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BAB 1 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG  

 

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk relatif  tinggi, dan ini 

juga berdampak pada aktivitas pembangunan yang pesat terutama area kota 

ataupun area pinggiran kota, banyak masyarakat yang tinggal di desa melakukan  

mobilitas  ke kota hanya untuk memenuhi  kebutuhan yang belum terpenuhi  

dalam hal menunjang kehidupan dikarenakan kurangnya lahan pekerjaan , proses 

mobilitas ini disebut juga Urbanisasi. Urbanisasi merupakan proses yang terjadi 

akibat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, mobilitas demografis dari daerah 

pedesaan menuju perkotaan terutama yang dapat [1] menyebabkan perluasan fisik 

wilayah kota ,[2]. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan 

akan sumberdaya alam meningkat, terutama kebutuhan lahan [3]. Konversi lahan 

dapat memicu perkembangan wilayah pinggiran kota dan wilayah pedesaan di 

sekitarnya ( Millary Agung Widiawaty,2019)  

Pertumbuhan penduduk yang tinggi berbanding lurus dengan  kebutuhan 

akan lahan yang semakin meningkat, sehingga banyak lahan dulunya lahan 

pertanian, lahan kosong  yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman, lahan 

peribadahan dan fasilitas sosial ekonomi, hal ini terjadi karena desakan akan 

kebutuhan lahan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal atapun fasilitas sosial 

ekonomi yang belum tersedia, dengan banyak lahan kosong dan lahan pertanian  

beralih fungsi menjadi lahan pemukiman, lahan peribadahan dan sampai fasilitas 

publik untuk menompang kebutuhan penduduk desa, 
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  Lahan termasuk aspek penting dalam berkehidupan manusia salah satunya 

kebutuhan konsumsi dengan cara Bertani, berladang dan berkebun,ada juga 

kebutuhan tempat tinggal termasuk aspek dalam penggunaan lahan ,  lahan 

sangatlah penting untuk aspek  dalam perencanaan tata guna lahan, tata guna 

lahan sendiri yang mana bentuk suatu ruangan yang  sudah di rencanakan  

sebagaimana yang sudah di tentukan, secara penggunaan lahan yang tertata baik 

secara alami maupun di rencanakan. Areal atau luasan tertentu dari permukaan 

bumi yang memiliki ciri ciri tertentu yang mungkin stabil atau terjadi siklus baik 

di atas atau di bawah luasan tersebut meliputi atmosfir, tanah, geologi, hidrologi, 

populasi tumbuhan dan hewan dan di pengaruhi oleh kegiatan manusia (ekonomi, 

sosial, budaya) di masa lampau dan sekarang, dan selanjutnya mepengaruhi 

potensi penggunaan pada masa yang akan datang (Baja,2012) 

Permasalahan yang ada di Kecamatan Tasikmadu adalah pertambahan 

jumlah penduduk, baik bersifat alami maupun migrasi sehingga meningkatkan 

permintaan lahan yang dimanfaatkan untuk permukiman atau perumahan sebagai 

tempat tinggal, adanya pertumbuhan jumlah penduduk juga mempengaruhi 

peningkatan dalam ketersediaan fasilitas jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas 

kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum lainnya. Semakin besar jumlah 

penduduk di suatu wilayah maka semakin luas lahan atau ruang yang dibutuhkan 

untuk pemanfaatan kelangsungan hidup penduduk di wilayah tersebut (Erwin 

Febriyanto, 2015) 

Kecamatan Tasikmadu termasuk Kecamatan di dalam Kabupaten 

Karanganyar, yang mana luas wilayah  kabupaten karanganyar sebesar 77.379 ha 

dengan terdiri dari 17 Kecamatan salah satunya Kecamatan Tasikmadu dan 

memiliki luas wilayah 2.759 ha , Dalam Kecamatan Tasikmadu  bahwa  periode 5 

tahun mengalami peningkatan  jumlah penduduk yang sangat pesat , untuk 
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memperjelas keterangan pertumbuhan penduduk Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar dapat di lihat pada tabel 1.1 berikut : 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah per-Desa di 

Kecamatan Tasikmadu Pada Tahun 2014 dan 2019 

 

Desa / 

kelurahan 

Luas 

wilayah(Ha) 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Kepadatan Penduduk 

(km²) 

  
Tahun 

2014 

Tahun 

2019 

Tahun 

2014 

Tahun 

2019 

Papahan  229,37 7.161  11.437 320  499 

Kalijirak  434,75 5.311  7.812 819  180 

Ngijo 234,76 6.969  11.775 337  501 

Wonolopo 242,50 4.496  6.652 539  274 

Gaum 234,76 5.822  9.954 586  292 

Suruh 263,84 6.364  9.458 415  358 

Pandeyan  227,15 4.957  7.333 458  323 

Karangmojo 295,65 6.004  9.226 492  312 

Kaling  287,86 5.898  9.522 488  331 

Buran  202,78 4.989  8.184 406  403 

Jumlah  2.759,73 57.971  91.353 4.860  3.473 

 

Sumber :BPS Karanganyar Tahun 2014 dan 2019  

Dalam tabel 1.1 di perlihatkan bahwa dalam kurun 5 tahun ( 2014 -2019) 

di kecamatan Tasikmadu mengalami peningkatan penduduk  sekitar 33.382 jiwa. 
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Pada tahun 2014 Desa Papahan sendiri menjadi Desa dengan jumlah penduduk 

terbanyak di antara Desa di Kecamatan Tasikmadu dengan angka 7.161 jiwa 

dengan di ikuti pada peringkat ke-2 Desa Ngijo dengan angka 6.969 jiwa, 

sedangakan jumlah penduduk sedikit pada Desa Wonolopo dengan angka 4.496 

jiwa, selama  kurun waktu 5 tahun banyak perkembangan jumlah penduduk yang 

ada di Kecamatan Tasikmadu dengan jumlah 91.353 jiwa pada tahun 2019,  

jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2019 di Desa Ngijo 11.775 jiwa di ikuti 

Desa Papahan 11.437 jiwa, untuk Desa dengan jumlah penduduk sedikit pada 

Desa Wonolopo dengan angka 6.652 jiwa.  

Dilihat dari perkembangannya desa-desa yang ada di Kecamatan 

Tasikmadu mengalami peningkatan penduduk yang signifikan untuk daerah yang 

dekat dengan kantor Kecamatan, Jalan Raya Tawangmangu - Solo dan kawasan 

industri. Pembangunan bersifat fisik sangat membutuhkan ketersediaan lahan. 

Dinamika perubahan penggunaan lahan merupakan penyebab dalam pemenuhan 

kebutuhan dalam suatu pembangunan. Faktor-faktor penggunaan lahan antara 

lain pertumbuhan penduduk, perkembangan suatu daerah perkotaan ke daerah 

pedesaan, dan kebijaksanaan pembangunan pusat atau daerah (Philip M Hauser, 

1983). 

Pembangunan dalam sektor fasilitas Sosial - Ekonomi  yang ada di Kecamatan 

Tasikmadu juga mempengaruhi  pertumbuhan  penduduk sebagai akibat 

meningkatnya taraf hidup serta kesejahteraannya yang sekaligus menyebabkan 

penduduk diluar Kecamatan Tasikmadu tertarik untuk bermigrasi ke Tasikmadu. 

Kecamatan Tasikmadu juga di lalui  jalur transportasi antara Surakarta – 

Karanganyar – Tawangmangu yang cukup ramai  menyebabkan masyarakat lebih 

memilih kawasan ini untuk tempat tinggal yang mana kawasan ini merupakan 

kawasan pinggiran kota Surakarta dan dekat dengan pusat kota Karanganyar,  
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Tabel 1.2.  Jumlah Fasilitas Sosial - Ekonomi per-Desa di Kecamatan Tasikmadu 

Pada Tahun 2014  

Desa Kesehatan  Pendidikan  peribadahan Olahraga 

Buran  10 3 15 3 

Papahan  20 3 19 6 

Gaum 12 2 15 12 

Suruh 15 2 14 5 

Pandeyan  12 3 16 10 

Karangmojo  16 5 26 8 

Kaling  11 4 14 8 

Wonolopo 9 3 12 8 

Kalijirak 9 4 17 7 

Ngijo 18 3 15 8 

Jumlah  132 32 163 75 

    

Sumber : BPS Karanganyar Tahun 2014 

Dilihat dari perkembangan fasilitas Sosial – Ekonomi yang  ada di 

Kecamatan Tasikmadu pada Tahun 2014, bisa disimpulkan bahwa untuk fasilitas 

Kesehatan lebih berkembang dekat dengan area padat penduduk diantara lain 

Desa Ngijo, Desa Papahan dan Desa Karangmojo, sedangkan untuk wilayah 

Wonolopo dan Kalijirak fasilitas Kesehatannya sendiri masih sekitar 9 buah  

dikarenakan terletak jauh dari pusat Kecamatan Tasikmadu sendiri, untuk fasilitas 

Pendidikan sendiri masih sama rata- rata  tiap per-Desanya antara 3 – 4 buah 

sedangkan untuk Desa Karangmojo terdapat 5 buah yang tersebar di Kecamtan 

Tasikmadu, untuk sektor Peribadahan sendiri kebanyakan Mushola daripada 

Masjid, yang paling banyak di Kecmatan Tasikmadu terdapat di Wilayah Desa 

Karangmojo 26 buah dan untuk paling  sedikit di wilayah Desa Wonolopo dengan 

12 buah , untuk fasilitas Olaharga sendiri yang paling banyak terdapat pada Desa 
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Gaum dengan jumlah 15 buah sdangkan Desa Buran dengan  jumlah 3 buah 

temasuk paling sedikit di Kecamatan Tasikmadu.  

 

          
 

Citra tahun 2014    Citra Tahun 2019 

 

Gambar 1.1 Kenampakan objek pada citra satelit tahun 2014 dan 2019 

 

Dilihat dari kedua contoh hasil citra Geoeye di atas bisa di simpulkan bahwa pada 

lokasi yang sama terdapat perbedaan yaitu alih fungsi lahan pertanian / 

persawahan  menjadi bangunan berupa fasilitas kesehatan dan lahan pemukiman 

masyarakat. 
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Gambar 1.2 salah satu contoh perubahan penggunaan lahan di daerah Desa 

Papahan 

Gambar 1.2 tersebut menunjukan bahwa telah terjadi perubahan 

penggunaan lahan, yang dulu lahan kosong sekarang menjadi lahan parkir 

bagi  RS PKU Muhammadiyah Karanganyar.  

Dilihat dari perubahan lahan tersebut mengindikasikan adanya kemajuan 

wilayah tersebut dengan adanya perluasan lahan RS PKU Muhammadiyah 

Karanganyar, berbanding  lurus dengan meningkatnya sektor ekonomi berupa 

banyaknya ruko / pertokoan yang berdiri disekitar area RS PKU Muhammadiyah 

serta tempat tinggal sementara untuk keluarga pasien yang berada disekitar RS 

PKU,  Semakin banyaknya faslititas sosial - ekonomi yang dibangun di berbagai 

tempat Kecamatan Tasikmadu dimanfaatkan masyarakat Desa sebagai penunjang 

aktivitas kehidupan masyarakat Desa. Meningkatnya kebutuhan lahan terhadap   aktivtas  

penduduk Desa memiliki dampak negatif dari semakin majunya sebuah wilayah, 

yaitu semakin banyak masyarakat lokal yang mulai membuka lahan  usaha / mata 

pencaharian bahkan  beberapa membuka ruko di depan rumah mereka dan 

menghabiskan halaman rumahnya untuk dibangun ruko yang nantinya akan 

digunakan secara pribadi dan disewakan kepada pendatang dan investor yang akan 
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membuka toko di wilayah tersebut yang berdampak pada kepadatan struktur 

bangunan yang menjadikannya lokasi kumuh dan padat kendaraan.  

1.2.Rumusan Masalah 

1. Mengetahui Agihan  Perubahan  Penggunaan Lahan Di Kecamatan 

Tasikmadu Tahun 2014 Dan 2019? 

2. Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan 

Lahan Di Kecamatan Tasikmadu? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis Agihan Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan 

Tasikmadu Tahun 2014 Dan 2019. 

2. Menganalisis Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan 

Lahan Di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar  tahun 2014 

dan 2019. 

1.4 Kegunaan Penelititan  

1. Memberikan Informasi tentang perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Tasikmadu. 

2. Menganalisis pola perubahan di Kecamatan Tasikmadu. 
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 1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1  Telaah Pustaka 

1. Lahan  

Lahan adalah suatu luasan atau area di permukaan bumi yang 

memiliki ciri berupa tertentu yang didalamnya meliputi tanah, 

atmosfir, hidrologi, geologi, manusia, hewan, tumbuhan, dan 

dipengaruhi oleh kegiatan manusia (ekonomi, sosial, budaya) dimasa 

lalu dan dimasa sekarang, hingga mempengaruhi potensi kegunaan 

lahan dimasa yang akan datang. (Sumbangan Baja, 2012) 

Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, masukan dan 

produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang antara 

daerah terpencil dan suatu ekosistem alami, lahan juga berperan 

penting dalam kehidupan manusia .seperti tempat tinggal, bekerja, dan 

bercocok tanam 

 

2. Penggunaan Lahan 

Menurut Malingreau (1979), penggunaan lahan merupakan 

campuran tangan manusia baik secara permanen atau periodic terhadap 

lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan 

kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya. penggunaan lahan 

merupakan unsur penting dalam perencanaan wilayah. Setiap 

penggunaan lahan memiliki fungsi masing masing tiap lahan, ada yang 

di gunakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan ataupun industri 

tegantung kebutuhan yang ada di wilayah tersebut. 

 Penggunaan Lahan sendiri mempunyai fungsi sebagai dalam 

perencanaan SIG dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa penggunaan 
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lahan termasuk kaidah dalam Informasi Gegorafi tentang perubahan 

yang ada dilapangan   

 

3. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis adalah suatu komponen yang 

didalamnya terdapat perangkat lunak, perangkat keras, data geografis, 

dan manusia sebagai alat penggerak secara efektif untuk memasukkan, 

memperbaiki, menyimpan, mengelola, memperbarui, 

mengintegritaskan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan 

data dalam bentuk informasi geografis. (Adil, 2017) 

SIG sendiri mempunyai peran penting dalam hal membantu 

kehidupan manusia yang mana dalam bidang geografi atapun di luari 

geografi dan SIG tidak bisa lepas dari namanya komputer dizaman 

yang serba teknologi ini komputer sudah sangat berperan penting 

dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan manusia, salah satunya 

penggunaan pengolahan data spasial dalam SIG 

 

4. Perubahan Penggunaan Lahan 

Perubahan penggunaan lahan adalah sebuah identifikasi perbedaan 

suatu objek atau fenomena pada suatu lahan dalam jangka waktu yang  

berbeda (As-syakur, 2010). Mengidentifikasi proses perubahan 

penggunaan lahan memerlukan data spasial dan data spasial tersebut 

didabatkan dari hasil interpretasi citra satelit dan dianalisis 

menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS). Penggunaan GIS 

dalam kehidupan sehari hari cukup berguna keberadaannya, teknologi 
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ini sangat membantu manusia untuk melakukan analisis analisis 

perubahan penggunaan lahan pola sebaran penggunaan lahan di suatu 

wilayah dengan mudah. Selain itu SIG juga bisa digunakan sebagai 

perencanaan wilayah agar pembangunan kota lebih tertata dan 

berjangka panjang.  

Perubahan penggunaan lahan dilakukan karena mulai adanya 

pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan ketersediaan lahan yang 

terbatas sehingga terjadi perubahan penggunaan lahan yang 

mengakibatkan alih fungsi lahan, perubahan yang terjadi biasanya 

lahan pertanian menjadi permukiman 

 

5. Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah suatu teknologi atau ilmu yang 

dipergunakan untuk menghasilkan informasi suatu kejadian alam 

melalui analisis data yang diperoleh dari hasil rekaman obyek ( 

Martono & Dwi, 2008). Penginderaah jauh memiliki data yang 

bernama citra, citra adalah suatu gambaran dari hasil rekaman suatu 

objek dalam bentuk foto (Somantri, 2008) 

Penginderaan jauh sangat membantu kegiatan manusia dalam segala 

hal, bukan hanya membantu dalam melihat perubahan penggunaan 

lahan tetapi juga membantu peneliti dalam melakukan mitigasi 

bencana dengan cara interpretasi citra. 

Interpretasi citra adalah proses mengidentifikasi suatu objek melalui 

citra penginderaan jauh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenali objek 

apa saja yang berada di dalamnya, hal ini sangat penting dilakukan 

karena jika tidak di interpretasi dan mengenali objek di dalamnya, kita 
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tidak bisa melakukan apa-apa terhadap citra tersebut (Purwadhi & 

Sanjoto, 2008). 

Citra mempunyai karakteristik objek yang digunakan sebagai 

pembeda dan pengenalan pada objek yang biasa disebut dengan unsur-

unsur interpretasi, berikut adalah unsur-unsur interpretasi. 

1. Rona & Warna (tone/colour) 

Rona adalah tingkat kegelapan pada suatu citra, 

sedangkan warna adalah wujud yang tampak 

terlihat mata. 

2. Bentuk (shape) 

Bentuk adalah variabel kualitatif yang menghasilkan 

kerangka atau konfigurasi dalam suatu objek. Bentuk 

merupaka salah satu atribut yang paling jelas dan 

dapat dilihat hanya dengan bentuknya, seperti 

memanjang, melingkar, dan persegi. 

3. Ukuran (size) 

Ukuran adalah objek yang mempunyai jarak, luas, 

kemiringan, tinggi, dan volume. 

4. Kekerasan (texture) 

Kekerasan adalah frekuensi perubahan rona pada 

citra yang terlalu kecil dan sulit dibedakan. 

5. Pola (pattern) 

Hubungan dan susunan antara objek satu dengan objek 

lainnya. 
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6. Bayangan (shadow) 

Adalah aspek yang menyembuntikan daerah detail 

yang berada di wilayah yang gelap. 

7. Situs (site) 

Letak suatu objek diantara objek lain 

8. Asosiasi (association) 

Asosiasi adalah keterkaitan antar objek 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya  

Ahmad Sukroraharjo (2018) dalam penelitiannya berjudul  “ Analisis 

Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2013 dan 2017 ” memiliki tujuan Menganalisis persebaran perubahan penggunaan 

dan  faktor-faktor perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo. Serta menggunakan metode penelitian analisa  data sekunder dan 

menganalisa peta dengan metode komparasi. Hasil dari penelitian ini ialah dalam 

kurung 4 tahun  di Kecamatan Gatak mengalami perubahan fisik lahan yang 

banyak terutama lahan perkebunan dari 2013 ( 142,3 m2) menjadi ( 13,77m2) pada 

tahun 2017, yang beralih fungsi jadi lahan pemukiman karena pengaruh faktor 

sosek dan kepdatan penduduk yang ada di kemcatan Gatak.  

Atok Maulana Bachtiar (2007) dalam penelitiannya “ Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 

1998 Dan Tahun 2003 ” memiliki tujuan untuk mengetahui persebaran perubahan 

penggunaan lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar  dan juga  mengetahui 

penyimpangan perubahan penggunaan lahan terhadap Kebijakan Pemerintah. 

Menggunakan metode analisis data sekunder 
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dan menggunakan peta dengan metode komparasi dan serta Observasi ke daerah 

penilitian untuk input data aktual dari segi fisik daerah dan bentuk lahan, Hasil 

dari peelitian ini Kecamatan  Karaganyar terbagi 12 Kelurahan yang memiliki ciri 

dan kateristik tersendiri sesuai dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi . melalui 

data 2 peta perubahan penggunaan lahan dapat di ketahui bahwa perubahan 

penggunaan lahan terjadi hanya pada 9 kelurahan, sedangkan 3 kelurahan tidak 

mengalami perubahan penggunaan lahan.  Sehingga dalam penelitian ini yang di 

gunakan hanya perubahan penggunaan lahan yang ada 9 kelurahan saja 

 Fariz Ridho A.K (2018) dalam penelitian “ Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan Di KecamatanLaweyan Kota Surakarta Tahun 2013 Dan 

Tahun 2017 ” memiliki tujuan Mengetahui agihan perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta serta menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta. Menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan data sekunder dan analisa peta menggunakan metode 

komperasi. Hasil penelitian ini Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan 

Laweyan secara fisik dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu 863,86 Ha, 

Perubahan penggunaan lahan yang mengalami perkembangannya yang luas pada 

pemukiman dengan sebesar 567,51 Ha, jasa sebesar 97,67 Ha, perusahaan sebesar 

67,64 Ha dan sawah sebesar 20,70 Ha dan tanah kosong 3,48 Ha kemudian 

industri 39,40 Ha. 

Deta Aprima Br Nasution (2018) dengan penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Sebaran Perubahan Penggunaan Lahan Menggunakan 

Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Di Kecamatan  

Depok Kabupaten Sleman Tahun 2007 dan Tahun 2017” yang memiliki 

tujuan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan dan mengetahui 
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sebaran penggunaan perubahan lahan di Kecamatan Depok Kabupaten 

Sleman Tahun 2007 dan 2017. Peneliti melakukan survey dan 

menggunakan metode purpose sampling dan hasil yang di dapatkan adalah 

Kecamatan Depok telah mengalami perubahan dalam waktu 10 tahun 

.Perubahan yang paling besar terjadi di Desa Catur Tunggal dan 

Maguwoharjo tepatnya di sekitaran irigasi dan persawahan, ini disebabkan 

karena desa tersebut berdekatan dengan pusat kota Yogyakarta dan adanya 

faktor pertumbuhan penduduk. 

Etty Wihdatul Khiroyah (2017) judul penelitiannya “Analisis 

Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Rencana Detail Tata 

Ruang (RDRT) Di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2009 – 

2017”   tujuan penelitian ini  menganalisis perubahan penggunaan lahan di 

wilayah peri – urban di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2009 

– 2017 dan menganalisis kesesuaian perubahan lahan dan menyesuaikan 

dengan RDTR Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dan menggunakan 

metode penelitian secara survey lapangan untuk memastikan adanya 

perubahan penggunaan lahan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

Kecamatan Margorejo merupakan kecamatan yang telah mengalami 

perubahan dalam kurun waktu selama 8 tahun. Perubahan yang paling besar 

terjadi pada lahan pertanian seperti sawah menjadi pemukiman dan terjadi 

di Desa Muktiharjo. Perubahan ini dikarenakan  Desa Muktiharjo terletak 

di ibu kota kabupaten dan pusat kota yang mempunyai lahan yang cukup 

luas. 

Penelitian-penelitian tersebut memberikan contoh langkah  

terhadap skripsi saya, seperti data apa saja yang diperlukan dan seperti apa 

peta yang harus dibuat karena mempunyai judul/tema yang sama, 
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meskipun tidak semua skripsi tersebut mempunyai judul dan hasil penelitian 

yang sama. Seperti skripsi dari Etty Wihdatul Khiroyah pada tahun 2017 

yang berjudul “Analisis Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Dengan 

Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) Di Kecamatan Margorejo Kabupaten  

Pati Tahun 2009 – 2017” yang lebih mengutamakan analisis tentang 

perubahan sebuah lahan dan menyesuaikan dengan RDTR kecamatan 

daerah tersebut. Sedangkan skripsi yang saya kerjakan hanya melihat 

perubahan suatu lahan dan apa saja yang berubah. 
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Tabel 1.3 perbandingan  penelitian sebelumnya 

Nama 

Penelitian  

Judul  Tujuan  Metode  Hasil  

Ahmad 

Sukroraharjo 

(2018) 

ANALISIS 

PERUBAHAN 

PENGGUNAAN 

LAHAN DI 

KECAMATAN 

GATAK 

KABUPATEN 

SUKOHARJO 

TAHUN 2013 

DAN 2017 

1. Mengetahui 

persebaran perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan 

Gatak Kabupaten 

Sukoharjo. 

2. Menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

metode penelitian analisa  

data sekunder dan 

menganalisa peta dengan 

metode komparasi. 

Hasil penelitian ialah dalam 

kurung 4 tahun  di Kecamatan 

Gatak mengalami perubahan 

fisik lahan yang banyak 

terutama lahan perkebunan dari 

2013 ( 142,3 m2) menjadi ( 

13,77m2) pada tahun 2017, yang 

beralih fungsi jadi lahan 

pemukiman karena pengaruh 

faktor sosek dan kepadatan 

penduduk yang ada di 
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Nama 

Penelitian  

Judul  Tujuan  Metode  Hasil  

lahan di Kecamatan 

Gatak Kabupaten 

Sukoharjo 

kecamatan Gatak 

Fariz Ridho 

A.K (2018)  

ANALISIS 

PERUBAHAN 

PENGGUNAAN 

LAHAN DI 

KECAMATAN 

LAWEYAN KOTA 

SURAKARTA 

TAHUN 2013 

1. Mengetahui agihan 

perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta. 

2. Menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah menggunakan 

data sekunder dan analisa 

peta menggunakan metode 

komperasi 

Perubahan Penggunaan Lahan 

Kecamatan Laweyan secara fisik 

dari tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2017 yaitu 863,86 ha, 

Perubahan penggunaan lahan 

yang mengalami 

perkembangannya yang luas 

pada pemukiman dengan sebesar 

567,51 ha, jasa sebesar 97,67 ha, 
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Nama 

Penelitian  

Judul  Tujuan  Metode  Hasil  

DAN 

TAHUN 2017 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta. 

 

perusahaan sebesar 67,64 ha dan 

sawah sebesar 20,70 ha dan 

tanah kosong 3,48 ha kemudian 

industri 39,40 ha.  

Atok Maulana 

Bachtiar 

(2007) 

ANALISIS 

PERUBAHAN 

PENGGUNAAN 

LAHAN DI 

KECAMATAN 

KARANGANYAR 

KABUPATEN 

KARANGANYAR 

1. Untuk mengetahui 

persebaran perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan 

Karanganyar. 

 2. Untuk mengetahui 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

Menggunakan metode 

analisis data sekunderdan 

menggunakan peta dengan 

metode komparasi dan serta 

Observasi ke daerah 

penilitian untuk input data 

aktual dari segi fisik daerah 

dan bentuk lahan 

Kecamatan  Karaganyar terbagi 

12 Kelurahan yang memiliki ciri 

dan kateristik tersendiri sesuai 

dengan kondisi fisik, sosial dan 

ekonomi . melalui data 2 peta 

perubahan penggunaan lahan 

dapat di ketahui bahwa 

perubahan penggunaan lahan 
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Nama 

Penelitian  

Judul  Tujuan  Metode  Hasil  

TAHUN 1998 

DAN 2003 

perubahan penggunaan 

lahan. 

 3. Untuk mengetahui 

penyimpangan perubahan 

penggunaan lahan 

terhadap Kebijakan 

Pemerintah 

terjadi hanya pada 9 kelurahan, 

sedangkan 3 kelurahan tidak 

mengalami perubahan 

penggunaan lahan.  Sehingga 

dalam penelitian ini yang di 

gunakan hanya perubahan 

penggunaan lahan yang ada 9 

kelurahan saja  

Deta Aprima 

Br Nasution 

(2018) 

ANALISIS 

SEBARAN 

PERUBAHAN 

PENGGUNAAN 

Menganalisis pola 

sebaran perubahan 

penggunaan lahan di 

kecamatan penelitian 

Metode survey dengan 

penentuan sampel 

menggunakan metode 

Hasil yang di dapatkan adalah 

Kecamatan Depok telah 

mengalami perubahan dalam 

waktu 10 tahun .Perubahan 
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Nama 

Penelitian  

Judul  Tujuan  Metode  Hasil  

LAHAN 

MENGGUNAKAN 

APLIKASI 

PENGINDERAAN 

JAUH DAN 

SISTEM 

INFORMASI 

GEOGRAFIS DI 

KECAMATAN 

DEPOK 

KABUPATEN 

SLEMAN TAHUN 

antara tahun 2007 dan 

tahun 2017 mengetahui 

perubahan penggunaan 

lahan di kecamatan 

penelitian antara tahun 

2007b dan tahun 2017 

 

purpose sampling. yang paling besar terjadi di 

Desa Catur Tunggal 

dan Maguwoharjo tepatnya di 

sekitaran irigasi dan persawahan 

ini disebabkan karena desa 

tersebut berdekatan dengan 

pusat Kota Yogyakarta dan 

adanya faktor pertumbuhan 

penduduk.  
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Nama 

Penelitian  

Judul  Tujuan  Metode  Hasil  

2007 DAN 

TAHUN 2017 

 

Etty Wihdatul 

Khiyaroh 

(2017) 

ANALISIS 

KESESUAIN 

PERUBAHAN 

PENGGUNAAN 

LAHAN 

DENGAN 

RENCANA 

DETAIL TATA 

RUANG 

Menganalisis 

perubahan penggunaan 

lahan pada wilayah 

peri- urban di 

Kecamatan Margorejo 

Kabupaten Pati Tahun 

2009 – 2017 

Menganalisis kesesuaian 

perubahan penggunaan 

Metode survey dan analisis 

menggunakan SIG (overlay) 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

Kecamatan Margorejo 

merupakan kecamatan yang 

telah mengalami perubahan 

dalam kurun waktu selama 8 

tahun. Perubahan yang paling 

besar terjadi pada lahan 

pertanian seperti sawah 
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Nama 

Penelitian  

Judul  Tujuan  Metode  Hasil  

(RDTR) DI 

KECAMATAN 

MARGOREJO 

KABUPATEN 

PATI TAHUN 

2009 -2017  

 

lahan yang terjadi menjadi pemukiman dan 

terjadi di Desa Muktiharjo. 

Perubahan ini disebabkan 

karena Desa Muktiharjo 

terletak di ibu kota kabupaten 

dan pusat kota yang 

mempunyai lahan yang 

cukup luas. 

Muhamad 

Pasha 

Hasriananda  

ANALISIS 

PERUBAHAAN 

PENGGUNAAN 

LAHAN DI 

1. Mengetahui 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Tasikmadu tahun 2014 

Metode yang di pakai ialah 

menggunakan Metode 

analisis data sekunder, 

analisis deskriptif dengan 

Hasil yang di dapatkan adalah 

Kecamatan Tasikmadu telah 

mengalami perubahan dalam 

waktu 6 tahun .Perubahan 
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Nama 

Penelitian  

Judul  Tujuan  Metode  Hasil  

KECAMATAN 

TASIKMADU 

KABUPATEN 

KARANGANYAR 

TAHUN 2014  

DAN 2019 

 

dan 2019 

2. Menganalisis 

faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Tasikmadu Kabupaten 

Karanganyar  tahun 2014 

dan 2019 

 

menggunakan metode 

komperasi dari hasil overlay 

dan cek lapangan   

yang paling besar terjadi di 

Kelurahan Papahan dan Ngijo  

Dikarenakan sebagai tempat 

kantor kantor pemerintahan dan 

fasilitas sosial ekonomi terpenuhi 

ini disebabkan karena desa 

tersebut berdekatan dengan Jalan 

Lintas Provinsi dan juga gerbang 

Exit Toll Kebakramat dan adanya 

faktor pertumbuhan penduduk. 
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1.6 Kerangka Penelitian  

Penggunaan Lahan tahun ke tahun terus meningkat dan juga bertambah 

sejalan dengan perkembangan wilayah ,apa lagi dengan bertambahnya aktivitas 

manusia yang ada. manusia juga punya peran penting dalam proses pembangunan 

lahan yang ada di sekitarnya, agar lahan itu banyak manfaat bagi lingkungan, 

Ada faktor juga menyebabkan perubahan penggunaan lahan biasanya 

karena pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga kebutuhan tempat tinggal 

meningkat pula, ada juga faktor pertumbuhan ekonomi yang mana suatu daerah 

itu pertumbuhan penduduknya meningkat/ padat maka semakin banyak juga lahan 

yang dibutuhkan, hal ini juga berpengaruh dalam hal semakin banyak penduduk 

semakin meningkatnya fasilitas sosial ekonominya.  

Pembangunan jangka panjang sangat berpengaruh terhadap lingkungan 

apa lagi pembangunan jangka panjang, bisa jadi perubahan penggunaan lahan ke 

arah negatif, tetapi perubahan penggunaan lahan juga bisa soal positif  dari hal 

pembangunan pra-sarana pendidikan, perekonomian dan juga pemerintahan, 

sebagai penunjang kehidupan masyarakat dan serta meningkatan sektor ekonomi  

bagi masyarakat sehingga mengurangi dampak dari pengangguran di daerah itu. 

Namun perubahan lahan juga ada berdampak negatif, jika dalam proses 

penbangunan tidak melihat aspek aspek lingkungan dan tata letak yang baik 

sehingga maka daya dukung lahan menurun tidak jalan semestinya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor tentang 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tasikmadu dalam periode  

5 tahun  dan menganalisis proses perubahan yang ada di Kecamatan Tasikmadu  
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Konversi Lahan 

Pertanian/ 

Pembangunan 

Perubahan penggunaan Lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Diagram kerangka penelitian 

Sumber : Penulis, (2020) 

 

Kebutuhan lahan meningkat 

Berkurangnya lahan 

kosong dan 

pertanian  

Terjadi  

pembangunan(rumah, 

lapangan pekerjaan, 

sarana dan prasarana 

Sektor Perekonomian 

kabupaten / kota 

meningkat 

Jumlah penduduk bertambah 

 

Lahan 
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1.7  Batasan Operasional 

 Tanah 

Tanah terdapat di mana-mana, tetapi kepentingan orang terhadap tanah 

berbedabeda.Seorang ahli pertambangan menganggap tanah sebagai 

sesuatu yang tidak berguna karena menutupi barang-barang tambang yang 

dicarinya.Semua bahan yang digali kecuali batu-batunya dinamakan 

tanah.Demikian pula seorang ahli menganggap tanah adalah bagian 

permukaan bumi yang lembek sehingga perlu dipasang batu-batu di 

permukaannya agar menjadi kuat. Dalam kehidupan sehari-hari tanah 

diartikan sebagai wilayah darat di mana di atasnya dapat di gunakan untuk 

berbagai usaha misalnya pertanian, peternakan, mendirikan bangunan dan 

lain-lain.(Sarwono, 1987)   

 Lahan 

Areal atau luasan di permukaan bumi yang terdiri atas iklim, topografi, 

vegetasi, hidrologi, atmosfir, populasi tumbuhan dan hewan, dan 

dipengaruhi oleh kegiatan manusia di masa lampau dan di masa yang akan 

datang (Baja, 2012). 

 Penggunaan Lahan 

Segala macam bentuk campur tangan manusia secara tetap maupun 

berkala sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang 

memenuhi kebutuhan hidup  baik berupa kebendaan , kejiwaan, atau 

keduanya (Malingreaw, dalam Wahyu, 2016). 
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 Permukiman 

Suatu tempat yang sudah disiapkan secara matang untuk menunjang 

kebutuhan hidup manusia dengan tujuan yang jelas dan memberikan rasa 

kenyamanan (Parwata, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


