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ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN MATESIH 

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 DAN 2018 

Intisari 

 

Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi 

penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan 

lahan dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau beralihfungsinya suatu fungsi lahan pada 

kurun waktu yang berbeda. Kecamatan Matesih merupakan suatu daerah yang mengalami 

perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanan akibat pengarh 

perkembangan wilayah dari bertambahnya jumlah penduduk. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui pola sebaran spasial perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Matesih, 

dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Matesih. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode analisis 

data menggunakan analisis peta yang sudah ditumpangsusunkan(overlay),. Perubahan 

Penggunaan lahan dari tahun 2013 ke 2018 yang perubahannya didominasi oleh perubahan 

penggunaan lahan sawah dan tegalan menjadi penggunaan lahan permukiman dengan luas 

perubahan sebesar 132,0778 Ha. Perubahan lahan dari Tahun 2013 ke Tahun 2018 terbesar 

terdapat di Desa Girilayu yaitu dari tegalan ke sawah yaitu bertambah 245.187 m
2
. 

Perubahan lahan terendah terdapat di Desa Karangbangun yaitu dari Tegalan ke 

Pemukiman yaitu berkurang 19 m
2
. Pola persebaran perubahan lahan permukiman, lahan 

sawah, lahan tegalan dari tahun 2013 ke 2018 mengelompok. 

 

Kata Kunci penggunaan lahan, pola sebaran, faktor perubahan lahan,  

 

Abstract 

Land use change is an increase in land use from one side of use to another followed by a 

decrease in land use type from one time to the next, or the function of a land function at a 

different time period. Matesih Subdistrict is an area that experienced a change in land use 

from agricultural land to non-defense due to the influence of the development of the region 

from increasing population. The purpose of this study was to determine the spatial pattern 

of land use change in Matesih Subdistrict, and analyze the factors that influence land use 

change in Matesih Subdistrict. Research using qualitative descriptive methods, data 

analysis methods using map analysis that has been overlapped. Changes in land use from 

2013 to 2018, the changes are dominated by changes in land use and dry fields into 

residential land use with an area of 132,0778 hectares. The biggest land change from 2013 

to 2018 was found in Girilayu Village, namely from fields to rice fields, which increased by 

245,187 m2. The lowest land change is in Karangbangun Village, from Tegalan to 

Settlement, which is 19 m2 reduced. The pattern of distribution of changes in settlement 

land, paddy fields, uplands from 2013 to 2018 are clustered. 

 

Keywords: land use, distribution patterns, land change factors, 
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1. PENDAHULUAN 

Lahan adalah merupakan lingkungan fisis dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap 

perikehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisis meliputi relief (topografi), iklim, 

tanah, dan air. Sedangkan lingkungan biotik meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia yang semuanya 

secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976). Perubahan penggunaan 

lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang 

lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu 

berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda (Martin, 1993 dalam 

Wahyunto dkk., 2001). Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya adalah peralihan fungsi lahan yang 

tadinya untuk peruntukan tertentu berubah menjadi peruntukan tertentu pula (yang lain).  

Perubahan penggunaan lahan daerah tersebut mengalami perkembangan, terutama adalah 

perkembangan jumlah sarana dan prasarana fisik baik berupa perekonomian, jalan maupun prasarana 

yang lain. Pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi perubahan lahan semakin tinggi maka kebutuhan 

lahan semakin meningkat, pertanyaan tersebut menyatakan bahwa dalam perubahan penggunaan fungsi 

lahan khususnya di Indonesia harus lebih diperhatikan agar kebutuhan akan pangan terpenuhi. Secara 

garis besar perubahan penggunaan lahan yaitu bertambah atau berkurangnya suatu penggunaan lahan ke 

penggunaan lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan dari suatu waktu ke waktu 

berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. Dalam perkembangan 

perubahan lahan, akan terjadi distribusi pada tempat‐tempat tertentu yang mempunyai potensi yang baik, 

selain distribusinya, lahan akan mempunyai pola‐pola perubahan penggunaan. Kecamatan Matesih 

memiliki luas 2.626,63 ha atau sebesar 3,39% dari total luas Kabupaten Karanganyar dengan rincian 

penggunaan lahan tiap desa-nya seperti pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Luas Penggunaan Lahan Diperinci Per Desa Kecamatan Matesih Tahun 2013 dan Tahun 

2018 (m
2
) 

No Desa 

Luas 

Wilayah 

(Ha) 

PL 2013 PL 2018 

Tanah 

Sawah 

(Ha) 

Tanah 

Kering 

(Ha) 

Lain-

lain 

(Ha) 

Tanah 

Sawah 

(Ha) 

Tanah 

Kering 

(Ha) 

Lain-

lain 

(Ha) 

1 Ngadiluwih 337,7035 200,6935 110,3575 26,6525 210,4 114,025 13,279 

2 Dawung 256,604 181,2625 62,661 12,6805 181,343 62,661 12,6 

3 Matesih 274,61 175,1675 84,8994 14,5431 176 113,63 87,247 

4 Karangbangun 271,422 150,015 97,6775 8 150,015 97,678 23,73 

5 Koripan 236,7595 105,7371 122,0224 9 11,4 121 1,76 

6 Girilayu 311,541 63,92 227,38 11 63,92 226,838 20,783 

7 Pablengan 4280265 124,9385 204,876 72 129 204,562 94,465 

8 Plosorejo 326,818 147,6318 152,4562 26,76 156,267 152,456 18,095 

9 Gantiwarno 183,148 122,65 55,395 5,1 122,65 55,395 5,103 

10 Bandardawung 301,16 136,64 148,87 15,64 136,64 152,28 15,64 

11 Karanglo 185,87 140,34 43,74 1,8 140,68 142,48 1,8 

Jumlah 33.707.177 1548,9959 1310,335 203,1761 1478,315 1443,005 294,502 

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 dan 2018 

Perubahan sangat cepat terjadi di Desa Matesih, berupa tanah kering yang pada tahun 2013 dari 

84.899 ha menjadi 11.363 ha. Tanah kering yang tidak mengalami perubahan di Desa Dawung, 

Karangbangun, Plosorejo, dan Gantiwarno. Jumlah penduduk di Kecamatan Matesih pada tahun 2013 

sejumlah 39.676 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.647/km
2
. Tahun 2018 jumlah 

penduduk Kecamatan Matesih sejumlah 39.950 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 

1.647/km
2
. Hal ini menyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Matesih dalam kurun 

waktu yang hanya 5 tahun meningkat dengan pesat. Hal lain yang melatarbelakangi pesatnya perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Matesih yaitu semakin banyaknya pembangunan yang terjadi di pusat 

Kecamatan Matesih seperti, sekolah, pasar baru, serta fasilitas lain yang ikut berpengaruh dalam 

perubahan lahan. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder, untuk analisa peta 

menggunakan metode komperasi hasil overlay dari data penggunaan lahan tahun 2013 dan 2018 

kemudian dibuat tabel silang. Metode pengumpulan data menggunakan pengumpulan data sekunder, data 

didapatkan dari instansi pemerintah. Peta penggunaan lahan diolah dari hasil deliniasi citra tahun 2013 

dan 2018. Peta perubahan lahan didapatkan dari hasil overlay sehingga dapat diketahui area yang 
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mengalami perubahan. Analisis data dalam penelitian ini analisis kualitatif. Analisis perubahan lahan 

menggunakan peta, sedangkan analisis perubahan lahan direpresentasikan dalam bentuk peta dan tabel 

silang. Peta perubahan lahan berguna untuk menampilkan secara visual dimana perubahan lahan terjadi. 

Tabel silang digunakan untuk menyebutkan presentase perubahan penggunaan lahan 2013 dan 2018.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pola Sebaran Spasial Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Matesih 

Pola persebaran digambarkan dalam bentuk grafik pola persebaran hasil pemrosesan data peta ArcGis 

metode Nearest Neighborhood. Grafik persebaran dibagi ke dalam 3 jenis perubahan lahan yang 

diketahui yaitu Pemukiman, Sawah, dan Tegalan. 

 

Gambar 1. Pola Persebaran Penggunaan Lahan Pemukiman di Kecamatan Matesih 

Gambar 1 menunjukan pola persebaran pemukiman tergolong mengelompok dengan nilai Z -

6,727292. Pola tersebut ditandai peta persebaran pemukiman. Diketahui bahwa selama 5 tahun terjadi 

perubahan yang cukup signifikan. perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya penggunaan lahan tegalan 

dan penggunaan lahan sawah beralih menjadi perubahan lahan pemukiman. Kecamatan Hal tersebut 

diakibatkan banyaknya pertumbuhan penduduk Kecamatan Matesih Tahun 2013 sampai 2018 yang 

cukup tinggi sehingga kebutuhan penduduk untuk membangun tempat tinggal cukup banyak. 
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Gambar 2. Pola Persebaran Penggunaan Lahan Sawah di Kecamatan Matesih 

Gambar 2 menunjukan pola persebaran sawah tergolong mengelompok dengan nilai Z -2,430915. 

Pola tersebut ditandai peta persebaran sawah. Diketahui bahwa selama 5 tahun terjadi perubahan yang 

cukup signifikan. perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya penggunaan lahan tegalan beralih menjadi 

perubahan lahan sawah. Hal tersebut diakibatkan banyaknya kebutuhan padi yang ada di Kecamatan 

Matesih sehingga banyak tegalan yang beralihfungsi menjadi sawah. 
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Gambar 3. Pola Persebaran Penggunaan Lahan Sawah di Kecamatan Matesih 

Gambar 3 menunjukan pola persebaran tegalan tergolong mengelompok dengan nilai Z -9,508084. 

Pola tersebut ditandai peta persebaran tegalan. Diketahui bahwa selama 5 tahun terjadi perubahan yang 

cukup signifikan. perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya penggunaan lahan sawah beralih menjadi 

tegalan . Hal tersebut diakibatkan banyaknya sawah yang tidak digarap oleh penduduk Kecamatan 

Matesih sehingga banyak lahan sawah beralihfungsi menjadi tegalan. 

Tabel 2. Pola persebaran pemukiman sawah, dan tegalan 

No Jenis Perubahan 
Luas 

Z - Score Pola Sebaran 
Km² 

1 Permukiman 0.433 -6,72729 Mengelompok (Clustered) 

2 Sawah 0.763 -2,43092 Mengelompok (Clustered) 

3 Tegalan 0.21 -9,50808 Mengelompok (Clustered) 

 

Jenis pola perubahan lahan pemukiman, sawah, tegalan sama-sama tergolong mengelompok 

dengan nilai Z yang berbeda-beda pemukiman dengan nilai Z = -6,727229, sawah dengan nilai Z = -
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2,43092, tegalan dengan nilai Z = -9,50808. Semakin besar nilai z maka semakin tinggi nilai tetangga 

terdekat.  

3.2 Faktor Pengaruh Perubahan Lahan di Kecamatan Matesih 

Faktor pengaruh perubahan lahan Kecamatan Matesih ada 3 yaitu: pertambahan penduduk yang tinggi, 

pemukiman yang semakin padat, dan tingkat aksesibilitas. Adapun grafik pertambahan penduduk dan 

kepadatan penduduk Kecamatan Matesih di bawah: 

 

Gambar 3. Grafik Pertambahan Penduduk Kecamatan Matesih Tahun 2013 – 2018 

Pertambahan penduduk sangat berpengaruh pada perubahan lahan di Kecamatan Matesih 

kemudian diperinci perdesa. Desa yang tingkat pertambahan tinggi antara lain Desa Ngadiluwih dan 

Desa Matesih. Desa Ngadiluwih dikatakan tinggi karena daerah ini mempunyai area yang cukup luas 

dibandingkan desa lainnya, Desa Matesih dikatakan tinggi tingkat pertambahan penduduknya karena 

desa ini merupakan pusat kegiatan yang ada di Kecamatan Matesih. Desa yang tingkat pertambahan 

sedang antara lain Desa Dawung, Karangbangun, Koripan, Girilayu, Pablengan, dan Plosorejo. Desa desa 

tersebut dikatakan sedang karena tingkat pertambahan penduduk sedang dan perubahan penggunaan 

lahannya sedikit. Desa dengan tingkat pertambahan rendah adalah Desa Gantiwarno karena desa ini 

memiliki area pemukiman yang rendah dan area penggunaan lahan yang cukup luas. 
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Gambar 4. Grafik Kepadatan Penduduk Kecamatan Matesih Tahun 2018 

Faktor dari kepadatan penduduk juga berpengaruh pada perubahan lahan yang ada di Kecamatan 

Matesih dapat diperinci perdesa. Desa yang tingkat kepadatan tinggi adalah Desa Matesih. Desa Matesih 

dikatakan tinggi karena wilayah ini merupakan inti dari pusat kegiatan di kecamatan di Kecamatan 

Matesih sehingga banyak lahan terbangun hal ini bertujunan agar jarak antara rumah dengan pusat kota 

sangat dekat. Desa yang tingkat pertambahan sedang antara lain Desa Ngadiluwih, Dawung, 

Karangbangun, Koripan, Gantiwarno, Karanglo. Desa desa tersebut dikatakan sedang karena tingkat 

kepadatan penduduk sedang dan masih dibawah Desa Matesih. Desa dengan tingkat kepadatan rendah 

adalah Desa Girilayu, Pablengan, Plosorejo, Bandardawung. Desa desa tersebut dikatakan kepadatan 

rendah karena desa-desa ini memiliki area pemukiman yang rendah dan area penggunaan lahan yang 

cukup luas. 

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mempengaruh perubahan penggunaan lahan. 

Sehingga banyak terjadinya pemukiman-pemukiman baru dekat dengan sarana dan prasarana tersebut 

sehingga jarak antara tempat tinggal dengan pusat kota sangat dekat dan juga memberikan kemudahan 

dalam melakukan aktifitas sehari-hari. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

1. Perubahan Penggunaan lahan dari tahun 2013 ke 2018 yang perubahannya didominasi oleh 

perubahan penggunaan lahan sawah dan tegalan menjadi penggunaan lahan permukiman dengan 
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luas perubahan sebesar 132,0778 Ha. Perubahan lahan dari Tahun 2013 ke Tahun 2018 terbesar 

terdapat di Desa Girilayu yaitu dari tegalan ke sawah yaitu bertambah 245.187 m
2
. Perubahan 

lahan terendah terdapat di Desa Karangbangun yaitu dari Tegalan ke Pemukiman yaitu berkurang 

19 m
2
.Pola persebaran perubahan lahan permukiman, lahan sawah, lahan tegalan dari tahun 2013 

ke 2018 mengelompok. Pola persebaran di bagi menjadi 3 yaitu pola perubahan pemukiman 

adalah mengelompok pola persebaran sawah mengelompok dan pola perubahan tegalan adalah 

pola mengelompok.  
 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan adalah jumlah penduduk, 

kepadatan penduduk, dan aksesibilitas. 

4.2 Saran 

1. Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder, agar memiliki hasil yang 

maksimal sebaiknya menggunakan data primer dengan memanfaatkan citra satelit yang kemudian 

di interpretasi untuk mengetahui penggunaan lahannya. 

2. Perubahan penggunaan lahan pemukiman dari tahun ke tahun semakin meningkat dan 

menyebabkan penggunaan lahan sawah dan penggunaan lahan tegalan berkurang sehingga 

pemerintah setempat harus membuat adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengontrol 

perubahan penggunaan lahannya. 
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