra satelit 

sehingga citra yang dihasilkan memiliki koordinat yang sesuai dengan kendisi di 

lapangan. Dalam melakukan koreksi geometrik ini perlu memperhatikan nilai 
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RMS error yang didapatkan dari hasil koreksi geometrik. Semakin kecil nilai 

RMS error yang di dapat maka semakin baik keakuratan yang terdapat pada citra 

tersebut. 

2.2 Interpretasi visual dan digitasi on screen 

 Interpretasi citra dilakukan secara visual untuk membedakan penggunaan 

lahan yang terjadi, baik itu digunakan sebagai sawah, permukiman, tegalan dan 

lain – lain. Dari kedua citra dapat dilakukan interperetasi obyek penggunaan 

lahan dengan mengidentifikasi unsur – unsur interpretasi seperti, warna, pola, 

bentuk, ukuran, bayangan dan tekstur yang terdapat pada citra tersebut. Tahapan 

dalam melakukan interpretasi citra dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

ArcMap yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan digitasi yang dilakukan 

dengan melakukan digitasi on screen  terhadap penggunaan lahan yang terdapat 

di Kecamatan Colomadu. Tahapan digitasi ini digunakan untuk mengubah data 

analog menjadi data dengan format digital yang dimana data – data tersebut 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar luasan penggunaan lahan yang 

terdapat di wilayah penelitian. 

2.3 Metode Analisis Data 

 Analisis data hasil interpretasi citra Quickbird 2009 dan citra GeoEye-1 2019 

yang kemudian dilakukan digitasi on screen untuk mengetahui penggunaan lahan 

yang terdapat di wilayah penelitian yaitu pada tahun 2009 dan 2019. Hasil dari 

digitasi on screen penggunaan lahan pada tahun 2019 tersebut kemudian 

dilakukan uji akurasi yaitu dengan melakukan survei lapangan sebagai bukti 

dalam mencocokkan hasil dari interpretasi dengan kondisi di lokasi penelitian. 

Hasil dari interpretasi yang sudah dilakukan uji akurasi di lapangan kemudian 

dilakukan penggabungan (overlay) yang mana peta penggunaan lahan hasil 

digitasi tahun 2009 dengan peta penggunaan lahan hasil digitasi tahun 2019 

digabungkan yang akan menghasilkan suatu kenampakan di lokasi mana saja 

yang mengalami perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu.  
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 Hasil dari overlay kedua peta penggunaan lahan tersebut memberikan 

kenampakan di lokasi mana saja yang mengalami perubahan yang kemudian dari 

informasi tersebut dapat dilakukan analisis pola persebaran perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi pada wilayah penelitian dengan menggunakan 

analisis tetangga terdekat (nearest nighbour analysis) dengan memberikan titik – 

titik kontrol pada lokasi penelitian yang mengalami perubahan penggunaan lahan. 

Hasil dari perhitungan analisis tetangga terdekat akan menunjukkan nilai dengan 

rentang antara 0 - 2,15 yang mana nilai tersebut menunjukkan kedalam macam 

apa pola persebaran itu terjadi. Pola persebaran terbagi menjadi 3 macam variasi 

pola yaitu, clustered (mengelompok) dengan nilai T = 0 – 0,7, random (acak) 

dengan hasil nilai T = 0,7 – 1,4 dan regular (seragam) dengan hasil nilai T = 1,4 - 

2,15 (Hagget, 1975 dalam Saraswati dkk, 2016). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Agihan Perubahan Penggunan Lahan di Kecamatan Colomadu 

 Hasil penelitian perubahan penggunaan lahan ini adalah peta agihan 

perubahan penggunaan lahan serta analisis pola persebaran perubahan 

penggunaan lahan yang terdapat di Kecamatan Colomadu tahun 2019. 

Perubahan penggunaan lahan terjadi pada setiap tahunnya, seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk pada suatu wilayah yang menjadikan 

meningkatnya kebutuhan manusia akan sarana pendukung dan kebutuhan akan 

pentingnya tempat tinggal. Kecamatan Colomadu setiap tahunnya mengalami 

perubahan penggunaan lahan, baik berskala kecil hingga besar. Kecamatan 

Colomadu memiliki luas wilayah sebesar 1747,92 Ha dengan beberapa macam 

penggunaan lahan, seperti sawah, permukiman, semak belukar, kebun/tegalan, 

lahan kosong dan kolam. Terdapat beberapa perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi di Kecamatan Colomadu selama kurun waktu 10 tahun, terdapat beberapa 

perubahan penggunaan lahan baik yang mengalami penambahan ataupun 

penguruangan.  
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  Perubahan penggunaan lahan dengan di Kecamatan Colomadu didominasi 

dengan perubahan penggunaan lahan sebagai permukiman dengan persentase 

sebesar 48,31 % dan pertambahan luasan sebesar 184,25 Ha. Perubahan 

penggunaan lahan permukiman merupakan alih fungsi dari penggunaan lahan 

lahan lain seperti sawah menjadi permukiman. Alih fungsi lahan ini terjadi di 

seluruh Kecamatan Colomadu dengan perubahan yang paling dominan terjadi di 

desa Bolon, Paulan, Gawanan, Blulukan dan Tohudan. Pertambahan luasan 

pengunaan lahan sebagai permukiman di Kecamatan Colomadu ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti wilayah Kecamatan Colomadu yang memiliki lokasi 

strategis yang berada di pinggiran kota yaitu Kota Surakarta serta lokasinya yang 

berdekatan dengan sarana penunjang seperti bandara dan Exit tol, yang mana hal 

tersebut mempengaruhi terhadap pembangunan seperti perumahan, gedung, serta 

sarana prasarana penunjang dalam pemenuhan kebutuhan. Perubahan 

penggunaan lahan dengan persentase tertinggi selanjutnya yaitu terdapat pada 

penggunaan lahan sebagai sawah, dengan persentase sebesar 47,87 % dan 

mengalami pengurangan luasan sebesar 182,58 Ha. Tingginya perubahan 

penggunaan lahan sawah ini dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan akan 

perumahan serta sarana penunjang lainnya seperti gedung, hotel, ataupun pabrik. 

Alih fungsi sawah juga dimanfaatkan sebagai pembangunan jalan tol, yang mana 

terdapat di desa Ngasem dan Klodran. Perubahan peggunaan lahan lainnya di 

Kecamatan Colomadu hanya terjadi dengan persentase yang cukup rendah 

seperti penggunaan lahan sebagai kebun/tegalan mengalami perubahan dengan 

persentase sebesar 1,32 % dan pengurangan luasan sebesar 5,05 Ha. Perubahan 

penggunaan lahan kebun/tegalan banyak tersebar di desa Gawanan, Bolon dan 

Gedongan. Alih fungsi kebun/tegalan ini banyak diubah menjadi permukiman, 

sama seperti penggunaan lahan sawah, kebun/tegalan banyak diubah menjadi 

permukiman karena lokasi kebun/tegalan biasanya tidak jauh dari permukiman. 

Penggunaan lahan sebagai kolam mengalami perubahan dengan persentase 

sebesar 0,16 % dan pertambahan luasan sebesar 0,6 Ha, pertambahan luasan 

pengunaan lahan sebagai kolam ini terdapat pada desa Bolon yang mana terjadi 

karena berkembangnya budidaya ikan di Kecamatan Colomadu yang sekaligus 



9 
 

dimanfaatkan sebagai lokasi pemancingan ikan. Perubahan penggunan lahan 

semak belukar mengalami perubahan dengan persentase sebesar 0,80% dan 

pengurangan luasan sebesar 3,06 Ha, perubahan pengunaan lahan semak belukar 

banyak terjadi di desa Malangjiwan dan Gedongan. Semak belukar mengalami 

alih fungsi lahan menjadi beberapa penggunaan lahan, seperti jalan tol, 

kebun/tegalan, permukiman dan sawah. Perubahan penggunaan lahan sebagai 

lahan kosong mengalami perubahan dengan persentase sebesar 0,01 % dan 

pengurangan luasan sebesar 0,02 Ha, penggunaan lahan lahan kosong 

mengalami pengurangan karena lahan kosong banyak di tumbuhi semak belukar 

dan tanaman - tanaman lainnya yang membuat lahan kosong tersebut sering 

tergenang air apabila terjadi hujan sehingga sulit untuk dimanfaatkan sebagai 

sawah atau penggunaan lahan lainnya. Perubahan penggunaan lahan ini terjadi di 

desa Malangjiwan. Perubahan penggunaan lahan yang merupakan alih fungsi 

dari beberapa penggunaan lahan lainnya seperti sawah, semak belukar dan 

kabun/tegalan yaitu sebagai jalan tol, Perubahan penggunaan lahan sebagai jalan 

tol ini terjadi di desa Ngasem dan Klodran dengan persentase pertambahan 

sebesar 1,54% dan luasan sebesar 5,86 Ha. Berikut ini merupakan data luasan 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu tahun 2009 dan 2019 

yang disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1 berikut : 

Tabel 1. Perbandingan Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2009 dan 2019 

No 
Penggunaan 

Lahan 

Tahun 2009 Tahun 2019 Perubahan 

Luas 

(Ha) 

Persentase 

(%) 

Luas 

(Ha) 

Persentase 

(%) 

Luas 

(Ha) 

Persentase 

(%) 

1 Jalan Tol 0 0 5,86 0,34 +5,86 1,54 

2 Kolam 3,08 0,176 3,68 0,21 +0,6 0,16 

3 Kebun/Tegalan 71,91 4,114 66,86 3,83 -5,05 1,32 

4 Permukiman 846,85 48,449 1031,1 58,99 +184,25 48,31 

5 Lahan kosong 3,74 0,214 3,72 0,21 -0,02 0,01 

6 Sawah 687,9 39,355 505,32 28,91 -182,58 47,87 

7 Semak Belukar 134,44 7,691 131,38 7,52 -3,06 0,80 

Jumlah Total 1747,92 100 1747,92 100 381,42 100 

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2020 
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Gambar 1. Grafik Perbandingan Luasan Perubahan Penggunaan Lahan Di 

Kecamatan Colomadu Tahun 2009 dan 2019 

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2020 

 Grafik di atas menunjukkan perbandingan luasan penggunaan lahan yang 

terjadi di Kecamatan Colomadu pada tahun 2009 dan 2019 yang mana luasan 

penggunaan lahan didominasi oleh permukiman dan sawah, penggunaan lahan 

permukiman yang mengalami pertambahan luasan selama kurun waktu 10 tahun 

dan lahan sawah mengalami penurunan karena banyaknya alih fungis lahan sawah 

menjadi permukiman. Penggunaan lahan sebagai semak belukar hanyalah 

mengalami perubahan dengan persentase yang rendah, sama halnya dengan 

penggunaan lahan lainnya seperti lahan kosong, kebun/tegalan, kolam dan jalan 

tol yang mengalami pertambahan atau pengurangan luasan dengan persentase 

yang rendah. Berikut ini merupakan penggunaan lahan yang mengalami 

perubahan penggunaan lahan selama kurun waktu 10 tahun di Kecamatan 

Colomadu yang disajikan pada Tebel 2 berikut :  
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Tabel 2. Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Colomadu Tahun 2009 dan 

2019 

No 
Perubahan Penggunaan Lahan 

Luasan 

(Ha) 

Persentase  

(%) 

1 Kebun/Tegalan Menjadi Permukiman 23,86 6,26 

2 Kebun/Tegalan Menjadi Sawah 2,85 0,75 

3 Kebun/Tegalan Menjadi Semak Belukar 3,97 1,04 

4 Kolam Menjadi Permukiman 0,14 0,04 

5 Kolam Menjadi Semak Belukar 0,13 0,03 

6 Permukiman Menjadi Jalan Tol 0,45 0,12 

7 Permukiman Menjadi Kebun/Tegalan 0,93 0,24 

8 Permukiman Menjadi Sawah 0,04 0,01 

9 Permukiman Menjadi Semak Belukar 1,38 0,36 

10 Lahan kosong Menjadi Semak Belukar 0,07 0,02 

11 Sawah Menjadi Jalan Tol 4,49 1,18 

12 Sawah Menjadi Kebun/Tegalan 17,36 4,55 

13 Sawah Menjadi Kolam  0,22 0,06 

14 Sawah Menjadi Permukiman 187,06 49,04 

15 Sawah Menjadi Lahan kosong 0,05 0,01 

16 Sawah Menjadi Semak Belukar 59,16 15,51 

17 Semak Belukar Menjadi Jalan Tol 0,91 0,24 

18 Semak Belukar Menjadi Kebun/Tegalan 14,57 3,82 

19 Semak Belukar Menjadi Kolam 0,64 0,17 

20 Semak Belukar Menjadi Permukiman 62,22 16,31 

21 Semak Belukar Menjadi Sawah 0,92 0,24 

Jumlah Total 381,42 100 

 Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2020 

 Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu dapat diketahui 

bahwa perubahan penggunaan lahan didominasi oleh alih fungsi lahan sawah 

menjadi permukiman dengan luasan cukup tinggi yaitu sebesar 187,06 Ha, alih 

fungsi lahan lainnya yang mangalami perubahan adalah semak belukar yang 

mengalami perubahan menjadi permukiman sebesar 62,22 Ha. Alih fungsi dari 

semak belukar menjadi permukiman memang cukup tinggi, namun tingkat  

perubahan penggunaan lahan sawah menjadi semak belukar hampir sama dengan 

alih fungsi semak belukar ke permukiman, yaitu sebesar 59,16 Ha. Hal ini 

dipengaruhi oleh banyaknya alih fungsi lahan pesawahan menjadi permukiman 

yang mana pembangunan permukiman tersebut belumlah digunakan/dibagun 

secara keseluruhan, serta terdapatnya pembangunan jalan tol di desa Ngasem dan 
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Klodran yang mengakibatkan pembebasan penggunaan lahan di sekitar jalan tol 

sehingga menjadikan lahan tersebut hanya ditumbuhi oleh semak belukar. 

 perubahan penggunaan lahan sawah yang mengalami alih fungsi lahan 

menjadi penggunaan lahan permukiman yang disebabkan oleh letak lahan sawah 

yang terdapat di Kecamatan Colomadu cendrung berada di daerah perkotaan, yang 

mana lahan sawah tersebut berada di pinggiran jalan raya dan berdampingan 

dengan penggunaan lahan permukiman yang sudah terbangun sejak lama. Letak 

lahan sawah yang memiliki aksesibilitas mudah seperti dekat dengan jalan raya 

serta berada di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi 

mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan sawah untuk di jadikan lahan 

permukiman di Kecamatan Colomadu seiring dengan meningkatnya kebutuhan 

penduduk akan pentingnya tempat tinggal serta sarana dan prasarana pemenuhan 

kebutuhan. Penggunaan lahan sawah di Kecamatan Colomadu pada setiap 

tahunnya mengalami perubahan penggunaan lahan seiring dengan letak 

Kecamatan Colomadu yang berdekatan dengan berbagai sarana transportasi 

seperti bandara dan exit tol Colomadu serta sarana pendidikan seperti Universitas 

Muhamadiyah Surakarta yang memiliki jumlah mahasiswa yang cukup besar, 

menjadikan tingginya tingkat perubahan penggunaan lahan sawah untuk dijadikan 

sebagai sarana untuk berwirausaha dalam bidang pemenuhan kebutuhan seperti 

perumahan, hotel, sarana hunian (kost), rumah makan/café, supermarket dan 

sarana pariwisata. Gambar 2 merupakan peta agihan perubahan penggunaan lahan 

di Kecamatan Colomadu tahun 2009 dan 2019. 
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Gambar 2. Peta Agihan Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Colomadu Tahun 2009 dan 2019
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3.2 Pola Persebaran Perubahan Penggunaan Lahan  

 Analisis Tetangga terdekat digunakan untuk mengetahui pola persebaran 

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Colomadu dalam kurun 

waktu 10 tahun yaitu tahun 2009 dan 2019. Pola persebaran dibagi menjadi 3 

macam bentuk, yaitu Cluster (mengelompok), random (acak), dan  regular 

(seragam). Berikut ini merupakan hasil perhitungan dengan Tool Average Nearest 

Neigbhor  yang disajikan pada Gambar 3 dan berikut : 

 

 

Gambar 3. Nilai Nearest Neighbor (Analisis Tetangga Terdekat)               

Kecamatan Colomadu 

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2020 

 Pola persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu 

selama kurun waktu 10 tahun diketahui dengan melakukan Analisis tetangga 

terdekat, hasil dari proses tersebut menunjukan bahwa nilai pola perubahan 

pengunaan lahan di Kecamatan Colomadu sebesar 0,672559 yang mana 

menunjukkan bahwa pola persebaran perubahan penggunaan lahan yang terdapat 

di Kecamatan Colomadu adalah pola mengelompok (cluster). Pola persebaran ini 

sangat terlihat di beberapa desa di Kecamatan Colomadu, seperti di desa 

Gawanan, Bolon dan Paulan. Pola persebaran perubahan penggunan lahan di 
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Kecamatan Colomadu cendrung terjadi mengikuti jalan raya, baik jalan utama, 

jalan lokal ataupun jalan lainnya. Hal ini disebebkan karena lahan di Kecamatan 

Colomadu memiliki aksesibilas yang mudah terutama pada penggunaan lahan 

sawah yang mana letaknya berada di sekitar jalan raya dan berada di daerah 

perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi sehingga mengakibatkan tingginya 

alih fungsi lahan terutama lahan sawah di Kecamatan Colomadu.  

 Letak Kecamatan Colomadu yang merupakan daerah pinggiran kota 

diangap memiliki lokasi yang strategis dalam pertumbuhan pembangunan karena 

mudahnya dalam memperoleh sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan seperti 

lokasinya yang berdekatan dengan pusat kota dan berdekatan dengan beberapa 

sarana transportasi seperti bandara dan adanya exit tol Colomadu serta lokasinya 

yang berdekatan dengan beberapa sarana pendidikan seperti Universitas 

mengakibatkan tingginya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Colomadu dari 

tahun ke tahun sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Colomadu khususnya untuk di jadikan kawasan perumahan 

dan pertokoan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu didominasi dengan 

perubahan lahan pesawahan menjadi permukiman dengan persentase sebesar 

47,87 % dengan luasana sebesar 182,58 Ha. Alih fungsi lahan tersebut 

banyak terjadi di beberapa desa seperti desa Gawanan, Blulukan, Paulan, 

Bolon, dan Tohudan. Hal ini disebabkan karena letak lahan sawah yang 

memiliki aksesibilitas mudah seperti dekat dengan jalan raya serta berada di 

daerah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi mengakibatkan 

tingginya alih fungsi lahan sawah untuk di jadikan lahan permukiman di 

Kecamatan Colomadu. Selain itu lokasi desa tersebut terletak di pinggiran 

kota yaitu Kota Solo dan berdekatan dengan beberapa sarana transportasi 
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ataupun pendidikan seperti bandara dan exit tol Colomadu serta beberapa 

sarana pendidikan seperti Universitas.  

2. Pola persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu 

merupakan termasuk kedalam pola mengelompok (Cluster) dengan nilai 

0,672559. Pola persebaran perubahan penggunaan lahan ini sangat terlihat di 

beberapa desa seperti desa Gawanan, Bolon dan Paulan. Pola persebaran 

perubahan penggunan lahan di Kecamatan Colomadu cendrung terjadi 

mengikuti jalan raya, hal ini disebabkan karena lahan di Kecamatan 

Colomadu memiliki aksesibilas yang mudah terutama pada penggunaan lahan 

sawah yang mana letaknya berada di sekitar jalan raya dan berada di daerah 

perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi sehingga mengakibatkan 

tingginya alih fungsi lahan terutama lahan sawah di Kecamatan Colomadu. 

 

4.2 Saran  

1. Semakin berkurangnya lahan pertanian di Kecamatan Colomadu dengan 

banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian maka 

pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dalam terjadinya alih fungsi 

lahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Pengawasan dapat dilakukan dengan 

melakukan pengontrolan dalam pemberian perizinan terkait perubahan 

penggunaan lahan, pemberian izin pembangunan harus sesuai dengan rencana 

tata ruang wilayah Kecamatan Colomadu yang telah di tetapkan. 

2. Minimnya sumber penyedia citra satelit dengan resolusi tinggi serta waktu 

perekaman untuk tahun lampau tidak tersedia, mengharuskan penelitian 

selanjutnya lebih cermat dalam mendapatkan data citra satelit dengan resolusi 

tinggi, sehingga dapat mempermudah dalam proses interpretasi citra dan 

digitasi on screen secara akurat. 
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