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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan manusia makin beragam salah satunya adalah kebutuhan lahan. 

Pertumbuhan penduduk menjadi faktor pendorong dalam peningkatan kebutuhan 

lahan. Peningkatan kebutuhan lahan diperuntukan untuk tempat tinggal, sarana 

penunjang kehidupan, industri, tempat pertanian dan sebagainya. Peralihan fungsi 

lahan yang di anggap sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan lahan justru 

menjadi penyebab munculnya kerusakan lingkungan.  

Pertumbuhan penduduk pada dasarnya memiliki daya persaingan dalam 

penggunaan lahan untuk kepentingan kawasan pertanian maupun non pertanian. 

Hal ini mengakibatkan terbentuknya berbagai macam penggunaan lahan yang 

cenderung berakibat pada perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan 

lahan menyebabkan meningkatnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan 

daya dukung dan kemampuannya. Perubahan ini mengakibatkan timbulnya 

berbagai macam masalah seperti koversi lahan pertanian produktif dan degradasi 

lingkungan. Perubahan penggunaan lahan harus memperhatikan perencanaan 

penggunaan lahan yang berkelanjutan. Perencanaan alokasi pemanfaatan ruang 

disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam ketetapan 

pemerintah yang berkekuatan hukum dan diatur dalam Undang-Undang Penataan 

Ruang No. 26 tahun 2007. 

Daerah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kabupaten Blora, dimana 

daerah tersebut berada pada jalur transportasi yang menghubungkan Kabupaten 

Bojonegoro, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Rembang yang menyebabkan 

terjadinya pusat kegiatan, baik dalam kegiatan perekonomian, sosial dan 

industrialisasi (tambang minyak). Oleh karena itu, Kabupaten Blora mempunyai 

potensi pertumbuhan yang cepat dalam perkembangan wilayah, pertumbuhan 

ekonomi serta perdagangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap sektor-

sektor lainnya. Hal itu mengakibatkan munculnya penggunaan lahan ke arah 

pinggiran kota yang berdampak pada perubahan penggunaan lahan. 
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Kepadatan penduduk meningkat dengan luas lahan yang tetap serta pesatnya 

pembangunan yang tinggi di berbagai wilayah, khususnya di daerah Kabupaten 

Blora yang tiap tahunnya mengalami pertumbuhan sehingga dapat memicu 

perkembangan untuk perubahan penggunaan lahan dalam kurun waktu 7 tahun, 

yaitu 2012 hingga 2018 adanya peningkatan alih fungsi lahan yang cukup tinggi 

disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk.  Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 1.1. berikut.  

Tabel 1.1. Kepadatan Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2012-2018 

Sumber : BPS Kabupaten Blora dalam angka tahun 2012-2018. 

Berdasarkan tabel 1.1. terlihat adanya peningkatan kepadatan penduduk pada 

tiap-tiap kecamatan yang diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk mengalami 

peningkatan sebanyak 15.678 jiwa dari tahun 2012 dan 2018. Kepadatan 

penduduk terendah dalam kurun waktu 7 tahun terjadi di Kecamatan Jiken dimana 

dalam 1 km2 dari luas wilayah Kecamatan rata-rata dihuni oleh 227 jiwa pada 

tahun 2012 dan 233 jiwa pada tahun 2018. Sedangkan kepadatan penduduk 

tertinggi dalam kurun waktu itu terjadi di Kecamatan Cepu dimana dalam 1 

km2 dari luas wilayah kecamatan dihuni oleh 1.498 jiwa pada tahun 2012 dan 

Kecamatan Luas 
(km2) 

Jumlah Penduduk 
(Jiwa) 

Kepadatan Penduduk 
(Jiwa/km2) 

Tahun - 2012 2018 2012 2018 
Jati 10,09 46.086 46.595 251 254 
Randublatung 11,60 75.458 76.543 357 363 
Kradenan  6,02 39.500 40.198 361 367 
Kedungtuban 5,87 55.311 56.222 518 526 
Cepu 2,70 73.598 74.412 1.498 1.514 
Sambong 4,87 25.435 25.773 287 290 
Jiken 9,24 38.121 39.234 227 233 
Bogorejo 2,74 24.022 24.324 482 488 
Jepon 5,92 60.127 61.931 558 575 
Blora 4,38 92.540 95.021 1.160 1.191 
Banjarejo 5,69 58.055 59.092 561 571 
Tunjungan 5,59 45.732 47.075 449 462 
Japah 5,66 33.992 34.683 330 337 
Ngawen 5,55 57.076 58.021 565 575 
Kunduran 7,03 63.218 64.180 494 501 
Todanan 7,07 58.161 58.806 452 457 
JUMLAH 100,00 846.432 862.110 465 474 
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1.514 pada tahun 2018. Peningkatan jumlah penduduk ini berpotensi 

menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan terutama untuk pemukiman 

dengan sarana dan prasarana lainnya, meningkatnya jumlah kepadatan penduduk 

di Kabupaten Blora berpengaruh dengan jumlah kebutuhan lahan dan 

mengakibatkan perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Blora pada tahun 

2012. 

Perubahan penggunaan lahan mengalami perkembangan terutama pada 

perubahan perkembangan sarana dan prasarana fisik berupa perekonomian. 

Perubahan penggunaan lahan memberikan penjelasan bahwa dalam kurun waktu 7 

tahun dari tahun 2012 sampai 2018 mengalami perkembangan jumlah penduduk 

yang semakin lama akan semakin meningkat dimana dapat mempengaruhi 

penggunaan lahan, baik untuk kebutuhan lahan permukiman maupun kebutuhan 

lainnya. Perubahan suatu penggunaan lahan akan mempengaruhi kehidupan 

masyarakat yang dimana akan membawa dampak terhadap kebutuhan masyarakat. 

Contoh peralihan sawah terhadap pembangunan permukiman yang semakin 

meningkat akan menyebabkan menyempitnya lahan sawah yang berada di 

Kabupaten Blora. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.  
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Tabel 1.2. Penggunaan Lahan Kabupaten Blora Tahun 2012 - 2018 

 
 

Kecamatan 

Luas Penggunaan Lahan Tahun 2012 dan 2018 (Ha) 

 
Sawah 

 
Pekarangan 

 
Tegalan 

 
Waduk 

 
Hutan 

 
Perkebunan 

 
Pertambang

an 

 
Lain-lain 

Luas 
Wilaya

h 
(km2) Tahun  2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2012 2018 

Jati 2.670,2 2.669,5 1.452,4 1.453,13 933,9 933,8 - - 13.195,8 13.195,8 - - - - 109,7 109,8 183,62 
Randublatun

g 
3.492,0 3.489,3 1.568,7 1.571,55 2.021,0 2.020,5 - - 13.869,2 13.869,2 - - 5,1 5,1 157,2 157,4 211,13 

Kradenan 2.267,9 2.264,8 1.081,7 1.084,77 1.021,0 1.021,0 - - 6.483,5 6.483,5 - - 2,3 2.3 94,5 94,5 109,51 
Kedungtuban 4.671,3 4.668,1 1.184,9 1.188,89 1.085,8 1.085,1 - - 3.559,4 3.559,4 - - 14,1 14,1 170,2 170,2 106,86 

Cepu 2.038,8 2.013,4 1.062,9 1.088,71 925,4 925,0 - - 477,6 477,6 - - - - 409,8 409,8 49,15 
Sambong 1.275,4 1.270,4 526,2 531,03 1.031,3 1.031,2 - - 5.899,0 5.899,0 - - - - 143,2 143,4 88,75 

Jiken 1.611,0 1.605,8 726,5 732,22 960,0 959,4 - - 13.445,4 13.445,9 - - - - 73,9 73,9 168,17 
Bogorejo 1.307,6 1.304,6 533,2 536,80 1.841,0 1.839,1 - - 1.201,6 1.201,6 - - - - 97,1 98,4 49,80 

Jepon 2.542,6 2.536,4 1.187,1 1.193,36 2.178,9 2.178,3 - - 4.768,9 4.768,9 - - - - 94,9 95,2 107,72 
Blora 2.850,1 2.832,2 1.719,9 1.738,56 2.012,6 2.011,8 18,3 18,3 1.178,6 1.178,6 - - - - 199,1 199,1 79,79 

Banjarejo 2.730,7 2.727,5 1.313,2 1.316,7 2.166,4 2.166,0 - - 4.061,4 4.061,4 - - - - 80,6 80,6 103,52 
Tunjungan 2.837,2 2.827,2 881,8 891,2 1.838,8 1.837,9 35,5 35,5 4.372,9 4.372,9 4,00 4,00 - - 211,2 212,7 101,82 

Japah 2.101,2 2.100,6 513,0 513,7 1.969,4 1.969,4 - - 5.599,0 5.598,6 - - - - 122,6 122,6 103,05 
Ngawen 4.037,8 4.034,7 1.013,1 1.016,5 2.016,9 2.016,6 - - 2.902,2 2.902,2 - - - - 128,2 127,2 100,98 

Kunduran 5.553,0 5.551,0 1.122,4 1.123,7 2.148,9 2.148,6 - - 3.768,7 3.768,7 - - - - 205,4 206,4 127,98 
Todanan 4.055,2 4.052,6 1.065,9 1.068,4 2.044,6 2.044,5 3,1 3,1 5.633,5 5.633,5 - - - - 71,6 72,8 128,74 
Jumlah 46.041,8 45.94,2 16.952,8 17.049,3 26.196,0 26.18,4 57,0 57,0 90.416,5 90.416,5 4,00 4,00 21,6 21,6 2.369,

1 
2,373,8 1.820,5

9 
Sumber : BPS Kabupaten Blora dalam angka tahun 2012 - 2018. 
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Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa penggunaan lahan di 

Kabupaten Blora dari tahun 2012 sampai 2018 mengalami perubahan yang 

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya lahan sawah, tegalan, hutan di 

Kabupaten Blora, perubahan yang signifikan terjadi di Kecamatan Cepu pada 

lahan sawah pada tahun 2012 dari 2.038,769 Ha berubah menjadi 2.013,4355 Ha. 

Pada lahan sawah dari tahun 2012 ada yang mengalami perubahan lahan tidak 

terlalu banyak perubahannya dari kecamatan - kecamatan lainnya yaitu di 

Kecamatan Japah.  

Bertambahnya penduduk yang terus berlangsung secara alami dari tahun 

ketahun dan tidak terkendali masalahnya dapat menyebabkan sering terjadinya 

banjir. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang harusnya sawah untuk 

resapan air digantikan dengan pembangunan hotel maupun perumahan, jika 

dibiarkan akan berdampak negatif pada keberlangsungan kehidupan suatu 

kawasan permukiman bagi masyarakat. 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan konsepsi mengenai kondisi 

ideal dari tatanan ruang yang ingin dicapai dimasa depan, sedangkan penggunaan 

lahan disamping merupakan kriteria teknis dan pedoman peruntukan lahan yang 

terintegrasi dalam proses perencanaan tata ruang wilayah, juga merupakan 

rangkaian proses untuk mewujudkan kondisi ruang yang ideal. Walau pada 

kenyataannya penggunaan lahan (land use) sering kali kurang sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Salah satu penyebabnya ialah timbulnya 

konflik kepentingan antar pelaku pembangunan yang  terdiri dari pemerintah, 

pengusaha atau pengembang, ilmuwan (perguruan tinggi), lembaga swadaya 

masyarakat, dan segenap lapisan masyarakat. Untuk pemantauan perubahan lahan 

yang terjadi sampai tahun 2018 dan kesesuaiannya dengan RTRW yang sedang 

berjalan di gunakan istem Informasi Geografis yang dapat memberikan informasi 

secara kualitatif mengenai lahan yang mengalami perubahan, persebaran dan 

tingkat kesesuaian dengan RTRW. berintik pada uraian tersebut, maka peneliti 

melakukan penelitian yang menitik beratkan pada pemberian informasi 

pengguanaan lahan dengan judul “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan 
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Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Blora Tahun 2012-

2018” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah telah dirumuskan diajukan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Blora tahun 

2012-2018 ? 

2. Bagaimana kesesuaian penggunaan lahan tahun 2018 terhadap RTRW 

tahun 2011-2031 di Kabupaten Blora ? 

3. Faktor apa yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di 

Kabupaten Blora ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan berikut.  

1. Mengetahui perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Blora tahun 

2012-2018. 

2. Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan tahun 2018 terhadap RTRW 

tahun 2011-2031 di Kabupaten Blora. 

3. Menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan 

penggunaan lahan di Kabupaten Blora  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh grlar S1 dari Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai gambaran tentang sejauh mana pelaksanaan dan kesesuaian 

program RTRW yang telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Blora. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan mengkaji tentang beberapa definisi 

dan pengertian dari beberapa hal yang dijadikan konsep pada penelitian ini, yaitu : 

• Lahan 

Menurut FAO dalam Tantri (2015) lahan memiliki banyak fungsi berikut. 

a. Fungsi produksi  

Sebagai basis berbagai system penunjang melalui produksi biomassa yang 

menyediakan makanan, pakan ternak, serat, bahan bakar kayu, dan bahan-

bahan biotik lainnya bagi manusia, baik secara langsung maupun binatang 

termasuk budidaya kolam dan tambak ikan. 

a. Fungsi lingkungan biotik 

Lahan merupakan baris bagi keragaman daratan yang menyediakan habitat 

biologi dan plasma nuftah bagi tumbuhan, hewan dan jasad-mikro diatas 

dan dibawah permukaan tanah. 

b. Fungsi pengatur iklim 

Lahan dan pengunaannya merupakan sumber dan rosot gas rumah kaca 

dan menentukan neraca energi global berupa pantulan, serapan dan 

transformasi dan energi radiasi matahari dan daur hidrologi global. 

c. Fungsi hidrologi 

Lahan mengatur simpanan dan alliran sumber daya air tanah dan air 

permukaan serta mempengaruhi kualitasnya. 

d. Fungsi penyimpanan  

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai lahan mentah dan mineral 

untuk dimanfaatkan oleh manusia. 

e. Fungsi pengendalian sampah dan polusi 

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga, dan pengubah 

senyawa-senyawa berbahaya. 

f. Fungsi ruang kehidupan 

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, industri 

dan aktivitas sosisal seperti olahraga dan rekreasi. 
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g. Fungsi peninggalan dan ruang penyimpanan 

Lahan merupakan media untuk menyimpan dan melindungi benda-benda 

bersejarah dan sebagai suatu sumber informasi tentang kondisi iklim dan 

penggunaan lahan masa lalu. 

h. Fungsi penghubung spasial 

Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, masukan dan 

produksi serta untuk pemindahab tumbuhan dan binatang antara daerah 

terpencil dan suatu ekosistem alami. 

• Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan suatu bentuk investasi manusia terhadap 

lahan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan material 

maupun kebutuhan spiritual (Arsyad Sitanala, 1989). Perubahan penggunaan 

lahan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara faktor sosial atau 

kependudukan, pembangunan ekonomi, penggunaan jenis teknologi dan 

kebijakan pembangunan makro (Manuwoto, 1991). Pada umumnya 

perubahan penggunaan lahan memiliki dampak positif dan dampak negative 

terhadap lingkungan dan masyarakat. Dampak positifnya adalah semakin 

lengkapnya fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, 

pariwisata dan sebagainya. Dampak negatifnya adalah berkurangnya lahan 

pertanian serta berubahnya orientasi penduduk yang semula bidang pertanian 

menjadi non pertanian. Dalam perkembangannya perubahan lahan tersebut 

akan terdistribusi pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai potensi yang 

baik. Perubahan penggunaan lahan akan mempunyai pola-pola perubahan 

penggunaan lahan (Bintarto,1977). Selain dalam distribusi perubahan 

penggunaan lahan pada dasarnya di kelompokkan menjadi : 

a. Pola memanjang mengikuti jalan 

b.Pola memnajang mengikuti sungai 

c. Pola seragam (menyeluruh) 

d.Pola tersebar, dan 

e. Pola memanjang mengikuti garis pantai 
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• Rencana Tata Ruang Wilayah 

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW adalah hasil perencanaan ruang 

pada wilayah yang merupakan kesatuan geeografis beserta segenap unsur 

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. 

Penatan ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, di 

sebutkan bahwa struktur ruang ialah susunan pusat-pusat permukiman dan 

sistem jaringan sarana prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

ekonomi masyarakat yang secara heirarkis memiliki hubungan fungsional. 

Pola ruang ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 

meliputi permukaan ruang untuk lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi 

budidaya.  

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan 

bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan beberapa asas. Asas 

tersebut yaitu : 

a. Keterpaduan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 

mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas 

wilayah, dan litas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara 

lain adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, adalah bahwa penataan 

ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur 

ruang, dan pola ruang, peselarasan antara kehidupan manusia dengan 

lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan anatar 

daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. 

c. Keberlanjutan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 

menjamin kelestarian dan keberlangsungan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi 

mendatang. 

d. Keberdayagunaan dan keberhasilan gunaan, adalah bahwa penataan 

ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan 

sumber daya yang terdukung di alamnya serta menjamin terwujudnya 

tata ruang yang berkualitas. 
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e. Keterbukaan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 

memberikan akses yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 

f. Kebersamaan dan kemitraan, adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.  

g. Perlindungan kepentingan umum, adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 

h. Kepastian hukum dan keadilan, adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan 

kewajiban seua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 

i. Akuntabilitas, adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat 

dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun 

hasilnya.  

Rencana struktur ruang adalah rencana yang mencakup rencana system 

perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana 

wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota yang 

meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi listrik, sistem 

jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan 

lain. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang dalam 

wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi 

budidaya.  

• Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Lahan 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan ditingkat wilayah 

secara tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, 

pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi yang meningkatkan tekanan 

penduduk atas lahan di pinggiran kota, dan konsistensi implementasi rencana 

tata ruang. Secara tidak langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan 
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pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan lahan untuk industri, 

pertumbuhan sarana pemukiman dan sebaran lahan sawah.  

 Penelitian ini menggunakan faktor jumlah penduduk, kepadatan penduduk, 

pertumbuhan penduduk dan sarana perekonomian dalam mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Blora tahun 2012 dan 2018.  

a. Jumlah Penduduk 

Pertumbuhan jumlah penduduk dapat menyebabkan peningkatan 

pembangunan terutama di bidang permukiman. Pembangunan 

membutuhkan alokasi lahan yang berbeda, jika tidak dilakukan 

pembatasan ketersediaan lahan maka akan terjadi ketimpangan 

ketersediaan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. 

b. Kepadatan Penduduk 

Faktor kepadatan penduduk dapat mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan di suatu wilayah, semakin tinggi kepadatan penduduk suatu 

wilayah maka semakin besar kemungkinan terjadinya alih fungsi lahan. 

Hal ini dapat disebabkan karena semakin banyak penduduk akan 

kebutuhan lahan juga semakin meningkat.  

c. Pertumbuhan Sarana Perekonomian 

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 

menyatakan bahwa struktur ruang yang meliputi dari susunan pusat-pusat 

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi 

sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hirarkis 

memiliki hubungan fungsional. 

• Sintem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem berbasis komputer 

yang berguna dalam melakukan pemetaan (mapping) dan analisis berbagai 

hal dan peristiwa yang terjadi atas permukaan bumi. Teknologi SIG 

mengintegrasikan operasi basis data seperti query dan analisis statistik 

dengan visualisasi yang unik serta analisis spasial yang ditawarkan melalui 

bentuk peta digital. Kemampuan tersebutlah yang membedakan SIG dengan 
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Sistem Informasi lain dan membuat SIG lebih bermanfaat dalam memberikan 

informasi yang mendekati kondisi dunia nyata, memprediksi suatu hasil dan 

perencanaan strategis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan dan 

menganalisis obyek dimana lokasi geografis merupakan karakteristik yang 

penting.   

Penanganan dan analisis data berdasarkan lokasi geografis merupakan 

kunci dari SIG. oleh karena itu data yang digunakan dan dianalisa dalam 

suatu SIG berbentuk data peta (spasial) yang terhubung langsung dengan data 

tabular yang mendefinisikan geometri data spasial. 

SIG merupakan sebuah sistem yang saling berangkaian satu dengan yang 

lain. Badan Informasi Geospasial atau dulunya Bakosurtanal menjabarkan 

SIG sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras computer, 

perangkat lunak, data geografi dan personel yang di desain untuk 

memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan 

menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi (Eko 

Budiyanto, 2005). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) memiliki dua jenis analisis secara 

umum, yaitu fungsi analisis spasial dan fungsi analisis atribut. Fungsi analisis 

spasial adalah operasi yang dilakukan pada data spasial. Data spasial adalah 

data yang bersifat keruangan. Contohnya pada fungsi analisis spasial adalah 

classification (untuk mengklasifikasikan jenis penggunaan lahan di suatu 

wilayah, network (merujuk pada titik pada titik atau garis sebagai satu 

kesatuan jaringan yang tidak terpisahkan), overlay (fungsi analisis untuk 

setiap layer, untuk menghasilkan data spasial yang barudari beberapa data 

spasial yang ada). 

Analisis spasial dalam sistem informasi geografis begitu banyak salah 

satunya overlay yang diyakini mampu mempermudah pekerjaan dalam 

menganalisis berbagai data spasial. Overlay merupakan proses penyatuan data 

dari lapisan layer yang berbeda, secara singkatnya overlay menampalkan 

suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan 

menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut 
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kedua peta tersebut. Sebagai contoh peta penggunaan lahan di Kabupaten 

Blora tahun 2012 di overlay dengan peta penggunaan lahan tahun 2018 dan 

akan menghasilkan peta perubahan penggunaan lahan tahun 2012-2018, 

analisis perubahan penggunaan lahannya ialah membandingkan data atribut di 

dalam peta perubahan penggunaan lahan tahun 2012-2018. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Pada tahun 2018, Pamuji Ohdiyono melakukan penelitian dengan judul: 

“Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Toroh Kabupaten 

Grobogan Tahun 2007 dan 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Toroh Kabupaten 

Grobogan tahun 2007 dan 2017, menganalisis faktor – faktor perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.  Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi melalui citra kemudian survei 

lapangan dan wawancara. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah 

pereubahan penggunaan lahan yang terdapat di daerah peneliti dengan 

bertambahnya seperti permukiman dan pertanian di Kecamatan Toroh dan faktor 

yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan adalah faktor pemilik lahan 

pertanian yang dikelola secara teratur.  

Febri Wulandari (2017), dengan judul penelitian “Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2004 

dan 2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi didaerah penelitian, dan untuk mengetahui faktor 

dominan apa yang berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan dia daerah 

penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data 

sekunder dan analisis peta. Hasil yang didapat adalah perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Ngemplak yang paling dominan yaitu perubahan sawah 

menjadi pemukiman atau bangunan. Faktor yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan yaitu faktor fisik dan faktor non fisik. 

Tantri Mayasari (2015), dengan judul penelitian “Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-
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2013”. Penelitian ini bertujuan menganalisis persebaran perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dan 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 di dapat adalah 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo pada 

tahun 2005-2013 dengan luas wilayah 3.160,538 Ha. Faktor yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan dibatasi pada faktor pertumbuhun penduduk, 

kepadatan penduduk dan ketersdiaan fasilitas sosial ekonomi.  
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Tabel 1.3. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Pamuji Ohdiyono 

(2015) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan di 

Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan 

Tahun 2007 dan 2017 

1. Untuk menganalisis 

terjadinya perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan tahun 

2007 dan 2017. 

2. Menganalisis  faktor – 

faktor perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Toroh 

Kabupaten Grobogan. 

Observasi melalui 

citra kemudian 

survei lapangan 

dan wawancara 

1. Perubahan penggunaan lahan 

pemukiman bertambah 4,13% 

menjadi 3.034,19 Ha. 

2. Perubahan lahan sawah berkurang 

5,28% menjadi 4.417,79 Ha. 

3. Faktor yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan yaitu 

faktor pemilik lahan yang dikelola 

secara teratur. 

Febri Wulandari 

(2017) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan di 

Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali 

Tahun 2004 dan 2015 

1. Untuk mengetahui 

persebaran perubahan 

penggunaan lahan yang 

terjadi didaerah penelitian. 

2. Untuk mengetahui faktor 

dominan apa yang 

Menggunakan data 

sekunder dan 

analisis peta. 

1. Perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Ngemplak Tahun 2004-

2015 terjadi di semua desa, 

perubahan didominasi lahan sawah 

menjadi pemukiman atau bangunan. 

2. Faktor yang mempengaruhi 



16 
 

 

berpengaruh terhadap 

perubahan penggunaan 

lahan dia daerah penelitian 

perubahan penggunaan lahan yaitu 

faktor fisik dan faktor non fisik. 

Tantri Mayasari 

(2015) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan di 

Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2005-2013 

1. Menganalisis persebaran 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Menganalisis faktor-faktor 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo. 

Menggunakan data 

sekunder dan 

analisa peta 

menggunakan 

metode komperasi 

1. Perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo pada tahun 2005-2013 

dengan luas wilayah 3.160,538 Ha. 

2. Faktor yang berpengaruh perubahan 

dibatasi pada faktor pertumbuhun 

penduduk, kepadatan penduduk dan 

ketersediaan fasilitas sosial 

ekonomi. 
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Rena Is Kiswati 

(2020) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Terhadap RTRW 

Kabupaten Blora tahun 

2012-2018 

1. Mengetahui perubahan 

penggunaan lahan di 

Kabupaten Blora tahun 

2012-2018. 

2. Menganalisis kesesuaian 

penggunaan lahan tahun 

2018 terhadap RTRW 

tahun 2011-2031 di 

Kabupaten Blora. 

3. Menganalisis faktor yang 

mempengaruhi terjadinya 

perubahan penggunaan 

lahan di Kabupaten Blora  

Survey dan overlay  

Sumber: Penulis, 2021 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pertumbuhan penduduk pada dasarnya memiliki daya saing dalam 

penggunaan lahan untuk kepentingan kawasan pertanian maupun non pertanian. 

Penggunaan lahan merupakan fenomena berdimensi fisik sosial ekonomi yang 

dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia, sehingga keberadaannya bersifat 

dinamis. Ketersediaan lahan yang terbatas dengan jumlah penduduk yang 

bertambah terus menerus serta semakin kompleknya aktivitas manusia 

menyebabkan karakteristik penggunaan lahan semakin tidak terkendali. Faktor 

pertambahan penduduk merupakan faktor yang mendasari perkembangan 

perkotaan, dengan bertambahnya penduduk yang semakin meningkat akan 

memerlukan wadah atau tempat tinggal untuk kelangsungan hidupnya. Pengadaan 

kebutuhan lahan pemukiman akan mengisi ruang kosong atau menggeser tempat 

kegiatan yang sudah ada, sehingga dapat menyebabkan perubahan penggunaan 

lahan. Penggunaan lahan direncanakan perlu memperhatikan RTRW (Rencana 

Tata Ruang Wilayah) yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk 

menetapkan lokasi dan pemanfaatan ruang dalam program dan proyek 

pembangunan nasional diwilayah tersebut. 

Pengindraan jauh adalah sarana untuk memperoleh data dan informasi dari 

suatu objek yang ada di permukaan bumi, salah satu dari penginderaan jauh 

adalah citra satelite. Pengindraan jauh dalam penelitian ini digunakan sebagai 

media untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan dengan menggunakan 

system informasi geografis sebagai alat untuk mengolah data spasial ataupun data 

atribut. Peta akhir yang diperoleh dari hasil tumpang susun peta tahun 2012 dan 

2018 akan menghasilkan blok-blok unit penggunaan lahan dan perubahan 

penggunaan lahan yang kemudian di analisis perubahannya berdasarkan bentuk 

penggunaan lahannya.  

Analisis peta dilakukan untuk menghasilkan persentase kesesuaian 

penggunaan lahan terhadap RTRW menggunakan bantuan Sintem Informasi 

Geografis secara kualitatif. Kesesuaian yang dihasilkan ada 3 kategori, yaitu 

belum sesuai, sesuai dan tidak sesuai. Belum sesuai apabila pembangunan belum 

teralisasi namun memiliki potensi untuk dibangun dan terdapat dalam rencana tata 



19 
 

 

ruang. Sesuai apabila kondisi dilapangan yang saat ini cocok dengan perencanaan 

yang terdapat pada RTRW tidak sesuai apabila kondisi saat ini tidak cocok 

dengan perencanaannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2021 

Gambar 1.1. Diagram Alir Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

Laju Pertumbuhan Penduduk 

Memerlukan wadah/ruang untuk  
kelangsungan hidupnya 

Meningkatnya kebutuhan lahan 

Penggunaan Lahan Kabupaten Blora RTRW Kabupaten Blora 

Kesesuaian penggunaan lahan 
di Kabupaten Blora 

Perubahan penggunaan lahan 
di Kabupaten Blora 

Faktor yang mempengaruhi perubahan 
penggunaan lahan di Kabupaten Blora: 
• Jumlah Penduduk 
• Kepadatan Penduduk 
• Pertumbuhan Sarana Perekonomian 
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1.7 Batasan Operasional 

Lahan ialah suatu wilayah dipermukaan bumi yang karakteristiknya siklik, yaitu 

sifat biosfer yang berada diatas dan dibawahnya juga hidrologinya, populasi 

manusia pada masa lampau dan sekarang yang dalam pengembangannya, 

karakteristik tersebut mempunyai pengaruh nyata terhadap penggunaan lahan oleh 

manusia sekarang dan yang akan datang (FAO,1976 dalam Tusianto, 2015) 

Penggunaan Lahan, segala macam bentuk campur tangan manusia secara tatap 

maupun berkala sember daya alam dan sumber daya buatan yang memenuhi 

secara keseluruhan disebut lahan dengan maksut untuk memenuhi kebutuhan 

hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan atau keduanya (Malingreaw, dalam 

Wahyu, 2016).  

Perubahan Penggunaan Lahan, ialah suatu perubahan yang akan selalu 

membawa dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ada, baik 

langsung maupun tidak langsung, positif maupun negatif (Yunus, 1978) 

Tata Ruang, susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan 

sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat 

secara hirarki memiliki hubungan fungsional serta distribusi peruntukan ruang 

dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budidaya (UU No. 26 Tahun 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


