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DINAMIKA SPASIAL PERKEBUNAN KOPI  

DI KECAMATAN NGARGOYOSO  

Abstrak 

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang 

produksi kopinya saat ini masih sedikit untuk diproduksi karena dari luasan 

perkebunan kopi yang setiap tahun mengalami penurunan,akibatnya harus 

mendatangkan kopi dari luar daerah sedangkan didaerah Karanganyar mampu 

memberikan hasil yang lebih baik dari daerah jawa tengah lainnya. Dinamika prediksi 

ini diduga berkaitan dengan pemanfaatan lahan perkebunan di Kecamatan 

Ngargoyoso yang mengalami alih fungsi. Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk 

mengetahui dinamika spasial perkebunan kopi di Kecamatan Ngargoyoso pada tahun 

2015 -2020, dan (2) untuk mengetahui prediksi dinamika spasial Perkebunan kopi di 

Kecamatan Ngargoyoso pada tahun 2020-2025. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu melakukan pembuatan peta administrasi Kecamatan Ngargoyoso, 

melakukan overlay peta perubahan penggunaan tahun 2015 dan 2020 Kecamatan 

Ngargoyoso. Hasil digitasi citra SPOT akan digunakan untuk klasifikasi 

penggunaan lahan, variabel – variabel terkait seperti kemiringan lereng, jenis tanah 

akan digunakan untuk kesesuaian tanaman kopi, dan perubahan penggunaan lahan. 

Driving factor digunakan untuk prediksi perubahan penggunaan lahan di tahun 2025 

dengan skor jarak dari jalan, skor jarak dari pemukiman, skor jarak dari sungai, dan 

skor jarak dari hutan. Penelitian ini menggunakan unit analisis perubahan penggunaan 

lahan. Hasil penelitian yaitu analisis penggunaan lahan Kecamatan Ngargoyoso 

tahun 2015, dan 2020 dinamika spasial penggunaan lahan perkebunan kopi 

Ngargoyoso mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 776,56 ha. Tahun 

2015 perkebunan kopi Ngargoyoso mendominasi bagian barat dan selatan 

Ngargoyoso antara lain daerah dekat hutan yang termasuk dalam Puntukrejo, Berjo, 

Girimulyo, Segorogunung, Kemuning, Nglegok, Dukuh, Jatirejo, dan Ngargoyoso, 

kawasan Gunung Lawu. Hasil prediksi perubahan penggunaan lahan pada tahun 2025 

mengalami penuruan yang berganti alih fungsi lahan menjadi daerah pemukiman dan 

perkebunan lain, mengingat wilayah Ngargoyoso yang merupakan daerah wisata. 

Kata Kunci : Dinamika Spasial, Penggunaan Lahan, Tanaman Kopi  

Abstract 

Ngargoyoso Subdistrict Karanganyar Regency is one of the areas where coffee 

production is currently still small because the area of coffee plantations has decreased 

every year, as a result it has to bring in coffee from outside the region while the 

Karanganyar area is able to provide better results than other Central Java areas. The 

dynamics of this prediction are thought to be related to the use of plantation land in 

Ngargoyoso District which has undergone a change of function. The objectives of 
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this study were (1) to determine the spatial dynamics of coffee plantations in 

Ngargoyoso District in 2015-2020, and (2) to determine the prediction of the spatial 

dynamics of coffee plantations in Ngargoyoso District in 2020-2025. The method 

used in this research is making administrative maps of Ngargoyoso District, 

overlaying maps of changes in use in 2015 and 2020, Ngargoyoso District. The 

results of digitizing the SPOT image will be used for land use classification, related 

variables such as slope, soil type will be used for coffee plant suitability, and land use 

change. The driving factor is used to predict land use change in 2025 with the 

distance from the road score, the distance from the settlement score, the distance from 

the river score, and the distance from the forest score. This study uses a land use 

change analysis unit. The results of the study were the analysis of land use in 

Ngargoyoso District in 2015 and 2020, the spatial dynamics of land use for 

Ngargoyoso coffee plantations, which decreased significantly by 776.56 ha. In 2015, 

Ngargoyoso coffee plantations dominated the western and southern parts of 

Ngargoyoso, including areas near the forest, including Puntukrejo, Berjo, Girimulyo, 

Segorogunung, Kemuning, Nglegok, Dukuh, Jatirejo, and Ngargoyoso, Mount Lawu 

area. The prediction results of land use change in 2025 will experience a decline 

which will change the function of land to other residential and plantation areas, 

considering that the Ngargoyoso area is a tourist area. 

 

Keywords : Spatial Dynamics, Land Use, Coffee Plants 

1.PENDAHULUAN 

Seiring perkembangannya masyarakat Indonesia mulai gemar meminum kopi dengan 

tujuan-tujuan tertentu, seperti menjaga tubuh agar tidak mengantuk saat menyetir 

malam atau ronda malam. Kopi merupakan salah satu sumber alami kafein zat yang 

dapat menyebabkan peningkatan kewaspadaan serta mengurangi kelelahan (Smith, 

2002). Menurut Mawardi (1987) kebutuhan dunia akan kopi Arabika lebih besar 

dibandingkan dengan kopi Robusta, sehingga kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah Indonesia adalah memperluas penanaman kopi Arabika di lahan yang 

sesuai bersamaan dengan pengurangan kebun - kebun kopi Robusta di lahan yang 

tidak produktif sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah tidak akan memperluas 

areal tanaman kopi.  

Produktivitas tanaman kopi pada kuartal 3 pada tahun 2019 sudah mencapai 

80% dari target tahun 2019. Sampai dengan tahun 2019 luas areal tanaman kopi di 
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Indonesia tercatat 1.258.032 ha dengan komposisi penguasahaan tanaman kopi 

nasional masih didominasi oleh perkebunan kopi rakyat sebesar 96% dan sisanya 

4% milik perkebunan swasta. Hal ini disebakan ekspor kopi Arabika mentah/biji 

yang harganya lebih murah dibandingkan kopi Arabika yang telah diolah. 

Permintaan terhadap kopi arabika olahan sekarang sudah mulai meningkat dan 

petani tetap mendapatkan nilai tambah dari kopi arabika dengan cara mengolah biji 

kopi arabika tersebut menjadi sebuah produk siap saji (Yodhi, 2006). 

Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu sentra pertanian di Kabupaten 

Karanganyar. Luas wilayah Kecamatan Ngargoyoso sebesar 6.533,36 ha, yang terdiri 

dari luas pertanian sebesar 2.746,86 ha dan non pertanian 3.786,5 ha. Luasan 

pertanian tersebut akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk yang berakibat naiknya jumlah pangan. Secara luasan penggunaan lahan 

dari tahun ke tahun akan terus berubah khususnya di wilayah penelitian yaitu 

Kecamatan Ngargoyoso yang merupakan salah satu sentra pertanian. Produksi kopi 

masih amat kurang didaerah ngargoyoso dibandingkan dengan wilayah di Jawa 

Tengah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan 

judul Dinamika Spasial Perkebunan Kopi di Kecamatan Ngargoyoso. 

2.METODE 

Menurut Arikunto (2006) purposive sampling merupakan teknik mengambil sampel 

dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas 

adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan 

metode model markov yang umum digunakan untuk memodelkan perubahan tutupan 

lahan pada skala spasial yang beragam (Poniman, 2015). Metode analisis data dari 

digitasi citra SPOT digunakan untuk klasifikasi penggunaan lahan, variabel – 

variabel seperti skor jarak dari jalan, skor jarak dari sungai, skor jarak dari 

pemukiman, dan skor jarak dari hutan untuk kesesuaian tanaman kopi, dan perubahan 

penggunaan lahan serta driving factors digunakan untuk prediksi perubahan 

penggunaan lahan di tahun 2025.   
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Analisis geografi adalah analisa yang menitik beratkan pada keruangan. Pada 

umumnya analisa keruangan adalah analisa lokasi. Analisa dalam penelitian ini 

menggunakan sub tingkat perdesa untuk mengetahui keruangannya. Pada analisa 

keruangan lokasi dapat dibedakan menjadi lokasi relatif dan lokasi absolut. Lokasi 

absolut merupakan lokasi yang berkenaan dengan posisinya menurut garis lintang 

dan garis bujur. Lokasi absolut suatu wilayah dapat dibaca pada peta. Adanya lokasi 

absolut wilayah maka karakteristik tempat yang akan dianalisa sudah dapat 

diabstrakkan terlebih dahulu, sedangkan untuk memperhitungkan karakteristik 

secara lebih mendetail perlu diketahui tentang lokasi relatifnya. Lokasi relatif suatu 

wilayah dapat ditinjau dari posisi suatu wilayah terhadap kondisi wilayah 

disekitarnya. Lokasi relatif suatu wilayah dapat memberikan gambaran tentang 

keterbelakangan, perkembangan dan kemajuan wilayah tersebut dibandingkan 

dengan wilayah sekitarnya dan dapat menjelaskan mengapa kondisi demikian dapat 

terjadi. Untuk mengatahui alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 
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Data Administrasi 

Kecamatan Ngargoyoso 

Citra Geo-eye   

Tahun 2015 

Citra Geo-eye  

Tahun 2020  

Cek Lapangan            

Peta Penggunaan 

Lahan Tahun 2020 

Overlay 

Peta Perubahan Penggunaan Lahan 

Kec. Ngargoyoso Tahun 2015 dan 2020 

Prediksi Penggunaan Lahan 

Kec. Ngargoyoso 

Interpetasi dan 

Digitasi 
Interpetasi dan 

Digitasi 

Analisis Dinamika Spasial Perkebunan 

Kopi Kec. Ngargoyoso 

Peta Penggunaan 

Lahan Tahun 2015 

Gambar  1. Diagram Alir Penelitian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Dinamika Spasial Perkebunan Kopi Ngargoyoso Tahun 2015 dan 2020 

Dalam penelitian ini model Markov Chain-Celular Automata digunakan untuk 

melihat prediksi perubahan penggunaan lahan. Menurut Pratomoatmojo (2014). 

Penggunaan lahan di tahun 2015 dianggap dapat mewakili kondisi aktual. Hasil 

interpretasi ini mendekati  wujud dari survey  lapangan yang dilakukan di tahun 

2020 kemudian di interpretasikan menggunakan citra SPOT di Google Earth tahun 

2015. Tahun 2020 menujukkan penurunan dibeberapa penggunaan lahan antara lain 

hutan, perkebunan,  dan  tegalan  dimana  ditahun  2020  luasan  perkebunan  

menurun  hingga 6533.94 ha atau sekitar 3,7%. Akan tetapi untuk perkebunan 

kopi perlahannya tidak begitu signifikan dari tahun 2015 yaitu hanya sekitar 776 ha. 

Hal ini dikarenakan adanya issue kenaikan produksi kopi di tahun 2015 dan 

perlahan mengalami penurunan kembali di tahun 2016 sampai ke 2017. 

Walaupun perubahan alih fungsi lahan dari daerah vegetasi cenderung besar 

akan tetapi penggunaan lahan vegetasi di tahun 2020 masih mendominasi wilayah 

Ngargoyoso yaitu masih seluas 80,5% wilayah Ngargoyoso. Tahun 2020 ini 

merupakan tahun mulai meningkatnya lagi kopi Ngargoyoso karena menurut hasil 

wawancara beberapa petani dan pemilik lahan kopi di wilayah Ngargoyoso mulai dari 

tahun 2015 warga Ngargoyoso sudah mulai kembali fokus untuk penanaman kopi 

sehingga banyak petani yang mengalih fungsikan lahannya dari sayur ke tanaman 

kopi atau di lahan tersebut ditanami kopi sekaligus tanaman cengkeh disekelilingnya 

karena sistem penanaman kopi menggunakan sistem tumpang tindih. Hal ini 

dikarenakan perawatan tanaman cengkeh yang semakin tinggi sehingga untuk sampai 

ke panen kopi Ngargoyoso biayanya jauh lebih murah dibandingkan perawatan untuk 

tanaman cengkeh yang hasilnya masih sangat kurang. 

Dinamika spasial perkebunan kopi dapat dilihat dari perubahan penggunaan 

lahan dari tahun 2015 dan 2020. Tahun 2015 kebun kopi Ngargoyoso terlihat cukup 

padat di bagian barat Ngargoyoso akan tetapi di tahun 2016 dan 2017 lahan tersebut 

berubah menjadi permukiman dan perkebunan lain. Di tahun 2015 wilayah 
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perkebunan kopi didekat hutan tepatnya di Desa Puntukrejo dan Ngelegok mengalami 

fungsi alih lahan menjadi perkebunan lain yang kemudian hingga tahun 2018 

perkebunan kopi di dekat hutan sekitar Desa Ngargoyoso dan Desa Ngelegok 

menghilang. Desa Girimulyo, Desa Puntukrejo dan Desa Berjo memiliki wilayah 

kebun kopi yang cukup luas di tahun 2015 akan tetapi tahun 2020 kebun kopi di Desa 

Berjo dan sebagian di Desa Puntuk rejo berubah menjadi perkebunan lain. Perubahan 

yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 – 2020 di Desa Ngargoyoso dan 

Ngelegok yang mengalami ekspansi permukiman yang cukup besar. Hal tersebut 

menyebabkan penurunan luas perkebunan kopi mencapai 776 ha. Selain mengalami 

perubahan  alih fungsi lahan, perkebunan kopi juga mengalami pertambahan 

luasan disekitar Desa Segorogunung yang tepat berdekatan dengan hutan akan tetapi 

tahun 2018 perluasan kebun kopi tersebut sebagian berubah kembali menjadi 

perkebunan lain. ketika ada suatu perubahan penggunaan lahan akan menyebabkan 

berkurangnya atau bertambahnya luasan penggunaan lahan yang lainnya (Septian, 

2005). Beberapa desa yang luas perkebunan kopinya tetap diantaranya Desa 

Puntukrejo, Segorogunug dan Berjo. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey pada saat 

dilapangan bahwa di daerah tersebut terdapat beberapa perkebunan besar kopi, dapat 

dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3 merupakan peta perbandingan penggunaan 

lahan tahun 2015 dan 2020 berikut. 
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Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2015 
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Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2020 
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3.2 Prediksi Dinamika Spasial Perkebunan Kopi Kintamani tahun 2020 – 

2025  

Driving factor pada penelitian ini modifikasi dari Yudarwati, (2016) serta 

Supriatna, (2019) di antaranya jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari 

permukiman, dan jarak dari hutan. yang terdiri atas empat variabel tersebut 

kemudian diproses menggunakan metode fuzzy membership pada Arcgis 10.3. 

Nilai skor dijadikan kontinu dalam derajat keabuan dimana semakin putih maka 

semakin tinggi probabilitas perubahan lahan perkebunan kopi Ngargoyoso. Empat 

variabel yang sudah dilakukan fuzzy. Berdasarkan hasil data yang sudah diolah 

menjadi gambar, nilai 0,95 menunjukkan bahwa lahan diwilayah tersebut sangat 

berpotensi berubah sedangkan semakin terang nilai probabilitasnya menunjukkan 

semakin kecil kemungkinan lahan perkebunan berubah. Dari ke empat variabel 

yang disusun kedalam driving factor di Kecamatan Ngargoyoso menunjukkan 

bahwa semakin jauh dari hutan, jalan, pemukiman, dan sungai maka semakin 

kecil potensi suatu lahan perkebunan berubah. 
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Gambar 4. Peta Driving Factor
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3.3 Analisis Prediksi Penggunaan lahan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 

Prediksi penggunaan lahan tahun 2025 dapat dijadikan acuan untuk melihat 

perubahan spasial penggunaan lahan perkebunan di Kecamatan Ngargoyoso. 

Dapat dilihat pada Gambar yang merupakan peta prediksi penggunaan lahan 

Kecamatan Ngargoyoso. Peta tersebut terjadi perubahan luasan yang cukup 

signifikan di beberapa kelas penggunaan lahan, antara lain luasan perkebunan 

kopi Ngargoyoso yang masih mencapai angka 2.468,23 ha atau sekitar 6,7% dari 

luasan wilayah Ngargoyoso. Walaupun angka ini terlihat jauh dibandingkan 

dengan tahun 2015 tetapi angka tersebut dapat dikatakan stabil.  

Selain perkebunan kopi, di model prediksi tahun 2025 penggunaan lahan 

yang terlihat peningkatannya sangat signifikan adalah permukiman dimana pada 

tahun 2025 penggunaan lahan permukiman diperkirakan mencapai 8099,85 ha 

atau mencapai 22,1% wilayah Ngargoyoso. Akan tetapi hasil dari prediksi model 

tahun 2025 wilayah Kecamatan Ngargoyoso tetap akan didominasi oleh daerah 

vegetasi yang totalnya masih mencapai 26.757, 97 ha atau sekitar 72% dari 

wilayah Ngargoyoso. 

Tabel 1. Luasan Prediksi Penggunaan Lahan tahun 2025 

Penggunaan Lahan 
Tahun  

Luas (Ha) Persen % 

Hutan 2.205,91 6,0 

Perkebunan Kopi 2.468,23 6,7 

Perkebunan Non Kopi 11.678,33 36,8 

Permukiman 8.099,85 22,1 

Sungai 10,9 0,0 

Tegalan 10.405,5 28,4 

Total 36692 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021 

Prediksi dinamika spasial penggunaan lahan tahun 2015 – 2025 serta sebaran 

perkebunan kopi Ngargoyoso ditahun 2025 akan merujuk pada pasal 43 ayat (2) 

mengenai komoditas tanaman perkebunan kopi tersebar di lembah pegununggan 

Lawu meliputi desa – desa Puntukrejo, Berjo, Girimulyo, Segorogunung, 
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Kemuning, Nglegok, Dukuh, Jatirejo, dan Ngargoyoso perkebunan karet 

Ngargoyoso tersebar di lembah Lawu, Kawasan Peruntukan Perkebunan. 

Sehingga perbandingan dengan peta RTRW Kabupaten Karanganyar 2015 – 

2025 diperlukan dalam analisis tersebut. 

4. PENUTUP 

4.1  Berdasarkan hasil analisis penggunaan lahan Kecamatan Ngargoyoso 

tahun 2015, dan 2020 dinamika spasial penggunaan lahan perkebunan kopi 

Ngargoyoso mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. 

4.2 Tahun 2015 perkebunan kopi Ngargoyoso mendominasi bagian barat dan 

selatan Ngargoyoso antara lain daerah dekat hutan yang termasuk dalam 

Puntukrejo, Berjo, Girimulyo, Segorogunung, Kemuning, Nglegok, Dukuh, 

Jatirejo, dan Ngargoyoso, kawasan Gunung Lawu. 

4.3 Perubahan alih fungsi lahan diduga karena beberapa petani yang menggarap 

tanaman lain saat masa panen kopi dianggap cukup sulit selain itu 

pertumbuhan penduduk juga menyebabkan lahan perkebunan kopi beralih 

fungsi menjadi permukiman mengingat wilayah Ngargoyoso yang 

merupakan daerah wisata. 
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