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KESESUAIAN PREDIKSI PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2025 

DI KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP RENCANA POLA 

RUANG KABUPATEN SUKOHARJO 2011-2031 MENGGUNAKAN  

CA-MARKOV 

 
 

Abstrak  
 

Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan penduduk yang menyebabkan aktivitas 

penggunaan lahan hingga terjadi alih fungsi lahan juga meningkat. Alih fungsi lahan di 

Kabupaten Sukoharjo terdapat penyimpangan karena adanya ketidaksesuaian dengan 

Rencana Pola Ruang menimbulkan masalah pada penataan ruangnya. Prediksi 

penggunaan lahan dilakukan agar dapat mengawasi dan mengendalikan alih fungsi 

lahan agar tidak terjadi penyimpangan. Tujuan penelitian yaitu menganalisis perubahan 

penggunaan lahan tahun 2010-2020, memprediksi penggunaan lahan tahun 2025 serta 

menganilis kesesuaian prediksinya terhadap rencana pola ruang 2011-2031 Kabupaten 

Sukoharjo. Metode penelitian yaitu pengolahan citra dengan digitasi, observasi tidak 

langsung juga dilakukan untuk menguji akurasi, metode analisis yang digunakan yaitu 

Analisis Proses Keruangan dan Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa selama kurun waktu 2010-2020 penggunaan lahan yang meningkat yaitu lahan 

terbangun, sedangkan penggunaan lahan yang menurun yaitu lahan non terbangun serta 

perairan yang tidak berubah. Lahan sawah memiliki luas yang paling besar yaitu 

46,81%, permukiman 38,01%,  tegalan 10,45%, industri 1,50%, perkebunan 1,68%, 

perairan 0,89%  ha dan hutan 0,66%. Pada tahun 2025 penggunaan lahan di prediksi 

memiliki pola yang sama dengan tahun 2020 lahan sawah paling besar dan hutan yang 

terkecil. Penggunaan lahan yang menurun yaitu Lahan sawah dengan luas penurunan 

terbesar di Kecamatan Gatak, Hutan menurun di Kecamatan Weru, Perkebunan 

menurun di Kecamatan Polokarto. Sedangkan penggunaan lahan yang meningkat yaitu 

lahan permukiman yang peningkatannya banyak terjadi di bagian utara Kabupaten 

Sukoharjo karena berbatasan langsung dengan Kota Surakarta, lahan industri meningkat 

kecuali Kecamatan Weru yang tidak memiliki industri, Tegalan meningkat di bagian 

Selatan Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Perairan tidak berubah. Variabel yang paling 

mempengaruhi terhadap perubahan yaitu jalan selanjutnya variabel pusat kegiatan, 

kawasan strategis, sungai dan pusat kota. Tingkat kesesuaian prediksi penggunaan lahan 

tahun 2025 yaitu sebesar 78,48% sudah sesuai dengan arahan, 11,92% belum sesuai dan 

9,59% tidak sesuai. Hal ini diperlukan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk 

mewujudkan penataan ruang yang telah direncanakan. 

 

Kata Kunci: alih fungsi lahan, prediksi penggunaan lahan, kesesuaian rencana pola 

ruang 
 

Abstract 
 

Sukoharjo Regency is experiencing population growth which causes land use activities 

so that land conversion occurs also increases. The land use change in Sukoharjo 

Regency has deviations due to incompatibility with the Spatial Pattern Plan which 

causes problems in spatial planning. Land use predictions are carried out in order to 

monitor and control land use changes so that there are no deviations. The research 
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objectives are to analyze land use changes in 2010-2020, predict land use in 2025 and 

analyze the suitability of the predictions against the 2011-2031 spatial pattern plan in 

Sukoharjo Regency. The research method is image processing by digitizing, indirect 

observation is also carried out to test accuracy, the analytical method used is Spatial 

Process Analysis and Quantitative Descriptive. The results showed that during the 

period 2010-2020 the increased land use was built-up land, while the decreased land use 

was non-built land and unchanged waters. Rice fields have the largest area, namely 

46.81%, settlements 38.01%, fields 10.45%, industry 1.50%, plantations 1.68%, waters 

0.89% ha and forest 0.66%. In 2025 land use is predicted to have the same pattern as in 

2020 the largest rice fields and the smallest forests. The decreasing land use is paddy 

fields with the largest area of decline in Gatak sub-district, declining forest in Weru sub-

district, plantations declining in Polokarto sub-district. Meanwhile, land use increased, 

namely residential land, which increased a lot in the northern part of Sukoharjo Regency 

because it was directly adjacent to Surakarta City, industrial land increased except for 

Weru District which did not have industry, dry fields increased in the southern part of 

Sukoharjo Regency, while the waters did not change. The variables that most influence 

the change are roads, then the activity center variable, strategic area, river and city 

center. The level of suitability of land use predictions in 2025, which is 78.48% is in 

accordance with the direction, 11.92% is not appropriate and 9.59% is not suitable. This 

requires cooperation from all levels of society to realize the spatial planning that has 

been planned 

 

Keyword : keyword: land use change, land use prediction, suitability, space pattern 

plan 

 

1. PENDAHULUAN  

Penggunaan lahan merupakan salah bentuk dari kegiatan manusia dalam 

memanfaatkan lahan yang terdapat di atas permukaan bumi yang memiliki sifat dapat 

berubah-ubah dan bermanfaat sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup baik material 

hingga spiritual. (Arsyad, 1989). Pertambahan penduduk karena faktor alami dan 

migrasi juga menyebabkan peningkatan penggunaan lahan, dengan semakin 

bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan lahan sebagai tempat kegiatan 

masyarakat semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi pada 

bentuk perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yaitu berubahnya 

fungsi lahan dari satu sisi fungsi ke fungsi lainnya dalam kurun waktu yang berbeda. 

Jumlah penduduk yang meningkat dapat mempengaruhi kebutuhan akan papan dan 

mengarah pada pembukaan lahan baru yang akan digunakan sebagai tempat untuk 

mendukung mata pencaharian penduduk.  

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah penyangga (hinterland) di 

kawasan Subosukawonosraten yang strategis terletak di persimpangan Jogja-Solo-

Semarang. Kabupaten Sukoharjo menjadi kabupaten dengan pertumbuhan peduduk 
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tercepat di kawasan Subosukawonosraten yaitu sebesar 1,19%. Selain pertambahan 

penduduk yang meningkat dari 832.094 jiwa pada tahun 2011 menjadi 891.192 jiwa 

pada tahun 2019, kepadatan penduduk Kabupaten Sukoharjo juga mengalami 

peningkatan  yang tertinggi yaitu 1.824 jiwa/km
2
 pada tahun 2019 dari yang semula 

1.783 jiwa/km
2
 pada tahun 2019 karena luasnya paling kecil dibandingkan dengan 

hinterland lainnya. Kondisi tersebut disebabkan karena letak Kabupaten Sukoharjo 

yang paling dekat dengan pusat Kota Surakarta. Selain itu juga dipengaruhi banyaknya 

industri yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo dan terus mengalami peningkatan 

jumlahnya pada tahun 2011  sebanyak 16.785 menjadi 17.388 di tahun 2020 (BPS 

Kabupaten Sukoharjo, 2020). 

Banyaknya industri menjadi daya tarik bagi Kabupaten Sukoharjo karena 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk dari dalam maupun luar Kabupaten 

Sukoharjo, sehingga memicu bertambahnya penduduk. Untuk menunjang setiap 

kebutuhan penduduk dibutuhkan fasilitas sebagai pendukungnya, tentunya 

membutuhkan lahan untuk dilakukan pembangunan. Pembangunan tersebut 

mennyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo yang 

umumnya terjadi dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun seperti lahan 

permukiman atau lahan industri. 

Alih fungsi lahan yang didorong oleh pertumbuhan penduduk maupun ekonomi 

dan didasarkan pada kepentingan pribadi tanpa memerhatikan kesesuaian peruntukkan 

lahan akan menimbulkan masalah berupa tidak sesuainya antara pembangunan dengan 

perencanaan. Salah satu contoh perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian 

menjadi lahan terbangun yang tidak sesuai terhadap perencanaan di Kabupaten 

Sukoharjo yaitu sebuah gedung pemerintahan yang dibangun di lahan hijau 

(pertanian). Pembangunan tersebut menjadi permasalahan di Kabupaten Sukoharjo 

karena menyimpang dari penataan ruang di Kabupaten Sukoharjo (Cahyono dikutip 

dari Sorot Sukoharjo.com, 2017). Selain itu pembangunan tersebut berpengaruh pada 

keberadaan lahan pertanian yang semakin berkurang dan menyebabkan produktivitas 

padi juga menurun sehingga dapat mengancam ketahanan pangan di Kabupaten 

Sukoharjo. Seperti diketahui ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo menjadi 

perhatian pemerintah karena Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu lumbung padi 

nasional sesuai dengan visi misi Kementrian Pertanian 2015-2019. Kabupaten 
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Sukoharjo juga termasuk dalam Wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B), menurut UU No 41 Tahun 2009 LP2B yaitu bidang lahan pertanian yang 

ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan 

pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sehingga 

lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo perlu dijaga karena sebagai penyokong 

kebutuhan pangan (Sadali, 2018).  

Pengawasan dan pengendalian terhadap perubahan penggunaan lahan diperlukan 

guna mengetahui kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan keadaan yang 

ada di lapangan agar dapat dilakukan untuk penyelerasan keadaan di lapangan dengan 

rencana dimasa yang akan datang dapat dilakukan dengan pemodelan menggunakan 

sistem informasi geografis. Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan penginderaan 

jauh merupakan teknik untuk memperoleh informasi melalui analisis data yang 

didapatkan dari hasil rekaman satelit terhadap objek daerah atau fenomena di 

permukaan bumi. SIG dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam mengawasi 

penggunaan lahan salah satunya dengan melalui pemodelan prediksi penggunaan 

lahan.  

Cellular Automata- markov chain merupakan salah satu metode yang digunakan 

untuk pemodelan prediksi penggunaan lahan secara dinamis berdasarkan prinsip sel 

tetangga terdekat (ketetanggaan) dan mengandalkan aturan sederhana, dan berkembang 

hanya sesuai aturan tersebut seiring waktu (Wardani,dkk 2016). Menurut Dimiyati 

(1992) Markov Chains ialah model yang menggunakan data di tahun yang lalu untuk 

memodelkan pada tahun yang akan datang sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang maka memunculkan ide untuk melakukan 

penelitian ini dengan judul “Kesesuaian Prediksi Penggunaan Lahan Tahun 2025 di 

Kabupaten Sukoharjo Terhadap Rencana Pola Ruang Kabupaten Sukoharjo 2011-2031 

Menggunakan CA-Markov” yang bertujuan untuk menganalisis perubahan 

penggunaan lahan tahun 2010-2020, memprediksi penggunaan lahan dengan Variabel 

pendorong, serta menganalisis kesesuaiannya terhadap rencana pola ruang di 

Kabupaten Sukoharjo 2011-2031  
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2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode Pengolahan Citra  mencakup interpretasi citra 

secara visual dan digitasi on screen yang bertujuan untuk mengklasifikasikan 

penggunaan lahan. Penelitian ini juga menggunakan metode Observasi tidak langsung 

dengan mengamati data-data yang menjadi sampel penelitian melalui Street View di 

Google Earth Pro untuk menguji pengggunaan lahan dari interpretasi dan digitasi yang 

masih ragu kebenarannya. 

Obyek penelitian ini yaitu penggunaan lahan tahun 2010, 2015 dan 2020 di 

seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang meliputi lahan sawah, lahan permukiman, 

Industri, lahan tegalan, lahan perkebunan, perairan dan lahan hutan yang diperoleh 

melalui citra landsat. 

Penentuan jumlah sampel menggunakan metode Sistematic random sampling 

berjumlah 36 sampel (Formula Anderson) yang dibagi secara sistematis pada setiap 

penggunaan lahan. Persebaran titik sampel diperoleh dengan metode purposive 

sampling dengan pertimbangan hasil interpretasi dan digitasi penggunaan lahan yang 

masih ragu kebenarannya. Teknik pengolahan data terbagi menjadi tahap pra 

pengolahan citra dan tahap pengolahan data.  

Analisis perubahan penggunaan lahan dan prediksinya menggunakan Analisis 

Proses Keruangan (Spatial Process Analysis) untuk menjelaskan perubahan 

penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011, 2015, 2020 dan prediksi 

perubahannya pada tahun 2025. Sedangkan Kesesuaian prediksi penggunaan lahan 

terhadap Rencana Pola Ruang dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengklasifikasian penggunaan lahan ini menggunakan pedoman standar SNI tahun 

2010 skala 1: 250.000 yang telah dimodifikasi sesuai dengan keadaan wilayah 

Kabupaten Sukoharjo. Adapun Persebaran   jenis penggunaan lahan di Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2010, 2015 dan 2020 berdasarkan hasil pengklasifikasian dapat dilihat 

pada Tabel 1 

Tabel 1. Penggunaan Lahan tahun 2010,2015 dan 2020 di Kabupaten Sukoharjo 

Penggunaan 

Lahan 

2010 2015 2020 

Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % 

Hutan 320,53 0,69 320,53 0,69 308,56 0,66 



6  

Industri 365,59 0,78 526,69 1,13 699,04 1,50 

Perairan 415,00 0,89 415,00 0,89 415,00 0,89 

Perkebunan 789,30 1,69 789,30 1,69 783,90 1,68 

Permukiman 16102,98 34,51 16638,75 35,65 17738,73 38,01 

Sawah 23950,06 51,32 23155,94 49,62 21842,26 46,81 

Tegalan 4722,55 10,12 4819,79 10,33 4878,52 10,45 

Jumlah  46666 100 46666 100 46666 100 

Sumber: Pengolahan Data, 2021 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Sukoharjo pada umumnya 

didominasi oleh lahan sawah. Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 

2010 di dominasi oleh lahan sawah dengan persentase luas lahan 51,32%  dari luas 

Kabupaten Sukoharjo. Selain lahan sawah penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo 

juga terdiri dari lahan permukiman dengan sebesar 34,51%, Tegalan sebesar 10,2%, 

Perkebunan sebesar 1,69%, Hutan sebesar 0,69%, Perairan sebesar 0,89% dan Industri 

sebesar 0,78%.  

Persebaran penggunaan lahan tahun 2010 di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat 

pada gambar 2 menunjukkan persebaran penggunaan lahan Kabupaten Sukoharjo pada 

tahun 2010, lahan sawah mendominasi Kabupaten Sukoharjo karena di setiap 

kecamatan memiliki lahan sawah yang cukup luas. Selain Lahan sawah terdapat Lahan 

Tegalan, Perkebunan dan hutan. Tegalan tersebar di beberapa kecamatan seperti 

Kecamatan Polokarto Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru, 

lahan Perkebunan yaitu kebun karet hanya terdapat di Kecamatan Polokarto, 

sedangakan lahan Hutan hanya tersebar di Kecamatan Bulu. Lahan terbangun yang 

diklasifikasian pada penelitian ini terdiri dari Lahan Industri dan Lahan Permukiman, 

Lahan Permukiman tersebar di seluruh Kecamatan, sedangkan Lahan Industri tersebar 

di Kecamatan Kartasura Baki, Grogol dan Sukoharjo. Lahan Perairan di Kabupaten 

Sukoharjo di identifikasikan dengan keberadaan sungai Besar bengawan solo dan 

waduk mulur. 
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Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan tahun 2010 Kabupaten Sukoharjo (Penulis,2021) 

Penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 pada tabel 1 memiliki 

perbedaan dari segi luas masing-masing penggunaan lahan dengan tahun 2010. Secara 

berurutan penggunaan lahan tahun 2015 mulai dari yang paling dominan yaitu masih 

berupa lahan sawah sebesar 49.62% dari total wilayah Kabupaten Sukoharjo yang 

terdiri dari lahan Permukiman sebesar 35,65%, Tegalan sebesar  10,33%, Perkebunan 

sebesar  1,69%, Indsutri sebesar  1,13%, Hutan sebesar  0,69 %, dan Perairan sebesar  

0,9 %. Dengan demikian pada tahun 2015 masih terlihat bahwa lahan sawah masih 

mendominasi wilayah Kabupaten Sukoharjo. Gambar 2. merupakan persebaran 

penggunaan lahan tahun 2015 di Kabupaten Sukoharjo 
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Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan tahun 2015 Kabupaten Sukoharjo (Penulis,2021) 

Persebaran penggunaan lahan pada tahun 2015 di Kabupaten Sukoharjo diketahui 

terjadi peningkatan beberapa penggunaan lahan seperti lahan pemukiman yang terjadi di 

Kecamatan Kartasura, Baki, Grogol, Sukoharjo, Tawangsari dan Bulu. Lahan Industri di 

Kecamatan Kartasura, Baki, Grogol dan Sukoharjo juga meningkat. Selain kedua 

penggunaan lahan tersebut lahan Tegalan juga mengalami penambahan di Kecamatan 

Bendosari dan Kecamatan Kartasura. Sedangkan penggunaan lahan lainnya seperti 

lahan hutan, lahan sawah dan lahan perkebunan mengalami penurunan luas. Namun 

untuk perairan masih tetap sama sebaran dan luasannya. 

Penggunaan lahan pada tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo memiliki perbedaan 

yang cukup jauh dibandingkan pada tahun 2010 dan 2015. Namun masih memiliki 

persamaan karena lahan sawah masih mendominassi sebesar 46,81% dari total luas 

Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya lahan permukiman juga merupakan lahan yang 

masih sama terluas nomor dua yaitu sebesar 38,01%, Tegalan sebesar 10,45%, 

Perkebunan sebesar 1,68%, Industri sebesar 1,50%, Hutan sebesar 0,66% dan Perairan 

sebesar 0,89%. Berdasarkan tabel dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo dalam rentang waktu 2010 hingga 2020 di 

dominasi oleh penggunaan lahan sawah. Persebaran penggunaan lahan tahun 2020 

disajikan dalam gambar 3 
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Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan tahun 2020 Kabupaten Sukoharjo (Penulis,2021) 

Gambar 3. yang menunjukkan persebaran penggunaan lahan Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2020 ini menunjukkan bahwa pola peningkatan penggunaan lahan 

masih sama dengan pola peningkatan pada tahun 2015 yaitu lahan pemukiman , lahan 

industri dan lahan industri yang banyak terjadi di Kecamatan Bendosari, sedangkan 

untuk lahan sawah, lahan hutan dan lahan perkebunan semakin berkurang.  

Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo antara penggunaan lahan 

tahun 2010 dan penggunaan lahan tahun 2015 diketahui bahwa penggunaan lahan lahan 

di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu lima tahun mengalami perubahan dari 

penggunaan satu ke penggunaan lainnya yaitu seluas 940,54 ha atau 2,01%. Perubahan 

yang paling besar terjadi yaitu penggunaan lahan permukiman seluas 574,28 ha atau 

sebesar 1,22% dikarenakan adanya penambahan luasan penggunaan dari lahan sawah 

dan Tegalan menjadi pemukiman sebesar 1,07% dan 0,15%. Penggunaan lahan yang 

mengalami perubahan paling kecil yaitu perubahan tegalan menjadi sawah yaitu seluas 

14,78 ha atau 0,031%, namun penggunaan lahan sawah juga mengalami pengurangan 

menjadi lahan tegalan seluas 182,31 ha atau 0,39%. Sedangkan penggunaan lahan 

Industri mengalami peningkatan karena perubahan dari lahan Permukiman 39,97 ha 

atau 0,085% dan dari lahan sawah seluas 129,2 ha atau 0,27%.  

Perubahan penggunaan lahan tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa perubahan 
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penggunaan lahan 2015-2020 di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan perubahan 2010-2015 sebesar 2,01% menjadi 3,97%. Pada 

perubahan 2015-2020 terdapat perubahan penggunaan lahan Hutan yang menurun 

menjadi penggunaan lahan pemukiman 9,32 ha  dan tegalan 2,52 ha. Penggunaan lahan 

Permukiman masih menjadi penggunaan lahan yang mengalami perubahan paling besar 

diantara lainnya yaitu seluas 1.120,88 ha, karena penambahan dari lahan Hutan 0,019% 

, Perkebunan seluas 1,1 ha atau 0,0023%, Sawah seluas 791,54 ha atau 1,96% dan 

Tegalan seluas 318,93 ha atau 0,68%. Penggunaan lahan tegalan mengalami perubahan 

dari lahan Hutan 0,0053%, penambahan dari Perkebunan 4,5 ha atau 0,0096%, Sawah 

460,19 ha atau 0,98%. Sedangkan penggunaan lahan Industri mengalami peningkatan 

dari lahan Permukiman seluas 35,92 ha atau 0,076% dan sawah seluas 141,75 ha atau 

0,303%.  

Pemodelan transisi perubahan penggunaan lahan dengan variabel menggunakan 

metode MLP, metode ini dapat memodelkan seluruh transisi sekaligus. Variabel 

pendorong yang digunakan yaitu jarak terhadap Jalan, Jarak terhadap pusat kota, jarak 

terhadap pusat kegiatan, jarak terhadap sungai dan jarak terhadap kawasan strategis 

yang diolah menggunakan euclidiean distance pada ArcGis. Gambar 4 berikut 

merupakan  

  
a. Peta Jarak dari Kawasan Strategis Kabupaten Sukoharjo b. Peta Jarak dari Sungai Kabupaten Sukoharjo 
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c. Peta Jarak dari Jalan Kabupaten Sukoharjo d. Peta Jarak dari pusat kota Kabupaten Sukoharjo 

 
e. Peta Jarak dari Pusat Kota 

Gambar 4. Peta Euclidean Distance Variabel Pendorong Perubahan 

Penggunaan lahan (Penulis, 2021) 

Pemilihan variabel pendorong ditentukan atas pertimbangan kondisi daerah 

penelitian. Hasil pengolahan Euclidean Distance untuk setiap variabel kemudian 

dilakukan pengujian Cramer’s V untuk melihat besarnya pengaruh variabel terhadap 

perubahan penggunaan lahan. Hasil dari uji cramer dapat dilihat pada tabel 2 

Tabel 2. Nilai Uji Cramer’s V Variabel Pendorong Perubahan Penggunaan Lahan 

Penggunaan Lahan  
Variabel  

Jalan Pusat Kota  Sungai Pusat Kegiatan  Kws Strategis 

Tegalan 0,1638 0,2028 0,189 0,2304 0,1024 

Permukiman 0,3113 0,1264 0,1354 0,2016 0,0854 

Sawah 0,1579 0,1216 0,2407 0,1851 0,064 

industri 0,1345 0,0687 0,1079 0,0703 0,0779 

perkebunan 0,0742 0,1639 0,1415 0,0605 0,0674 

Hutan  0,3841 0,0995 0,1825 0,043 0,3699 

Perairan  0,0225 0,0695 0,2417 0,0315 0,0356 

Overall Cramer's V 0,2045 0,1292 0,1859 0,1306 0,165 

Sumber : Pengolahan Data, 2021 

Sebelum melakukan proses prediksi tahun 2025 diperlukan validasi yang 

bertujuan  untuk mengetahui apakah pemodelan sudah layak. Validasi dilakukan dengan 

membandingkan hasil pemodelan prediksi tahun 2020 dengan peta penggunaan lahan 

eksisting tahun 2020. Gambar 5 merupakan hasil dari validasi prediksi perubahan 

penggunaan pada idrisi selva  
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Gambar 5. Hasil Uji Validasi Kappa (Penulis, 2021) 

Hasil dari uji validasi adalah nilai kappa sebesar 0,95 atau 95% yang artinya 

pemodelan yang dilakukan untuk prediksi berikutnya sudah layak secara substansial, 

berdasarkan uji validasi yang sudah memenuhi ketentuan maka dapat dilakukan 

pemodelan prediksi untuk tahun 2025. Hasil dari pemodelan prediksi tahun 2025 

disajikan dalam tabel 3 

Tabel 3. Prediksi Penggunaan Lahan tahun 2025 Kabupaten Sukoharjo 

Penggunaan 

Lahan 

2010 2015 2020 2025 

Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % 

Hutan 320,53 0,69 320,53 0,69 308,56 0,66 308,29 0,66 

Industri 365,59 0,78 526,69 1,13 699,04 1,5 891,26 1,91 

Perairan 415 0,89 415 0,89 415 0,89 415 0,89 

Perkebunan 789,3 1,69 789,3 1,69 783,9 1,68 770,89 1,65 

Permukiman 16102,98 34,51 16638,75 35,65 17738,73 38,01 18784,71 40,25 

Sawah 23950,06 51,32 23155,94 49,62 21842,26 46,81 20515,13 43,96 

Tegalan 4722,55 10,12 4819,79 10,33 4878,52 10,45 4980,72 10,67 

Jumlah  46666 100 46666 100 46666 100 46666 100 

Sumber: Pengolahan data, 2021 

Tabel 3 menunjukkan bahwa lahan sawah diperkirakan masih menjadi lahan 

terluas sedangkan lahan hutan menjadi lahan paling kecil. Sebaran penggunaan lahan di 

setiap Kecamatan terlihat masih sama seperti tahun 2020. Pola Perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi pada tahun 2020-2025 memiliki persamaan dalam pola perubahan 

dengan perubahan penggunaan lahan tahun 2010-2020. Terdapat penggunaan lahan 

yang sama mengalami peningkatan dan penurunan luas seperti lahan permukiman, lahan 

industri dan lahan tegalan yang mengalami peningkatan karena bertambahnya luas, 

disisi lain terdapat penggunaan lahan hutan, lahan perkebunan dan lahan sawah 
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mengalami penurunan luasnya, serta terdapat perairan yang masih sama tanpa berubah 

fungsi.  Persebaran prediksi penggunaan lahan tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 6 

 
Gambar 6 Peta Prediksi Penggunaan Lahan tahun 2025 Kabupaten 

Sukoharjo (Penulis,2021) 

Berdasarkan hasil uji Cramer’s pada semua variabel didapatkan nilai diatas 0,1 

yang berarti bahwa setiap variabel memiliki pengaruh pada perubahan penggunaan 

lahan dan dapat dimasukkan ke dalam model prediksi penggunaan lahan. Adapun 

variabel yang memiliki Overall V dan berpengaruh terbesar yaitu jarak terhadap Jalan, 

hal ini dikarenakan Jalan memiliki persebaran yang merata dan mampu menjangkau 

hampir di semua wilayah. Jalan dapat mempengaruhi perubahan penggunaan lahan 

karena memiliki manfaat yang sangat penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, 

dan lingkungan (Ulya, 2020).  

Variabel pusat kegiatan menjadi yang berpengaruh kedua terhadap penggunaan 

lahan. Pusat kegiatan yang dimaksud yaitu sarana prasarana pada pusat pendidikan, 

pusat kesehatan, pusat wisata dan pusat ekonomi. Ketersediaan sarana prasarana mampu 

membuat penduduk ataupun kelompok untuk melakukan pembangunan di sekitar 

kawasan pusat kegiatan hal ini dikarenakan dapat memudahkan kegiatan mereka 

sehingga berjalan dengan aman, lancar dan nyaman (Putra, 2018).  

Variabel berpengaruh ketiga yaitu jarak terhadap kawasan strategis. Kawasan 

strategis merupakan kawasan yang penataan ruangnya diutamakan karena memiliki 
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pengaruh terhadap kedaulatan negara pertahanan, keamanan serta pertumbuhan 

ekonomi. Kawasan strategis di kawasan Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi empat 

kawasan di antaranya kawasan agropolitan, kawasan perkotaan, kawasan perbatasan dan 

kawasan industri.  

Variabel berpengaruh keempat adalah sungai, sungai dipilih menjadi variabel 

berpengaruh karena kondisi Kabupaten Sukoharjo yang dilewati oleh sungai besar 

Bengawan Solo. Sungai dapat mempengaruhi perubahan penggunaan lahan karena 

memiliki manfaat diantaranya menjadi sumber air bersih, budidaya ikan, drainase dan 

yang paling utama yaitu sebagai pengairan untuk lahan sawah karena sawah di 

Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam mengolah sawah irigasi di mana sumber airnya 

berasal dari sungai.  

Variabel Jarak ke pusat kota menjadi variabel yang berpengaruh kelima yang 

artinya variabel yang memiliki pengaruh paling kecil diantara variabel lainnya. Akan 

tetapi variabel ini paling mempengaruhi terhadap lahan permukiman sebab terdapat 

prasarana umum yang memadai selain itu  pusat kota juga menawarkan banyak peluang 

kerja, namun dilihat dari tutupan lahan di Kabupaten Sukoharjo yang didominasi oleh 

lahan sawah sehingga pembangunan masih tertarik ke arah luar menjauhi pusat kota, 

sehingga pengaruh variabel ini terhitung cukup kecil untuk perubahan penggunaan 

lahan. 

Analisis kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan prediksi tahun 2025 terhadap 

pola ruang di Kabupaten Sukoharjo dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap 

implementasi rencana tata ruang yang telah dibuat. Terdapat tiga kategori kesesuaian 

diantaranya kategori Sesuai, Belum sesuai dan Tidak sesuai. Tingkat kesesuaian 

penggunaan lahan terhadap Rencana pola ruang dapat dilihat pada tabel 4  

Tabel 4. Kesesuaian Prediksi Penggunaan lahan tahun 2025 terhadap Rencana Pola 

Ruang 2011-2031 Kabupaten Sukoharjo 

Penggunaan 

Lahan 

Sesuai  Belum Sesuai Tidak Sesuai  

Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % 

Hutan 239,96 0,51 2,97 0,01 65,36 0,14 

Industri 471,78 1,01     419,48 0,90 

Perairan 369,19 0,79     45,81 0,10 

Perkebunan 762,97 1,63 7,92 0,02   
 

Permukiman 15364,776 32,92 326,50 0,70 3093,44 6,63 

Sawah 15649,823 33,54 4265,01 9,14 600,30 1,29 

Tegalan 3767,25 8,07 961,11 2,06 252,36 0,54 

Jumlah 36625,75 78,48 5563,51 11,92 4476,75 9,59 
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Sumber: Pengolahan data, 2021 

Kesesuaian prediksi penggunaan lahan tahun 2025 menunjukkan angka tingkat 

kesesuaian yang tinggi yaitu 78,48% sedangkan sebesar 11,92% belum sesuai dan 

sebesar 9,59% tidak sesuai. Kategori sesuai memiliki luas yang paling besar artinya 

sebagian besar penggunaan lahannya telah sesuai arahan fungsi kawasan yang 

ditetapkan dalam rencana pola ruang Kabupaten Sukoharjo. Penggunaan lahan yang 

sudah sesuai terbesar yaitu itu lahan sawah sebesar 33,54% dari luas Kabupaten 

Sukoharjo. Karena luas lahan sawah merupakan yang paling mendominasi di Kabupaten 

Sukoharjo. Hal ini menandakan bahwa lahan sawah pada tahun 2025 sebagian besar 

sudah berada di peruntukan pertanian.  

Kesesuaian Pada kategori belum sesuai ditandai dengan penggunaan lahan yang 

belum terwujud pengolahannya terhadap rencana namun penggunaan lahan pada tahun 

berikutnya dapat berubah fungsi sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan lahan yang 

belum sesuai terjadi akibat perbedaan acuan dalam pembuatan peta menghasilkan 

ketelitian yang berbeda, akan berpengaruh pada letak, luasan dan bentuk objek sehingga 

pada saat dilakukannnya penelitian, beberapa daerah yang telah direncanakan untuk 

fungsi tertentu belum terwujud sebagaimana mestinya (Soma, 2021). Penelitian 

menggunakan peta Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031, sedangkan data 

Penggunaan Lahan yang digunakan tahun 2025. Jadi penelitian yang dilakukan bukan di 

akhir masa berlakunya Rencana Tata Ruang yang digunakan, oleh sebab itu wajar jika 

diperoleh penggunaan lahan yang belum sesuai pada penelitian ini.  

Tingginya tingkat sesuai penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang perlu 

diperhatikan juga karena masih terdapat 9,19% yang tidak sesuai dengan arahan 

pemanfaatan. Penggunaan lahan permukiman menjadi penggunaan lahan yang tidak 

sesuai terluas di antara penggunaan lahan lainnya. Ketidaksesuaian permukiman  yang 

paling besar terjadi pada kawasan pertanian yang menandakan kawasan permukiman 

dibangun pada zona hijau hal ini termasuk penyimpangan dalam pemanfaatan lahan 

karena lahan pertanian menjadi lahan prioritas karena Kabupaten Sukoharjo merupakan 

wilayah dengan LP2b dimana ketahanan pangannya yang paling utama berasal dari 

lahan pertanian. Adanya lahan permukiman di kawasan pertanian tentunya akan 

mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo yang menurun 

produktivitasnya karena luas lahan pertanian yang berkurang. Penurunan luas lahan 
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pertanian juga dibarengi dengan tingginya lahan industri yang berada di kawasan 

pertanian, lahan industri juga mempunyai dampak selain menurunkan luas lahan 

pertanian juga dapat mempengaruhi lingkungan alam, adanya limbah industri dapat 

menurunkan kualitas lingkungan dan berdampak pada produktivitas pertanian. Lahan 

pemukiman juga tidak sesuai dengan arahan karena berada di kawasan perlindungan 

setempat. Kawasan perlindungan setempat yaitu kawasan sempadan Sungai hal ini 

berarti masih banyak pemukiman yang dibangun di kawasan sempadan sungai sehingga 

merupakan tindakan penyimpangan penggunaan lahan karena kawasan sempadan 

Sungai termasuk kawasan lindung sehingga ada larangan untuk mendirikan bangunan 

guna kelestarian sungai. Sungai memiliki manfaat bagi kehidupan namun dengan 

adanya persebaran bangunan di daerah aliran sungai dapat menurunkan kualitas sungai 

karena masyarakat yang bertempat di bantaran sungai biasanya membuang sampah 

maupun limbah rumah tangga langsung ke Sungai.  

Ketidaksesuaian penggunaan lahan di kawasan di Kabupaten Sukoharjo terjadi 

karena beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman 

masyarakat dan swasta dalam memanfaatkan lahan yang tertuang dalam tata ruang. 

Selain dari masyarakat pemerintah dalam hal ini pelaku kebijakan juga sangat 

berpengaruh terhadap jalannya aturan tata ruang yang telah dibuat. Pemerintah kurang 

melakukan sosialisasi mengenai pentingnya aturan tata ruang, selain itu lemahnya 

penegakan hukum masih menjadi pendorong terjadinya penyimpangan karena dianggap 

masih terbang pilih dengan kata lain tidak ada penegakan hukum terhadap masyarakat 

atau swasta tertentu sehingga tetap melakukan pembangunan atau usaha yang di 

kawasan Terlarang. 

Penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tindakan yang 

harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Masyarakat 

diharapkan memiliki pemahaman dan kesadaran yang tinggi untuk berperan serta dalam 

pemanfaatan lahan sehingga sesuai dengan rtrw , hal ini bisa dilakukan dari pemerintah 

dengan turut melibatkan dan meningkatkan kesadaran atau pengetahuan masyarakat 

tentang penggunaan dan pemanfaatan yaitu melakukan sosialisasi kepada seluruh 

lapisan masyarakat dengan menempatkan informasi RTRW di tempat strategis dengan 

harapan masyarakat mengetahui rencana penggunaan suatu kawasan. Melakukan 

penegakan hukum yang kuat dengan membentuk sebuah lembaga pengawasan. 
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Kesesuaian prediksi penggunaan lahan terhadap Rencana Pola Ruang dapat dilihat pada 

gambar 7 

 
Gambar 7. Peta Kesesuaian Prediksi Penggunaan lahan tahun 2025 terhadap Rencana Pola 

Ruang 2011-2031 Kabupaten Sukoharjo (Penulis,2021) 

 

 

4. PENUTUP  

Selama kurun waktu 10 tahun antara 2010 hingga 2020 penggunaan lahan di Kabupaten 

Sukoharjo mengalami perubahan karena adanya peningkatan yaitu lahan pemukiman, 

industri dan tegalan, sedangkan penggunaan lahan, selain itu juga terdapat yang 

menurun yaitu lahan sawah, perkebunan dan hutan serta perairan yang tidak mengalami 

perubahan. Pada Tahun 2020 Lahan sawah memiliki luas yang paling besar yaitu 

23.155,97 ha, permukiman 17.738,74 h,a tegalan 4.878,52 ha, industri 699,04 ha, 

perkebunan 783,9 ha, perairan 415 ha dan hutan 308,6 ha.  

Pada tahun 2025 penggunaan lahan di prediksi masih memiliki pola yang sama 

dengan tahun 2020 lahan sawah paling besar yaitu 20.515,3 ha, permukiman 18.784,71 

ha, tegalan 4980,7 ha, industri 891,26 ha, perkebunan 778,89 ha, perairan 415 ha dan 

hutan 308,29 ha, Variabel pendorong yang paling mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan yaitu jarak terhadap jalan karena memiliki daya Tarik bagi 

masyarakat karena manfaatnya sebagai aksesibilitas sangat penting. Selain itu terdapat 

Variabel lain yaitu Pusat kegiatan, Kawasan Strategis, sungai dan pusat kota. 

Tingkat kesesuaian prediksi penggunaan lahan tahun 2025 yaitu sebesar 78,48% 

sudah sesuai, 11,92% belum sesuai dan 9,59% tidak sesuai. Hal ini perlu menjadi 
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perhatian bagi pemerintah untuk menghindari ketidaksesuaian penggunaan bahan, 

diperlukan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan penataan 

ruang yang telah direncanakan 

Perlu adanya tindakan mengawasi dan mengendalikan aktivitas dalam 

memanfaatkan lahan , melakukan penyuluhan mengenai pentingnya Rencana Pola 

Ruang kepada masyarakat dan penegakan hukum yang kuat bagi pelaku penyimpangan. 

Diperlukan data perubahan penggunaan lahan dengan interval waktu yang panjang 

agar hasil penelitian dapat terlihat dengan signifikan. Pemilihan citra yang beresolusi 

tinggi juga dibutuhkan untuk menghasilkan penelitian yang akurat. 
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