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ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN 

CEPER KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 DAN 2020 

 

Abstrak 

Lahan merupakan wilayah tertentu yang berada di atas permukaan bumi, berupa 

atmosfer, tanah, batuan induk, topografi, air, tumbuh-tumbuhan dan binatang, 

serta akibat-akibat kegiatan manusia pada masa lalu maupun sekarang, yang 

semuanya memiliki pengaruh nyata terhadap penggunaan lahan oleh manusia. 

Penggunaan lahan sendiri perlu direncanakan dan ditata sesuai dengan 

karakteristik dan fungsi lahan tersebut, sehingga akan tercipta suatu ruang yang 

aman, nyaman dan produktif. Kecamatan Ceper salah satu daerah yang 

mengalami perubahan penggunan lahan. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan 

Ceper terkenal di sektor perindustriannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

menganalisis agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ceper Kabupaten 

Klaten dan Menganalisis faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan 

di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan adalah 

survey, yang dicirikan dengan pengunaan sample dalam pengumpulan data. 

Sampel diambil dari sebagian populasi berdasarkan pertimbangan tertentu. 

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis 

penelitian perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan menggunakan metode 

kualitatif yang memanfaatkan teknologi SIG yaitu dengan menggunakan metode 

overlay antara peta penggunaan lahan tahun 2010 dan 2020 sehingga hasilnya 

dapat dianalisis menggunakan metode deskriptif. Faktor-faktor yang 

menyebabkan perubahan penggunaan lahan menggunakan metode analisis data 

kualitatif. Perubahan penggunaan lahan dari tahun 2010 ke 2020 didominasi oleh 

jenis penggunaan lahan industri dan perdagangan sebesar 20.107 Ha. Desa Dlimas 

merupakan desa yang paling banyak mengalami perubahan sebesar 13.363 Ha. 

Pola persebaran perubahan lahan industri dan perdagangan, kolam ikan air tawar, 

ladang atau tegalan, lahan kosong, permukiman, sawah irigasi dan lainnya dari 

tahun 2010 ke 2020 yaitu secara mengelompok yang diketahui melalui 

menggunakan metode Nearest Neighborhood Analisyt. 

Kata Kunci: Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan, Faktor 

Perubahan Lahan. 

 

Abstract 

Land is a certain area that is above the earth's surface, in the form of atmosphere, 

soil, source rock, topography, water, plants and animals, as well as the results of 

past and present human activities, all of which have a significant impact on land 

use by human. Land use itself needs to be planned and arranged in accordance 

with the characteristics and functions of the land, so that a safe, comfortable and 

productive space will be created. Ceper District is one of the areas experiencing 

changes in land use. This is because the Ceper District area is well-known in its 

industrial sector. The purpose of this study is to analyze land use change agendas 

in Ceper District, Klaten Regency and to analyze the factors that influence land 

use changes in Ceper District, Klaten Regency. The research method used is a 

survey, which is characterized by the use of samples in data collection. Samples 
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were taken from part of the population based on certain considerations. Sampling 

using purposive sampling method. The analysis of land use change research was 

carried out using qualitative methods that utilize GIS technology, namely by using 

the overlay method between the 2010 and 2020 land use maps so that the results 

can be analyzed using descriptive methods. The factors that cause land use change 

use qualitative data analysis methods. Changes in land use from 2010 to 2020 

were dominated by industrial and commercial land uses totaling 20,107 hectares. 

Dlimas Village is the village that has experienced the most changes of 13,363 

hectares. The distribution pattern of changes in industrial and commercial land, 

freshwater fish ponds, fields or moor, empty land, settlements, irrigated rice fields 

and others from 2010 to 2020, namely in groups, is known through using the 

Nearest Neighborhood Analysis method. 

Keywords: Land Use, Land Use Change, Land Change Factor 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia disebut sebagai negara yang agraris, yang sebagian besar penduduknya 

bekerja di bidang perkebunan dan pertanian guna untuk menyambung hidup. 

Lahan adalah keseluruhan lingkungan yang di permukaan bumi yang 

menyediakan kesempatan bagi manusia menjalani kehidupannya (Rahayu, 2007). 

Sumber daya lahan yang langka disebabkan oleh jumlah aktivitas manusia 

bertambah dengan begitu cepat dengan adanya aktivitas pembangunan yang 

dilakukan oleh manusia. 

Penggunaan lahan sendiri perlu direncanakan dan ditata sesuai dengan 

karakteristik dan fungsi lahan tersebut, sehingga akan tercipta suatu ruang yang 

aman, nyaman dan produktif. Pembangunan sendiri merupakan bagian dari faktor 

perubahan penggunaan lahan yang harus direncanakan dan diatur agar potensi 

yang dimiliki bagus. Pola penataan ruang dapat terstruktur dengan baik 

dikarenakan adanya suatu rencana bentuk pembangunan dari kebijakanaan 

pemerintah. Salah satunya pembangunan yang berada di wilayah Kabupaten 

Klaten. 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk ke dalam 

Wilayah Administratif Provinsi Jawa Tengah. Salah satu Kecamatan yang 

mengalami perubahan penggunaan lahan terjadi di Kecamatan Ceper Kabupaten 

Klaten. Kecamatan Ceper memiliki luas wilayah sebesar 24,25 km
2
 atau 2.445 

Ha. Pada tahun 2010 luas wilayah di Kecamatan Ceper yang terbagi kedalam 
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lahan pertanian sawah sebesar 1.570 Ha, lahan pertanian non sawah sebesar 7 Ha 

dan lahan bukan pertanian sebesar 868 Ha. Pada tahun 2019 luas wilayah di 

Kecamatan Ceper yang terbagi kedalam lahan pertanian sawah sebesar 1.538 Ha, 

lahan pertanian non sawah sebesar 7 Ha dan lahan bukan pertanian sebesar 900 

Ha. Kecamatan Ceper terdiri dari 18 Kelurahan. 

Kecamatan Ceper suatu daerah yang mengalami perubahan penggunan 

lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian seperti yang awal mulanya lahan 

persawahan menjadi perindustrian. Adanya pembangunan bangunan seperti 

pemukiman, industri, jasa merupakan faktor yang mendasar mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan. Alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non 

pertanian masih terjadi di Kecamatan Ceper, seperti adanya pemukiman baru, 

sarana pendidikan baru, serta fasilitas umum, perindustrian dan sosial yang baru 

pula. 

Lahan pertanian di Kecamatan Ceper sebesar 147,57 Ha mengalami 

peningkatan perubahan penggunaan lahan dari tahun 2010 hingga 2019. 

Berdasarkan hal tersebut ketersediaan lahan menjadi suatu permasalahan yang 

terus berkembang dalam pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah akan 

dilakukan terus menerus seiring dengan berjalannya waktu, berkembangan zaman 

dan akan terus meningkatkan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) sebagai memonitor perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi. SIG dapat membantu dalam monitoring perkembangan penggunaan lahan 

dengan lebih mudah dan informasi secara spasial dapat diketahui seperti 

persebaran setiap penggunaan lahan dan perhitungan luas masing-masing lahan 

maupun besar luas lahan yang mengalami perubahan serta arah perkembangan 

wilayahnya. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah survey. Peneitian survey ini dicirikan 

dengan pengunaan sample dalam pengumpulan data. Sampel diambil dari 

sebagian populasi berdasarkan pertimbangan tertentu. Metode purposive sampling 

digunakan untuk pengambilan sampel. Purposive sampling digunakan untuk 
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mengoreksi hasil dari interpretasi citra yang masih ragu dan melakukan 

wawancara terhadap tokoh masyarakat dan pelaku usaha yang wilayahnya 

mengalami perubahan penggunaan lahan. 

Dalam analisis penelitian perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan 

menggunakan metode kualitatif yang memanfaatkan teknologi SIG yaitu dengan 

menggunakan metode overlay antara peta penggunaan lahan tahun 2010 dengan 

2020. Hasil overlay tersebut berupa peta perubahan penggunaan lahan yang dapat 

dianalisis menggunakan metode deskriptif, sehinggan diperoleh sebaran 

penggunaan lahan serta lahan-lahan yang mengalami perubahan pemanfaatannya 

atau perubahan penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Ceper. 

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan 

menggunakan metode analisis data kualitatif. Adapun cara untuk mengetahui 

yaitu dengan cara wawancara langsung ke lapangan dengan tokoh-tokoh kunci 

yang dianggap memahami permasalahan lahan di daerah penelitian Desa Jambu 

Kulon, Desa Jombor, Desa Dlimas, Desa Ceper dan Desa Klepu serta pelaku 

usaha yang ada di Kecamatan Ceper. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Agihan Perubahan Penggunan Lahan di Kecamatan Ceper 

Perubahan penggunaan lahan terjadi pada setiap tahunnya di berbagai 

wilayah, seiring dengan berjalannya waktu maka pertumbuhan penduduk terus 

meningkat maka kebutuhan tempat tinggal menjadi faktor utamanya dan di 

Kecamatan Ceper banyak lahan yang di alih fungsikan menjadi sektor 

perindustrian dan perdagangan, hal itu dikarenakan Kecamatan Ceper terkenal 

dengan sektor perindustriannya. Luas wilayah Kecamatan Ceper sebesar 24450 

Ha terdiri dari lahan sawah irigasi, pemukiman, lahan kosong, ladang atau 

tegalan, kolam ikan air tawar, perindustrian, perdagangan dan lainnya. 

Lahan persawahan sebesar 1458.346 Ha mendominasi jenis penggunaan 

lahan di Kecamatan Ceper tahun 2010 yang sebagian besar tersebar di Desa Mlese 

sebesar 116,632 Ha, Desa Srebegan sebesar 109,701 Ha dan Desa Pokak sebesar 

104,796 Ha. Desa yang memiliki lahan persawahan paling sedikit yaitu Desa 
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Tegalrejo dengan luas sebesar 36,657 Ha. Penggunaan lahan selain persawahan 

yaitu sebagai Permukiman sebesar 791,594 Ha yang sebagian besar tersebar di 

Desa Ngawonggo sebesar 78,304 Ha, Desa Klepu sebesar 72,970 Ha dan Desa 

Jambu Kulon sebesar 54,065 Ha. Desa yang memiliki lahan permukiman paling 

sedikit yaitu di Desa Jombor dengan luas sebesar 25,623 Ha. Jenis penggunaan 

lahan selain sebagai persawahan dan permukiman yaitu sebagai industri dan 

perdagangan dengan luas sebesar 143,374 Ha, ladang atau tegalan sebesar 

133,851 Ha, lahan kosong sebesar 34,867 Ha, kolam ikan air tawar sebesar 7,038 

Ha dan lainnya sebesar 10,990 Ha. 

Lahan persawahan sebesar 1458.346 Ha mendominasi jenis penggunaan 

lahan di Kecamatan Ceper tahun 2020 yang sebagian besar tersebar di Desa Mlese 

sebesar 115,602 Ha, Desa Srebegan sebesar 109,307 Ha dan Desa Pokak sebesar 

104,796 Ha. Lahan persawahan paling sedikit terletak di Desa Tegalrejo sebesar 

36,525 Ha. Penggunaan lahan selain persawahan yaitu digunakan sebagai area 

permukiman sebesar 797,881 Ha yang sebagian besar tersebar di Desa 

Ngawonggo sebesar 78,360 Ha, Desa Klepu sebesar 73,397 Ha dan Desa Jambu 

Kulon sebesar 54,833 Ha. Lahan permukiman yang paling sedikit terletak di Desa 

Jombor sebesar 25,945 Ha. Jenis penggunaan lahan selain sebagai persawahan 

dan permukiman yaitu sebagai industri dan perdagangan dengan luas sebesar 

163,481 Ha, ladang atau tegalan sebesar 130,374 Ha, lahan kosong sebesar 31,241 

Ha, kolam ikan air tawar sebesar 1,439 Ha dan lainnya sebesar 10,990 Ha. 

Luas jenis penggunaan lahan di Kecamatan Ceper pada tahun 2010 dan 

tahun 2020 ada yang mengalami perubahan secara bertambah luas, berkurangnya 

luasan lahan maupun tetap atau tidak mengalami perubahan. Jenis penggunaan 

lahan yang mengalami pertambahan luas dari tahun 2010 hingga 2020 yaitu 

sebagai lahan perindustrian dan perdagangan sebesar 20,107 Ha dan lahan sebagai 

permukiman sebesar 6,287 Ha. Jenis penggunaan lahan yang mengalami 

pengurangan luas dari tahun 2010 hingga 2020 yaitu sebagai lahan persawahan 

sebesar 19,471 Ha, lahan ladang atau tegalan sebesar 3,477 Ha, lahan kosong 

sebesar 3,446 Ha dan kolam ikan air tawar sebesar 5,599 Ha. Lahan yang tidak 

mengalami perubahan penggunaan lahan yaitu sebagai lahan lainnya. 
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Hasil dari monitoring dalam kurun waktu 10 tahun tersebut menunjukkan 

adanya beberapa perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Ceper. 

Perubahan penggunaan lahan selama 10 tahun tersebut ini memiliki luasan 

perubahan sebesar 58,387 Ha dengan beberapa penggunaan lahan yang 

mengalami perubahan baik secara bertambah, berkurang maupun tetap. 

Jenis perubahan penggunaan lahan dengan pertambahan luasan yaitu 

penggunaan lahan sebagai industri dan perdagangan dengan luasan sebesar 20,107 

Ha. Perubahan penggunaan lahan industri dan perdagangan merupakan dari alih 

fungsi penggunaan lahan lain seperti lahan persawahan, lahan kosong, ladang atau 

tegalan dan kolam ikan air tawar. Alih fungsi lahan ini terjadi di beberapa desa 

antara lain Desa Ceper, Desa Dlimas, Desa Ngawonggo, Desa Klepu, Desa Mlese 

dan Desa Jombor. Pertambahan luasan penggunaan lahan sebagai industri dan 

perdagangan di Kecamatan Ceper ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

Lokasi strategis, harga lahan murah, tenaga kerja banyak, dekat dengan jalan 

provinsi dan jalan Nasional, akses yang dilalui mudah, sarana prasarana dapat 

dijangkau dengan mudah dan terkenal dengan sentra industrinya. 

Penggunaan lahan selain industri dan perdagangan sebagai permukiman 

dengan pertambahan luas lahan sebesar 6,287 Ha. Perubahan penggunaan lahan 

pemukiman merupakan alih fungsi penggunaan lahan lain seperti lahan 

persawahan, lahan kosong, ladang atau tegalan dan kolam ikan air tawar. Alih 

fungsi lahan sebagai permukiman terjadi di beberapa Desa, seperti Desa Cetan, 

Desa Tegalrejo, Desa Jambu Kulon dan Desa Srebegan. Pertambahan luasan 

penggunaan lahan sebagai pemukiman di Kecamatan Ceper ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti lokasinya strategis, harga lahan murah, pertambahan 

jumlah penduduk dan dekat dengan sarana prasarana sebagai penunjang dalam 

pemenuhan kebutuhan. 

Jenis penggunaan lahan yang mengalami penurunan luasan di Kecamatan 

Ceper yaitu sebagai lahan persawahan sebesar 19,471 Ha, ladang atau tegalan 

sebesar 3,477 Ha, lahan kosong sebesar 3,446 Ha dan kolam ikan air tawar 

sebesar 5,598 Ha. Perubahan luasan lahan tersebut diakibatkan oleh perubahan 

alih fungsi lahan sebagai permukiman, perindustrian dan perdagangan. Berikut 
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merupakan gambar 1 Peta Sebaran Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan 

Ceper Tahun 2010 – 2020 : 
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3.2 Pola Sebaran Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Ceper 

Pola persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ceper dapat 

digambarkan dalam bentuk grafik pola persebaran hasil pemrosesan data peta 

ArcGis dengan metode Nearest Neighborhood yang dapat dilihat pada gambar 2 

sebagai berikut : 

 
Gambar 2 Grafik Pola Sebaran Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan 

Ceper Tahun 2010 – 2020 

Sumber : Penulis, 2020 

Gambar 1 diatas menunjukkan pola sebaran permukiman tergolong pola 

mengelompok atau Clustered dengan nilai Z -5.5107171. Pola tersebut dapat 

diketahui bahwa selama 10 tahun terjadi perubahan yang cukup signifikan. 

Perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya penggunaan lahan persawahan, 

ladang atau tegalan, lahan kosong, kolam ikan air tawar dan lainnya yang dialih 

fungsikan menjadi lahan permukiman, industri dan perdagangan. 

Pola persebaran mengelompok dicirikan dengan adanya perubahan 

penggunaan lahan yang terdapat disuatu lokasi yang sama yang mana membuat 

pola persebaran yang terjadi pada suatu wilayah menjadi bergerombol pada 
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lokasi-lokasi tertentu. Pola ini dipengaruhi oleh lokasi Kecamatan Ceper yang 

dianggap memiliki strategis dekat dengan jalan Provinsi dan jalan Nasional dan 

adanya terminal serta adanya saran pendidikan seperti Universitas sehingga dalam 

proses akses yang dilalui mudah maka dilakukan pembangunan seperti 

perumahan, pertokoan, perindustrian dan lain sebagainya. Untuk menguji 

keakuratan data tersebut maka dilakukan validasi lapangan lahan yang mengalami 

perubahan penggunaan lahan dari tahun 2010 hingga 2020 seperti hotel, pabrik, 

tempat makan, ruko, perumahan. Adapun visualisasinya dapat dilihat pada gambar 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dibawah ini : 

  
Gambar 3 Perumahan Baru Gambar 4 Tempat Makam 

  
Gambar 5 PT Anugerah Alfa Lestari Gambar 6 PT Atmaja Jaya 

  
Gambar 7 PT Integra Karya Santosa Gambar 8 Ruko Baru 
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Gambar 9 Hotel Srikandi Gambar 10 PT InnaGroup Textile 

Sumber : Penulis, 2021. 

3.3 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Lahan di 

Kecamatan Ceper 

Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Ceper sangat beragam seperti topografi, penduduk, nilai lahan, aksesibilitas, 

sarana prasarana dan daya dukung. Selain faktor tersebut maka dilakukan 

wawancara untuk memperkuat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan. Wawancara tersebut dilakukan terhadap Kepala Desa yang 

wilayahnya mengalami perubahan penggunaan lahan yang dominan seperti Desa 

Ceper, Desa Dlimas, Desa Jambu Kulon, Desa Jombor dan Desa Klepu serta 

menurut pelaku usaha di wilayah Desa Ceper, Desa Jambu Kulon dan Desa 

Ngawonggo. Berikut ini merupakan penjelasan dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan dan hasil wawancara terhadap 

Kepala Desa serta menurut pelaku usaha di Kecamatan Ceper : 

3.2.1 Topografi 

Wilayah Kecamatan Ceper mempunyai topografi pada ketinggian antara 

100-200 mdpl dengan luas 2445 ha. Kecamatan Ceper termasuk termasuk 

kedalam wilayah kecamatan yang memiliki kemiringan lereng yang datar. 

Wilayah yang memiliki kemiringan datar maka perkembangan aksesibilitas bisa 

semakin cepat dan berkembang, oleh karena itu banyak investor asing maupun 

masyarakat Kecamatan Ceper yang membangun pabrik industri dan perdagangan. 

3.2.2 Penduduk 

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
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perubahan penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Ceper. Pertambahan 

penduduk di Kecamatan Ceper dari tahun 2010 hingga 2019 sebesar 3.635 jiwa, 

hal itu juga bisa disebabkan karena adanya angka kelahiran, angka kematian dan 

migrasi. Desa yang mengalami pertambahan jumlah penduduk di Kecamatan 

Ceper yaitu di Desa Jambu Kidul, Desa Kujon, Desa Mlese, Desa Jombor, Desa 

Kurung, Desa Cetan, Desa Tegalrejo, Desa Ceper, Desa Jambu Kulon, Desa 

Klepu, Desa Ngawonggo dan Desa Kuncen. Desa yang mengalami pertambahan 

penduduk paling tinggi yaitu di Desa Jambu Kulon sebesar 1,022 jiwa sementara 

yang paling rendah di Desa Mlese sebesar 0,021 jiwa.  

Desa yang mengalami penurunan jumlah penduduk di Kecamatan Ceper 

yaitu di Desa Srebegan, Desa Pasungan, Desa Kajen, Desa Pokak, Desa Dlimas 

dan Desa Meger. Desa yang mengalami penurunan jumlah penduduk paling tinggi 

yaitu di Desa Srebegan sebesar -0,388 jiwa dan paling rendah di Desa Meger 

sebesar -0,069 jiwa. Hasil diatas menunjukkan bahwa Desa yang ada di 

Kecamatan Ceper lebih dominan mengalami pertambahan jumlah penduduk 

Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan. Hal ini terjadi karena faktor perubahan lahan yang 

awalnya lahan persawahan dan lahan kosong berubah menjadi permukiman. 

Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk antara lain angka kelahiran, 

faktor sosial, kurangnya pemerataan penduduk, kurangnya lapangan pekerjaan, 

urbanisasi dan faktor ekonomi. Jumlah penduduk di Kecamatan Ceper pada tahun 

2019 sebesar 67.620 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2,766 jiwa/km
2
 

dengan luas wilayah sebesar 24,45 km
2
. Kepadatan penduduk paling padat di 

Kecamatan Ceper berada di wilayah Desa Tegalrejo sebesar 3,873 jiwa/km
2
 

dengan luas wilayah sebesar 1,03 km
2
. Kepadatan penduduk paling rendah berada 

di wilayah Desa Pokak sebesar 2,364 jiwa/km
2
 dengan luas wilayah sebesar 1,38 

km
2
. 

3.2.3 Nilai Lahan 

Nilai lahan merupakan penilaian atas lahan secara ekonomi yang didasarkan 

pada kemampuan lahan dalam hal lokasi dan produktivitasnya. Perkembangan 

suatu wilayah bisa juga tergantung oleh nilai lahan tersebut, banyaknya faktor-
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faktor yang mempengaruhi harga lahan yang ada di suatu wilayah seperti 

aksesibilitas, fasilitas pelayanan dan lain sebagainya. Apabila nilai lahan yang 

tergolong murah dan lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau untuk 

melakukan berbagai aktivitas maka akan banyak diminati oleh masyarakat dan 

bisa juga para investor tertarik untuk membuka industri dan perdagangan di 

wilayah tersebut, sehingga akan mengalami perubahan penggunaan lahan yang 

awalnya sebagai lahan persawahan berubah menjadi lahan perindustrian dan 

perdagangan. Lain halnya apabila nilai lahan yang mahal dan lokasinya tidak 

strategis dan tidak mudah dijangkau maka akan kurang diminati baik dari 

masyarakat maupun investor, karena untuk melakukan berbagai aktivitas kurang 

bagus. 

3.2.4 Aksesibilitas 

Mudahnya tingkat aksesibilitas yang ada di wilayah Kecamatan Ceper maka 

penduduk akan lebih leluasa untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Adanya 

kemudahan tingkat aksesibilitas maka akan berpengaruh terhadap perubahan 

penggunaan lahan di suatu daerah. Desa yang mengalami perubahan penggunaan 

lahan karena tingkat mudahnya aksesibilitas yaitu Desa Ceper, Desa Jambu 

Kulon, Desa Jombor, Desa Meger, Desa Dlimas, Desa Ceper dan Desa Mlese. Hal 

ini dikarenakan daerah-daerah tersebut berada di dekat Jalan Provinsi. Hal ini 

dipengaruhi oleh aksesibilitas terhadap pusat kegiatan dan jaringan jalan yang 

memadai. 

3.2.5 Sarana Prasarana 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor pembangunan yang 

paling dibutuhkan karena pembangunan ekonomi, sosial dan pendidikan dengan 

pembangunan tergantung pada infrastruktur tersebut. Aspek Sarana di Kecamatan 

Ceper meliputi sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, seni dan budaya, 

peribadatan dan transportasi. Aspek prasarana di Kecamatan Ceper meliputi 

pelayanan air bersih, pembangunan infrastruktur jalan, saluran drainase, 

persampahan, pertamanan, penerangan umum, pembangunan kelistrikan. Secara 

umum kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Ceper dalam kondisi baik dan 

mengalami peningkatan. Adanya aspek sarana dan prasarana tersebut maka terjadi 
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perubahan penggunaan lahan di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Ceper. 

Daerah yang mengalami perubahan penggunaan lahan yang disebabkan 

karena kelengkapan sarana dan prasarana adalah Desa Klepu, Desa Ceper, Desa 

Klepu dan Desa Dlimas, hal ini disebabkan karena kelengkapan sarana dan 

prasarana seperti sarana pendidikan, sarana perekonomian, sarana transportasi dan 

sarana kesehatan yang ada di daerah tersebut. Sehingga dengan adanya 

kelengkapan sarana dan prasarana tersebut maka bisa terjadi perubahan 

penggunaan lahan. 

3.2.6 Daya Dukung Lahan 

Penurunan daya dukung lahan di Kecamatan Ceper dapat dipengaruhi oleh 

jumlah penduduk yang terus meningkat, luas lahan yang semakin berkurang, 

persentase jumlah petani dan luas lahan yang diperlukan untuk hidup layak. 

Keadaan ini sangatlah kontradiktif, karena pertambahan penduduk membawa 

konsekuensi peningkatan kebutuhan bahan makanan dan ketersediaan bahan 

pangan merupakan hal yang penting dalam kehidupan makhluk hidup.  Apabila 

keadaan ini dibiarkan berlangsung terus menerus maka bukan tidak mungkin 

produksi sudah tidak sebanding dengan kebutuhan penduduk yang ada.  Jika 

pemanfaatan lahan telah melampaui kemampuan daya dukung lahan, maka 

pemanfaatan lahan tidak dipakai secara efektif. Cara untuk mengatasi penurunan 

daya dukung lahan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara konversi 

lahan, yaitu merubah jenis penggunaan lahan ke arah usaha yang lebih 

menguntungkan tetapi disesuaikan wilayahnya kemudian melakukan intensifikasi 

lahan, yaitu dalam menggunakan teknologi baru dalam usaha tani dan melakukan 

konservasi lahan, yaitu upaya untuk mencegah. 

3.2.7 Hasil Wawancara 

Hasil wawancara ini digunakan untuk memperkuat faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ceper. Wawancara 

dilakukan terhadap Kepala Desa yang wilayahnya mengalami perubahan 

penggunaan lahan yang dominan seperti Desa Ceper, Desa Dlimas, Desa Jambu 

Kulon, Desa Jombor dan Desa Klepu serta menurut pelaku usaha di wilayah Desa 

Ceper (PT. Baja Kurnia), Desa Jambu Kulon (PT. Wirasindo Santa 
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Karya/WISANKA) dan Desa Ngawonggo (PT. Enka Tehnindo). Berikut 

merupakan hasil wawancara terhadap : 

Hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pihak Kepala Desa maka 

diperoleh hasil bahwa tingkat kemudahan aksesibilitas terhadap pelayanan di 

desa-desa yang ada di Kecamatan Ceper tergolong mudah dijangkau dikarenakan 

dekat dengan jalan nasional dan jalan provinsi, jarak antara kantor kepala desa 

dengan pusat kota tidak terlalu jauh, tetap mengikuti prosedur aturan dari pusat 

Kabupaten baru ke kantor kepala desa. Tingkat sarana prasarana di desa-desa 

yang ada di Kecamatan Ceper sudah lengkap, memadai seperti terminal, 

puskesmas, poliklinik, masjid, gereja, stasiun, sekolah dan kantor. 

Mekanisme perizinan pendirian industri di wilayah Kecamatan Ceper cukup 

mudah tetapi dengan syarat mengikuti prosedur-prosedur dari pusat, harus 

mengikuti ketentuan yang sudah diberlakukan. Lahan di berbagai desa yang ada di 

Kecamatan Ceper masih tersedia untuk dijadikan sebagai lahan industri. Daya 

dukung lahan yang ada di wilayah Kecamatan Ceper dapat mendukung dengan 

dijadikan sebagai lahan perindustrian akan tetapi dengan dijadikannya lahan 

perindustrian maka akan mempersempit lahan persawahan dan pada akhirnya 

menurunkan nilai daya dukung lahan. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pihak pelaku usaha yang 

ada di Kecamatan Ceper maka diperoleh hasil bahwa tingkat sarana prasarana 

yang sudah memadai sehingga tingkat aksesibilitas terhadap pelayanan di 

Kecamatan Ceper mudah dijangkau karena letaknya yang strategis dekat dengan 

jalan provinsi Solo-Yogyakarta, perzinan pendirian pabrik agak susah. Harga 

tanah yang ada di Kecamatan Ceper berkisar antara Rp. 500.000 – 1.200.000 

tergantung dengan lokasi tanah tersebut, dengan harga yang relative tersebut maka 

banyak investor mendirikan pabrik di Kecamatan Ceper. Alasan selain harga 

lahan yang relative yaitu akses jangkauan mudah, banyaknya tenaga kerja dan 

sentranya industri. 

 

4. PENUTUP 

Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Ceper dari tahun 2010 hingga tahun 
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2020 didominasi oleh penggunaan lahan perindustrian dan perdagangan sebesar 

20,107 Ha. Perubahan penggunaan lahan industri dan perdagangan merupakan 

dari alih fungsi penggunaan lahan lain seperti lahan persawahan, lahan kosong, 

ladang atau tegalan dan kolam ikan air tawar. Alih fungsi lahan ini terjadi di 

beberapa desa antara lain seperti Desa Ceper, Desa Dlimas, Desa Ngawonggo, 

Desa Klepu, Desa Mlese dan Desa Jombor. Pertambahan luasan penggunaan 

lahan sebagai industri dan perdagangan di Kecamatan Ceper ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti lokasinya strategis, harga lahan murah, tenaga kerja 

banyak, dekat dengan jalan provinsi dan jalan Nasional, akses yang dilalui mudah, 

sarana prasarana dapat dijangkau dengan mudah dan terkenal dengan sentra 

industrinya. Pola persebaran perubahan lahan secara mengelompok atau Clustered 

dengan nilai Z -5.5107171 yang diketahui menggunakan metode Nearest 

Neighborhood. Pola persebaran mengelompok dicirikan dengan adanya perubahan 

penggunaan lahan yang terdapat disuatu lokasi yang sama yang mana membuat 

pola persebaran yang terjadi pada suatu wilayah menjadi bergerombol pada 

lokasi-lokasi tertentu Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan yaitu topografi, penduduk, nilai lahan, aksesibilitas, sarana prasarana dan 

daya dukung. Selain faktor tersebut maka dilakukan wawancara untuk 

memperkuat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. 

Wawancara tersebut dilakukan terhadap Kepala Desa yang wilayahnya 

mengalami perubahan penggunaan lahan yang dominan seperti Desa Ceper, Desa 

Dlimas, Desa Jambu Kulon, Desa Jombor dan Desa Klepu serta menurut pelaku 

usaha di wilayah Desa Ceper, Desa Jambu Kulon dan Desa Ngawonggo. Hasil 

wawancara terhadap Kepala Desa dan Pelaku Usaha menunjukkan bahwa dengan 

adanya tingkat kemudahan aksesibilitas, lengkapnya sarana prasarana, mudahnya 

mekanisme perizinan, daya dukung lahan yang memadai dan nilai lahan yang 

relative murah maka akan mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. 

Sebaiknya pemerintah setempat harus membuat adanya kebijakan dan 

pengawasan untuk mengontrol perubahan penggunaan lahan karena perubahan 

penggunaan lahan dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga menyebabkan 

penggunaan lahan sawah dan lahan tegalan berkurang. Perlu ditingkatkan lagi 
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sarana dan prasarananya khususnya transportasi seperti angkutan yang bisa 

mengakses ke desa-desa. 
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