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ANALISIS SPASIAL PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI 

KECAMATAN SIDOMUKTI KOTA SALATIGA                                      

TAHUN 2009 dan 2020  

Abstrak  

Kecamatan Sidomukti merupakan salah satu wilayah yang terus mengalami 

perubahan penggunaan lahan setiap tahunnya. Berdasarkan data penggunaan lahan 

tahun 2009 dan 2019 terdapat lahan pertanian yang berkurang sebesar 683,5 ha 

yang semula 1.115,5 ha menjadi 432 ha adapun lahan terbangun yang semula 

hanya 31 ha menjadi 714 ha pada tahun 2019.  Terbangunnya beberapa fasilitas 

pendidikan mempengaruhi pertumbuhan penduduk di daerah penelitian. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui agihan perubahan penggunaan lahan pada tahun 

2009 dan tahun 2020, menganalis dampak perubahan penggunaan lahan tersebut 

dan mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan di wilayah penelitian. Untuk mengetahui agihan perubahan lahan 

menggunakan metode overlay peta penggunaan lahan tahun 2009 dan 2020 hasil 

dari interpretasi citra satelit GeoEye-1 kedua tahun tersebut. Sementara untuk 

mengetahui faktor dominan menggunakan metode regresi linier berganda dan 

metode survei menggunakan kuesioner untuk mengetahui dampak perubahan 

penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan didominasi dengan perubahan 

alih fungsi lahan menjadi pemukiman yang tersebar di Kecamatan Sidomukti 

dengan perubahan terbesar berada di Kelurahan Kecandran dan Dukuh. Perubahan 

penggunaan lahan yang mengalami pertambahan luasan yaitu pemukiman sebesar 

44,38 ha yang semula 391,9 ha menjadi 436,28 ha pada tahun 2020. Sementara 

Penggunaan lahan yang mengalami pengurangan luasan adalah pekarangan yang 

berkurang sebesar 65,30 ha atau 46% dari luas keseluruhan yang semula 475 ha 

pada tahun 2009 menjadi 410,50 ha pada tahun 2020. Berdasarkan survei yang 

telah dilakukan dengan beberapa responden disimpulkan bahwa dampak adanya 

perubahan penggunaan lahan antara lain lingkungan menjadi marai (polusi suara) 

hingga naiknya suhu udara akan tetapi hal ini mendorong masyarakat untuk 

membuka lapangan usaha seperti warung, loundry, fotocopy, counter hingga 

swalayan yang berimbas pada perekonomian masyarakat tersebut. Berdasarkan 

hasil pengolahan data statistik bahwa fasilitas umum dan pertumbuhan penduduk 

tidak terbukti sebagai faktor dominan yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Sidomukti. Sementara meningkatnya kebutuhan lahan dan 

ruang terjadi karena banyaknya pendatang yang berimigrasi ke daerah penelitian 

sehingga pemerintah, kelompok atau individu terdorong untuk menyediakan 

tempat tinggal serta fasilitas penunjang. Hal ini disebabkan karena adanya pemicu 

berupa Sekolah Internasional (SI) serta Kampus IAIN Salatiga.  

 Kata kunci : Perubahan, Penggunaan lahan, Dampak, Faktor dominan 

Abstract 

Sidomukti Subdistrict is one of the sub-districts in Salatiga City that has 

experienced changes in land use from year to year. Based on data on land use in 

2009 and 2019, there is agricultural land that has decreased by 683.5 ha from 
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1,115.5 ha to 432 ha, while the built-up land was originally only 31 ha to 714 ha 

in 2019. The construction of several educational facilities affects population 

growth in research area. This study aims to determine the changes in land use in 

2009 and 2020, analyze the impact of these changes in land use and determine the 

dominant factors affecting land use change in the study area. To find out the 

agendas for land change using the overlay method of land use maps for 2009 and 

2020 results from the interpretation of GeoEye-1 satellite imagery for the two 

years. Meanwhile, to determine the dominant factor using multiple linear 

regression methods and survey methods using a questionnaire to determine the 

impact of land use change. Changes in land use were dominated by changes in 

land use functions into settlements scattered in Sidomukti Subdistrict, with the 

largest changes being in Kecandran and Dukuh Villages. Changes in land use that 

experienced an increase in area, namely settlements of 44.38 ha from 391.9 ha to 

436.28 ha in 2020. Meanwhile, land use that has decreased in area is yards that 

have decreased by 65.30 ha or 46% of the area. Overall, which was originally 475 

ha in 2009 to 410.50 ha in 2020. Based on a survey conducted with several 

respondents, it was concluded that the impacts of land use change include the 

environment becoming marai (noise pollution) to rising air temperatures but this 

encourages community to open business fields such as stalls, loundry, 

photocopies, counters to supermarkets which impact on the economy of the 

community. Based on the results of statistical data processing, public facilities and 

population growth are not proven to be the dominant factors affecting land use 

changes in Sidomukti District. Meanwhile, the increasing need for land and space 

occurs due to the large number of immigrants who immigrate to the research area 

so that the government, groups or individuals are encouraged to provide shelter 

and supporting facilities. This is due to the trigger in the form of the International 

School (SI) and the IAIN Salatiga Campus. 

Key words: land use change, impact, dominant factors 

1.PENDAHULUAN  

Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam 

pelaksanaan pembangunan. Salah satunya adalah perubahan dari lahan kosong 

menjadi lahan terbangun atau dari lahan pertanian menjadi non pertanian. Lahan 

sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer, 

termasuk atmosfer serta segala akibat yang ditimbulkan oleh manusia di masa 

lalu dan sekarang (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001). Perubahan 

penggunaan lahan adalah perubahan penggunaan atau aktivitas terhadap suatu 

lahan yang berbeda dari aktivitas sebelumnya, baik untuk tujuan komersial 

maupun industri (Kazaz dan Charles, 2001 dalam Munibah, 2008). Perubahan 
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fungsi lahan dalam pengalokasian sumber daya lahan dari suatu penggunaan 

menjadi penggunaan lahan lainnya disebabkan oleh adanya beberapa faktor.  

Menurut Chapin (1979) (dalam Priambudi, dkk, 2014) bahwa faktor faktor 

yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu topografi, penduduk, 

nilai lahan, aksesibilitas, sarana dan prasarana serta daya dukung lingkungan. 

Selain itu, Priambudi, dkk (2014) juga mengatakan bahwa tingkah laku serta 

tindakan manusia juga menjadi faktor penentu perubahan penggunaan lahan, 

karena tingkah laku manusia yang sudah menjadi hukum alam untuk dapat 

memenuhi kebutuhan manusia. Semakin banyaknya lahan terbangun untuk 

pemenuhan kebutuhan manusia tak akan lepas dari dampak yang akan 

ditimbulkan dengan adanya perubahan penggunaan lahan menjadi lahan 

terbangun tersebut.  

Dampak merupakan segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu 

kejadian atau pembangunan yang ada di dalam masyarakat dana menghasilkan 

perubahan yang berpengaruh negatif maupun positif terhadap kelangsungan 

hidup (Soerjono Soekanto, 2007).Dalam hal ini dampak adanya perubahan 

penggunaan lahan dapat berupa dampak ekonomi yang terjadi pada masyarakat 

maupun dampak terhadap lingkungan itu sendiri. 

Kecamatan Sidomukti merupakan salah satu Kecamatan di Kota Salatiga 

yang memiliki empat kelurahan yaitu Kelurahan Dukuh, Kelurahan Mangunsari, 

Kelurahan Kalicacing dan Kelurahan Kecandran. Luas wilayah Kecamatan 

Sidomukti pada tahun 2020 tercatat 1.146 ha atau sekitar 20,18% dari luas 

keseluruhan Kota Salatiga (56,781 ha). Kelurahan terluas yang terdapat di 

Kecamatan Sidomukti adalah Kelurahan Kecandran dengan luas  399 ha dan 

kelurahan terkecil adalah Kelurahan Kalicacing dengan luas 79 ha.  Dalam 

kurun waktu tersebut Kecamatan Sidomukti juga mengalami pertambahan 

jumlah penduduk sebesar 4.703 jiwa yang pada tahun 2009 berjumlah 40.007 

jiwa menjadi 44.710 jiwa pada tahun 2019.  

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Sidomukti sedikit 

banyak berdampak pada sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. 
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Masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya karena adanya fasilitas yang 

tersedia. Adanya alih fungsi lahan membuat masyarakat dapat membuka 

lapangan usaha baru yang berpengaruh pada perekonomian mereka. Seperti di 

Kecamatan Sidomukti terdapat pembangunan gedung kampus IAIN Salatiga 

yang sudah beroperasi dari tahun 2013 hingga sekarang. Hal ini medorong 

masyarakat untuk membuka lapangan usaha. Selain itu dibangunnya jalan lintas 

Salatiga (JLS) pada sekitaran tahun 2010 yang disepanjang jalan lingkar Salatiga 

(JLS) terdapat beberapa pertokoan barang dan jasa seperti SPBU, warung 

makan, bengkel, toko bangunan dan beberapa industri rumahan. 

Fenomena perubahan penggunaan lahan tersebut dapat dideteksi dengan 

memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dengan Sistem Informasi Geografis 

(SIG) yang dipadukan dengan memanfaatkan Citra GeoEye-1 yang memiliki 

resolusi tinggi sehingga dapat memberikan informasi detail mengenai perubahan 

penggunaan lahan di wilayah penelitian. Citra GeoEye-1 merupakan salah satu 

citra satelit yang memiliki resolusi tinggi dan mulai dikenal sejak peluncurannya 

pata tanggal 6 September 2008 dilakukan oleh Vanderburg Air Force California 

(Wiratama, 2017).  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Spasial Perubahan Penggunaan 

Lahan di Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2009 dan 2020”.  

2.METODE  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011 dalam 

Sulistiyono, 2013). Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh kelurahan di 

Kecamatan Sidomukti, dimana objek penelitian berupa penggunaan lahan yang 

mengalami perubahan pada tahun 2009 dan 2020. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder berupa citra GeoEye-1 tahun 2009 dan 2020, yang dilakukan 

proses interpretasi citra kemudian dilanjutkan proses overlay untuk mengetahui 

agihan perubahan penggunaan lahan. Overlay merupakan suatu metode sistem 
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informasi dalam bentuk grafs yang dibentuk dari penggabungan berbagai peta 

individu, dan dilakukan minimal dengan 2 jenis peta yang berbeda secara teknis 

dikatakan harus ada polygon yang terbentuk dari 2 jenis peta yang dioverlaykan 

(Rachmah, dkk, 2018). Dampak dari perubahan penggunaan lahan diketahui 

menggunakan metode survei yang memanfaatkan kuesioner dengan jumlah 

responden sebanyak 20, teknik pengambilan data responden dilakukan secara 

random sampling berdasarkan objek yang berubah. Sementara untuk mengetahui 

faktor dominan berasal dari literatur review berupa data BPS didapat beberapa 

parameter berupa kepadatan penduduk dan jumlah fasilitas umum yang 

kemudian dilakukan uji statistik menggunakan metode Regresi Linier Berganda. 

Regresi Linier Berganda merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk 

menelusuri pola hubungan antara variabel terikat dengan dua/ lebih variabel 

bebas (Uyanik & Guler, 2013 dalam Padilah & Adam, 2019)  dengan rumus :  

𝑌=𝛽𝑋+𝜀 

Dimana:   Y= Variabel dependen 

= Parameter 

X= Variabel Independen 

 = Error 

Metode analisis data untuk mengetahui agihan perubahan penggunaan lahan 

menggunakan analisis peta dari hasil overlay kedua citra. Sedangkan analisis 

deskriptif berdasarkan wawancara menggunakan kuesioner untuk mengetahui 

dampak perubahan penggunaan lahan yang terjadi.  

3.HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1Agihan Perubahan Penggunaan Lahan  

Berdasarkan peta agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sidomukti 

bahwa sebagian besar lahan terbangun terjadi di Kelurahan Dukuh, dimana 

hampir seluruh wilayahnya terdapat objek-objek yang berubah dari tahun 2009 

hingga 2020. Berbeda dengan Kelurahan Dukuh, Kelurahan Kalicacing adalah 
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kelurahan yang tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tersebut. 

Kelurahan Kalicacing merupakan kelurahan yang memiliki luas paling sempit 

dibandingkan dengan ketiga kelurahan lainnya.  

Kecamatan Sidomukti pada tahun 2009 dan tahun 2020 terdapat banyak 

perubahan pertambahan dan pengurangan luasan pada masing-masing 

penggunaan. Seperti pemukiman di Kecamatan Sidomukti yang mengalami 

pertambahan luasan sebesar 44,38 ha yang semula 391,9 ha pada tahun 2009 

menjadi 436,28 ha di tahun 2020. Penggunaan lahan yang paling banyak 

mengalami perubahan yaitu pekarangan. Penggunaan lahan untuk pekarangan 

berkurang luasannya sebanyak 65,30 ha yang semula 475,80 ha di tahun 2009 

menjadi 410,50 ha di tahun 2020. Sedangkan penggunaan lahan yang paling 

sedikit mengalami perubahan adalah sawah sebesar 1,66 ha yang semula 

memiliki luas  52,16 ha menjadi 50,50 ha di tahun 2020. Berikut adalah data 

luasan penggunaan lahan di Kecamatan Sidomukti Tahun 2009 dan 2020 yang 

disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1 sebagai berikut. 

Tabel 1. Perbandingan Luasan Penggunaan LahanTahun 2009 dan 2020 

No Penggunaan  

Lahan  

Tahun 2009 Tahun 2020 Perubahan 

 Luas 

(Ha) 

Presentase 

(%) 

Luas 

(Ha) 

Presentase 

(%) 

Luas 

(Ha) 

Presentase 

(%) 

1 Pemukiman  391,9 37,68 436,28 41,75 + 44,38 31,6 

2 Pekarangan  475,80 45,75 410,50 39,28 - 65,30 46,5 

3 Sawah  52,16 5,00 50,50 4,85 - 1,66 1,2 

4 Perdagangan  27,59 2,65 51,28 4,90 + 23,69 16,9 

5 Lainnya  89,46 8,67 94,78 9,07 - 5,32 3,8 

Jumlah  1.040  100 1.045  100 140,35 100 

Sumber : hasil pengolahan data, 2020 
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Grafik 1. Gambar Perbandingan Luasan Perubahan Penggunaan Lahan di 

Kecamatan Sidomukti Tahun 2009 dan 2020 

Sumber : hasil pengolahan data, 2020  

Grafik di atas menunjukkan perbandingan luasan penggunaan lahan yang 

terjadi di Kecamatan Sidomukti pada tahun 2009 dan 2020 yang  mana 

penggunaan lahan didominasi oleh  pemukiman yang bertambah dan pekarangan 

yang berkurang. Penggunaan lahan sebagai sawah hanya berkurang dengan 

presentase rendah. Sedangkan fasilitas perdagangan dan penggunaan lahan 

lainnya terjadi pertambahan.   

Kebutuhan manusia yang terus bertambah dan membutuhkan fasilitas sosial 

yang kompleks menjadikan adanya alih fungsi lahan salah satunya adalah 

pertokoan. Perubahan penggunaan lahan pekarangan yang mengalami alih fungsi 

lahan menjadi pemukiman disebabkan karena adanya penduduk yang berimigrasi 

ke Kecamatan Sidomukti. Hal ini dikarenakan adanya jalan lingkar yang mulai 

terdapat banyak industri-industri, fasilitas pendidikan seperti Sekolah 

Internasional (SI) dan kampus IAIN Salatiga yang menjadi daya tarik imigran.  

Pemanfaatan lahan sebagai pemukiman di Kecamatan Sidomukti cenderung 

menyebar di sekitar pusat-pusat keramaian seperti pasar, sarana pendidikan dan 
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kesehatan. Hal ini dikarenakan agar masyarakat lebih mudah mengakses fasilitas 

umum yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti di Kelurahan 

Kalicacing, Mangunsari dan sebagian Kelurahan Dukuh. Sedangkan penggunaan 

lahan pekarangan-pertanian lahan lebih mendominasi Kelurahan Dukuh dan 

Kelurahan Kecandran. Berikut merupakan peta agihan perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Sidomukti tahun 2009 dan 2020 yang disajikan pada Gambar 

2 sebagai berikut. 

3.2 Dampak Perubahan Penggunaan Lahan  

Dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau 

pembangunan yang ada di dalam masyarakat dana menghasilkan perubahan yang 

berpengaruh negatif maupun positif terhadap kelangsungan hidup (Soerjono 

Soekanto, 2007:429). Kegiatan berupa pembangunan mulai marak di Kecamatan 

Sidomukti berimbas pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Banyaknya 

perubahan yang terjadi maka semakin beragam dampak yang timbul dan 

dirasakan oleh masyarakat sekitar.  

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner didapat informasi mengenai dampak perubahan penggunaan lahan yang 

dirasakan oleh masyarakat sekitar. Beberapa responden beranggapan bahwa 

adanya perubahan penggunaan lahan membuat berkurangnya kondusifitas 

lingkungan tersebut. Hal ini disebabkan oleh  dahulu lingkungan terasa sepi 

karena dahulunya pekarangan dan sekarang dialihfungsikan menjadi sarana 

pendidikan ataupun pemukiman. Selain itu masyarakat merasa udara semakin 

panas karena berkurangnya pepohonan. Akan tetapi dengan adanya pemukiman 

serta sarana pendidikan baru mendorong masyarakat untuk membuka usaha 

seperti jasa laundry, kos-kosan, warung makan, toko bangunan hingga warung 

sembako. Hal ini yang nantinya akan berimbas dengan perekonomian mereka 

yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat yang merasa diuntungkan 

adanya alih fungsi lahan tersebut sebagian besar berada pada jarak 10 hingga 25 

meter dari objek yang berubah. Seperti contoh kampus II IAIN Salatiga yang 

dimana kos-kosan serta pertokoan berada tidak lebih dari radius 25 meter. 
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3.3 Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Lahan  

Seperti yang dikatakan oleh Chapin (1979) (dalam Priambudi, dkk, 2014) bahwa 

faktor faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu topografi, 

penduduk, nilai lahan, aksesibilitas, sarana dan prasarana serta daya dukung 

lingkungan. Selain itu, Priambudi, dkk (2014) juga mengatakan bahwa tingkah 

laku serta tindakan manusia juga menjadi faktor penentu perubahan penggunaan 

lahan, karena tingkah laku manusia yang sudah menjadi hukum alam untuk dapat 

memenuhi kebutuhan manusia. 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa faktor yang telah disebutkan 

oleh Chapin (1979) sebelumnya antara lain sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan penduduk  

2. Jumlah fasilitas umum 

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan dengan metode regresi linier 

berganda mengahasilkan tabel hasil yang disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.   

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresinya seperti berikut : 

Y = a + b1X1+ b2X2 + e  

 = 21,600 + (-0,391) X1 + 0,621 X2  + e 

 Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21.600 58.617  .368 .737 

fu -.391 1.039 -.024 -.376 .732 

pp .621 .039 1.006 16.091 .001 

a. Dependent Variable: lp 

Sumber : pengolahan data, 2020 
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 = 21,600 – 0,391 X1 + 0,621 X2  + e 

 = 21,600 – 0,391 + 0,621  

  Keterangan :   

    Y  = Penggunaan lahan yang terpengaruh 

    a    = konstanta 

    b1, b2  = koefisien regresi  

    X1  = fu ( fasilitas umum ) 

    X2  = kp ( kepadatan penduduk ) 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS didapatkan 

nilai signifikan masing-masing variabel bebas. Adapun nilai signifikan variabel 

fasilitas umum yaitu 0,732 sedangkan signifikan variabel pertumbuhan penduduk 

yaitu 0,001. Dalam metode regresi linier berganda hipotesis diterima apabila 

signifikan < 0,000 akan tetapi hasil olah data yang sudah dilakukan berbanding 

terbalik, karena nilai signifikan kedua variabel tersebut lebih besar dari pada nilai 

konstanta maka fasilitas umum dan pertumbuhan penduduk tidak dapat dikatakan 

sebagai faktor dominan yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Atau 

dapat diartikan bahwa fasilitas umum dan pertumbuhan penduduk memiliki 

kedudukan yang sama yaitu kedua variabel tidak memiliki pengaruh yang besar 

terhadap perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Sidomukti.  

Peningkatan atau pertambahan jumlah fasilitas umum yang telah dilakukan, 

sedikit memberi konstribusi terhadap perubahan penggunaan lahan yang terjadi. 

Hal ini dikarenakan beberapa fasilitas umum yang terbangun hanya sekedar 

memperbaharui fungsi dari  fasilitas sebelumnya. Sehingga tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sidomukti.  

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan Mas Said Hidayat (2018) bahwa 

fasilitas umum menjadi faktor dominan yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dengan menggunakan 

analisis korelasi product moment yang menghasilkan nilai koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,1.    
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Walaupun tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sidomukti dari 

tahun 2009 hingga 2020 dikatakan meningkat sebesar 18,2%. Akan tetapi hasil 

olah data statistik dengan metode regresi linier berganda menunjukkan bahwa 

pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh besar terhadap perubahan penggunaan 

lahan. Dapat diartikan bahwa yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan 

bisa jadi pendatang yang tidak lahir di daerah tersebut atau imigran. Di 

Kecamatan Sidomukti terdapat Sekolah Internasional (SI) dan kampus IAIN 

Salatiga yang tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu penyebab 

banyaknya imigran yang datang ke wilayah tersebut. mengapa pertumbuhan 

penduduk tidak berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan. Banyaknya 

penduduk yang berimigrasi ke wilayah tersebut. Sehingga mendorong pemerintah 

maupun kelompok atau individu untuk menyediakan tempat tinggal hingga sarana 

prasarana yang akan meningkatkan kebutuhan lahan.  

4.PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

1. Penggunaan lahan di Kecamatan Sidomukti dalam kurun waktu 11 

tahun yakni tahun 2009 – tahun 2020 di dominasi oleh alih fungsi 

lahan menjadi pemukiman sebesar 44,38 ha.  Sebagian besar 

perubahan terjadi di kelurahan-kelurahan yang masih terdapat 

banyak pekarangan seperti Kelurahan Kecandran dan Kelurahan 

Dukuh.  

2. Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar antara lain lingkungan 

semakin ramai atau sudah tidak kondusif. Akan tetapi semakin ramai 

lingkungan tersebut mendorong masyarakat untuk mendirikan usaha 

seperti usaha jasa laundry, fotocopy, warung makan, warung 

sembako dll yang nantinya akan berimbas terhadap perekonomian 

masyarakat tersebut. Adapun masyarakat yang merasa diuntungkan 

adanya alih fungsi lahan tersebut berada pada jarak radius 10 – 25 

meter dari objek yang berubah.  
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3. Berdasarkan 2 parameter yang digunakan dalam olah data statistik 

yaitu pertumbuhan penduduk dan jumlah fasilitas umum, bahwa 

kedua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap 

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Sidomukti.  

Sehingga tidak adanya faktor dominan yang berpengaruh signifikan 

dalam perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sidomukti.   

 

4.2 Saran  

1. Semakin banyaknya lahan terbangun maka semakin berkurang pula 

lahan pekarangan di Kecamatan Sidomukti oleh karena itu 

pemerintah setempat harus melakukan pengawasan terkait perubahan 

penggunaan lahan dari tahun ke tahun. Pengawasan yang dimaksud 

terkait pemberian izin pembangunan yang sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah Kecamatan Sidomukti.  

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan beberapa 

variabel lagi dalam mencari faktor dominan menggunakan metode 

regresi linier berganda supaya hasil lebih akurat.  

3. Sebaiknya jumlah responden ditambah atau lebih baik lagi jika 

responden diklasifikasikan berdasarkan jarak dari objek yang 

berubah agar lebih menarik.  
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