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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lahan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia baik sebagai 

ruang maupun sebagai sumber daya, karena sebagian besar kehidupan 

manusia tergantung pada lahan. Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik 

yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi serta benda yang ada 

pengaruhnya terhadap penggunaan lahan (Sarwono, 2007). 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 (Wahyunto et 

al., 2001).  

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. Selain itu urbanisasi dilakukan untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup, yang mana kota dianggap mempunyai sarana dan 

perasarana yang lebih memadai dalam pemenuhan kebutuhan hidup.  

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. Hal ini 

menyebabkan daerah pinggiran kota memiliki potensi yang besar sebagai 

daerah sasaran kegiatan pembangunan (Bachtiar, 2007). 
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Kecamatan Kebakkramat secara administratif terletak di wilayah 

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan sekaligus merupakan 

pusat pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Batas wilayah Kecamatan 

Kebakkramat bagian utara adalah Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, 

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gondangrejo, sebelah selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Jaten, serta sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Tasikmadu. 

Kawasan Kebakkramat merupakan kawasan pinggiran kota dan dekat 

dengan pusat kota Surakarta, Kecamatan Kebakkramat yang dilalui jalur 

transportasi antara Kota dan Provinsi Surakarta – Sragen – Jawa timur yang 

sangat lancar, Selain itu letaknya strategis dekat dengan pembangunan yang 

semakin berkembang seperti berdekatan dengan Exit Toll Soker Kebakkramat 

yang menghubungkan antara Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan 

Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Serta Kecamatan Kebakkramat merupakan 

sentra industri di Kabupaten Karanganyar banyak industri yang tumbuh dan 

berkembang, sehingga aksebilitas yang mudah banyak masyarakat baik di 

dalam kota maupun luar Kabupaten Karanganyar lebih memilih kawasan ini 

sebagai pusat kegiatan baik dalam kegiatan perekonomian, sosial, dan 

industrial. Mengakibatkan penggunaan lahan untuk permukiman dan industri 

semakin meningkat pesat dibandingakan lahan untuk sawah dari tahun ke 

tahun semakin sedikit. Jangka perubahan penggunaan lahan dalam penelitian 

ini dari tahun 2010 dan 2019 karena untuk mengetahui perubahan yang lebih 

besar dan perubahan lahannya akan semakin terlihat apabila jangka tahunnya 

semakin lama maka perubahannya akan semakin banyak terlihat, dalam 

penelitian ini akan membahas tentang bagaimana  persebaran perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi dan seberapa luas perubahan penggunaan 

lahan serta faktor dominan yang memperaruhi perubahan penggunaan lahan 

yang terjadi di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. 

Jumlah perkembangan dan kepadatan penduduk di Kecamatan 

Kebakkramat dapat dilihat dalam Tabel 1.1 sebagai berikut.  
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Tabel 1.1. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kebakkramat Tahun 2010 dan 

2019 

No Desa 

Luas 

Wilayah 

(km2) 

Tahun 2010 Tahun 2019 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km2) 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km2) 

1 Kemiri 3,91 8.537 2.183 9.582 2.451 

2 Nangsri 2,52 5.780 2.294 6.556 2.602 

3 Macanan  2,80 5.159 1.843 5.719 2.043 

4 Alastuwo  4,12 6.483 1.574 7.206 1.749 

5 Banjarharjo  3,08 3.997 1.298 4.112 1.335 

6 Malaggaten  3,35 4.855 1.449 5.053 1.508 

7 Kaliwuluh 7,32 8.056 1.177 8.618 1.101 

8 Pulosari 3,15 5.121 1.626 5.396 1.713 

9 Kebak 3,78 4.880 1.755 5.122 1.355 

10 Waru  3,43 6.017 1.754 6.430 1.875 

Jumlah 37,46 5.447 1.630 63.232 1.688 

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2010 dan 2019 

Semakin meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk berdampak 

pada peningkatan kebutuhan akan lahan. Perubahan penggunaan lahan pada 

daerah penelitian dari tahun 2010 dan tahun 2019. Meningkatnya jumlah 

penduduk dari tahun 2010 sampai 2019 sekitar 3.785 jiwa, yang paling 

signifikan yaitu Desa Kemiri pada tahun 2010 memiliki jumlah penduduk 

8.537 naik pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk 9.582 itu berarti 

dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah 

penduduk sekitar 1.045 jiwa. Desa Kemiri merupakan desa yang mempunyai 

jumlah penduduk paling tinggi, disusul Desa Keliwuluh dengan jumlah 

penduduk 8.618 jiwa di posisi ketiga Desa Alastuwo 7.206 jiwa. Tabel 1.2 

berikut data penggunaan lahan Kecamatan Kebakkramat Tahun 2010 dan 

2019.
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Tabel 1.2. Data Penggunaan Lahan Kecamatan Kebakkramat Tahun 

2010 dan 2019 

No Desa 

Luas Tanah Menurut Penggunaan (ha) 

Sawah Bukan Lahan Sawah 

2010 2019 2010 2019 

1 Kemiri 192,32 192,32 189,09 189,09 

2 Nangsri 152,40 152,40 84,74 84,82 

3 Macanan  197,30 182,22 73,30 81,45 

4 Alastuwo  228,22 228,34 179,16 179,28 

5 Banjarharjo  201,42 184,34 93,50 102,51 

6 Malaggaten  232,71 232,47 98,45 98,48 

7 Kaliwuluh 326,88 286,74 287,74 386,82 

8 Pulosari 153,20 153,20 147,93 147,97 

9 Kebak 170,02 170,02 84,64 84,73 

10 Waru  254,18 254,18 83,70 83,86 

Jumlah 2.105,57 2.036,23 1.322,25 1.439,01 

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka 2010 dan 2019 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa untuk penggunaan 

lahan sawah pada tahun 2010 seluas 2.105,57 ha dan pada tahun 2019 

menjadi 2.036,23 ha, sedangkan pada tahun 2010 yaitu pada luas lahan 

bukan sawah sebesar 1.322,25 ha sedangkan pada tahun 2019 terjadi 

perubahan dengan luas sebesar 1.439,01 ha. Perubahan penggunaan 

lahan pada tahun 2010 sampai tahun 2019 di Kecamatan Kebakkramat 

akan diikuti dengan pertambahan fasilitas-faslitas sosial ekonomi dalam 

menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Adapun jumlah fasilitas 

sosial ekonomi di Kecamatan Kebakkramat pada tahun 2010 dan tahun 

2019. Tabel 1.3 berikut data jumlah fasilitas sosial ekonomi di 

Kecamatan Kebakkramat Tahun 2010 dan Tahun 2019. 

 . 
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Tabel 1.3. Jumlah Fasilitas Sosial Ekonomi di Kecamatan Kebakkramat 

Tahun 2010 dan Tahun 2019 

Fasilitas Tahun 2010 Tahun 2019 Perubahan 

Pendidikan : 
1. SD  
2. SMP 
3. SMA 

 
33 
7 
3 

 
33 
7 
3 

 
0 
0 
0 

Kesehatan : 
1. Rumah 

Sakit 
2. Rumah 

Bersalin 
3. Poliklinik 
4. Puskesmas 
5. Posyandu 

 
1 
 

3 
 

2 
4 
61 

 
1 
 
3 
 
4 
4 

61 

 
0 
 
0 
 
2 
0 
0 

Tempat Ibadah 
1. Masjid 
2. Mushola 
3. Gereja 
4. Pura 
5. Vihara 

 
132 
37 
7 
0 
0 

 
134 
57 
8 
0 
0 

 
2 

20 
1 
0 
0 

Perekonomian 
1. Pasar 
2. Supermarket  
3. Kedai 

Makan 
4. Restoran 
5. Warung 

Kelontong 

 
3 
3 

 
202 

 
2 

433 

 
3 

11 
 

208 
 
3 

489 

 
0 
8 
 
6 
 
1 

56 
Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka 2010 dan 2019 

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa fasilitas sosial dan 

ekonomi dari tahun 2010 sampai tahun 2019 di Kecamatan Kebakkramat 

semakin berkembang. Adanya pertambahan pendudukan maka perlunya 

fasilitas sosial dan ekonomi. penunjang kebutuhan sehari-hari ditandai 

dengan adanya perubahan atau peningkatan akan penggunaan lahan serta 

berkembangnya sektor sekunder (industri dan perdagangan) dan 

berkembangnya sektor tersier (jasa). Peningkatan kebutuhan lahan untuk 

pengembangan wilayah akan mendesak dalam kebutuhan lahan pertanian 

yang ada. Penyempitan yang dulunya lahan pertanian sebagai akibat dari 
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pemekaran kota dapat dilihat dari semakin meningkatnya akan penggunaan 

lahan baru seperti lahan untuk permukiman, tempat usaha, industri maupun 

jasa yang menempati lahan yang sebelumnya difungsikan sebagai lahan 

pertanian. 

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Kebakkramat 

dalam kurun waktu 9 tahun sedikit banyak berdampak pada sosial ekonomi 

masyarakat di wilayah tersebut. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya 

karena adanya fasilitas penunjang yang tersedia. Adanya alih fungsi lahan 

dari pertanian menjadi lahan terbangun membuat masyarakat dapat membuka 

lapangan usaha baru yang berpengaruh pada perekonomian mereka. Seperti 

di Kecamatan Kebakkramat terdapat banyak industri terbangun karena 

aksebilitas yang mudah karena dekat dengan jalan tol dan jalan antar kota 

provinsi. Hal ini medorong masyarakat untuk membuka lapangan usaha 

disekitaran tempat industri ataupun dekat dengan jalan. Selain itu disepanjang 

jalan antar kota dan provinsi terdapat beberapa pertokoan barang dan jasa 

seperti SPBU, warung makan, bengkel, toko bangunan dan beberapa industri 

rumahan. 

Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kebakkramat dapat 

diketahui dengan melakukan monitoring menggunakan pengindraan jauh dan 

SIG. Monitoring perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kebakkramat 

dilakukan dengan menggunakan citra satelit dengan rosolusi tinggi dengan 

resolusi temporal (waktu perekaman yang berbeda) yaitu tahun 2010 dan 

2019. Penggunaan citra dengan resolusi tinggi tersebut untuk dapat 

mempermudah dalam melakukan interpretasi serta digitasi 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. 

Pengolahan kedua citra tersebut dilakukan dengan menggunakan Sistem 

Informasi Geografis yang kemudian akan dilakukan pengolahan data untuk 
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mengetahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kedua tahun tersebut 

yaitu tahun 2010 dan 2019. Selain itu penggunaan Sistem Informasi 

Geografis juga digunakan dalam mengetahui persebaran perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Kebakkramat. Persebaran 

perubahan penggunaan lahan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

aksesibilitas wilayah, kondisi sosial dan ekonomi penduduk, serta ketersedian 

fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang sangat mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kebakkramat.  

Berdasarkan permasalah diatas maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Spasial Perubahan Penggunaan Lahan di 

Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 dan 

2019”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar tahun 2010 dan tahun 2019 ?, dan 

2. Faktor dominan apa saja yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar antara tahun 2010 dan tahun 

2019. 

2. Menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaaan dari penelitian ini yaitu: 

1. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam 

mempertibangkan pembangunan yang akan dilakukan di Kecamatan 

Kebakkramat dalam pembangunan wilayah. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

pemikiran dalam pengaturan tata ruang yang tepat dan efisien dalam 

pembangunan wilayah.  
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Lahan 

Pengertian Lahan meliputi seluruh kondisi lingkungan, dan 

tanah merupakan salah satu bagian (Ritohardoyo, 2013). Makna lahan 

dapat disebutkan sebagi berikut. 

a. Lahan merupakan bentang permukaan bumi yang dapat 

dimanfaatkan bagi manusia baik yang sudah ataupun belum 

dikelola. 

b. Lahan selalu terkait dengan permukaan bumi dengan segala faktor 

yang mempengaruhi (letak, kesuburan, lerng, dan lainnya). 

c. Lahan bervariasi dengan faktor topografi, iklim, geologi, tanah, 

dan vegetasi penutup. 

d. Lahan merupakan bagian permukaan bumi dan segala faktor yang 

mempengaruhi. 

e. Lahan merupakan permukaan bumi yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia terbentuk secara kompleks oleh faktor-faktor 

fisik maupun nonfisik yang terdapat di atasnya.  

Lahan merupakan sebuah daerah dipermukaan bumi dengan 

sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfes, atmosfer, tanah, lapisan 

geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan 

manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan 

sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi 

lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang 

(FAO,1976 dalam  Rio Diharjo, 2014). 

 
B. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensi (campur 

tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat 
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dikelompokan ke dala dua golongan besar yaitu penggunaan lahan 

pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan 

dibedakan dalam garis besar penggunaan lahan berdasarkan atas 

penyediaa air dan komonditi yang diusahakan, dimanfaatkan atau 

yang terdapat diatas lahan tersebut. Berdasarkan hal ini dapat dikenal 

macam-macam penggunaan lahan seperti tegalan, sawah, kebun, hutan 

produksi, hutan lindung, dan lain-lain. Sedangkan penggunaan lahan 

bukan pertanian dapat dibedakan menjadi lahan pemungkiman, 

industri, dll  (Rio Diharjo, 2014). 

 

C. Perubahan Penggunaan Lahan 

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 adapun perubahan 

penggunaan lahan di pengaruhi oleh daya tarik tempat, antara lain : 1) 

masih luasnya tanah yang tersedia di daerah pemekaran, 2) masih 

rendahnya harga tanah di daerah pemekaran, sehingga mendorong 

penduduk untuk tinggal di daerah tersebut, 3) sussana yang lebih 

menyenangkan terutama di daerah pemekaran yang masih mempunyai 

kondisi lingkungan yang bebas dari polusi, 4) adanya pendidikan yang 

mengambil lokasi luar kota, 5) mendekati tempat kerja (Wahyunto et 

al., 2001). 

Perubahan penggunaan lahan merupakan lahan pertanian 

ataupun lahan kosong yang beralih fungsi menjadi bangunan. Dengan 

kata lain lahan tersebut yang tadinya digunakan untuk kegiatan 

pertanian ataupun lahan kosong beralih fungsi digunakan menjadi 

kegiatan pembangunan seperti pembangunan pabrik, gedung, 

perumahan, maupun infrastruktur lainnya (Risma, 2012). 
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D. Faktor Perubahan Penggunaan Lahan 

Faktor utama yang mendorong perubahan penggunaan lahan 

antara lain yaitu semakin tingginya jumlah penduduk, sarana dan 

prasarana yang tersedia, dan akasebiltas yang mudah, sehingga 

mendorong mereka untuk merubah lahan untuk disesuaikan dengan 

kebutuhannya. Tingginya angka kelahiran dan perpindahan penduduk 

memberikan pengaruh yang tinggi sehingga munculnya perubahan 

penggunaan lahan. Selain akibat adanya pertumbuhan penduduk yang 

membutuhkan lahan untuk pemukiman, perubahan lahan juga bisa 

disebabkan oleh pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi seperti 

pembangunan di sektor industri juga akan sangat berpengaruh 

terhadap perubahan penggunaan lahan walaupun tidak diiringi oleh 

pertumbuhan penduduk. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi 

juga karena daerah tersebut mempunyai aksebiltas yang mudah 

sehingga dapat menjadi faktor perubahan lahan di sekitar daerah 

tersebut (Suharyadi, 2011). 

 

E. Pengindraan Jauh 

Penginderaan jauh berasal dari kata remote sensing yang 

memiliki arti suatu ilmu dan seni untuk memperoleh data dan 

informasi dari suatu objek, daerah atau gejala dengan cara 

menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat, tanpa 

kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji 

(Lillesand dan Kiefer, 1990). Alat yang dimaksud adalah alat perekam 

yang tidak berhubungan langsung dengan objek dapat berupa wahana 

(platform) seperti satelit, pesawat udara, balon udara dan sebagainya. 

Perekaman objek dapat dilakukan karena tenaga yang 

dipancarkan oleh matahari kesegala arah terutama ke permukaan bumi 

yang kemudian dipantulkan dan dipancarkan kembali oleh permukaan 

bumi yang akan diterima oleh alat dan akan disimpan oleh wahana. 

Sistem penginderaan jauh terdiri dari sumber tenaga, panjang 
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gelombang, objek, atmosfer, sensor, dan wahana. masing-masing 

sistem akan mempengaruhi data penginderaan jauh yang dihasilkan, 

ilustrasinya seperti gambar 1.2 sistem pengidraan jauh. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Sistem Penginderaan Jauh 

(Sumber: Lillesand dan Kiefer, 1990) 

Data penginderaan jauh yang dihasilkan berupa data visual 

(citra). Data visual merupakan gambaran dari objek yang direkam 

yang sering disebut dengan citra. Data penginderaan jauh yang 

lainnya adalah data citra yang memberikan informasi tentang objek 

yang terdapat dipermukaan bumi berdasarkan pantulan atau 

pancaran tenaga elektromagnetik yang membentuk karakteristik 

yang berbeda-beda untuk setiap objek dipermukaan bumi. 

Produk teknologi penginderaan jauh yang sangat luar biasa 

adalah berupa citra satelit dengan resolusi spasial yang tinggi, 

memberikan visual permukaan bumi sangat detail. Citra satelit 

merupakan gambaran permukaan bumi yang direkam 

menggunakan wahana/sensor pada satelit yang didalamnya dimuat 

informasi sebagian permukaan bumi di ruang lingkup tertentu. 

Pixel merupakan bagian terkecil dari suatu gambar / citra satelit 

yang mempunyai warna gelap dan terang. 

Pemanfaatan citra satelit saat ini sudah sangat luas 

jangkauannya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan ruang 

spasial permukaan bumi, mulai dari bidang Sumber Daya Alam, 
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Lingkungan, Kependudukan, Transportasi sampai pada bidang 

Pertahanan (militer). Di Indonesia penerapan teknologi 

penginderaan jauh ini telah dilakukan masih pada sebagian besar 

untuk keperluan inventarisasi potensi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup, namun intensitasnya masih sangat sedikit dan 

belum merata di seluruh wilayah. 

Pengenalan objek yang tergambar di dalam citra dapat 

diketahui dengan tiga rangkai kegiatan antara lain deteksi, 

identifikasi dan analisis (Sutanto, 1986). Deteksi merupakan 

pengamatan terhadap suatu obyek. Indentifikasi merupakan upaya 

untuk mengenali ciri-ciri suatu obyek yang telah terdeteksi dengan 

menggunakan keterangan yang cukup. Kemudian analisis yaitu 

pengumpulan keterangan lebih lanjut sehingga dapat disimpulkan 

objek yang terdekteksi pada citra. 

Unsur interpretasi terdiri dari delapan butir, yaitu rona atau 

warna, ukuran, bentuk, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. 

1. Rona adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek 

pada citra, sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh 

mata. 

2. Bentuk adalah atribut yang jelas sehingga banyak obyek yang 

dapat dikenali berdasarkan bentuknya saja. 

3. Ukuran adalah atribut obyek yang berupa jarak, luas, tinggi, 

lereng dan volume. Ukuran obyek pada citra merupakan fungsi 

skala. 

4. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau 

pengulangan rona kelompok obyek yang teralalu kecil untuk 

dibedakan secara individual. 
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5. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai 

bagi banyak obyek bentukan manusia dan bagi beberapa obyek 

alamiah. 

6. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau obyek berada 

di daerah gelap. Namun bayangan sering menjadi kunci 

interpretasi yang penting bagi beberapa obyek yang akan lebih 

terlihat apabila ada bangunannya. 

7. Situs bukan ciri obyek secara langsung, melainkan dalam 

kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Situs adalah letak 

suatu obyek terhadap obyek lain yang berada di sekitarnya. 

8. Asosiasi dapat diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang 

satu dengan obyek lain. 

 

F. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografi sebagai sistem komputer yang 

digunakan untuk memanipulasi data geografi, Sistem ini 

diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak 

komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi 

data penyimpanan data, perubahan dan pembaharuan data, manajemen 

dan pertukaran data, manipulasi data pemanggilan dan presentasi data 

serta analisis data (Bernhardsen, 2009). 

Sistem informasi geografi pertama kali diperkenalkan di 

Indonesia pada tahun 1972 dengan nama Data Banks for 

Development. Munculnya istilah Sistem Informasi Geografis seperti 

sekarang ini setelah dicetuskan oleh General Assembly dari 

International Geographical Union di Ottawa Kanada pada tahun 

1967. Dalam sejarahnya penggunaan SIG modern (berbasis computer, 

digital) dimulai sejak tahun 1960-an.  

Sistem Informasi Geografis dapat dimanfaatkan untuk 

mempermudah dalam mendapatkan data-data yang telah diolah dan 

tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau obyek. Data-data yang 
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diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan data 

atribut dalam bentuk dijital. Sistem ini merelasikan data spasial (lokasi 

geografis) dengan data non spasial, sehingga para penggunanya dapat 

membuat peta dan menganalisa informasinya dengan berbagai cara. 

SIG merupakan alat yang handal untuk menangani data spasial, 

dimana dalam SIG data dipelihara dalam bentuk digital sehingga data 

ini lebih padat dalam bentuk peta cetak, atau dalam bentuk 

konvensional lainnya yang akhirnya akan mempercepat pekerjaan dan 

meringankan biaya yang diperlukan. 

 

G. Peta Tematik 

Peta Tematik merupakan gambaran sebagian atau seluruh 

permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan skala dan sistem 

proyeksi tertentu ( Prihandito, 2006). Peta tematik adalah peta yang 

menyajikan informasi kualitatif maupun informasi kuantitatif dalam 

hubungannya dengan detail topografik yang spesifik dari tema 

tertentu. Contoh peta tematik antara lain peta penggunaan lahan, peta 

kadastral, peta curah hu8jan, peta kependudukan, peta rawan bencana, 

peta wisata, dan lainnya (Subagyo, 2002). 

Peta tematik perubahan penggunaan lahan : peta tematik dan 

peta topografi memiliki simbol penggunaan lahan yang berbeda. Peta 

topografi memiliki simbol penggunaan lahan yang bersifat baku yang 

disimbolkan dengan simbol yang bersifat abstrak dan piktorial, 

sehingga mudah diingat oleh pengguna peta. Sedangkan peta tematik 

memiliki memiliki simbol penggunaan lahan yang sedehana yaitu 

dengan warna, huruf, ataupun simbol abstrak. Diantara penggunaan 

lahan satu dengan yang lainnya diberikan garis hitam sebagai 

pembatas. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Williyantoro (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Mijen Kota Semarang 

Tahun 2010-2014” bertujuan untuk menganalisis perubahan yang terjadi 

antara tahun 2010-2014, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan, menganalisis kesesuaian antara arah 

penggunaan lahan tahun 2010-2014 dengan rencana tata ruang wilayah 

Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisa data sekunder. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini 

adalah perubahan pengguaan lahan di Kecamatan Mijen tahun 2010 dan 

2014 terjadi di semua desa, perubahan didominasi dari penggunaan lahan 

pertanian (perkebunan) ke non pertanian (permukiman), pertambahan 

penduduk didaerah penelitian meningkatkan kebutuhan akan 

permukiman,sehinggah berpengaruh terhadap perubahan penggunaan 

lahan, perubahan yang terjadi didaerah penelitian setelah peroses tumpang 

susun peta perubahan pengguaan lahan dari tahun 2010 dan 2014, ternyata 

terdapat ketidaksesuaian antara perubahan penggunaan lahan Kecamatan 

Mijen dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-

2031. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah 

metode dengan analisis data sekunder, menganalisis perubahan 

penggunaan lahan didominasi lahan pertanian ke lahan non pertanian. 

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang 

adalah pada tujuannya penelitian perubahan penggunaan lahan disesuaikan 

dengan rencana tata ruang wilayah Kota Semarang dan perbandingan 

tahun dengan jangka waktu 4 tahun dan penelitain sekarang jangka waktu 

9 tahun.  
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Zulkarnain (2012) dalam penelitiannya yang berjudul  “Analisis 

Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dan 2009”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui berapa besar perubahan penggunaan lahan di daerah 

penelitian, mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi penggunaan 

lahan di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam peneliatian ini 

adalah analisa data sekunder dan analisa peta dengan metode komparasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah besarnya perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Kartasura tahun 2005 dan 2009 adalah sebesar 1923,70 ha, 

dari hasil analisa faktor faktor yang menyebabkan perubahan 

penggunaan lahan adalah aksesibilitas, sarana dan prasarana. Persamaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah sama ingin 

mengetahui perubahan pengunaan lahan, faktor yang mempengaruhi 

perubahan pengunaan lahan dan mengunakan data sekunder dengan 

metode komparasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian 

sabelumnya adalah penelitian sebelumnya perbandingan tahun dengan 

jangka waktu 4 tahun dan penelitian kali ini dengan jangka waktu 9 

tahun.   

Mayasari (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2005 Dan Tahun 2013” bertujuan untuk 

menganalisis persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Grogol Kabupaten Sukoharjo, menganalisis faktor-faktor perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder 

dan analisa peta menggunakan metode komperasi. Hasil yang didapatkan 

dalam penelitian ini adalah perubahan penggunaan  lahan yang terjadi di 

Kecamatan Grogol pada tahun 2005-2013 adalah seluas 3.160,53 (ha), 

faktor yang berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Grogol adalah faktor pertambahan penduduk, faktor 
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kepadatan penduduk dan faktor ketersediaan fasilitas ekonomi. 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah 

menganalisis persebaran perubahan pengunaan lahan, yang mempunyai 

faktor pertambahan penduduk, kepadatan penduduk, dan faktor ekonomi. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah 

penelitian sebelumnya menggunakan metode skoring sedangkan 

penelitian kali ini menggunakan metode data overlay.  

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti tersebut mengkaji tentang perubahan penggunaan 

lahan dengan metode yang digunakan memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan ini. Perbedaan yang terdapat pada 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penggunaan citra  

untuk penelitian sebelumnya hanya menggunakan data sekunder yang 

digunakan sebagai bahan dasar dalam mengetahui penggunaan lahan 

yang terjadi di daerah penelitian. Table 1.4 berikut menguraikan 

penelitian sebelumnya yang digunakan.
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Tabel 1. 4. Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Wahyu Aji 

Wiliyantoro 

(2016)  

Analisis perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Mijen 

Kota Semarang 

Tahun 2010-2014 

1. Menganalisis 

perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi 

antara tahun 2010-

2014. 

2. Menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan. 

3. Menganalisis 

kesesuaian antara 

penggunaan lahan 

tahun 2010-2014 

dengan rencana tat 

ruang wilayah Kota 

Semarang. 

Analisa data 

sekunder 

1. Perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Mijen tahun 2010-2014 

terjadi di semua desa,perubahan 

didominasi dari penggunaan lahan 

pertanian (perkebunan) ke non 

pertanian (permukiman) 

2. Pertambahan penduduk di daerah 

penelitian meningkatkan kebutuhan 

akan permukiman,sehingga 

berpengaruh terhadap perubahan 

penggunaan lahan 

3. Perubahan yang terjadi di daerah 

penelitian setelah proses tumpang 

susun peta perubahan penggunaan 

lahan dari tahun 2010 dan 2014, 

ternyata terdapat ketidaksesuaian 

antara perubahan penggunaan lahan 

Kecamatan Mijen dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah. 
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Zulkarnain 

(2012) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Di Kecamatan 

Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 

2005 dan 2009 

1. Mengetahui berapa 

besar perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Kartasura 

yang terjadi antara 

tahun 2005 dan 2009 

2. Mengetahui faktor 

yang mempengaruhi 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Kartasura 

tahun 2005 dan 2009 

Analisa data 

sekunder 

1. Besarnya perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Kartasura tahun 

2005 dan tahun 2009 adalah sebesar 

1923,70 ha.   

2. Faktor yang berpengaruh terhadap 

perubahan penggunaan lahan di 

daerah adalah faktor aksebilitas dan 

sarana dan prasarana. 

Tantri 

Mayasari 

(2015) 

Analisis perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2005 dan 

Tahun 2013 

1. Menganalisis 
persebaran perubahan 
penggunaan lahan di 
Kecamatan Grogol 
Kabupaten Sukoharjo 

2. Menganalisis faktor-
faktor perubahan 
penggunaan lahan di 
Kecamatan Grogol 
Kabupaten Sukoharjo 

Analisis data 

sekunder dan 

analisa peta 

menggunakan 

metode komperasi 

1. Besarnya perubahan penggunaan lahan 
di Kecamatan Kartasura tahun 2005 
dan tahun 2013 adalah sebesar 
3160,533 ha.   

2. Faktor yang berpengaruh terhadap 

perubahan penggunaan lahan di daerah 

Kecamatan Grogol adalah faktor 

pertambahan penduduk, faktor 

kepadatan penduduk dan faktor 

ketersediaan fasilitas ekonomi. 
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Muhammad 

Rizqi 

(2020)  

Analisis Spasial 

Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Di Kecamatan 

Keabakkramat, 

Kabupaten 

Karanganyar Tahun 

2010 - 2019 

1. Mengetahui persebaran 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Kebakkramat, 

Kabupaten 

Karanganyar antara 

tahun 2010 dan tahun 

2019 

2. Mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Kebakkramat, 

Kabupaten 

Karanganyar.. 

Metode yang 

digunakan adalah 

Analisis Data 

Sekunder, dan 

survey. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Penggunaan lahan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan 

sejalan dengan perkembangan wilayah, terbatasnya lahan yang berada di 

perkotaan menyebabkan pengembangan di kawasan diarahkan ke pinggiran 

kota, sehingga proses perubahan bentuk penggunaan lahan tidak dapat 

dihindari. Faktor pertambahan penduduk merupakan faktor yang mendasari 

perkembangan perkotaan, dengan bertambahnya penduduk secara otomatis 

akan meningkatan kegiatannya, sehingga perubahan bentuk penggunaan 

lahan cenderung meningkat. 

Selain faktor pertambahan penduduk perkembangan ekonomi juga 

menuntut penggunaan alih fungsi lahan. Adanya peningkatan jumlah 

penduduk di suatu daerah tertentu akan berdampak pada  sebaran fasilitas 

yang mengikuti kepadatan penduduk, yang berarti semakin besar jumlah 

penduduk semakin banyak fasilitas-fasilitas penunjang yang dibutuhkan. 

Begitu juga sebaliknya semakin sedikit jumlah penduduk maka semakin 

sedikit jumlah fasilitas yang ada dan di sesuaikan dengan kepadatan 

penduduk masing-masing daerah, serta keadaan topografi, aksesbilitas, sosial 

ekonomi, lokasi, ketersediaan fasilitas dasar, kebijaksanaan pengembangan 

daerah dan pertumbuhan yang merupakan penyebab utama terjadinya bentuk, 

jenis dan pola persebaran penggunaan lahan.  

Analisa keruangan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan baik 

macam perubahan seperti luas, bentuk serta distribusi dan mengetahui faktor 

dominan yang berpengaruh dalam perubahan penggunaan lahan. Untuk 

memperoleh gambaran yang baik tentang penggunaan lahan, data dalam 

bentuk angka saja masih belum cukup, masih diperlukan informasi mengenai 

letak dari tiap-tiap jenis penggunaan lahan tersebut sehingga tampak 

hubungan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

peta digunakan sebagai data utama. Sehingga analisis kualitatif maupun 

kuantitatif untuk menjawab dan memecahkan permasalahan penelitian ini. 
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Masalah perubahan penggunaan lahan yang dihadapi, salah satunya 

dapat diidentifikasikan adanya faktor pertumbuhan karena migrasi yang 

menyebabkan bertambahnya fungsi kota, sehingga mengakibatkan semakin 

sempitnya lahan pertanian, hal ini dikarenakan adanya penambahan sarana 

dan prasarana ekonomi, sosial ataupun transportasi yang membutuhkan 

ruang.  

Penentu dalam pengidentifikasi daerah penelitian dilaksanakan 

berdasarkan data pengggunaan lahan dan pertumbuhan penduduk. Pada 

daerah penelitian dalam kurun waktu tahun 2010 dan tahun 2019 telah 

mengalami pertambahan penduduk, akibat dari pertambahan penduduk 

tersebut semangkin meningkatannya kebutuhan akan lahan, sedangkan 

persebaran atau faktor perubahan penggunaan lahan di daerah penelitian 

dapat diketahui dengan cara menganalisa peta dari hasil overlay atau 

tumpang susun peta bentuk penggunaan lahan tahun 2010 dan tahun 2019. 

 

1.7 Batasan Operasional 

1. Tanah adalah bagian permukaan bumi yang lembek sehingga perlu 

dipasang batu-batu diperukaan sehingga menjadi kuat. Dalam kehidupan 

kehidupan sehari-hari tanah diartikan sebagai wilayah darat dimana 

diatasnya dapat digunakan untuk berbagai usaha misalnya pertanian, 

peternakan mendirikan bangunan dan lain-lain (Sarwono, 2007). 

2. Sumber Daya Lahan adalah merupakan suatu lingkungan fisik yang 

terdiri atas iklim, topografi, tanah hidrologi dan vegetasi dimana batas-

batas tertentu mempengaruhi kemampuan lahan (Tantri, 2015). 

3. Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi 

manusia, mengingat kebutuhan masyarakat baik untuk melangsungkan 

hidupnya maupun kegitan kehidupan sosio-ekomik dan sosio-budayanya 

(Ritohardoyo, 2013). 

4. Perubahan penggunaaan lahan adalah perubahan yang terjadi pada 

setiap penggunaan lahan (dalam ukuran luas) yang dilakukan penduduk 
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sebagai individu dalam masyarakat maupun pihak lain terhadap suatu 

bentuk penggunaan lahan dengan maksud lebih mengintensifkan lahan 

untuk kepentingan sosial maupun ekonomi.(Undang-Undang No 5 Tahun 

1960 pasal 6 “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial “dalam 

(Dahlan, 2001) 

5. Penggunaan lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia 

secara tetap maupun berkala sumber daya alam dan sumber daya buatan 

yang memenuhi secara keseluruhan disebut “lahan” dengan maksud 

untuk memenuhi kebutuhan hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan 

atau keduanya (Malingreaw, dalam Wiliantoro, 2016). 

6. Permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia yang telah 

disiapkan secara matang dan menunjukan suatu tujuan yang jelas, 

sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya (Parwata, 2004). 

7. Satuan lahan adalah satuan bentang lahan yang digambarkan pada peta 

atas dasar sifat atau karateristik tertentu (FAO,1976 dalam Rio Diharjo, 

2014). 

8. Bentuk Lahan adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-

proses alam yang mempunyai komposisi serangkaian karateristik fisik 

dan visual dimanapun bentuk lahan ditemui (Way, 1973 dalam Van 

Zuidam,1979). 

9. Sistem informasi geografis sebagai sistem komputer yang digunakan 

untuk memanipulasi data geografi, Sistem ini diimplementasikan dengan 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk 

akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data penyimpanan data, perubahan 

dan pembaharuan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data 

pemanggilan dan presentasi data serta analisis data (Bernhardsen, 2009). 

 

 

 


