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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara agraris. Hampir sebagian besar penduduk indonesia bekerja di 

bidang pertanian dan perkebunan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan adanya 

upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, papan dan pangan yang 

bertambah, perlu adanya upanya untuk membuat suatu kreativitas yang dapat memanfaatkan 

suatu lahan yang terbatas, sehingga lahan dapat dimanfaatkan agar memberikan keuntungan 

yang maksimal sebagai sarana menambah kebutuhan yang terus meningkat. Lahan adalah 

tanah yang sudah diperuntukan dan biasanya ada pemiliknya, baik perorangan maupun 

lembaga. Lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting bagi manusia. Lahan 

dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia apabila dimanfaatkan 

dengan baik dan benar. Lahan banyak dimanfatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan 

sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 

Berbagai macam pembangunan yang telah dilaksanakan maupun sedang dilaksanakan 

yang utama berupa pembangunan fisik membutuhkan ketersediaan suatu lahan. Pemenuhan 

akan ketersediaan lahan akan terus bertambah seiring dengan adanya pembangunan yang 

dilaksanakan. Hal ini dapat menyebabkan adanya perubahan penggunaan lahan pada suatu 

wilayah. Perubahan penggunaan lahan lebih banyak disebabkan oleh faktor – faktor yang 

saling berpengaruh antara lain pertumbuhan penduduk, pemekaran atau berkembangnya 

suatu daerah perkotaan ke daerah perdesaan dan kebijaksanaan pembangunan pemerintah 

pusat atau daerah (Hauser, 1983).  

Terbatasnya ketersediaan lahan di suatu perkotaan dan semakin besar kebutuhan akan 

suatu lahan, akan menyebabkan suatu konflik antara kepentingan dalam penggunaan lahan 

satu dengan kepentingan yang lain, sehingga salah  satu kepentingan akan mengalami 

kekalahan. Hal ini akan menyebabkan perebutan dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan 

yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi serta berada pada wilayah yang 

menguntungkan, contohnya terletak di daerah yang strategis. Daerah strategis ini dapat 

memberikan keuntungan yang besar berbeda dengan lahan yang berada di wilayah marginal. 
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Pertambahan penduduk baik berasal dari penghuni kota itu sendiri maupun penduduk 

pendatang dari luar kota mengakibatkan bertambahnya perumahan – perumahan yang berarti 

berkurangnya lahan kosong di kota. Semakin anak kota menjadi besar, semakin banyak pula 

gedung – gedung sekolah, toko – toko, warung makan dan restoran bertambah terus sehingga 

semakin mempercepat habisnya lahan kosong di dalam kota (Bintarto, 1977) 

Pertambahan jumlah penduduk, baik yang bersifat alami maupun migrasi merupakan 

salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi akan 

kebutuhan ruang. Meningkatnya jumlah penduduk ini sangat berpengaruh, karena kebutuhan 

akan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti fasilitas rumah, jalan,kesehatan, 

pendidikan dan pelayanan umum lainya. Hal ini juga terjadi di Wilayah Kecamatan Pabelan. 

Kecamatan Pabelan merupakan wilayah yang setiap tahuin mengalami pertanbahan 

penduduk baik dari kecamatan itu sendiri maupun yang berasal dari luar wilayah Kecamatan 

Pabelan, hal ini menyebabkan terjadinya kepadatan pemukiman serta berkurangnya lahan, 

dimana lahan tersebut dialihfungsikan menjadi pemukiman sehingga pemanfaatan lahan yang 

seharusnya bukan digunakan untuk pemukiman dialihfungsikan. Luas, jumlah penduduk dan 

kepadatan penduduk dirinci menurut desa/kelurahan di kecamatan Pabelan di tahun 2009 dan 

tahun 2017 merupakan data terakhir yang diperoleh peneliti untuk perbandingan di tahun 

2017, dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini: 
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Tabel 1.1 Data Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Pabelan 

menurut Desa/Kelurahan Tahun 2009 dan 2019. 

Kelurahan Luas 

(km
2
) 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Kepadatan Penduduk 

(Jiwa/km
2
) 

Tahun - 2009 2019 2009 2019 

Ujung – ujung 2,83 2.919 3.178 1.029 1.123 

Sumberejo 4,60 4.552 5.026 993 1.093 

Segiri 2,26 1.951 2.207 866 977 

Terban 2,94 1.649 1.791 562 609 

Tukang 3,53 2.070 2.436 589 690 

Semowo 7,28 3.970 4.366 547 600 

Bendungan 1,69 981 1.271 587 752 

Karanggondang 1,68 1.586 1.743 950 1.038 

Sukoharjo 3,13 2.468 3.078 771 983 

Jembrak 2,40 1.747 2.224 731 927 

Glawan 2,01 1.382 1.821 691 906 

Kadirejo 3,34 2.673 3.040 803 910 

Bejaten 1,11 963 1.068 905 962 

Giling 2,04 1.195 1.485 589 728 

Padaan 3,11 2.151 2.637 695 848 

Kauman lor 1,32 2.499 2.612 1.908 1.979 

Pabelan 2,71 2.907 3.531 1.083 1.303 

Jumlah 47,98 37.663 43.514 787 907 

Sumber:BPS Kecamatan Pabelan Dalam angka 

 

Perubahan penggunaan lahan pada suatu daerah mengalami perkembangan terutama 

perkembangan sarana dan prasarana baik bersifat fisik maupun perekonomian, jalan dan 
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prasarana lainya.perubahan lahan memberikan pengertian bahwa dalam kurun waktu10 tahun 

dari tahun 2009 – 2019 terjadi perkembangan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk 

yang semakin meningkat berpengaruh terhadap penggunaan lahan, baik untuk pemukiman 

maupun yang lainya. Perubahan penggunaan lahan adalah suatu perubahan yang selalu 

memberikan dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Seperti perubahan penggunaan 

lahan tegalan ke lahan pemukiman yang mengakibatkan menyempitnya lahan tegalan di 

Kecamatan Pabelan. 

Kecamatan Pabelan merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten 

Semarang yang terdiri dari 17 kelurahan yaitu : Ujung – ujung, Sumberejo, Segiri, Terban, 

Tukang, Semowo, Beendungan, Karanggondang, Sukoharjo, Jembrak, Glawan, Kadirejo, 

Bejaten, Giling, Padaan, Kauman Lor, Pabelan. Kecamatan Pabelan memiliki  desa terluas 

dan desa terkecil daalam penggunaan wilayahnya, Desa Semowo 726 Ha sedangkan desa 

Bejaten terkecil yaitu 110 Ha. Kemudian dapat dilihat di tabel 1.2 dan tabel 1.3 

 

Tabel 1.2 Luas Wilayah menurut penggunaanya di Kecamatan Pabelan Tahun 2009 

No  

Kelurahan/Desa 

Pertanian Bukan Pertanian 

Sawah 

(Ha) 

Tegal/ 

Kebun 

(Ha) 

Perkebunan 

(Ha) 

Hutan 

Rakyat 

(Ha) 

Rumah, 

Bangunan 

(Ha) 

Lainya 

(Ha) 

1 Ujung – Ujung 107,50 32,75 7,85 10,00 123,38 10,50 

2 Sumberejo  200,70 102,22 46,57 0,00 100,77 8,57 

3 Segiri  90,00 13,00 0,00 0,00 114,00 8,00 

4 Terban  132,90 76,73 0,00 0,00 66,87 16,14 

5 Tukang  210,50 46,58 0,00 0,00 89,00 5,03 

6 Semowo  387,20 189,00 0,00 60,00 91,00 16,85 

7 Bendungan  87,50 20,32 0,00 0,00 56,00 3,88 

8 Karanggondang  74,10 15,15 15,59 0,00 59,63 2,54 

9 Sukoharjo  139,40 24,12 94,50 0,00 51,26 10,72 
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10 Jembrak  129,70 3,28 8,24 0,00 92,60 5,18 

11 Glawan  127,60 30,33 0,00 10,00 23,00 8,37 

12 Kadirejo  224,00 78,00 0,00 0,00 67,00 14,40 

13 Bejaten  54,50 27,49 0,00 0,00 26,00 2,01 

14 Giling  115,00 27,00 0,00 10,00 49,00 2,40 

14 Padaan  106,70 20,75 24,88 25,00 66,80 4,97 

16 Kauman Lor 55,40 6,70 11,10 0,00 47,00 10,90 

17 Pabelan  86,60 23,47 55,65 0,00 78,85 10,36 

 Jumlah  2.329,30 736,89 264,38 115,00 1 202,16 140,82 

Sumber:BPS Kecamatan Pabelan Dalam angka 

Tabel 1.3 Luas Wilayah menurut penggunaanya di Kecamatan Pabelan Tahun 2019 

No  

Kelurahan/Desa 

Pertanian Bukan Pertanian 

Sawah Tegal/ 

Kebun 

(Ha) 

Perkebunan 

(Ha) 

Hutan 

Rakyat 

(Ha) 

Rumah, 

Bangunan 

(Ha) 

Lainya 

(Ha) 

1 Ujung – Ujung 97,53 32,67 7,83 9,97 114,62 20,66 

2 Sumberejo  200,16 101,96 46,45 0,00 102,47 8,77 

3 Segiri  89,77 12,97 0,00 0,00 115,79 7,47 

4 Terban  132,52 76,53 0,00 0,00 68,33 16,22 

5 Tukang  210,95 46,46 0,00 0,00 90,62 5,08 

6 Semowo  368,20 188,51 0,00 59,85 93,63 17,81 

7 Bendungan  87,28 20,27 0,00 0,00 57,39 3,77 

8 Karanggondang  73,90 15,11 15,55 0,00 61,04 2,40 

9 Sukoharjo  131,05 11,06 94,26 0,00 52,61 24,03 

10 Jembrak  128,91 3,27 8,22 0,00 93,99 5,15 

11 Glawan  127,97 30,25 0,00 9,97 24,16 8,64 
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12 Kadirejo  173,16 77,80 0,00 0,00 68,46 14,58 

13 Bejaten  54,36 27,42 0,00 0,00 27,18 2,04 

14 Giling  114,71 26,93 0,00 9,97 50,34 2,45 

14 Padaan  167,17 20,70 24,82 24,94 68,26 5,12 

16 Kauman Lor 55,16 6,68 11,07 0,00 48,33 10,76 

17 Pabelan  99,81 20,27 55,51 0,00 82,13 13,42 

 Jumlah  2.312,61 718,86 263,71 114,70 1.219,35 168,37 

 Sumber :BPS Kecamatan Pabelan Dalam Angka 2019 

Kecamatan Pabelan berada pada wilayah Kabupaten Semarang yang merupakan wilayah 

berkembang, sehingga mempengaruhi wilayah sekitarnya serta berbatasan dengan Kota Salatiga. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persebaran perubahan penggunaan lahan di daerah penelitian? 

2. Bagaimana Perubahan penggunan lahan di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Pabelan  

2. Menganalisis perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Pabelan Kabupaten 

Semarang tahun 2009 dan 2019 

3. Mengetahui  factor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai syarat menempuh drajat S1. 

2. Sebagai referensi bagi peneliti lanjutan mengenai perubahan penggunaan lahan. 

3. Salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan 

Pabelan dalam melaksanakan pembangunan sesuai kemampuan lahan yang ada. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

Bintarto (1977) menjelaskan lahan dapat diartikan sebagai land settlementt yaitu 

suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dsn hidup bersama, dimana mereka 

dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, maelangsungkan dan 

mengembangkan hidupnya. Lahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia mempunyai arti 

yang sangat penting. Hubungan timbal balik manusia dengan lahan merupakan usaha 

manusia yang memfungsikan lahan untuk menopang kehidupan manusia. 

Penggunaan lahan adalah suatu bentuk bentuk investasi manusia terhadap lahan 

dalam memenuhi kebutuhan baik material maupun spiritual (Arsyad Sitanala,1989). 

Perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor social 

atau kependudukan, pembangunan ekonomi, jenis teknologi dan kebijakan pembangunan 

makro (Manuwoto, 1991). Dalam perubahan penggunaan memiliki dampak positif dan 

dampak negative terhadap lingkungan dan masyarakat. Dampak positifnya lengkapnya 

sarana dan prasarana seperti fasilitas kesehatan dan fasilitas peribadatan. Sedangkan 

dampak negatifnya berkurangya lahan pertanian menjadi non pertanian. Dalam 

perkembanganya perubahan lahan akan terdistribusi pada tempet tempat tertentu yng 

mempunyai potensi yang bagus dan baik. Perubahan penggunan lahan akan mempunyai 

pola – pola oerubahan penggunaan lahan (Bintarto, 1977). Selain dalam distribusi 

perubahan pengguinaan lahan  pada dasarnya dikelompokkan menjadi : 

1. Pola memanjang mengikuti jalan. 

2. Pola memanjang mengikuti sungai. 

3. Pola seragam ( menyeluruh ) 

4. Pola tersebar, dan 

5. Pola memanjang mengikuti garis pantai. 

Penggunaan lahan dan tata ruang dapat dipelajari dengan menggunakan suatu 

pendekatan tertentu.dalam geografi terpadu untuk mendekati atau menghaampiri masalah 

geografi  digunakan bermacam macam pendekatan yang secara eksplisit dituangkan dalam 
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beberapa analis (Bintarto dan Surastopo, 1979). Analiss kerunangan yaitu mempelajari 

perbedaan – perbedaan lokasi mengenai sifat – sifat penting, yang memperhatikan 

penyebaran penggunaan ruang yang sudah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan 

untuk berbagai kegunaan yang direncanakan. Analisi ekologi yaitu suatu pendekatan yang 

memperhatikan interaksi organisme hidup dengan lingkungan. Analisa kompleks wilayah 

yaitu suatu pendekatan yang merupakan kombinasi atau gabungan antara analisa 

keruangan dan analisa ekologi. 

Faktor utama yang mendorong perubahan penggunaan lahan adalah jumlah penduduk 

yang semakin meningkat sehingga mendorong mereka untuk merubah lahan. Tingginya 

angka kelahiran dan perpindahan pendudukmemberikan pengaruh yang besar pada 

perubahan penggunaan lahan.perubahan penggunaan lahan yang terjadki 

Selain akibat adanya pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lahan untuk 

pemukiman, perubahan lahan juga bisa disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah 

dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah. Selain itu, pembangunan fasilitas 

sosial dan ekonomi seperti pembangunan pabrik yang membutuhkan lahan yang relatif 

besar walaupun tidak diiringi dengan adanya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. 

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi harus ditata dan diatur dengan sebaik mungkin 

agar tercipta pembangunan yang terencana dan berwawasan lingkungan. 

Yunus (2000) menyatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan lahan tidak hanya 

menyangkut perbandingan antar jumlah penduduk yang terus bertambah dan luas lahan 

yang tersedia. Tetapi juga menyangkut persaingan yang semakin lama makin intensif 

dalam pendapatan local. Persaingan terjadi untuk memperebutkan lokasi-lokasi diseputar 

pusat kegiatan atau paling dekat dengan pusat-pusat kegiatan dimana fasilitas-fasilitas kota 

tersedia.Proses pergeseran fungsi-fungsi perkotaan menuju pinggiran kota disebut Urban 

Sprawl atau perluasan area perkotaan. Secara garis besar ada tiga macam proses perluasan 

area perkotaan yaitu: 

1. Perembetan konsentrasi (Concertric development/Low density continuous 

development) perembetan berjalan perlahan-lahan terbatas pada semua bagian-

bagian luar kenampakan kota dan merupakan jenis perembetan areal perkotaan 
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yang paling lambat. Pada proses semacam ini peranan transportasi tidak begitu 

besar. 

2.  Perembetan Memanjang (Robbon development atau Linear Developmen). Tipe ini 

Menunjukkan ketidakmerataan perembetan perkotaan di semua sisi luar daripada 

daerah kota utama. Perembetan paling cepat terlihat disepanjang jalur transportasi 

yang ada, khususnya bersifat menjari (radial)dari pusat kota. Daerah seanjang rute 

transportasi utama merupakan tekanan paling berat dari perkembangan. 

3. Perembetan meloncat (Leap frog development atau checkerboard development). 

Tipe ini oleh kebanyakan pakar lingkungan dianggap paling merugikan, tidak 

efisien dalam arti ekonomi, tidak memiliki nilai estetika dan tidak menarik. 

Perkembangan lahan perkotaan terjadi berpencar secara sporadic dan tumbuh 

ditengh – tengah lahan pertanian. Keadaan ini sangat menyulitkan pemerintah kota 

untuk membangun sarana dan prasarana fasilitas kebutuhan hidup sehari-hari. 

Pembiayaan untuk pembangunan jaringan jaringan sangat tidak sebanding dengan 

jumlah penduduk yang diberi fasilitas  

Penggunana lahan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua penggunaan lahan 

terbangun dan tidak terbangun. Salah satu contoh penggunan lahan terbangun adalah 

pemukiman, perindustrian, jalan, dan kantor pemerintahan sedanglkan lahan tidak 

terbangun seperti sawah, hutan, perkebunan, sungai, rawa, dan danau. 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang sama tentang perubahan lahan Semarang telah dilakukan oleh Kusrini 

dkk. (2011) dan Irsadi dkk. (2017). Penelitian oleh Kusrini dkk. (2011) menjelaskan 

tentang perubahan lahan dan faktor yang mempengaruhi di Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. Penelitian tersebut menerangkan bahwa sebagian besar perubahan lahan 

disebabkan oleh adanya pengaruh dari adanya kegiatan kampus. Kegiatan tersebut 

menimbulkan adanya aglomerasi. Sementara itu, Irsadi dkk. (2017) menerangkan tentang 

perubahan lahan di wilayah mangrove. Penggunaan lahan di sekitar mangrove di Tapak 

Tugurejo di dominasi pertambakan, sawah, pemukiman dan industri. Perubahan luasan 

yang mengalami pertambahan adalah penggunaan lahan untuk industri, sementara 
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penggunaan lahan yang lain mengalami fluktuasi. Secara statistik tidak menunjukkan 

hubungan antara luasan mangrove dengan penggunaan lahan karena upaya rehabilitasi dan 

kegiatan lain sehingga luasan mangrove bertambah. 

Penelitian oleh Eko dan Rahayu (2012) menerangkan perubahan lahan di Kecamatan 

Mlati Kabupaten Sleman. Perubahan tersebut disesuiakan dengan RDTR (Rancangan 

Dasar Tata Ruang) menggunakan analisis SWOT. Dapat diketahui adanya perubahan lahan 

sebagian besar didominasi oleh perubahan dari lahan pertanian ke non pertanian 

(permukiman). Meskipun perubahan tidak begitu signifikan (tidak mendekati pusat 

perkotaan), namun efek perluasan wilayah menimbulkan keinginan masyarakat untuk 

melakukan alih fungsi lahan. Ditemukan pula perubahan lahan tidak sesuai dengan RDTR 

yang ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya hukum yang mengatur fungsi perubahan. 

Penelitian-penelitian tersebut secara metodologis adalah sama. Kesamaan tersebut dilihat 

dari alur penelitian yang menggunakan analisis peta dan citra. Namun, penelitian tersebut 

ditambahkan dengan analisis statistik (Kusrini dkk., 2011), analisis SWOT (Eko dan 

Rahayu, 2012), dan analisis time series (Irsadi dkk., 2017). Fokus penelitian saat ini akan 

dilakukan di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Penelitian di Kabupaten Semarang 

khususnya Kecamatan Pabelan belum dilaporkan. Secara metodologi, penelitian kali ini 

menggunakan analisis peta dan citra sebagai bahan penelitian awal untuk penelitian 

lanjutan. 
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Tabel 1.4 Tabel Penelitian Sebelumnya 

No Penelitian Judul Tujuan Metode Hasil 

1 

Eko dan 

Rahayu 

(2012) 

Perubahan 

Penggunaan Lahan 

dan Kesesuaiannya 

terhadap RDTR di 

Wilayah Peri-Urban 

Studi Kasus: 

Kecamatan Mlati 

Mengkaji perubahan guna 

lahan pada masa itu, dan 

ketidaksesuaian antara 

pembangunan di lapangan dan 

dokumen Rencana Detail Tata 

Ruang 

Analisis peta, citra, 

dan SWOT 

Sekitar 10,32% guna lahan di Mlati berubah 

sepanjang kurun waktu tersebut, yang 

mengakibatkan hilangnya 290,67 acre area 

pertanian dengan 13,12% diantaranya berubah 

menjadi permukiman. Namun demikian, 65,9% 

dari guna lahan disana masih sesuai dengan 

dokumen perencanaan. 

2 
Kusrini 

dkk.(2011) 

Perubahan 

Penggunaan Lahan 

dan Faktor yang 

Mempengaruhinya di 

Kecamatan 

Gunungpati Kota 

Semarang 

Mengkaji perubahan luas dan 

bentuk penggunaan lahan 

tahun 2008 dan mengetahui 

faktor yang 

mempengaruhinya 

Analisis peta digital 

dan statistik 

Lahan permukiman sebesar 1311,28 ha 

(21,84%),dan luas lahan jasa/komersil 60.43 ha 

(1,00%). Luas penggunaan lahan yang 

berkurang diantaranya penggunaan lahan kebun 

campur sebesar 2766,71 ha (46,09%), luas 

penggunaan lahan sawah sebesar 1121,44 ha 

(18,68%), luas lahan tegalan sebesar 743,22 ha 

(12,38%). Penduduk pendatang dan jarak 

aksesibilitas yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Gunungpati 

secara signifikan. 

3 
Irsadi dkk. 

(2017) 

Analisis Penggunaan 

Lahan di Sekitaran 

Mangrove untuk 

Pengelolaan 

Lingkungan Pesisir 

Semarang 

Berkelanjutan 

Menganalisis penggunaan 

lahan di sekitar mangrove 

untuk pengelolaan lingkungan 

berkelanjutan 

Analisis citra time 

series 

Penggunaan lahan di sekitar mangrove di Tapak 

Tugurejo di dominasi pertambakan, sawah, 

pemukiman dan industri. 

4 

Galih Titi 

Laksana 

(2020) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Di Kecamatan 

1. Mengetahui persebaran 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Analisis data 

sekunder dan survei 

lapangan 
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Pabelan Kabupaten 

Semarang Tahun 

2009 dan 2019 

Pabelan. 

2. Mengetahui  factor-faktor 

yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan 

3. Mengetahui presentase 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Pabelan Kabupaten 

Semarang tahun 2009 dan 

2019 

4. Menganalisis perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang tahun 

2009 dan 2019 

 

Sumber: Penulis, 2020 
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1.6. Kerangka Pemikiran 

Perkembangan fisik kota yang cepat merupakan masalah yang harus ditangani, 

dikarenakan dari pertumbuhan penduduk yang cepat serta pembangunan yang pesat. 

Penggunaan lahan merupakan fenomena yang keberadaanya depengaruhi oleh adanya 

aktivitas manusia. Ketersediaan lahan yang terbatas dengan jumlah penduduk yang  

semakin bertambah serta semakin kompleksnya aktivitas manusia akan menyebabkan  

karakteristik dari penggunaan lahan semakin rumit. Bentuk dari penggunaan lahan semakin 

variatif dan intensitas perubahan semakin tinggi seehingga pengendalianya akan semakin 

sulit pula sehingga diperlukan kebijakan mengenai penggunaan lahan sehingga dapat ditata 

dengan baik. Fenomena ini sering terjadi di daerah perkotaan. 

Lahan merupakan tempat berinteraksi di permukaan bumi, lahan memiliki fungsi yang 

signifikan bagi kehidupan manusia. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka 

kebutuhan akan lahan akan semakin meningkat dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan. 

Lahan akan semakin menyempit, akibat hal tersebut terjadi adanya perubahan penggunaan 

lahan.  

Perubahan penggunaan lahan terkait dengan letak suatu lahan serta kemudahan dalam 

menjangkaunya. Apabila lahan tersebut mudah dijangkau atau menempati suatu daerah 

yang strategis maka permintaan akan lahan akan meningkat. Dikarenakan lahan yang 

memiliki aksesibilitas yang mudah serta dekat dengan pusat kegiatan dianggap 

memberikan keuntungan. Dikarenakan lahan tersebut dapat digunakan untuk berbagai 

penggunaan lahan yang mampu memberikan hasil yang maksimal, seperti sarana 

perekonomian, dan sarana kesehatan. 

Perubahan penggunaan lahan masih akan terus terjadi, apabila pertumbuhan penduduk 

terus meningkan. Namun perubahan penggunaan lahan bisa dikendalikan , apabila 

pemerintah memberlakukan kebijakan yang dapat mengurangi cepatnya laju pertumbuhan 

penduduk dan mempertimbangkan kebijakan pembangunan berkelanjutan. 

Melalui media peta dapat diketahui distribusi keruangan dan hubungan keruangan antara 

berbagai fenomena geografis. Analisis peta merupakan suatu kegiatan menyederhanakan 

suatu kerumitan yang terjadi di suatu wilayah untuk mengurangi kekacauan informasi pada 
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peta, sehingga melalui peta kita dapat mengetahui suatu informasi yang berhubungan 

dengan perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah dengan menggunakan teknologi 

penginderaan jauh. 

Analisis keruangan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perubahan penggunaan lahan baik perubahan bentuk, luasan, serta distribusinya dan 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk memperoleh gambaran yang baik 

tentang penggunaan lahan dalam bentuk angka saja masih belum cukup masih diperlukan 

informasi mengenai letak dari tiap tiap jenis penggunaan lahan ditahun 2009 dan Rencana 

Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Setelah mempelajari lalu dilakukan survey lapangan 

untuk mengecek apakan pembangunan yang sudah dilakukan hingga tahun 2019 ini sudah 

sesuai RDTRK atau belum dan pembanguna ini sesuai dengan kemammpuan lahan atau 

belum. 

Setelah data dikumpulkan dari survey lapangan lalu dilakukan pengolahan data dengan 

arcgis untuk membuat peta perubahan penggunaan lahan tahun 2019. Peta penggunaan 

lahan tahun 2019 akan disusun dengan peta penggunaan lahan 2009,citra tahun 

2019,RDTRK Kecamatan Pabelan dan data yang diperoleh dari survei lapangan. 

Peta perubahan lahan tahun 2019 ini akan dianalisis untuk mengetahui seberapa banyak 

perubahan lahan yang terjadi di Kecamatan Pabelan  dan sesuai dengan Rencana Detail 

Tata Ruang Kota yang sudah dibuat oleh oleh pemerintah dan sesui tidak dengan 

kemampuan lahan daerah tersebut. 

 

 

 

 

 

 


