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ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN 

TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 DAN 2019 
 

Abstrak 
 

Salah satu indikator berkembangnya suatu daerah adalah ditandai dengan adanya 

pembangunan. Adanya pembangunan tentu merubah pemanfaatan dari sebuah area atau 

lahan. Kecamatan Tasikmadu mengalami konversi lahan akibat dari bertambahnya 

penduduk dari tahun ke tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui agihan 

perubahan lahan di Kecamatan Tasikmadu, serta mengetahui faktor faktor penyebab 

terjadinya perubahan lahan di Kecamatan Tasikmadu tahun 2014 dan 2019. Penelitian ini 

menggunakan metode interpretasi citra satelit Geoeye yang dilengkapi dengan survei 

lapangan guna validasi hasil interpretasi citra. Metode Analisa pada penelitian ini adalah 

teknik overlay pada penggunaan lahan Kecamatan Tasikmadu tahun 2014 dan 2019 dengan 

memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis serta analisis data sekunder guna 

menganalisa faktor faktor penyebab terjadinya konversi penggunaan lahan di Kecamatan 

Tasikmadu . Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa penggunaan lahan di Kecamatan 

Tasikmadu di dominasi oleh persawahan dan pemukiman penduduk, sisanya berupa industri 

serta semak belukar. Konversi penggunaan lahan terjadi di semua kelurahan, terutama 

Kelurahan Gaum seluas 11 ha, Kelurahan Ngijo seluas 8,8 ha, dan Kelurahan Kaling seluas 

5 ha. Alih fungsi penggunaan lahan di Kecamatan Tasikmadu didominasi untuk pemukiman 

dan industri. Perubahan penggunaan lahan permukiman memiliki persentase sebesar 40%, 

kemudian persawahan 39%, Industri 10%, Belukar 9% dan lahan kosong 1 %. Faktor faktor 

penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tasikmadu antara lain 

bertambahnya penduduk sehingga meningkatkan kepadatan penduduk yang berdampak 

pada permintaan tempat bermukim. Pertumbuhan fasilitas umum juga turut menjadi 

penyebab terjadinya konversi lahan di Kecamatan Tasikmadu.   
 

Kata Kunci: Perubahan Penggunaan Lahan, Geoeye, Overlay.  
 

Abstract 

One of the indicators of the development of an area is characterized by development. 

The existence of development certainly changes the utilization of an area or land. 

Tasikmadu district experienced land conversion due to the increase in population from 

year to year. The purpose of this study is to know the number of land changes in 

Tasikmadu District, and to know the factors that cause land change in Tasikmadu 

District in 2014 and 2019. This study uses geoeye satellite imagery interpretation 

methods equipped with field surveys for validation of image interpretation results. The 

Analysis method in this study is an overlay technique on the land use of Tasikmadu 

Subdistrict in 2014 and 2019 by utilizing Geographic Information System technology 

and secondary data analysis to analyze factors causing land use conversion in Tasikmadu 

District. This research produces information that land use in Tasikmadu Subdistrict is 

dominated by rice fields and settlements, the rest for industry and shrubs. Land use 

conversion occurs in all villages, especially Gaum Village covering an area of 11ha, 

Ngijo Village covering an area of 8.8 ha, Kaling Village 5 ha, and Papahan 3.8 ha. The 

transfer of land use functions in Tasikmadu Subdistrict is dominated by settlements and 

industry. Changes in settlement land use have a percentage of 40%, then rice fields 39%, 

Industry 10%, Shrubs 9% and vacant land 1%. Factors causing land use changes in 

Tasikmadu Subdistrict include increasing population so as to increase population density 

which has an impact on the demand for places to live. The growth of public facilities is 

also the cause of land conversion in Tasikmadu District.   

Keywords: Land Use Change, Geoeye, Overlay. 
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1. PENDAHULUAN 

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. Pertumbuhan penduduk yang meningkat berbanding lurus dengan 

kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat, sehingga banyak lahan dulunya lahan pertanian, 

lahan kosong yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman. 

Kecamatan Tasikmadu termasuk Kecamatan di dalam Kabupaten Karanganyar, yang mana luas 

wilayah Tasikmadu sebesar 2.759 ha. Kecamatan Tasikmadu dalam kurun waktu periode 5 tahun 

mengalami peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat kurang lebih 40.000 jiwa. Dilihat dari 

perkembangannya Kecamatan Tasikmadu yang mengalami peningkatan penduduk yang signifikan 

terutama 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 5 transportasi antara Surakarta – 

Karanganyar – Tawangmangu yang cukup ramai menyebabkan masyarakat lebih memilih kawasan 

ini untuk tempat tinggal.  

Era modern seperti saat ini banyak tehnologi yang mampu memantau serta mendeteksi 

perkembangan suatu Kawasan, termasuk perubahan penggunaan lahan suatu daerah tersebut. Satelit 

merupakan benda yang berada di luar angkasa yang memiliki banyak kegunaan, diantaranya sebagai 

wahana untuk melakukan pemotretan kondisi spasial di bumi, atau lebih dikenal dengan system 

penginderaan jauh. Terdapat berbagai jenis satelit dengan berbagai tingkat resolusi, mulai dari 

resolusi rendah, sedang, hingga satelit resolusi tinggi. Berbagai jenis satelit dengan spesifikasi 

tertentu sudah mamu dicipitakan manusia, mulai dari satelit pada umumnya yang mengambil gambar 

permukaan bumi, sampai satelit yang mampu mengidentifikasi suhu permukaan laut.  
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Citra satelit yang dapat diunduh secara bebas serta memiliki resolusi menengah salahs atunya 

adalah citra geoeye yang salah satu produknya bias kita temukan di Google Earth. Dengan 

memanfaatkan citra satelit geoeye yang tersedia up to date setiap tahunnya menjadikan citra satelit 

ini sangat mendukung digunakan sebagai bahan berbagai penelitian, termasuk penelitian perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Tasikmadu.  

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pengkajian berniat untuk melaksanakan 

pengkajian dengan judul Analisis Perubahaan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Tasikmadu 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Dan 2019.  Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu 

mengetahui  agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tasikmadu tahun 2014 dan 2019 

serta mampu mengatahui factor factor penyebab perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Tasikmadu.  

2. METODE  

Pengkajian ini menggunakan teknik komparasi peta penggunaan lahan Kecamatan Tasikmadu tahun 

2014 dan 2019 serta dilengkapi dengan survey guna validasi data hasil interpretasi citra satelit. 

Interpretasi citra satelit di lakukan secara on screen yang kemudian dilanjutkan dengan proses digitasi 

sehingga diperoleh peta penggunaan lahan tahun 2014 dan peta penggunaan lahan tahun 2019. Survei 

dilakukan terhadap objek yang mengalami perubahan berdasar hasil interpretasi citra satelit. Tehnik 

pengambilan sampel pada penelitian ini berupa purposive sampling. Dilakukan sampling diharapkan 

data hasil interpretasi citra satelit representative sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan penelitian. 

Metode pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari tahap koreksi geometrik, digitasi on screen, 

serta overlay. 

2.1 Koreksi Geometrik 

Koreksi geometrik dilakukan untuk menyesuaikan posisi citra agar sejajar dengan posisi atau lokasi 

di tanah lapang. Dalam melakukan proses koreksi geometrik atau lebih dikenal dengan istilah 

georeferencing terdapat factor factor yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah RMS Eror atau 

tingkat eror/distorsi titik di citra dengan titik di lapangan. Semakin kecil nilai RMS Eror maka 

semakin akurat lokasi di citra dengan lokasi di lapangan.  

2.2 Digitasi On Screen 

Digitasi merupakan proses perubahan data dari yang sebelumnya berupa raster menjadi data 

berwujud vector. Digitasi dilakukan dengna menggunakan bantuan software ArcGis. Dalam 

melakukan proses digitasi, penentuan label ataupun keterangan penggunaan lahan menjadi aspek 

yang sangat penting sehingga tidak boleh ada perbedaan antara satu penggunaan lahan dengan 

lainnya. Digitasi on screen dilakukan di dua citra, yaitu citra tahun 2014 dan juga citra tahun 2019. 

Dalam proses digitasi, ketelitian menjadi factor mutlak yang harus diperhatikan agar data hasil 
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digitasi tidak mengalami kesalahan interpretasi.  

2.3 Analisis Overlay 

Analisis overlay dilakukan guna mendapatkan informasi terkait perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi di Kecamatan Tasikmadu.  Overlay dilakukan pada peta penggunaan lahan tahun 2014 dengan 

peta penggunaan lahan tahun 2019. Proses overlay dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Arcgis. 

Hasil overlay kedua peta penggunaan lahan mampu didapatkan informasi tentang perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Tasikmadu, baik luasan, lokasi, serta keterangan perubahan lahan 

tersebut. Hasil dari overlay ini kemudian di jadikan titik titik lokasi untuk dilakukan survei guna 

mendapatkan validasi sehingga dapat diketahui tingkat keakurasian hasil digitasi.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Agihan Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Tasikmadu 

Kecamatan Tasikmadu memiliki luas wilayah sebesar 102,6 Ha yang terbagi kedalam 10 Kelurahan. 

Jenis penggunaan lahan Kecamatan Tasikmadu di dominasi oleh Persawahan, Permukiman, Belukar, 

Industri dan Lahan Kosong. Penggunaan lahan di Kecamatan Tasikmadu selalu terjadi perubahan dari 

tahun ketahun. Hal ini disebabkan dampak dari adanya pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, 

baik karena faktor fertilitas ataupun migrasi masuk. Peningkatan jumlah penduduk secara kalakian 

berdampak pada permintaan akan kebutuhan dasar manusia, terutama pada sektor papan. 

Tahun 2014 jenis penggunaan lahan yang mendominasi Kecamatan Tasikmadu berupa lahan 

sawah dengan luas 1893,7 ha atau sekitar 63%. Penggunaan lahan sawah tersebar di beberapa 

kelurahan seperti Kelurahan Karangmojo dan Kelurahan Kaling. Penggunaan lahan terbesar 

selanjutnya adalah permukiman yang memiliki luas area sebesar 816,7 ha atau sebesar 27%. 

Penggunaan lahan untuk permukiman tersebar merata di semua kecamatan, namun mayoritas berada 

di Kelurahan Kalijarak dan Kelurahan Papahan.  Penggunaan lahan Belukar memiliki luas sebesar 

291,7 ha atau sekitar 10% dari luas total luas Kecamatan Tasikmadu. Keberadaan belukar ini 

kebanyakan tersebar di Kelurahan Gaum dan Kelurahan Kalijarak. Penggunaan lahan Industri 

memiliki total luas 17,8 ha yang tersebar di beberapa titik, seperti Kelurahan Kaling dan Kelurahan 

Buran. Sedangkan untuk sisanya berupa lahan kosong yang memiliki total luas 3,4 ha, yang hanya 

tersebar di beberapa titik, seperti di Kelurahan Papahan dan Ngijo.  

Penggunaan lahan Kecamatan Tasikmadu tahun 2019 masih didominasi persawahan dan 

permukiman. Luasan lahan persawahan di Kecamatan Tasikmadu pada tahun 2019 sebesar 62 % atau 

sekitar 1863,6 ha yang tersebar di berbagai kelurahan, seperti Kelurahan Karangmojo dan Kelurahan 

Kaling. Untuk penggunaan lahan permukiman memiliki luas sebesar 850,7 ha atau sekitar 28% dari 

total luas wilayah Kecamatan Tasikmadu. Lahan permukiman di Kecamatan Tasikmadu tersebar 

merata di semua kelurahan, terutama Kelurahan Kalijarak dan Kelurahan Papahan. Sedangkan lahan 
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yang berisi belukar memiliki total luas wilayah sebesar 284,1 ha atau sebesar 9%. Keberadaan belukar 

ini tersebar di beberapa Kelurahan, seperti Kelurahan Gaum dan Kelurahan Kalijaraknjmk. 

Penggunaan lahan peruntukan Industri memiliki luasan sebesar 26,7 ha dan tersebar hanya di beberapa 

lokasi tertentu seperti Kelurahan Kaling, Buran dan Kelurahan Karangmojo. Sedangkan sisanya 

merupakan lahan kosong yang tersebar di beberapa titik dengan total luasan sebesar 1,7 ha.  

Selama jangka periode tahun 2014-2019 telah terjadi berbagai jenis perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Tasikmadu. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi didominasi karena konversi 

lahan non terbangun menjadi lahan terbangun untuk permukiman. Selain itu lahan untuk kebutuhan 

industri juga turut meningkat, meskipun tidak se signifikan lahan peruntukan permukiman. Gambar 1 

merupakan peta agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tasikmadu 2014 dan 2019. 

 

Gambar 1. Peta Agihan Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Tasikmadu 2014 dan 

2019. 

Penggunaan lahan untuk persawahan menjadi jenis penggunaan lahan dengan tingkat konversi 

paling tinggi diantara jenis penggunaan lahan yang lain. Penggunaan lahan sawah mengalami konversi 

penggunaan lahan seluas 33,7 ha. Konversi lahan persawahan menjadi permukiman terjadi hampir di 

semua kelurahan, terutama Kelurahan Karangmojo, Papahan, Ngijo, Gaum, Pandean dan Kelurahan 

Buran. Hal tersebut dikarenakan kelurahan kelurahan tersebut memiliki jumlah penduduk lebih banyak 

dibanding kelurahan yang lain, sehingga tingkat konversi lahan di kelurahan tersebut bergerak secara 

linier dengan pertumbuhan penduduk. beranjak tinggi jumlah penduduk, maka keinginan  untuk 
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tempat tinggal juga meningkat sehingga proses konversi lahan menjadi permukiman turut naik. Letak 

geografis Kecamatan Tasikmadu yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta juga turut memberi 

dampak terjadinya konversi lahan menjadi permukiman. Selain berbatasan dengan Kota Surakarta, 

posisi Kecamatan Tasikmadu berdekatan dengan fasilitas penting seperti jalan provinsi dan exit tol. 

Hal tersebut turut memberi dampak terhadap adanya konversi lahan menjadi permukiman di 

Kecamatan Tasikmadu.   

Alih fungsi lahan persawahan selain menjadi permukiman terdapat juga konversi lahan 

persawahan menjadi semak belukar, namun dengan presentase yang sangat kecil yaitu sebesar 1,2 ha 

yang terletak di Kelurahan Kalijarak. Kelurahan Kalijarak merupakan kelurahan yang memiliki luas 

penggunaan lahan permukiman paling tinggi diantara kelurahan yang lain di Kecamatan Tasikmadu. 

Terjadinya alih fungsi sawah menjadi belukar dikarenakan adanya pembangunan permukiman di lahan 

yang sebelumnya persawahan, yang ahirnya menjadikan tanah di sekitarnya sebagai belukar untuk 

menjaga kesejukan udara disekitar permukiman. 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadikan kebutuhan akan permukiman beserta fasilitas 

penunjangnya juga naik. Hal tersebut berdampak pada konversi lahan kosong menjadi permukiman. 

Meskipun keberadaan lahan kosong memiliki presentase paling sedikit diantara penggunaan lahan 

yang lain, lahan kosong juga turut terkena dampak pembangunan karena tingginya aktivitas penduduk 

di atasnya. Konversi lahan kosong menjadi permukiman hanya terjadi di dua kelurahan yaitu 

Kelurahan Papahan dan Ngijo dengan luasan 1,6 ha. Tingkat pembangunan di Kelurahan Ngijo dan 

Papahan dipengaruhi oleh adanya fasilitas umum diantaranya terdapat RS PKU Muhammadiyah dan 

RSIA Dian Pertiwi yang merupakan dua rumah sakit terbesar di Kecamatan Tasikmadu. Keberadaan 

fasilitas kesehatan tentu turut menghidupkan perekonomian di lingkungan sekitar, diantaranya berupa 

dibangunnya sarana prasanana yang mendukung operasioal dari pusat kesehatan tersebut. Maka tidak 

mengherankan jika konversi lahan di sekitaran pusat kesehatan tersebut tergolong tinggi.  

Perubahan penggunaan lahan belukar menjadi permukiman terjadi di empat lokasi, yaitu 

Kelurahan Suruh, Kalijarak, Gaum dan Kaling. Kelurahan Kaling memiliki luasan wilayah konversi 

lahan paling tinggi jika dibanding tiga kelurahan yang lain, yaitu sebesar 4,2 ha. Konversi dari belukar 

menjadi permukiman yang terjadi di Kelurahan Kaling terjadi karena beberapa fakor, seperti 

pertumbuhan penduduk, serta lokasi Kelurahan Kaling yang berdekatan dengan beberapa fasilitas 

umum utama antara lain Exit tol Soker, Stasiun Kemiri, dan Jalan Raya Solo-Sragen 

Jenis penggunaan lahan belukar selain berubah fungsi menjadi permukiman, juga mengalami 

konversi menjadi Industri. Fenomena ini terjadi hanya di satu titik dan memiliki luasan yang kecil. 

Konversi belukar menjadi industri terjadi di Kelurahan Kalijarak dengan luasan sebesar 0,4 ha. 

Penambahan area industry dikarenakan respon terhadap tingginya permintaan yang diakibatkan oleh 

fenomena bertambahnya penduduk. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar (Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah) beberapa lokasi memang diperuntukan untuk keperluan 

industry, salah satunya merupakan Kelurahan Kalijarak.  

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Tasikmadu  

3.2.1 Topografi 

Topografi atau kemiringan lereng dari Kecamatana Tasikmadu secara umum berupa dataran. 

Topografi datar menjadikan wilayah tasikmadu mengalami perkembangan wilayah yang ditandai 

dengan terjadinya konversi lahan yang rata-rata berubah menjadi permukiman. Lahan yang datar juga 

mendukung untuk dilakukanya pembangunan berbagai jenis fasilitas umum beserta aspek-aspek 

pendukung. Fasilitas-fasilitas umum yang dibangun di Kecamatan Tasikmadu diantaranya berupa 

Rumah sakit, SPBU serta jalan provinsi Solo-Sragen. 

3.2.2 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk 

Alih fungsi lahan berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk 

merupakan sebuah fenomena bertambah/berkurangnya jumlah penduduk dikarenakan factor kematian, 

kelahiran dan migrasi . Pertumbuhan penduduk selalu diikuti dengan perubahan berbagai aspek, 

diantaranya adalah sektor permukiman. Semakin tinggi pertumbuhan jumlah penduduk maka 

kebutuhan akan tempat tinggal juga akan semakin meningkat. Dalam kurun waktu 2014 – 2019 

penduduk Kecamatan Tasikmadu telah bertambah sebanyak 33.382 jiwa yang tersebar hampir merata 

di seluruh wilayah Kecamatan Tasikmadu. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kelurahan 

Ngijo dengan pertumbuhan sebesar 4.806 jiwa. Sedangkan untuk kelurahan dengan tingkat 

pertumbuhan penduduk terendah berada di Kelurahan Pandeyan dengan jumlah 2.376 jiwa.  

 Hasil interpretasi citra satelit geoeye menunjukkan bahwa mayoritas perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi di Kecamatan Tasikmadu diperuntukan sebagai tempat tinggal atau permukiman. 

Dari total luas perubahan penggunaan lahan sebesar 44,16 ha, 33,9 ha diperuntukan untuk 

permukiman. Sisanya sebesar 10,26 ha diperuntukan sebagai lahan industry dan belukar.   

3.2.1 Fasilitas Umum 

Keberadaan fasilitas social ekonomi menjadi unsur penting dalam kehidupan masyarakat. 

Semakin berkembang dan modern suatu wilayah akan diikuti dengan keberadaan berbagai jenis 

fasilitas umum penunjang didalamnya. Hal tersebut juga berlaku di Kecamatan Tasikmadu, seiring 

dengan pertambahan jumlah penduduk serta bertambah padatnya permukiman di Kecamatan 

Tasikmadu juga diikuti dengan pertumbuhan berbagai jenis fasilitas social ekonomi seperti sector 

kesehatan, Pendidikan, tempat ibadah dan perekonomian seperti yang tertera pada Tabel 4.6.  

 Jumlah fasilitas umum terbanyak dapat ditemukan di Kelurahan Papahan dengan total fasilitas 

umum berjumlah 55 objek. Hal ini terjadi karena dampak dari pertumbuhan dan kepadatan penduduk 

di Kelurahan Papahan yang menduduki peringkat tertinggi se Kecamatan Tasikmadu, yaitu sejumlah 

3310 jiwa/km. tingkat kepadatan penduduk yang tinggi tentu akan diikuti dengan berbagai macam 
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pembangunan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti bangunan, dan sarana prasarana. 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

a. Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tasikmadu terjadi di seluruh kelurahan, terutama 

Kelurahan Papahan dan Kelurahan Ngijo. Total perubahan penggunaan lahan yang terjadi di 

Kecamatan Tasikmadu seluas 44,07 ha. Jenis perubahan penggunaan lahan yang terjadi antara 

lain adalah sawah yang berubah menjadi permukiman sebesar 23,9 ha, belukar menjadi 

permukiman sebesar 8,35 ha, lahan kosong menjadi permukiman sebesar 1,68 ha, serta sawah 

yang berubah menjadi industri sebesar 8,4 ha.  

b. Faktor-faktor penyebab konversi penggunan lahan di Kecamatan Tasikmadu diantaranya 

desebabkan oleh beberapa aspek seperti kondisi topografi di Kecamatan Tasikmadu yang 

cenderung datar sehingga sangat mendukung jika dilakukan pembangunan, pertumbuhan 

fasilitas umum yang tersebar merata di setiap kelurahan, serta bertambahnya jumlah penduduk 

sebanyak 33.382 jiwa, yang mempengaruhi kepadatan penduduk sehingga menyebabkan 

kebutuhan akan pemukiman sangat tinggi. 

4.2 Saran 

a. Penelitian tentang perubahan penggunaan lahan selanjutnya diharapkan memakai citra foto 

satelit dengan resolusi yang lebih tinggi, sehingga hasil penelitian menjadi jauh lebih akurat.  

b. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menggunakan metode-metode statistik. 
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