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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2020), Indonesia setiap tahunnya 

mengalami perubahan jumlah penduduk yang grafiknya cenderung mengalami 

kenaikan. Pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh tingginya angka kelahiran 

serta migrasi atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Jumlah 

penduduk yang setiap tahunnya terus meningkat ini menyebabkan kebutuhan juga 

meningkat. Khususnya dalam hal kebutuhan akan pemenuhan fasilitas sarana dan 

prasarana penunjang aktifitas sehari-hari.  

 Badan Pusat Statistik Indonesia (2020) juga menjelaskan bahwa 

pertambahan jumlah penduduk di kota-kota di Indonesia ini mendorong 

meningkatnya kehidupan sosial dan ekonomi yang selanjutnya menyababkan 

kenaikan kebutuhan akan lahan. Lahan sendiri merupaka  seuatu yang penting 

dalam kehidupan manusia baik itu sebagai ruang atau sumber daya karena sebagian 

besar aktivitas kehidupan manusia bergantung pada lahan. Kebutuhan lahan 

wilayah perkotaan terutama berhubungan dengan perluasan ruang kota untuk 

digunakan sebagai sarana dan prasarana seperti perumahan, taman kota, jaringan 

air bersih, lapangan olahraga dll. 

 Lahan di suatu wilayah atau perkotaan yang sangat terbatas untuk 

mencukupi kebubutuhan aktivitas manusia menyebabkan kenaikan harga lahan 

yang selanjutnya mendorong spekulasi tanah sehingga menyebabkan pola 

penggunaan lahn yang kurang efisian di daerah perkotaan. Pola penggunaan lahan 

yang kurang efisien ini akan menyebabkan munculnya beberapa permasalahan 

yaitu menurunkan kualitas lingkungan kota dan menurunkan kualitas dan kuantitas 

air terutama air tanah (Ardeasari, 2020). 

 Salah satu penyebab cepatnya perubahan penggunaan lahan adalah 

perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk tidak hanya disebabkan 

oleh fertilitas dan mortalitas, namun juga dapat disebabkan oleh mobilitas 

penduduk. Mobilitas penduduk adatu perpindahan penduduk umumnya terjadi dari 

desa ke kota. Hal ini disebabkan oleh kuatnnya daya tarik yang berasal dari kota 
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dan kuatnya daya dorong yang berasal dari desa (Bachtiar, 2007). Penduduk yang 

melakukan mobilitas ke kota menganggap kota memiliki layanan sarana dan 

prasarana public yang lengkap sehingga dapat menunjang kehidupan sehari-hari. 

Perpindahan yang tak terkontrol ini dapat menyebabkan padatnya wilayah 

perkotaan dan akhirnya kota tersebut tidak dapat lagi menampung jumlah 

penduduk. Akhirnya apabila kota tidak dapat lagi menampung, alternative yang 

dapat dilakukan adalah tinggal di wilayah pinggiran kota, disinilah umumnya 

perubahan penggunaan lahan terjadi. Philip M. Hauser (1985) berpendapat bahwa 

46% dari pertumbuhan penduduk kota disebabkan karena perpindahan penduduk 

dan penggolongan kembali. Dan 54% disebabkan pertumbuhan alami. 

Penggolongan ini mencakup diubahnya kedudukan desa dan menjadikannya 

kawasan kota. 

 Sebagai daerah yang menjadi sasaran kegiatan pembangunan, daerah 

pinggiran kota mendapat perhatian yang besar terutama sebagai akibat proses 

ekspansi kota ke wilayah pinggiran kota yang berakibat pada perubahan 

penggunaan lahan, demografi, keseimbangan lingkungan serta keseimbangan tata 

guna lahan dengan kondisi sosial masyarakat daerah pinggiran (Bachtiar, 2007). 

Pembangunan yang terjadi di wilayah pinggiran kota umumnya akan mengikuti 

pembangunan yang terjadi di pusat kota. Jadi jika pusat kota mengalami 

pembangunan yang cukup pesat, wilayah pinggiran umumnya juga akan mengalami 

pembangunan yang pesat. 

 Jumlah penduduk yang bertambah berarti juga akan meningkatan kebutuhan 

lahan. Karena lahan tidak dapat bertambah, maka yang terjadi adalah perubahan 

penggunaan lahan yang cenderung menurunkan proporsi lahan-lahan yang 

sebelumnya merupakan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian 

(Kusrini, 2011). 

 Akibat dari semakin besarnya jumlah penduduk makan tekanan terhadap 

lahan juga akan semakin besar. Aktivitas atau kegiatan manusia tidak akan pernah 

lepas dari lahan dimana ia tinggal. Lahan sendiri merupakan sumber daya yang vital 

bagi manusia, karena manusia membutuhkan lahan sebagai tempat kegiatan hidup. 

Semakin banyaknya jumlah penduduk berarti aktivitas yang terjadi akan semakin 



3 

 

banyak. Salah satu aktivitas yang tak lepas dari lahan adalah pembangunan. 

Pembangunan juga merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia dan alam. 

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan pertimbangan 

tentang dampak lingkungan yang kemungkinan berakibat buruk. Jika pembangunan 

mengabaikan lingkungan maka bukan tidak mungkin akan merusak lingkungan dan 

justru dalam jangka panjang dapat merugikan manusia itu sendiri (Bachtiar, 2007). 

Sehingga diperlukan suatu rencana pembangunan dalam bentuk kebijakan yang 

diatur oleh pemerintah setempat guna mengatur segala bentuk pembangunan yang 

akan dilakukan dan yang sedang dilakukan. Hal ini sangat diperlukan agar 

pembagunan tetap berwawasan lingkungan sehingga lingkungan tidak rusak akibat 

dari pelaksanaan pembangunan. 

 Terbatasnya ketersediaan lahan acap kali menyulut konflik antar beberapa 

pihak yang memiliki kepentinan atas lahan tersebut. Perubahan penggunaan lahan 

akn berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini memerlukan 

peran pihak terkait khususnya pemerintah dalam membuat kebijakan agar dapat 

mengalahkan kompetisi yang terjadi disamping dapat mencapai hasil yang optimal 

dan untuk menjaga kelestarian lingkungan (Susanto, 1979).  

 Jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan gejolak 

berkurangnya lahan secara signifikan. Kebutuhan akan tempat tinggal yang 

merupakan kebutuhan primer dari manusia menyebabkan lahan dibangun menjadi 

bagunan tempat tinggal. Selain rumah lahan kebutuhan lain yang menyebabkan 

berkurangnya lahan secara signifikan adalah pembangunan fasilitas kesehatan dan 

fasilitas pendidikan. Pertambahan jumlah penduduk di suatu kota disebabkan oleh 

penduduk asli kota tersebut dan para pendatang yang menetap dengan tujuan 

tertentu. semakin penduduk kota menjadi besar maka semakin banyak pula 

diperlukan gedung-gedung sekolah, toko-toko, warung makan serta restoran yang 

bertambah terus sehingga akan mempercepat habisnya lahan kosong di dalam kota 

(Bintarto, 1983).  

 Kota merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan budaya dari 

masyarakat kota itu sendiri ataupun wilayah pendukungnya (Alatas, 1982). Sebagai 

perwujudan geografis kota selalu berkembang yang berarti kota akan selalu 
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mengalami perubahan dari waktu ke waktu baik dari segi fisik dan non-fisik. Kota 

juga dapat diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

alami dan non-alami dengan gejala-gejala dan materialistis dibandingkan dengan 

daerah dibelakangnya (Bintarto, 1983). 

 Pemekaran kota kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Masalah yang 

sering ditimbulkan akibat dari pemekaran kota adalah masalah yang berkaitan 

dengan perumahan, masalah sampah, masalah air bersih, masalah lalu lintas, 

masalah menyempitnya lahan pertanian, dan masalah administrasi pemerintahan. 

Selain itu masalah yang cukup sering terjadi adalah masalah perselisihan 

kepemilikan lahan. Tak jarang dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan 

akan memperebutkan lahan untuk kepentingan tertentu (Adinata, 2020). 

 Pertambahan jumlah penduduk baik secara alami maupun secara migrasi 

akan membawa pengaruh terhadap kebutuhan ruang. Ruang dalam hal ini adalah 

perumahan atau pemukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas jalan, 

fasilitas pelayanan umum dan lainnya. Hal ini pun terjadi di wilayah Kecamatan 

Kartasura yang mengalami perubahan penggunaan lahan secara signifikan karena 

daerah ini merupakan wilayah pinggiran kota (Mukti, 2020). 

 Kecamatan Kartasura merupakan wilayah yang setiap tahunnya adanya 

pertambahan penduduk baik berasal dari kecamatan kartasura sendiri maupun arus 

penduduk dari luar kecamatan kartasura mengakibatkan bertambahnya 

permukiman-permukiman yang berarti berkurangnya lahan yang semula bukan 

merupakan lahan untuk permukiman. Kecamatan Kartasura merupakan kota satelit 

dimana penduduk di kecamatan ini sangat sering melakukan migrasi, kebanyakan 

dari migrasi ini bersifat sementara misalnya hanya untuk keperluan bekerja dan 

sekolah atau pendidikan. Menurut data dari BPS Kecamatan Kartasura pada tahun 

2010 terdapat 1445 kelahiran dan di tahun 2020 terdapat 1987 kelahiran. Sementara 

untuk pendatang menurut data BPS Kartasura ada sebanyak 1997 jiwa di tahun 

2010 dan 2654 jiwa di tahun 2020. Luas, jumlah penduduk, kepadatan penduduk 

dirinci menurut desa/kelurahan di Kecamatan Kartasura di tahun 2010 dan tahun 

2020 yang merupakan data yang paling terakhir yang didapatkan oleh peneliti. 

Berikut adalah data kependudukan Kecamatan Kartasura: 
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Tabel 1. 1 Luas, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk Kecamatan Kartasura 

dirinci menurut desa/kelurahan di tahun 2010 

No.  Desa/Kelurahan LuasWilayah 

(km2) 

Jumlah 

Penduduk  

Kepadatan 

Penduduk tiap 

(jiwa/km2) 

1. Ngemplak 1.70  2 984  1 755 

2. Gumpang  1.92  6 544  3 408 

3. Makamhaji  2.11  15 626  7 406 

4. Pabelan  2.32  6 627  2 856 

5. Ngadirejo  1.21  9 332  7 712 

6. Kartasura  1.34  15 273  11 398 

7. Pucangan  2.28  12 528  5 495 

8. Kertonatan  1.20  3 308  2 757 

9. Wirogunan  1.33  3 782  2 844 

10. Ngabeyan  1.18  4 349  3 686 

11. Singopuran  1.33  6 306  4 741 

12. Gonilan  1.31  4 411  3 367 

JUMLAH 19.23 91070 4736 
Sumber: Kecamatan Kartasura dalam Angka 2010 

 

Tabel 1. 2 Luas, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk Kecamatan Kartasura 

dirinci menurut desa/kelurahan di tahun 2020 

No.  Desa/Kelurahan LuasWilayah 

(km2) 

Jumlah 

Penduduk  

Kepadatan 

Penduduk tiap 

(jiwa/km2) 

1. Ngemplak 1.7 4897  2783 

2. Gumpang  1.92  10508  5 286 

3. Makamhaji  2.11  21950  10 204 

4. Pabelan  1.31  9268  3 941 

5. Ngadirejo  1.21  13420  10 493 

6. Kartasura  1.34  20975  15 184 

7. Pucangan  2.28  19164  8 206 

8. Kertonatan  1.2  4900  3 993 

9. Wirogunan  1.33  5642  4 137 

10. Ngabeyan  1.18  5971  4 935 

11. Singopuran  1.33  9211  6 720 

12. Gonilan  2.32  6481  6 272 

JUMLAH 19.23 132387 6864 
Sumber: Kecamatan Kartasura dalam Angka 2020 

Pembangunan yang semakin berkembang ditandai oleh perubahan atau 

peningkatan dalam penggunaan lahan, peningkatan kebutuhan lahan untuk 

pengembangan wilayah mendesak lahan pertanian yang ada di pinggiran kota. 

Penyempitan lahan sebagai akibat pemekaran wilayah dapat dilihat dari semakin 
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meningkatnya penggunaan lahan baru seperti lahan untuk permukiman, tempat 

usaha industri maupun jasa yang menempati lahan yang sebelumnya difungsikan 

sebagai lahan pertanian (BPS Kecamatan Kartasura tahun 2020). Dalam penelitian 

ini yang menjadi perhatian utama adalah perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Kartasura yang diakibatkan oleh peningkatan pembangunan yang 

bersifat fisik (pembangunan sarana dan prasarana pelayanan penduduk) maupun 

oleh peningkatan sosial ekonomi penduduk (permukiman, perdagangan, 

pendidikan, industri dan tempat kegiatan atau usaha lainya) 

 Kecamatan Kartasura memiliki letak yang cukup strategis. Letaknya yang 

langsung berbatasan dengan Kota Surakarta memberikan dampak yang baik untuk 

berkembangnya kegiatan ekonomi. Letak yang strategis tersebut membawa dampak 

berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti perdagangan , jasa dan 

industri sehingga hampir tidak terlihat lagi lahan yang kosong. Karena letak ini lah 

yang menjadikan Kecamatan Kartasura sebagai magnet tersendiri bagi masyarakat 

sekitar Kecamatan Kartasura. Karena banyaknya masyarakat yang tertarik 

kemudian muncullah kebutuhan akan lahan, masyarakat yang datang tersebut 

membutuhkan rumah untuk tinggal yang akhirnya banyak lahan yang dijadikan 

perumahan/pemukiman. Oleh karna itu dalam mewujudkan peran kecamatan 

kartasura sebagai penggerak pembangunan bagi wilayah sekitarnya maka 

diperlukan penataan konsepsual tata ruang kota yang sesuai dengan dinamika 

kegiatan masyarakat (Penulis, 2021). 

 Penelitian dengan tema yang sama yang dilakukan oleh Fatikha Ardeasari 

(2020) menunjukkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan 

Ceper, Kabupaten Klaten sebesar 30,823 Ha yang terjadi pada tahun 2010 dan 2020. 

Perubahan yang paling banyak terjadi adalah perubaan lahan dari non pemukiman 

menjadi lahan pemukiman. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan 

penelitian berjudul “ ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN 

KECAMATAN KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2010 

DAN 2020”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana persebaran perubahan penggunaan lahan di wilayah Kecamatan 

Kartasura tahun 2010 dan 2020? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan 

di wilayah Kecamatan Kartasura? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis persebaran perubahan penggunaan lahan di wilayah 

Kecamatan Kartasura. 

2. Menganalisis faktor dominan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Kartasura. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan program S-1 

Geografi di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

peneliti-peneliti lanjutan mengenai perubahan penggunaan lahan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk bahan 

pertimbangan dari skripsi saya bagi instansi berwenang, khususnya bagi 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan wilayah. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah pustaka 

a. Lahan  

Dalam melangsungkan hidupnya manusia membutuhkan sebuah 

ruang yang disebut lahan. Lahan merupakan tanah dengan segala ciri 

kemampuan maupun sifatnya seperti iklim, tanah, air, vegetasi beserta 

segala sesuatu yang berada diatasnya termasuk kegiatan manusia yang 
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berlangsung diatasnya. Menurut Herutomo Sumardi dan Rakhmad Martanto 

(1994) lahan merupakan suatu wilayah atau region yaitu suatu satuan berupa 

satu lingkungan pemapanan masyarakat manusia. Lahan dalam pemenuhan 

kebutuhan manusia mempunyai arti yang sangat penting. Hubungan timbal 

balik manusia dengan lahan merupakan usaha manusia untuk 

memfungsikan lahan tersebut untuk menopang kehidupan manusia.  

Definisi yang lain tentang lahan menurut Nurhayati Hakim dkk 

(1986) adalah: lahan mencakup pengertian yang luas, yaitu meliputi seluruh 

kondisi lingkungan dimana tanah merupakan bagiannya. Dalam pengertian 

ini menegaskan bahwa tanah merupakan bagian dari lahan yang penting. 

Hal itu karena tanah merupakan media bagi segala bentuk aktivitas, 

termasuk aktivitas manusia. 

Dari beberapa pengertian lahan di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa lahan pengertiannya jauh lebih luas dari tanah yang 

merupakan satu paduan jumlah sumber daya alam, tempat dimana manusia 

melangsungkan aktivitasnya. Lahan dianggap sebagai alat pemenuhan 

kebutuhan manusia. Hubungan timbal balik yang terjadi antara manusia dan 

lahan merupakan usaha manusia untuk memanfaatkan fungsi lahan 

semaksimal mungkin guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lahan 

yang dimaksud dalam penelitin ini meliputi lahan di area pertanian yang 

akan dialih fungsikan ke lahan terbangun untuk pengembangan wilayah 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

Menurut FAO (1995) dalam Djayanegara A (2013), lahan memiliki 

fungsi yaitu :  

1) Fungsi produksi  

Sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang kehidupan, 

melalui produksi yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, 

bahan bakar kayu dan bahan-bahan biotik lainnya bagi manusia, baik 

secara langsung maupun melalui binatang ternak termasuk budidaya 

kolam dan tambak ikan  
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2) Fungsi lingkungan biotik  

Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan (terretrial) yang 

menyediakan habitat dan plasma nutfah bagi tumbuhan, hewan dan 

jasad-mikro diatas dan dibawah permukaan tanah.  

3) Fungsi penyimpanan  

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah dan 

9 mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia.  

4) Fungsi pengendali sampah dan polusi  

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga dan 

pengubah senyawa-senyawa berbahaya.  

5) Fungsi ruang kehidupan  

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, 

industri, dan aktivitas sosial seperti olahraga dan rekreasi. 

b. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan yang baik harus selalu memerhatikan dan 

mempertimbangkan beberapa unsur alam seperti ketinggian tempat, tata air, 

kondisi tanah, dan sebagainya sehingga dapat tercipta keserasian dalam tata 

guna lahan dan dapatt diperolah manfat yang maksimal untuk menjaga 

kelestariannya. Di pedesaan penggunaan lahan adalah untuk perkampungan 

atau pemukiman dalam rangka kehgiatan sosial dan penggunaan lahan 

untuk pertanian untuk kegiatan ekonomi. 

Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia, baik 

secara menetap ataupun berpindah-pindah terhadap suatu kelompok 

sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, yang secara keseluruhan disebut 

sebagai lahan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material 

maupun spiritual ataupun kebutuhan kedua-duanya (Su Ritohardoyo, 2002). 

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa setiap mahluk hidup selalu 

membutuhkan lahan untuk melakukan aktivitasnya, khususnya bagi 

manusia. 
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Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa jenis penggunaan 

lahan berdasarkan pedoman survai yang digunakan oleh Direktorat Tata 

Guna Tanah Departemen Dalam Negeri (Sitorus 1985):  

1) Hutan, merupakan areal yang ditumbuhi berbaga jenis pepohonan besar 

dan kecil dengan tingkat pertumbuhan yang maksimum, dapat meliputi 

hutan heterogen yang merupakan hutan alam atau hutan homogen yang 

ditumbuhi pepohonan dengan didominasi oleh satu jenis saja.  

2) Perkebunan, adalah areal yang ditanami berbagai jenis tanaman keras 

atau tanaman tahunan, baik untuk usaha perkebunan besar maupun 

perkebunan rakyat.  

3) Kebun, Campuran adalah areal yang ditanami berbagai macam tanaman, 

seperti jenis tanaman keras atau kombinasi tanaman keras dan tanaman 

semusim yang tidak jelas jenis mana yang lebih dominan di kebun 

campuran tersebut.  

4) Tegalan, adalah areal pertanian dengan lahan yang kering, biasanya 

tanaman yang diusahakan adalah tanaman berumur pendek.  

5) Sawah, adalah areal pertanian lahan yang basah yang secara periodik 

atau terus menerus ditanami padi, jagung.  

6) Danau, adalah areal penggenangan permanen yang dalam dan terjadi 

secara alamiah.  

7) Rawa, adalah areal dengan penggenangan permanen yang dangkal tetapi 

belum cukup dangkal untuk dapat ditumbuhi tumbuhan besar, sehingga 

pada umumnya ditumbuhi rerumputan dipinggir rawa.  

8) Perkampungan atau permukiman, adalah bagian dai permukaan bumi 

yang dihuni oleh manusia, meliputi berbagai sarana dan prasana yang 

menunjang untuk keperluan kehidupan penduduk. 

c. Perubahan penggunaan lahan 

Perubahan penggunaan lahan adalah suatu perubahan yang akan 

selalu membawa dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ada, 

baik bisa dilihat secara langsung maupun tidak langsung ataupun bisa dilihat 

dari segi positif maupun negative (Hadi Sabari Yunus dkk, 1980). 
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Faktor utama yang mendorong perubahan penggunaan lahan adalah 

jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga mendorong mereka 

untuk merubah lahan. Tingginya angka kelahiran dan perpindahan 

penduduk memberikan pengaruh yang besar pada perubahan penggunaan 

lahan. Perubahan lahan juga bisa disebabkan adanya kebijaksanaan 

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah. Selain itu, 

pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi seperti pembangunan pabrik juga 

membutuhkan lahan yang besar walaupun tidak diiringi dengan adanya 

pertumbuhan penduduk disuatu wilayah (Maulana, 2020). 

Kemampuan lahan dan pada lokasi lahan tersebut memiliki 

pengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan secara umum. Untuk 

aktivitas pertanian, perubahan penggunaan lahan tergantung pada kelas 

kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat 

yang menjadi penghambat bagi penggunaannya seperti tekstur tanah, lereng 

permukaan tanah, kemampuan menahan air dan tingkat erosi yang telah 

terjadi di lahan. 

d. Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan 

Chapin (1979) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu nilai lahan, aksesbilitas, 

topografi, penduduk, sarana dan prasarana serta daya dukung lingkungan. 

Sementara menurut Sunartono (1995), perubahan penggunaan lahan 

tersebut cendrung mengubah lahan yang awalnya pertanian menjadi lahan 

non-pertanian, sehingga mengakibatkan luas lahan pertanian di kota 

semakin berkurang dan luas lahan non – pertanian semakin bertambah. 

Perubahan penggunaan lahan secara umum dipengaruhi oleh dua 

faktor utama yaitu faktor alami seperti iklim, topografi, tanah atau bencana 

alam dan faktor manusia berupa aktivitas manusia pada sebidang lahan. 

Faktor manusia dirasa berpengaruh lebih dominan dibandingkan dengan 

faktor alam karena sebagian besar perubahan penggunaan lahan disebabkan 

oleh aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan pada sebidang lahan 

yang spesifik (Sudadi dkk., 1991). 
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Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya beberapa faktor. Faktor-

faktor tersebut diantaranya adalah faktor alami dan faktor akibat kegiatan 

manusia. Namun yang paling berperan dalam perubahan penggunaan lahan 

faktor akibat kegiatan manusia memiliki peran yang paling banyak. Hal itu 

karena manusia selalu membutuhkan lahan untuk melakukan aktivitasnya. 

e. System Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem komputer yang 

dapat digunakan untuk memanipulasi suatu data geografi. Sistem ini di 

implementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer 

yang berfungsi untuk akuisisi dan verifiksi data, kompilasi data, 

penyimpanan data, perubahan data, pembaharuan data, manajemen data, 

pertukaran data, manipulasi data serta analisa suatu data (Bernhardsen, 

2002). Komponen yang dalam SIG terdiri atas network, hardware, software, 

database, procedures dan sumber daya manusia yang saling berkaitan untuk 

pengolahan data masukan yang berkaitan dengan keruangan yang hasilnya 

dapat dijadikan acuan dalam pengambilan data atau informasi (Longley, 

2005). 

Seluruh komponen yang terdapat pada SIG saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan. Pemanfaatan Sistem informasi Geografis pada 

penelitian ini meliputi proses digitasi dan overlay.  

1) Digitasi, adalah suatu proses pengubahan data grafis analog menjadi 

data grafis digital, dalam struktur vektor. Struktur vektor data ini dapat 

disimpan dalam bentuk titik (point), garis (lines) atau segmen dan data 

poligon (area) secara matematis-geometris (Lo, 1986). Menurut 

Puntodewo (2003) digitasi citra adalah proses mengkonversi fitur – fitur 

spasial pada peta menjadi kumpulan koordinat x, y. Proses dalam 

melakukan digitasi secara umum dibagi dalam dua macam (Puntodewo, 

2003) :  
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a) Digitasi mengunakan digitizer Dalam proses digitasi ini 

memerlukan sebuah meja digitasi atau digitizer.  

b) Digitasi on screen Digitasi on screen paling sering dilakukan karena 

lebih mudah dilakukan, tidak memerlukan tambahan peralatan 

lainnya, hal lebih mudah untuk dikoreksi apabila terjadi kesalahan.  

2) Overlay Overlay adalah suatu proses pada data spasial yang terjadi pada 

suatu layer yang berisi peta tematik tertentu lalu ditumpang susunkan 

dengan peta tematik yang lain sehingga membentuk layer peta tematik 

yang baru. Overlay digunakan ketika menggabungkan dua atau lebih 

layer data. Overlay dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut :  

a) Identitiy adalah tumpang susun antara dua data grafis dengan 

menggunakan data grafis pertama sebagai batas luarannya.  

b) Union adalah tumpang susun antara dua data grafis yang 

menghasilkan batas luar baru berupa gabungan antara batas luar 

data grafis yang pertama dan data grafis yang kedua.  

c) Intersect adalah tumpang susun antara dua data grafis dengan 

menggunakan data grafis kedua sebagai batas luarannya.  

Penggunaan Sistem Informasi Geografis pada penelitian ini untuk 

mempermudah dalam mengetahui besaran perubahan penggunaan lahan, 

luas perubahan serta memperoleh hasil data yang akurat dengan melakukan 

digitasi secara on screen pada penggunaan lahan yang terdapat pada wilayah 

penelitian dengan tahun yang berbeda dan untuk mengetahui seberapa besar 

perubahan penggunaan lahan yang terjadi setalah dilakukan dengan metode 

overlay. 

f. Penginderaan jauh 

Pengindraan jauh adalah suatu ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data 

yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, 

daerah atau fenomena yang dikaji tersebut (Lillesand dan kiefer, 1999). 

Dalam penginderaan jauh diperlukan tenaga penghubung karena proses 

pengambilan data yang dilakukan dari jarak jauh. Tenaga penghubung 
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tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga alam yang berupa sinar 

matahari dan tenaga buatan atau pulsa radar yang berasal dari wahana atau 

alat pengambil data itu sendiri. 

Penggunaan pengindraan jauh dalam penelitian ini dipilih sebagai 

sarana untuk mengetahui suatu perubahan penggunaan lahan karena data 

pada pengindraan jauh yang memiliki sifat sementara (temporal) dimana 

data tersebut cocok digunakan dalam mengidentifikasi perubahan 

penggunaan lahan dari tahun ke tahun. Cakupan dari citra hasil pengindraan 

jauh yang memiliki jangkauan yang luas dan mencakup luasan kecamatan 

ataupun kabupaten juga mempercepat pengerjaan dalam mengidentifikasi 

perubahan penggunaan lahan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya 

dalam penelitian perubahan penggunaan lahan ini.  

g. Citra GeoEye 

GeoEye mulai beroperasi pada tanggal 6 September 2008 hingga 

sekarang. GeoEye menyediakan data penginderaan jauh dengan ground 

resolution hingga 0.41 m dalam mode pankromatik dan 1.65 meter pada 

mode multispectral. GeoEye memiliki orbit Sun-synchronous polar pada 

ketinggian 681 km. Satelit ini memiliki resolusi temporal selama kurang dari 

3 hari. Namun, berkaitan dengan hal ini resolusi spasial yang diperkenankan 

berdasarkan kebijakan dari pihak pemerintah AS untuk kepentingan 

komersial adalah resolusi 0.5 m dan 2 m (Map Vision Indo, 2017). 

Berikut ini merupakan rincian band yang dimiliki oleh citra resolusi tinggi 

GeoEye: 

1) Pankromatik, 0.45 – 0.80 µm (green), resolusi 0.41 m 

2) Multispektral, Band 1, 0.45 – 0.51 µm (blue), resolusi temporal 1.65 m 

3) Multispektral, Band 2, 0.51 – 0.58 µm (green), resolusi temporal 1.65 m 

4) Multispektral, Band 3, 0.655 – 0.69 µm (red), resolusi temporal 1.65 m 

5) Multispektral, Band 4, 0.78 – 0.92 µm (near IR), resolusi temporal 1.65 

m 
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Tabel 1. 3 Rangkuman spesifikasi citra GeoEye 

Resolusi Spasial • Pankromatik, 0.45 – 0.80 µm (green), resolusi 0.41 

m 

• Multispektral, Band 1, 0.45 – 0.51 µm (blue), 

resolusi temporal 1.65 m 

• Multispektral, Band 2, 0.51 – 0.58 µm (green), 

resolusi temporal 1.65 m 

 • Multispektral, Band 3, 0.655 – 0.69 µm (red), 

resolusi temporal 1.65 m 

• Multispektral, Band 4, 0.78 – 0.92 µm (near IR), 

resolusi temporal 1.65 m 

Altitude/ketinggian 681 kilometer (2008-2013) 

770 kilometer (2013-sekarang) 

Tipe orbit Sun-synchronous 

Lebar sapuan  15,3 kilometer pada keadaan nadir 

Tanggal 

peluncuran 

6 September 2008 

Sensor  GeoEye Imaging System 

System pengendali Attitude Determination and Control Subsystem 

(ADCS) dengan system kendali 3 sumbu. 

Dynamic range 11 bit/piksel 

Sumber: Mapvisionindo.com 

h. Kota Satelit 

Kota satelit adalah kota kecil di tepi sebuah kota besar yang 

meskipun merupakan komunitas mandiri, sebagian besar penduduknya 

tergantung dengan kehidupan di kota besar. Biasanya penghuni kota satelit 

ini adalah komuter dari kota besar tersebut ini. Kota satelit (satelite town) 

menurut definisinya diartikan sebagai kota yang terletak di pinggir 

(disekitar) atau berdekatan dengan suatu kota besar, yang secara ekonomi, 

sosial, administrasi dan politis masih tergantung pada kota terbesar 

(Anggita, 2015). 

Ciri-ciri kota satelit, yaitu : 

1) Lebih merupakan pusat-pusat kecil di bidang industri sehingga dapat 

dikatakan satelit berfungsi sebagai kota produksi;  

2) Kota satelit berkecenderungan mempunyai jumlah penduduk yang 

lebih besar daripada sub-urban;  

3) Kota satelit diperkirakan terbentuk lebih dahulu dari sub- urban;  
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4) Kota satelit terletak di luar batas-batas pusat daerah urban yang 

berpenduduk padat;  

5) Daerah sub- urban yang banyak berfungsi sebagai tempat tinggal 

biasanya wilayahnya lebih kecil daripada kota satelit;  

6) Letak dari sub-urban ini biasanya lebih dekat pada pusat-pusat kota 

yang lebih besar (Anggita, 2015). 

i. Perkembangan Kota 

Perkembangan kota dapat diartikan perubahan menyeluruh, yaitu 

yang menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota secara 

menyeluruh, baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya maupun 

perubahan fisik. Dinamika perkembangan kota dapat ditinjau dari 

peningkatan aktilitas kegiatan sosial ekonomi dan pergerakan arus mobilitas 

penduduk, yang pada akhirnya menuntut kebutuhan ruang bagi pemukiman 

(Koestoer, 2001). 

Perkembangan kota akan sangat dipengaruhi oleh pertambahan 

penduduk dan aktifitas perekonomian yang ada di dalamnya serta 

perkembangan penggunaan lahan.  Terjadinya perubahan pada aspek fisik 

dan non fisik dalam tata ruang perkotaan karena adanya dukungan dari 

faktor eksternal dan internal. Sebagai faktor eksternal adalah lokasi alam 

dan letak dari kota dengan sekitarnya, sedangkan faktor internal adalah 

kependudukan, pelayanan sosial ekonomi dan kemampuan mengelola 

pembangunan dalam menciptakan suatu iklim yang dapat merangsang 

pertumbuhan.   

Terdapat tiga faktor utama yang menentukan perkembangan dan 

pertumbuhan kota yaitu manusia, kegiatan manusia, pola pergerakan antara 

pusat kegiatan manusia yang satu dengan pusat kegiatan manusia lainnya.  

Faktor manusia menyangkut segi-segi perkembangan tempat kerja, status 

sosial dan perkembangan kemampuan dan teknologi. Faktor kegiatan 

manusia menyangkut segi-segi kegiatan kerja, kegiatan fungsional, kegiatan 

perekonomian kota dan kegiatan hubungan regional yang lebih luas.  Faktor 

pola pergerakan adalah sebagai aktifitas dari perkembangan yang 
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disebabkan oleh kedua faktor perkembangan penduduk yang disertai 

dengan perkembangan fungsi kegiatan yang akan memacu pola 

perkembangan antara pusat-pusat kegiatan (Setiabudi, 2021). 

Perkembangan perkotaan adalah suatu proses perubahan keadaan perkotaan 

dan suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda 

(Yunus,1978).  Proses perubahan tersebut menyangkut pembahan secara 

alami maupun perubahan secara artifisial dimana campur tangan manusia 

mengatur arah perubahan tersebut. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang bertemakan perubahan penggunaan lahan telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian ini dapat digunakan sebgai acuan 

dalam melakukan penelitian saat ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

 Ari Dwi Mukti (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Matesih Kabupaten Karangnyar 

Tahun 2013 dan 2018” yang bertujuan untuk mengetahui pola sebaran spasial 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar serta 

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode analisis data menggunakan 

analisis peta yang sudah ditumpangsusunkan (overlay). Hasil dari penelitian ini 

berupa: Perubahan penggunaan lahan sawah dan tegalan menjadi penggunaan lahan 

permukiman dengan luas perubahan sebesar 132,0778 Ha. Perubahan lahan dari 

Tahun 2013 ke Tahun 2018 terbesar terdapat di Desa Girilayu yaitu dari tegalan ke 

sawah yaitu bertambah 245.187 m2. Perubahan lahan terendah terdapat di Desa 

Karangbangun yaitu dari Tegalan ke Pemukiman yaitu berkurang 19 m2 . Pola 

persebaran perubahan lahan permukiman, lahan sawah, lahan tegalan dari tahun 

2013 ke 2018 mengelompok.  

 Ilham Adinata (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2008-2019” yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan 
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penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Colomadu dan menganalisis pola 

persebaran penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu interpretasi visual citra penginderaan jauh dilengkapi 

dengan survai lapangan dan analisis pola persebaran penggunaan lahan 

menggunakan metode Nearest Neighborhood Analisyt. Hasil dari penelitian ini 

berupa: penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu tahun 2009 dan 2019 sebesar 

381,42 Ha yaitu permukiman, semak belukar, tegalan/kebun, sawah, kolam, lahan 

kosong dan jalan tol. Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu 

didominasi dengan perubahan alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman yang 

tersebar di seluruh Kecamatan Colomadu dengan perubahan terbesar terjadi 

dibeberapa desa seperti Bolon, Paulan, Gawanan, Blulukan dan Tohudan. 

Perubahan penggunaan lahan sawah menjadi permukiman, memiliki persentase 

sebesar 47,87% dan luasan sebesar 182,58 ha. Dan pola persebaran perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu yang diketahui dari hasil nilai ratio 

Nearest Neighborhood Analist dengan nilai 0,672559 (mengelompok). Pola 

persebaran mengelompok ini sangat terlihat di beberapa desa seperti Desa 

Gawanan, Bolon, dan Paulan. Pola persebaran perubahan penggunan lahan di 

Kecamatan Colomadu cendrung terjadi mengikuti jalan raya, hal ini disebabkan 

karena lahan di Kecamatan Colomadu memiliki aksesibilas yang mudah terutama 

pada penggunaan lahan sawah. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu pada tujuan dan penggunaan citra satelit yang 

digunakan sebagai bahan dasar dalam mengetahui penggunaan lahan yang terjadi 

di daerah penelitian. Penelitian sebelumnya mengggunakan citra Quickbird 

sedangkan penelitian ini menggunakan citra GeoEye.  

 Fatikha Ardeasari (2020), penelitian ini berjudul “Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan Di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2010 dan 2020”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui agihan perubahan penggunaan lahan 

di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dan mengetahui faktor yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, digitasi, survai lapangan dan 

overlay. Sementara hasil dari penelitian ini adalah perubahan penggunaan lahan di 
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Kecamatan Ceper selama kurun waktu 10 tahun ini terjadi beberapa perubahan, 

baik mengalami perubahan secara bertambah, tetap maupun berkurang. Perubahan 

penggunaan lahan secara bertambah dengan jumlah tertinggi yang pertama yaitu 

sebagai industri dan perdagangan sebesar 20,107 Ha yang dikarenakan banyaknya 

investor membangun industri dan perdagangan dengan adanya pembangunan 

tersebut maka dibutuhkan juga tenaga pekerja sehingga banyak masyarakat 

disekitar bekerja sebagai buruh untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Jumlah 

penggunaan lahan secara bertambah yang tertinggi kedua yaitu sebagai 

permukiman sebesar 6,287 Ha. Perubahan penggunaan lahan secara tetap yang 

pertama yaitu sebagai kolam ikan air tawar dan lainnya dengan jumlah 0 Ha. 

Perubahan penggunaan lahan secara berkurang dengan jumlah yang paling tinggi 

yaitu sawah irigasi sebesar -19,471 Ha karena banyaknya sawah yang di alih 

fungsikan atau sudah dibangun menjadi tempat perindustrian, perdagangan dan 

permukiman. Jumlah penggunaan lahan secara berkurang yang tertinggi kedua 

yaitu sebagai lading atau tegalan dengan jumlah sebesar -3,477 Ha, kemudian yang 

terakhir yaitu sebagai lahan kosong sebesar -3,446 Ha. Perbedaan yang terdapat 

pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan wawancara 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. 

Berikut merupakan tabel 1.3 ringkasan dari penelitian-penelitian diatas:
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Tabel 1. 4 Perbedaan dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

Mukti 

(2020) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Di Kecamatan 

Matesih Kabupaten 

Karangnyar Tahun 

2013 dan 2018 

- Mengetahui pola 

sebaran spasial 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Matesih Kabupaten 

Karanganyar. 

- Menganalisis faktor- 

faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Matesih Kabupaten 

Karanganyar. 

Metode yang digunakan 

adalah metode deskriptif 

kualitatif, metode analisis 

data menggunakan analisis 

peta yang sudah 

ditumpangsusunkan 

(overlay). 

- Perubahan penggunaan lahan dari 

tahun 2013 ke 2018 yang 

perubahannya didominasi oleh 

perubahan penggunaan lahan 

sawah dan tegalan menjadi 

penggunaan lahan permukiman 

dengan luas perubahan sebesar 

1.722.829 Ha. 

- Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan 

adalah jumlah penduduk, 

kepadatan penduduk, dan 

aksesibilitas. 

Adinata 

(2020) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Di Kecamatan 

Colomadu 

Kabupaten 

Karanganyar Tahun 

2008-2019 

- Mengetahui tingkat 

perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi di 

daerah penelitian. 

- Menganalisis pola 

persebaran penggunaan 

lahan di daerah 

penelitian 

Metode yang digunakan 

adalah interperetasi visual, 

digitasi, survai lapangan dan 

overlay. 

- Peta penggunaan lahan Kecamatan 

Colomadu Tahun 2009 dan 2019. 

- Peta sebaran perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan 

Colomadu. 

- Pola persebaran perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan 

Colomadu 
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Ardeasari 

(2020) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Di Kecamatan 

Ceper Kabupaten 

Klaten Tahun 2010 

dan 2020 

- Mengetahui agihan 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Ceper Kabupaten 

Klaten 

- Mengetahui faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Ceper Kabupaten 

Klaten 

Metode yang digunakan 

adalah kualitatif, digitasi, 

survai lapangan dan overlay. 

- Perubahan penggunaan lahan 

secara bertambah dengan jumlah 

tertinggi yang pertama yaitu 

sebagai industri dan perdagangan 

sebesar 20,107 Ha  

- Peta Sebaran Penggunaan Lahan 

tahun 2010 dan 2020 

- Hasil wawancara untuk mengetahui 

faktor yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan 

Pradhana 

(2021) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2010 dan 2020 

 

- Menganalisis 

persebaran perubahan 

penggunaan lahan di 

wilayah Kecamatan 

Kartasura 

- Mengetahui faktor-

faktor apa sajakah 

yang menyebabkan 

perubahan 

penggunaan lahan di 

wilayah Kecamatan 

Kartasura 

Metode yang digunakan 

adalah kualitatif, digitasi on 

screen, survei lapangan dan 

overlay atau tumpang susun 

peta. 

- Peta perubahan penggunaan 

lahan Kecamatan Kartasura 

- Jumlah luas perubahan 

peggunaan lahan Kecamatan 

Kartasura sebesar 154 Ha. 

- Faktor dominan perubahan 

penggunaan Lahan Kecamatan 

Kartasura adalah lokasi yang 

strategis, aksesibilitas, sarana 

prasarana yang lengkap 
 

Sumber: Penulis, 2021



22 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Penggunaan lahan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sejalan 

dengan perkembangan wilayah, apalagi di daerah perkotaan perubahan penggunaan 

lahan tersebut perlu dipantau agar pengarahan pembangunan dapat lebih efisien dan 

efektif. Pertambahan penduduk semakin meningkat akan diikuti dengan 

peningkatan kegiatannya sehingga perubahan bentuk penggunaan lahan cenderung 

meningkat. 

Terbatasnya lahan yang berada di perkotaan menyebabkan pengembangan 

di kawasan diarahkan ke pinggiran kota, sehingga proses perubahan penggunaan 

lahan pertanian menjadi lahan non pertanian tidak dapat dihindari. Lahan 

merupakan bentuk permukaan bumi yang terdiri dari iklim, topografi, hidrologi dan 

vegetasi, dimana memiliki kemampuan dan kesesuaian lahan dalam jangka waktu 

tertentu. Lahan sebagai tempat untuk berlangsungnya segala aktivitas penduduk 

yang selalu mengalami perubahan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk 

dan perkembangan kebutuhan di dalam suatu wilayah. 

Kecamatan Kartasura telah mengalami pertambahan penduduk yang 

disebabkan oleh migrasi dan jumlah penduduk serta mengalami perkembangan 

kegiatan, dimana kedua hal diatas memerlukan peningkatan kebutuhan ruang dan 

ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan didaerah tersebut. 

Perubahan penggunaan lahan di suatu daerah cenderung meningkat sejalan dengan 

semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan kebutuhannya. 

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat akan diikuti peningkatan 

kegiatannya, sehingga perubahan bentuk penggunaan lahan cenderung pula 

meningkat. Untuk mengetahui distribusi keruangan dari perubahan yang terjadi 

dapat dipelajari dari peta, karena peta dapat mencerminkan distribusi keruangan 

fenomena geografis, termasuk karakteristik dan posisinya sesuai dengan posisi di 

permukaan bumi. Pada dasarnya peta merupakan hasil pengecilan fenomena 

geografis yang luas. 

Penggunaan lahan harus direncanakan dengan sebaik mungkin untuk waktu 

di masa yang akan datang, sehingga dengan terciptanya perkembangan suatu 

wilayah maka penggunaan lahan harus dirancang sesuai dengan kemampuan lahan 
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yang bersangkutan dan kualitas lahan di wilayah tersebut. Penggunaan lahan 

dibedakan menjadi 2, yaitu: Lahan pertanian seperti sawah, tegalan, perkebunan, 

hutan, ladang dan cagar alam lainnya, kemudian Lahan non-pertanian seperti 

perumahan, perindutrian, tempat wisata, tempat peribadatan, tempat kesehatan, dll. 

Pemantauan perkembangan penggunaan lahan dapat menggunakan 

teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Penginderaan Jauh. SIG 

merupakan suatu metode pengolahan dan analisis data spasial. Sistem informasi 

geografis adalah suatu sistem informasi yang bisa memadukan antara grafis 

(spasial) dengan data teks (attribut) objek yang di hubungkan secara geografis di 

bumi (georeference). Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh 

tentang suatu obyek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh 

dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyeknya. Teknologi SIG dapat 

membantu untuk mengetahui beberapa hal dalam pemantauan perkembangan 

penggunaan lahan seperti perhitungan luas masing-masing lahan maupun besar luas 

lahan yang mengalami perubahan serta arah perkembangan wilayahnya. Teknologi 

SIG ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kesesuain lahan yang beralih 

fungsi lahan. Selain itu dibutuhkan survai lapangan untuk melakukan validasi pada 

peta penggunaan lahan tahun 2020 yang dibuat menggunakan teknologi SIG dan 

untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. 
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Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian 

Sumber: Penulis, 2021 

 

1.7 Batasan Operasional 

Digitasi adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital 

dimana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang 

dimaksud atau bisa diartikan juga menggambarkan keadaan bumi dalam sebuah 

bidang yang datar. 

Lahan adalah suatu area di permukaan bumi dengan berbagai macam sifat- 

sifat tertentu seperti dalam hal sifat atmosfer, geologi, geomorfologi, pedologi, 

hidrologi, vegetasi dan penggunaan lahan. 

Overlay adalah suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut- 
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atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi 

atribut dari kedua peta tersebut. 

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan suatu 

informasi tentang obyek, daerah atau gejala dengan cara menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah 

atau gejala yang akan dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979). 

Perubahan Penggunaan Lahan adalah beralihnya atau perubahan 

penggunaan lahan yang satu menjadi penggunaan lahan yang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya (Bayu Prasetiawan, 2001). 

Peta adalah gambaran permukaaan bumi dengan skala tertentu atau 

dengan skala yang diperkecil, digambar pada bidang datar melalui system proyeksi 

tertentu (Aryono Prihandito, 1998). 

Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu sistem informasi yang 

digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengolah, menganalisis dan 

menghasilkan data berupa geografis atau data geospatial, untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, 

sumber daya alam, lingkungan, transportasi dan pelayanan umum lainnya (Murai, 

1999). 

Tanah adalah bagian kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral serta 

bahan organik, peranannya bagi semua kehidupan di bumi sebab tanah mendukung 

kehidupan tumbuhan dengan adanya hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. 

Citra GeoEye merupakan citra penginderaan jauh dengan ground 

resolution hingga 0.41 m dalam mode pankromatik dan 1.65 meter pada mode 

multispectral. 

Kota Satelit adalah kota kecil di tepi sebuah kota besar yang sebagian besar 

penduduknya tergantung dengan kehidupan di kota besar. Biasanya penghuni kota 

satelit ini adalah komuter dari kota besar tersebut. 

Perkembangan Kota dapat diartikan sebagai perubahan menyeluruh, yaitu 

yang menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota secara menyeluruh, 

baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya maupun perubahan fisik. 

  


