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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai laju 

pertumbuhanpenduduk yang relatif cepat dari tahun ke tahun. Dengan semakin 

pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut, maka bertambah pula tuntutan 

kebutuhan masyarakat akan lahan. Lahan adalah keseluruhan lingkungan yang 

menyediakan kesempatan bagi manusia menjalani kehidupannya (Rahayu, 

2007). Budiono (2008) menyatakan bahwa lahan adalah tanah yang sudah ada 

peruntukkannnya dan umumnya ada pemiliknya, baik perorangan atau 

lembaga.  

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas 

manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Faktor yang menyebabkan 

perubahan penggunaan lahan adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk, 

sedangkan luas lahannya tetap.Pertambahan penduduk dan perkembangan 

tuntutan hidup akan menyebabkan kebutuhan ruang sebagai wadah semakin 

meningkat. Perubahan fungsi lahan ini merupakan suatu transformasi dalam 

pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan/fungsi kepada 

penggunanaan lainnya dikarenakan adanya faktor internal maupun eksternal.  

Menurut Bintarto (1983), mengungkapkan bahwa telah terjadi gerakan 

penduduk yang terbalik yaitu dari kota ke daerah pinggiran kota yang sudah 

termasuk wilayah desa. Daerah pinggiran kota sebagai daerah yang memiiliki 

ruang relatif masih luas memiliki daya tarik bagi penduduk dalam memperoleh 

tempat tinggal.  

Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan 

penduduk dan aktivitasnya, semakin meningkatnya jumlah penduduk di suatu 

tempat akan berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan 

lahan. Selain itu,  dengan adanya pertumbuhan dan aktivitas penduduk yang 

tinggi akan mengalami perubahan penggunaan lahan yang cepat pula, sehingga 

diperlukan perencanaan tataguna lahan yang sesuai dengan peruntukan wilayah 

tersebut.Perencanaan tataguna lahan pada hakekatnya adalah pemanfaatan 
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lahan yang ditujukan untuk suatu peruntukan tertentu, permasalahan yang 

mungkin timbul dalam menetapkan peruntukan suatu lahan adalah faktor 

kesesuaian lahannya (Noor, 2011). 

Kecematan Jebres merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

wilayah kota Surakarta yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup 

tinggi. Besarnya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Jebres pada tahun 2019 

sebesar 1,12 % (BPS, 2019). Tingginya angka pertumbuhan penduduk tersebut 

maka peningkatan penggunaan juga terus meningkat tiap tahunnya. Selain 

pertumbuhan penduduk, Kecamatan Jebres merupakan salah satu kecamatan 

yang berbatasan dengan Kota Surakarta juga sangat strategis untuk 

pengembangan kota dan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta 

perdagangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap sektor-sektor lainnya. 

Hal ini mengakibatkan munculnya penggunaan lahan ke arah pinggiran kota 

yang berdampak pada perubahan penggunaan lahan.  

Kecamatan Jebres merupakan salah satu dari lima Kecamatan yang 

berada di Kota Surakarta yang terletak di 110ºBT-111ºBT serta 7,6ºLS-8ºLS. 

Kecamatan Jebres memiliki batas wilayah disebelah Utara berbatasan 

Kabupaten Karanganyar, di sebelah Selatan bebatasan dnegan Kecamatan 

Pasar Kliwon dan Kabupaten Sukoharjo, disebelah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Banjarsari dan disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Karanganyar. Kecamatan Jebres memiliki luas wilayah sebesar 12,58 km² 

dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 143,650 (ribu jiwa) yang 

terdiri dari 72,028 ribu penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 71,622 ribu 

penduduk berjenis kelamin perempuan serta tingkat kepadatan sebesar  11,418 

Jiwa / km
2
. Sedangkan pada tahun 2008, banyaknya jumlah penduduk 

dikecamtan Jebres sebanyak 142,292 (ribu jiwa) yang terdiri dari 70,466 (ribu 

jiwa) penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 71,826 (ribu jiwa) penduduk 

berjenis kelamin perempuan dengan tingkat kepadatan 11,131 Jiwa / km
2
. Hal 

ini menunjukkan bahwa selama 10 tahun kecamatan jebres mengalami 

kenaikan jumlah penduduk dan diikuti naiknya jumlah kepadatan penduduk. 
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Meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk berdampak pada 

peningkatan kebutuhan akan lahan. Sehingga dengan adanya peningkatan 

kebutuhan akan lahan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan pada di 

Kecamatan Jebres dari tahun 2008 dan tahun 2020. Untuk lebih jelasnya luas 

penggunaan lahan dan perubahannya di Kecamatan Jebres tahun 2008 dan 

tahun 2020dapat dilihat dalam Tabel 1.1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1Perbandingan Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Jebres pada 

Tahun 2008 dan 2019 (Ha) 

Jenis Penggunaan Lahan 2008 2020 

Perumahan / Pemukiman 673,73 726,19 

Jasa 176,65 153,79 

Perusahaan 87,00 45,38 

Industri 25,38 27,59 

Tanah Kosong 16,19 43,89 

Tegalan 81,46 57,61 

Sawah 21,33 17,10 

Kuburan 38,98 31,09 

Lapangan Olah Raga 19,51 9,03 

Taman Kota 22,60 8,4 

Lain-Lain 104,61 137,48 

Luas Wilayah 1.258,18 1.258,18 

Sumber : BPS, 2020 

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa terjadi perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Jebres antara tahun 2008 dengan tahun 2020. Pada tahun 

2008 luas lahan yang digunakan sebagai pemukiman sebesar 673,73 Ha, 

kemudian pada 2020 luas lahan yang digunakan sebagai pemukinan bertambah 

menjadi 726,19 Ha. Hal ini menandakan bahwa dengan semakin meningkatnya 

jumlah dan kepadatan penduduk berdampak pada peningkatan kebutuhan akan 

lahan yang akan dijadikan pemukiman. Selain itu, berdasarkan tabel di atas 

juga diketahui bahwa terdapat beberapa lahan yang mengalami penyempitan, 

salah satunya yaitu lahan yang dijadikan sebagai tegalan, dimana pada tahun 

2008 luas wilayah yang dijadikan tegalan sebesar 81,46 Ha, Kemudian pada 

tahun lahan yang digunakan untuk tegalan menyempit menjadi 57,61 Ha. 
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Semakin meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah, akan 

berdampak pula terhadap penggunaan lahan di daerah tersebut. Peningkatan 

kebutuhan lahan untuk pengembangan wilayah akan mendesak lahan pertanian 

yang ada. Penyempitan lahan pertanian sebagai akibat dari pemekaran kota 

dapat dilihat dari semakin meningkatnya penggunaan lahan baru seperti lahan 

untuk permukiman, tempat usaha, industri maupun jasa yang menempati lahan 

yang sebelumnya difungsikan sebagai lahan pertanian.Mencermati masalah 

yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji perubahan 

penggunaan di Kecamatan Jebres tahun 2008-2020. Berdasarkan latar belakang 

masalah di atas maka penelitiakan penelitian dengan judul 

“AnalisisPerubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Jebres Kota 

Surakarta Tahun 2008 dan 2020” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi permasalahan 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana persebaran perubahan penggunaan lahan diKecamatan Jebres 

Kota Surakarta tahun 2008 dan 2020? 

2. Bagaimana variabilitas wilayah serta keterkaitan faktor-faktor wilayah yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jebres Kota 

Surakarta tahun 2008 dan 2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan diatas,makaditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Menganalisis persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jebres 

Kota Surakarta tahun 2008 dan 2020. 

2. Menganalisis variabilitas wilayah serta keterkaitan faktor-faktor wilayah 

yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jebres 

Kota Surakarta tahun 2008 dan 2020. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

instansi berwenang, khususnya pemerintah Kota Surakarta 

dalammembangun wilayah,  

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalamrangka pengembangan kajian pengaturan penggunaan tata ruang fisik 

daerahyang jelas, tegas, dan efisien. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya. 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Lahan 

Lahan adalah keseluruhan lingkungan yang menyediakan 

kesempatan bagi manusia menjalani kehidupannya (Rahayu, 2007). 

Lahan adalah tanah yang sudah ada peruntukkannnya dan umumnya 

ada pemiliknya, baik perorangan atau lembaga (Budiono, 2008). 

Menurut Diharjo (2014)lahan adalah bagian dari bentang alam yang 

mencakup pengertian fisik termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi, 

bahkan keadaan vegetasi yang secara potensial akan berpengaruh 

terhadap penggunaan lahan.  

Berdasarkan pada beberapa pengertian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa lahan Dari beberapa pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa lahan merupakan tanah dengan segala ciri 

kemampuan maupun sifatnya yang merupakan unsur penting dalam 

kehidupan manusia sebagai ruang maupun sumber daya, karena 

sebagian besar kehidupan manusia tergantung pada lahan yang dapat 

dipakai sebagai sumber penghidupan, yaitu denganmencari nafkah 

melalui usaha tertentu selain sebagai pemukiman. 

b. Perubahan Penggunaan Lahan 

Menurut Malingreau (dalam Ritohardoyo, 2013), penggunaan 

lahan merupakan campuran  tangan manusia baik secara permanen atau 

periodic terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik 

kebutuhan kebendaan, spiritualmaupun gabungan keduanya. 

penggunaan lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan 
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wilayah.Muiz (2009), perubahan penggunaan lahan diartikan sebagai 

suatu proses perubahan dari penggunaan lahan sebelumnya ke 

penggunaanlain yang dapat bersifat permanen maupun sementara dan 

merupakankonsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi 

perubahanstruktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang 

baik untuktujuan komersial maupun industri.  

Perubahan penggunaan lahan padadasarnya hasil dari aktivitas 

manusia yang merubah alih fungsi lahan dariyang sebelumnya dengan 

beberapa faktor yang menyebabkan perubahanpenggunaan lahan, 

dengan tujuan untuk mengembangkan suatu wilayahmaupun untuk 

mata pencarian kehidupan manusia.Yunus (1980) mengemukakan 

bahwa perubahan penggunaan lahan adalah suatu perubahan yang 

membawa dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ada, 

baik langsung maupun tidak langsung, positif maupunnegatif. 

Perubahan penggunaan lahan dapat di pelajari dengan 

menggunakanpendekatan tertentu. Dalam geografi terpadu (integrated 

geography) untuk mendekati atau menghadapi masalah geografi di 

gunakan berbagai macam pendekatan yang secara eksplisit dituangkan 

kedalam beberapa analisis di bawah ini; 

1) Analisis keruangan (spatial analisis) yaitu mempelajari perbedaan –

perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting, yang memperhatikan 

penyebaran penggunaan ruang yang telat ada dan penyediaan ruang 

yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang di rencanakan. 

2) Analisis ekologi (ecological analysis) yaitu pendekatan yang 

memperhatikan interaksi organisme hidup dengan lingkungan. 

3) Analisis kompleks wilayah (regional compleks analysis) yaitu suatu 

pendekatan yang merupakan kombinasi atau gabungan antara 

analisis keruangan dan analisis ekologi. 

Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan 

pertumbuhanpenduduk dan aktivitasnya, semakin meningkatnya jumlah 

penduduk di suatutempat akanberdampak pada makin meningkatnya 
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perubahan penggunaan lahan.Selain itu dengan adanya pertumbuhan 

dan aktivitas penduduk yang tinggi akanmengalami perubahan 

penggunaan lahan yang cepat pula. Kebutuhan lahan yangberbeda-beda 

menyebabkan manusia merubah lahan untuk disesuaikan 

dengankebutuhannya. 

Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya pertambahan 

jumlahpenduduk dan adanya perkembanhgan tuntutan hidup, kebutuhan 

rumah yangmembutuhkan wadah semakin meningkat. Gerakan 

penduduk yang terbalik, yaitudari kota ke daerah pinggiran kota yang 

sudah termasuk daerah pinggiran (desa).Daerah pinggiran kota sebagai 

daerah yang memiliki ruang relative masih luas inimemiliki daya tarik 

bagi penduduk dalam memperoleh tempat tinggal. Kepadatanpenduduk 

secara umum dapat diartikan sebagai perbandingan jumlah 

pendudukdan luas tanah yang didiami dalam satuan luas. Kepadatan 

penduduk dipengaruhioleh faktor-faktor seperti topografi, iklim, tata 

air, aksesibilitas, dan ketersediaanfasilitas hidup (Bintarto, 1983). 

c. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Perubahan Penggunaan 

Lahan 

Menurut  McNeil (2000), mengungkapkan bahwa faktor-faktor 

yang mendorong perubahan penggunaan lahan adalah politik, ekonomi, 

demografi dan budaya. Adapun penjelasan dari keempat faktor tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Aspek Politik  

Aspek politik adalah adanya kebijakan yang dilakukan oleh 

pengambil keputusan yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan. Ada sarana penunjang yang sangat peting dalam aspek politik 

yaitu peraturan perundangan yang meliputi tersedianya undang-

undang mengenai lingkungan dan peraturan pemerintah. Politik 

memang memiliki peran penting dalam setiap tindakan yang akan 

dilakukan dalam setiap hal termaksuk untuk lingkungan. Dalam 

penggunaan lahan, politik juga mengambil posisi yang cukup 
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berpengaruh. Pengambilan keputusan untuk melakukan suatu 

pembangunan atau alih fungsi lahan di tentukan oleh pemerintah 

daerah setempat. 

2) Aspek Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan pendapatan dan 

konsumsi juga merupakan penyebab perubahan penggunaan lahan, 

contohnya meningkatnya kebutuhan akan ruang tempat hidup, 

transportasi dan tempat rekreasi akan mendorong terjadinya 

perubahan penggunaan lahan. Pandangan yang menyatakan bahwa 

pembangunan ekonomi hanya dapat dilaksanakan apabila kegiatan 

industri juga dikembangkan merupakan pandangan yang tepat. 

Untuk  melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut kita memerlukan 

beberapa faktor diantaranya,  ketersediaan tenaga ahli dan para 

pengusaha untuk melaksanakan proyek-proyek industri, keadaan 

prasarana yang ada dan dapat dikembangkan dengan baik 

tersedianya pasar. 

3) Aspek Demografi  

Demografi sebagai ilmu yang mempelajari secara statistika dan 

matematika, komposisi dan distribusi penduduk serta perubahan-

perubahannya sepanjang masa melalui ilmu. Bekerjanya lima 

komponen demografi yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, 

migrasi, dan mobilitas sosial. Pola perubahan penggunaan lahan juga 

disebabkan oleh pertambahan penduduk. Jumlah Penduduk yang 

banyak tentu saja akan mengakibatkan semakin meningkatnya 

kebutuhan akan tempat tinggal, maka akan di bangun permukiman, 

karena di suatu daerah luas lahan tidak bertambah, maka dengan 

meningkatnya jumlah penduduk, rasio manusia dan lahan menjadi 

semakin besar.  

Pemanfaatan  setiap jengkal lahan sangat dipengaruhi oleh 

taraf perkembangan kebudayaan suatu masyarakat. Rasio manusia 

dan lahan adalah perbandingan antara jumlah orang dan luas lahan di 
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suatu daerah. Rasio manusia dan lahan juga berpengaruh terhadap 

pembangunan perumahan. Perubahan lahan yang terjadi di suatu 

tempat yaitu peralihan fungsi utama ke fungsi pendukung yang 

dinilai memiliki manfaat yang lebih besar. Contohnya lahan kosong 

menjadi perumahan tempat tinggal. 

4) Aspek Budaya  

Aspek budaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan. Seiring perubahan zaman, maka pola 

pikir manusia pun semakin berkembang pesat. Aspek budaya tidak 

bisa di pisahkan dari aspek sosial sehingga sering disebut sebagai 

aspek sosialbudaya yang terjadi dalam masyarakat. Analisis dampak 

lingkungan (Amdal ) juga mengkaji mengenai aspek sosial-budaya 

berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan. Canadian 

environmental assessment research council(1985) dalam prospektif 

penelitianya menyebutkan bahwa dampak sosial budaya yang perlu 

di teliti dalam amdal sebagai berikut: 

 

a) Perubahan kelembagaan masyarakat 

b) Tradisi masyarakat, 

c) Nilai masyarakat,dan  

d) Kualitas hidup. 

d. Citra Orbview3  

Citra Satelit merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang 

direkam oleh sensor (kamera) pada satelit pengideraan jauh yang 

mengorbit bumi, dalam bentuk image (gambar) secara digital. 

Pengolahan citra digital merupakan manipulasi dan interpretasi digital 

dari citra penginderaan jauh dengan bantuan komputer. Konsep 

pengolahan citra digital dengan memasukkan data pokok (internal data) 

berupa citra penginderaan jauh digital. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pengolahan citra penginderaan jauh secara digital 

dengan bantuan komputer adalah kuantitas citra, pendekatan statistik, 
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kecepatan, efisiensi, sistematika, pencarian informasi kembali 

(retrieval) dan modifikasi, dan resolusi citranya.  

U.S. Geologycal Survey (USGS) telah bekerjasama dengan 

Geoeye menyediakan citra satelit Orbview3 dengan resolusi 1 meter 

hasil rekaman antara tahun 2003 hingga tahun 2007. Dataset citra satelit 

resolusi tingi Orbview3 terdiri atas 180.000 scenes citra pankromatik 

dengan resolusi 1meter hitam putih, dan 4 meter citra multispektral 

(color and infrared). Diluncurkan pada 26 Juni 2003 oleh Geoeye. 

Formosat 2 resolusi spasialnya adalah 2 meter (pankromatik) dan 8 

meter (multispektral). Citra satelit resolusi tinggi ini bisa dimanfaatkan 

untuk berbagai bidang keilmuan yang berkait dengan keruangan. Citra 

satelit esolusi tinggi Orbview3 ini adalah salah satu lebih dari 170 

koleksi citra satelit lainnya yang terdapat di National Satelit Land 

Remote Sensing Data Archive yang bisa diakses menggunakan USGS 

EarthExplorer. (www.geotekno.com/tag/orbview-3). 

e. Penginderaan Jauh  

Pengindraan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis 

data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan 

objek, daerah atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1999). 

Pengambilan data Penginderaan Jauh dilakukan dari jarak jauh, oleh 

karena itu diperlukan tenaga penghubung yang membawa data objek ke 

sensor. Menurut Lillesand dan Kiefer (1999) terdapat beberapa 

komponen penginderaan jauh di antara yaitu:  

1) Sumber tenaga,  

Sumber tenaga dibedakan menjadi dua yaitu tenaga aktif (bila 

sumber tenaga berasal dari matahari) dan tenaga pasif (apabila 

tenaga berasal tenaga buatan) 

2) Atmosfer 
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Atmosfer pada dasarnya mempunyai sifat menyerap, memantulkan, 

menghamburkan dan melewatkan radiasi elektromagnetik pengaruh 

atmosfer ini tidak sama bagi bagian spektrum yang berbeda 

3) Interaksi antara tenaga dan obyek  

Tiap obyek dimuka bumi ini memantulkan spektrum 

elektromagnetik yang diterima atau akan memancarkan spektrum 

elektromagnetik dari dalam obyek tersebut. Radiasi dari tiap obyek 

diterima dan direkam oleh sensor dan sesudah diproses akan 

terbentuk citra 

4) Sensor  

Sensor menerima dan merekam radiasi yang datang dari obyek. 

Sensor pada dasarnya dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu kamera 

atau sensor fotografi dan sensor bukan kamera atau non-fotografi. 

Kamera beroperasi pada bagian spektrum tampak mata, sedangkan 

sensor nonfotografi dapat beroperasi pada bagian spektrum yang 

jauh dan lebih luas yakni dari sinar X hingga panjang gelombang 

radio 

5) Perolehan data dan penggunaan data 

Perolehan data penginderaan jauh dapat dilakukan dengan 

interpretasi manual ataupun digital dan data ini dapat dimanfaatkan 

oleh pengguna untuk berbagai aplikasi penginderaan jauh. 

f. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Menurut Eddy Prahasta (2009) Sistem Informasi Geografi (SIG) 

adalah suatu kesatuan formal yang terdiri atas berbagai sumber daya 

fisik dan logika yang berkenan dengan objek-objek yang terdapat di 

permukaan bumi. Secara teknis SIG mengorganisasikan dan 

memanfaatkan data dari peta digital yang menggambarkan posisi dari 

ruang (space) dan klasifikasiatribut data dan hubungan antar item 

data.kerincian dalam SIG ditentukan oleh besarnya satuanpemetaan 

terkecil yang dihimpun dalam basis data (Budiyanto, 2005). Sistem SIG 

terdiri dari beberapa komponen berikut: 
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1) Perangkat keras (Hardware)  

Perangkat keras yang sering dipergunakan untuk SIG adalah 

komputer (PC), mouse, digitizer, printer, plotter, dan scanner. 

2) Perangkat lunak (Software)  

SIG merupakan system perangkat lunak yang tersusun secara 

modular di mana basisdata memegang peranan kunci. 

3) Data dan informasi geografi  

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang 

diperlukan. 

4) Manajemen (Brainware) 

Suatu proyek SIG akan berhasil jika dimanage dengan baik dan 

dikerjakan oleh orang-orang memiliki kehlian yang tepat pada semua 

tingkatan. 

g. Peran Pentingnya Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographical Information 

System, adalah sistem informasi yang memiliki ciri khusus. Yakni dapat 

menangani data dan atau informasi, yang terkait dengan spasial 

(kewilayahan) yang disebut data geospasial. Sistem ini akan sangat 

diperlukan sebagai media pengumpul data potensi kewilayahan, 

berkenaan dengan diberlakukannya otonomi daerah (Yeung, 2006). 

Menurut Astuti (2006) di beberapa negara maju, kegunaan SIG 

digunakan sebagai tool, untuk membantu memecahkan berbagai 

masalah yang terkait dengan kewilayahan dalam sistem pemodelan 

geospasial yang ditujukan untuk menunjang pengambilan keputusan. 

Dalam aplikasinya, SIG dimanfaatkan untuk penelitian ilmiah, 

pengembangan sumber daya daerah pada berbagai level administratif, 

ekonomi, dan bisnis, bidang hukum, dan juga militer yang berkaitan 

dengan sistem perang modern. Selain itu, SIG juga dapat dipergunakan 

dalam penanggulangan bencana alam. Untuk menghitung dengan 

mudah emergency response times (waktu respon darurat) pada suatu 

bencana alam yang terjadi. SIG juga dapat digunakan untuk mencari 
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lahan basah yang patut dilindungi dari polusi. Dengan SIG dapat dicari 

lokasi (site location) yang paling cocok untuk pembukaan lahan baru 

pertanian atau perkebunan, mencari pengembangan lahan bisnis dan 

industri, dll. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Tantri 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 3160,533 (ha), faktor yang 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Grogol 

adalah faktor pertambahan penduduk, faktor kepadatan penduduk dan 

faktor ketersediaan fasilitas ekonomi. 

Zulkarnain (2012) dalam penelitianya yang berjudul Judul Penelitian 

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. 

Penelitian yangakan dilakukan Febri Wulandari (2017) yang 

berjudul Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Ngemplak 
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Kabupaten Boyolali tahun 2004 dan 2015. Dengan tujuan untuk 

mengetahui persebaran penggunaan lahan yang terjadi didaerah penelitian 

dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan di daerah penelitian. Metode penelitian yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dan analisis peta. 

Data peta berupa peta penggunaan lahan tahun 2004 dan 2015, serta 

menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali yang di 

butuhkan dalam analisis perubahan penggunaan lahan Kecamatan 

Ngemplak. Hasil penelitian Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Ngemplak tahun 2004 dan 2015, Persebaran permukiman terjadi di desa-

desa yang terjadi persebaran antara lain Desa Sawahan, Gagaksipat 

persebaran permukiman di Desa  Sawahan mengikuti jalur jalan. 

Perubahan penggunaan lahan yang paling dominan yaitu perubahan sawah 

menjadi permukiman atau bangunan dengan jumlah 125,8 ha  dan 7,61 ha., 

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu 

faktor fisik dan faktor non fisik yang meliputi faktor fisik letak/lokasi, luas 

lahan, aksesibilitas, sarana dan prasarana,  faktor non fisik yaitu 

pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. Perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun 

2004 dan 2015 adalah perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian 

seluas 7.799,236 Ha dengan selisih 315,32 Ha. 

Penelitian yang dilakukan oleh mayasari (2015) dan Wulandari 

(2017), dijadikan peneliti dasar peneliti dalam menganalisis perubahan 

lahan di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta karena memiliki kesamaan 

tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan. 

Perbedaannya yaitu penelitian mayasari (2015)  digunakan untuk 

menganalisis perubahan lahan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2005 dan Tahun 2013, kemudian penelitian yang dilakukan 

Wulandari (2017)digunakan untuk menganalisis perubahan lahan di 

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun 2004 dan 2015. 

Sedangkan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perubahan lahan di 
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Kecamatan Jebres, Kota Surakarta tahun 2008 dan tahun 2020.Agar lebih 

jelas, hasil telaah penelitian sebelumnya dapat dilihat dari tabel dibawah 

ini: 

Tabel 1.2Perbandingan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

 

Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode 

Penelitian 

Hasil 

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 

menggunak

an 

metode 

komperasi 

1. Perubahan penggunaan lahan 

yang terjadi di Kecamatan 

Grogol pada tahun 2005-2013 

adalah seluas 3160,533 (ha) 

2. Faktor yang berpengaruh 

terhadap perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Grogol adalah 

faktor pertambahan 

penduduk,  faktor kepadatan 

penduduk dan faktor 

ketersediaan fasilitas 

ekonomi 

Zulkarnain 

(2012) 

Analisis 

perubuhan 

penggunaan 

lahan di  

Kecamatan 

Kartasura 

Kabupaten  

Sukoharjo 

Tahun 

2005 dan 
2009 

1. Mengetahui berapa 

besar perubahan 

penggunaan lahan  

di daerah penelitian 

2. mengetahui faktor 

faktor  yang 

mempengaruhi 

penggunaan lahan 

di daerah 

penelitian. 

Analisa 

data 

sekunder 

dan 

analisis 

peta 

menggunak

an 

metode 

komparasi 

1. Kelurahan yang mengalami 

tingkat perubahan tinggi 

adaah Kelurahan Sekaran dan 

Kandri dengan perubahan 

perubahan pada Kelurahan 

Sekaran seluas 129 ha 

(11,82%) dan Kelurahan 

Kandri seluas 109 ha (9,99%) 

dari total luas perubahan yang 

ada di Kecamatan 
Gunungpati seluas 1.090 (ha) 

2. Faktor yang berpengaruh 

terhadap perubahan 

penggunaan lahan di daerah 

penelitian adalah faktor 

pertambahan penduduk dan 

kepadatan penduduk 

Febri 

Wulandari 

(2017) 

Perubahan 

penggunaan 

lahan di 

Kecamatan 

1. Untuk mengetahui 

perubahan 

penggunaan lahan 

yang terjadi di 

Analisis 

data 

sekunder 

dan 

1. Perubahan penggunaan lahan 

di Kecamatan Ngemplak 

tahun 2004 dan 2015 yang 

paling dominan yaitu 
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Ngemplak 

Kabupaten 

Boyolali 

tahun 2004 

dan 

2015 

daerah penelitian.  

2. Untuk mengetahui 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan 

penggunaan lahan 

di daerah 

penelitian. 

observasi 

lapangan 

perubahan sawah menjadi 

permukiman atau bangunan. 

2. Persebaran permukiman 

terjadi di desa-desa yang 

terjadi persebaran antara lain 

Desa Sawahan, Gagaksipat 

persebaran permukiman di 

Desa  Sawahan mengikuti 

jalur jalan. 

3. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan yaitu 

faktor fisik dan faktor non 

fisik yang meliputi faktor 

fisik letak/lokasi, luas lahan, 

aksesibilitas, sarana dan 

prasarana. Faktor nonfisik 

yaitu pertumbuhan penduduk 

dan kepadatan penduduk. 

4. Perubahan penggunaan lahan 

yang terjadi di Kecamatan 

Ngemplak Kabupaten 

Boyolali tahun 2004 dan 

2015 adalah perubahan lahan 

pertanian menjadi non 

pertanian seluas 7.799,236 

Ha dengan selisih 315,32 Ha. 

Peni 

Budiatun 

Khasanah 

(2020) 

Analisis 

Perubahan 

Penggunaan 

Lahan di 

Kecamatan 

Jebres Kota 

Surakarta 

Tahun 2008 

dan 2020 

 

1. Menganalisis 

persebaran 

perubahan 

penggunaan lahan 

terbangun di 

Kecamatan Jebres 

Kota Surakarta 

tahun 2008 dan 

2020 

2. Menganalisis 

variabilitas wilayah 

serta keterkaitan 

faktor-faktor 

wilayah yang 

mempengaruhi 

perubahan 

penggunaan lahan 

terbangun di 

Kecamatan Jebres 

Analisis 

data 

sekunder 

dan analisa 

peta 

menggunak

an 

metode 

komperasi 
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Kota Surakarta 

tahun 2008 dan 

2020. 

 
 

Sumber : Penulis (2020) 

1.6 Kerangka Penelitian 

Perubahan penggunaan lahan merupakan peralihan dari penggunaan 

lahan tertentu menjadi penggunaan lahan lainya. Proses penggunaan lahan 

yang dilakukan manusia dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan 

seiring dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia akan 

semakin tinggi terhadap kebutuhan lahan. Terbatasnya lahan yang ada di 

perkotaan menyebabkan pengembangan di kawasan diarahkan ke pinggir 

kota, sehingga proses bentuk penggunaan lahan tidak dapat dihindari.  

Faktor pertambahan penduduk merupakan faktor yang mendasari 

perkembangan perkotaan, dengan bertambahnya penduduk secara otomatis 

akan memerlukan wadah atau tempat tinggal untuk kelangsungan hidupnya. 

Pengadaan pemukiman akan mengisi ruang kosong atau menggeser tempat 

kegiatan yang sudah ada, sehingga menyebabkan perubahan penggunaan 

lahan. Selain faktor pertambahan penduduk perkembangan ekonomi juga 

menuntut penggunaan alih fungsi lahan.  

Adanya jumlah peningkatan penduduk di suatu daerah tertentu 

berdampak pada sebaran fasilitas yang mengikuti kepadatan penduduk, yang 

berarti semakin besar jumlah penduduk semakin banyak fasilitasfasilitas 

penunjang, 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, 

aksesibilitas, sosial ekonomi, lokasi, ketersediaan fasilitas dasar, 

kebijaksaan pengembangan daerah dan pertumbuhan yang merupakan 

penyebab utama terjadinya bentuk, jenis, dan pola persebaran penggunaan 

lahan. Secara langsung maupun tidak langsung hal di atas memerlukan 
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perencanaan yang matang untuk masa yang akan datang, yang di harapkan 

dapat terciptanya keselarasan antar lingkungan. 

Dalam kebijakan pengembangan daerah harus direncanakan 

denganmatang untuk masa yang akan datang yang diharapkan bisa 

terciptanya keselarasan antar lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui perubahan penggunaan lahan.Dalam perubahan penggunaan 

lahan ada berbagai macam bentuk, besar danmengetahui faktor dominan apa 

saja yang mengakibatkan perubahan penggunaanlahan didaerah penelitian. 

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian maka dibuat 

diagram alir penelitian berikut: 
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Gambar 1.1Diagram Alir Penelitian 

Sumber: Peneliti (2020) 

 

Peta RBI Kecamatan 

Jebres Tahun 2008 

Peta Penggunaan 

Lahan Tahun 2020 

(Tentatif) 

Citra 

Orbview3Kecamatan 

Jebres Tahun 2020 

Digitasi 

Cek Lapangan 

Reinterpretasi 

Peta Penggunaan 

Lahan Tahun 2020 

(Akhir) 

Peta Penggunaan 

Lahan Tahun 2008 

 

Overlay 

Faktor yang mempengaruhi : 

Ketersediaan Fasilitas 

Ekonomi 

Sebaran Perubahan 

Penggunaan Lahan 

 

Faktor yang 

mempengaruhi : 

Kepadatan Penduduk 

Overlay Overlay 

Keterkaitan antara Perubahan 

Penggunaan Lahan  dengan  

Aksesibilitas 

Keterkaitan antara Perubahan 

Penggunaan Lahan dengan 
Kepadatan Penduduk 
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1.7 Batasan Operasional 

Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan 

dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulis memberi 

batasan definisi operasional sebagai berikut: 

a. Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim relief tanah, 

hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan 

mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan (Purwowidodo 1983)  

b. 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 Ritohardoyo, 2013). 

c. Perubahan penggunaan lahan adalah perubahan yang terjadi pada 

setiappenggunaan lahan (dalam ukuran luas) yang dilakukan penduduk 

sebagaiindividu dalam masyarakat maupun pihak lain terhadap suatu 

bentukpenggunaan lahan dengan maksud lebih mengintensifkan lahan 

untukkepentingan social maupun ekonomi (Undang-Undang No 5 Tahun 

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

TitikHrayani, 2005) 

d. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi 

Geografis), yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas 

grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar computer atau pada 

plot. 

e. Aksesibilitas adalah menunjukkan kemudahan bergerak atau jangkauan dari 

suatu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah dan ada sangkut 

pautnyadengan jarak (Bintarto,1987 dalam Titik Haryani, 2005)  

f. Analisis adalah pemisahan dari suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian 

untuk dikaji tentang komponennya, sifat, peranan dan hubungannya( 

Widoyo Afandi,2001)  
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g. Digitasi adalah proses pengubahan data grafis analog menjadi data grafis 

digital dalam struktur vector atau proses alih media dari cetak atau analog ke 

dalam media digital atau elektronik melalui proses scanning, digital 

photograph atau teknik lainnya 

(arifs.staff.ugm.ac.id/mypaper/Dig_coll_Building.doc)  

h. Digitasi on screen adalah adalah proses pengubahan data grafis analog 

menjadi data grafis digital dalam struktur vector menggunakan komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


