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ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN KECAMATAN 

KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2010 DAN 2020 

 

Abstrak 

Lahan merupakan wilayah tertentu yang berada di atas permukaan bumi, berupa 

atmosfer, tanah, batuan induk, topografi, air, tumbuh-tumbuhan dan binatang, serta 

akibat-akibat kegiatan manusia pada masa lalu maupun sekarang, yang semuanya 

memiliki pengaruh nyata terhadap penggunaan lahan oleh manusia. Penggunaan 

lahan sendiri perlu direncanakan dan ditata sesuai dengan karakteristik dan fungsi 

lahan tersebut, sehingga akan tercipta suatu ruang yang aman, nyaman dan 

produktif. Kecamatan Kartasura merupakan salah satu daerah yang mengalami 

perubahan penggunan lahan. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Kartasura 

memiliki lokasi yang cukup strategis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

menganalisis agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo dan mengetahui faktor dominan perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Kartasura. Metode penelitian yang digunakan adalah survey, 

yang dicirikan dengan pengunaan sample dalam pengumpulan data. Sampel diambil 

dari sebagian populasi berdasarkan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Analisis penelitian perubahan 

penggunaan lahan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang 

memanfaatkan teknologi SIG yaitu dengan menggunakan metode overlay antara 

peta penggunaan lahan tahun 2010 dan 2020 sehingga hasilnya dapat dianalisis 

menggunakan metode deskriptif. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan 

penggunaan lahan menggunakan metode analisis data kualitatif. Perubahan 

penggunaan lahan dari tahun 2010 ke 2020 didominasi oleh jenis penggunaan lahan 

pemukiman sebesar 74 Ha. Desa Gonilan merupakan desa yang paling banyak 

mengalami perubahan sebesar 23,78 Ha. Pola persebaran perubahan lahan industri 

dan perdagangan, ladang atau tegalan, lahan kosong, permukiman, dan lainnya dari 

tahun 2010 ke 2020 yaitu secara mengelompok yang diketahui melalui 

menggunakan metode Nearest Neighborhood Analisyt. 

 

Kata Kunci: penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, faktor perubahan 

lahan, kartasura. 

 

Abstract 

Land is a certain area that is above the earth's surface, in the form of atmosphere, 

soil, source rock, topography, water, plants and animals, as well as the results of 

past and present human activities, all of which have a significant impact on land 

use by human. Land use itself needs to be planned and arranged in accordance with 

the characteristics and functions of the land, so that a safe, comfortable and 

productive space will be created. Kartasura District is one of the areas experiencing 

changes in land use. This is because the Kartasura District area has strategic 

location. The purpose of this study is to analyze land use change agendas in 

Kartasura District, Sukoharjo Regency and to find out dominant factor of land use 

change. The research method used is a survey, which is characterized by the use of 

samples in data collection. Samples were taken from part of the population based 
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on certain considerations. Sampling using purposive sampling method. The 

analysis of land use change research was carried out using qualitative methods that 

utilize GIS technology, namely by using the overlay method between the 2010 and 

2020 land use maps so that the results can be analyzed using descriptive methods. 

The factors that cause land use change use qualitative data analysis methods. 

Changes in land use from 2010 to 2020 were dominated by settlement land uses 

totaling 74 hectares. Gonilan Village is the village that has experienced the most 

changes of 23,78 hectares. The distribution pattern of changes in industrial and 

commercial land, fields or moor, empty land, settlements, fields and others from 

2010 to 2020, namely in groups, is known through using the Nearest Neighborhood 

Analysis method. 

 

Keywords: land use, land use change, land change factor, kartasura. 

 

1. PENDAHULUAN  

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 (BPS 

Indonesia tahun 2020). 

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). 

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 
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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. 

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. 

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). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis agihan atau persbaran 

perubahan penggunaan lahan dan menganalisis seberapa besar pengaruh 

pertumbuhan penduduk terhadap perubahan penggunaan lahan yang trjadi di 

Kecamatan Kartasura. Untuk menjawab tujuan tersebut maka akan dilakukan olah 
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data dengan menggunakan aplikasi SIG yaitu ArcMap 10.2. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode survey. Pada penelitian ini akan diambil 

beberapa sampel pada proses pengumpulan data. Sampel yang diambil 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Metode yang digunakan untuk pengambilan 

sampel adalah purposive sampling. Dalam pnelitian ini juga akan dilakukan 

wawancara terhadap beberapa narasumber untuk mengetahui faktor-faktor 

perubahan penggunaan lahan yang dominan. 

  Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan 

memanfaatkan salah satu aplikasi SIG yaitu ArcGIS. Di dalam aplikasi tersebut 

akan dilakukan tumpang tindih (overlay) pada peta penggunaan lahan tahun 2010 

dan peta penggunaan lahan tahun 2020, yang nantinya akan menampilkan hasil 

dari proses umpang tindih tersebut adalah peta perubahan penggunaan lahan. Peta 

perubahan penggunaan lahan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif 

dan akan diketahui agihan atau sebaran perubahan penggunaan lahan. 

  Fakor-faktor perubahan penggunaan lahan akan diketahui melalui proses 

wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak. Pihak yang akan 

diwawancarai merupakan tokoh dari wilayah atau desa setempat serta pelaku 

usaha yang usahanya berada di wilayah administrasi Kecamatan Kartasura. 

Wawancara ini digunakan untuk mengetahui faktor dominan perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Kartasura dalam kurun waktu 10 

tahun terakhir. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1. Agihan Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Kartasura 

Penggunaan lahan di Kecamatan Kartasura didominasi oleh lahan persawahan dan 

permukiman. Perubahan lahan menjadi perkembangan fisik yang ada di 

Kecamatan Kartasura pada tahun 2010- 2020 dan dapat diketahui dengan 

melakukan pemanfaatan penggunaan lahan 2010 dan pemanfaatan penggunaan 

lahan 2020 yang dilakukan menggunaan analisis spasial yaitu Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dengan cara tumpang susun (overlay/intersect). Hasil dari 
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tumpang susun (overlay/intersect) dapat diketahui tingkatan perubahan 

penggunaan lahan Kecamatan Kartasura Tahun 2010 – 2020 dapat dilihat di Tabel 

1 berikut:  

Tabel 1. Tingkat perubahan penggunaan lahan 

Status Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 

Tetap 1769 91,99 

Berubah 154 8,00 

Total 1923 100 

      

Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kartasura selama kurun waktu 

10 tahun ini terjadi beberapa perubahan, baik mengalami perubahan secara 

bertambah, tetap maupun berkurang. Yang paling banyak mengalami perubahan 

adalah lahan persawahan yaitu bertambah sebanyak 76 Ha dan permukiman 

sebanyak 74 Ha, kemudian penggunaan lahan industry dan perdagangan 

bertambah 4 Ha. Lahan yang tidak mengalami perubahan adalah lahan perkantoran 

dan lainnya atau tetap selama 10 tahun terakhir ini. Sementara yang paling sedikit 

mengalami perubahan adalah lahan kosong, yaitu hanya berkurang sebanyak 1 Ha. 

Kemudian ada kebun dan tegalan yang berkurang sebanyak 2 Ha. 

Tabel 2. Luas perubahan penggunaan lahan per desa 

No Desa 
Perubahan Penggunaan Lahan 

Ha % 

1 Ngabeyan 5,45 3,54 

2 Wirogunan 4,28 2,77 

3 Gonilan 23,78 15,44 

4 Singopuran 16,24 10,54 

5 Kertonatan 12,93 8,39 

6 Pabelan 15,04 9,77 

7 Kartasura 2,97 1,94 

8 Pucangan 21,45 13,92 

9 Ngadirejo 9,05 5,87 

10 Makamhaji 15,68 10,18 

11 Gumpang 11,69 7,59 

12 Ngemplak 15,44 10,03 

Total Perubahan 154 100 
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Gambar 1. Peta perubahan penggunaan lahan Kecamatan Klaten  
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Jenis penggunaan lahan yang mengalami pertambahan paling besar adalah 

pemukiman. Lahan pemukiman yang pada tahun 2010 memiliki luas 1236 Ha 

bertambah luas menjadi 1307 Ha. Perubahan yang terjadi ini sebagian besar dari 

lahan persawahan. Banyak lahan persawahan yang beralih fungsi menjadi 

kawasan perumahan. Selain pemukiman yang mengalami pertambahan adalah 

penggunaan lahan industri dan perdagangan. Banyak lahan persawahan dan lahan 

kosong yang dibangun pertokoan atau industri. Lahan industri dalam kurun waktu 

10 tahun bertambah 5 Ha. Sedangkan penggunaan lahan yang mengalami 

penurunan luas yang paling banyak adalah lahan sawah. Lahan sawah di 

Kecamatan Kartasura berkurang seluas 76 Ha dalam 10 tahun terakhir. 

Berkurangnya lahan sawah ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan lahan. 

Perubahan penggunaan lahan ini selain dari kebutuhan lahan yang terus 

meningkat juga disebabkan oleh beberapa faktor lainnya. Salah satu yang paling 

berpengaruh adalah letak dari Kecamatan Kartasura yang dekat dengan Kota 

Surakarta. Banyak orang yang berasal dari luar wilayah yang bekerja atau kuliah 

memilih untuk tinggal di wilayah Kecamatan Kartasura. Karena itu lah maka 

banyak pihak yang mendirikan perumahan dan rumah kos untuk disewakan 

kepada para pendatang. Selain dekat dengan pusat kota, kemudahan aksesibilas 

juga mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kartasura. 

Lengkapnya sarana dan prasarana di wilayah ini juga mendorong semakin 

padatnya Kecamatan Kartasura 

3.2.  Pola Sebaran Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Kartasura 

Pola sebaran perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Kartasura 

dalam 10 tahun, yaitu tahun 2010-2020. Bisa dilihat pada gambar tersebut nilai Z-

nya adalah -19,124587 yang berarti mesuk ke dalam pola clustered. Perubahan 

tersebut bersifat mengelompok karena sebagian besar perubahannya adalah kearah 

perumahan atau pemukiman. 

Pola persebaran mengelompok dicirikan dengan adanya perubahan 

penggunaan lahan yang terdapat disuatu lokasi yang sama yang mana membuat 

pola persebaran yang terjadi pada suatu wilayah menjadi bergerombol pada lokasi-

lokasi tertentu. Pola ini dipengaruhi oleh lokasi Kecamatan Kartasura yang 
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dianggap memiliki strategis dekat dengan jalan raya dan memiliki sarana dan 

prasana yang cukup lengkap sehingga memiliki kemudahan akses. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh adanya pusat pendidikan seperti universitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Pola Sebaran Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan 

Kartasura Tahun 2010 – 2020 

3.3.  Analisis Faktor Dominan Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan 

Kartasura 

Faktor yang berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan yaitu topografi, 

penduduk, nilai lahan, aksesibilitas, sarana prasarana dan daya dukung lahan 

(Chapin, 1979). Namun tidak semua faktor tersebut menjai faktor perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Kartasura. Untuk mengetahui faktor apa sajakah 

yang paling kuat atau dominan maka dilakukan wawancara terhaap beberapa 

narasumber, yaitu tokoh desa dan pelaku usaha.  Untuk memperkuat faktor 

tersebut maka dilakukan wawancara terhadap. Berikut merupakan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap penggunaan lahan dan hasil wawancara terhadap 

Kepala Desa serta menurut pelaku usaha di Kecamatan Kartasura. 
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3.3.1. Hasil Wawancara 

Wilayah Kecamatan Kartasura mempunyai topografi pada ketinggian 121 meter 

diatas permukaan air laut dengan luas 1923 Ha. Kecamatan Kartasura termasuk 

termasuk kedalam wilayah kecamatan yang memiliki kemiringan lereng yang 

datar. Wilayah yang memiliki kemiringan datar maka perkembangan aksesibilitas 

bisa semakin cepat dan berkembang, oleh karena itu banyak investor maupun 

masyarakat Kecamatan Kartasura sendiri yang membangun industri dan 

perdagangan. Topografi di Kecamatan Kartasura tidak terlalu berpengaruh 

terhadap perubahan penggunaan lahan dikarenakan hanya memiliki satu jenis 

topografi saja yaitu datar. 

Hasil wawanacara merupakan suatu kesimpulan yang diambil dari 

narasumber dalam kegiatan wawancara. Berikut merupakan hasil wawancara yang 

telah dilakukan terhadap Kepala Desa yang wilayahnya mengalami perubahan 

penggunaan lahan yang dominan seperti Desa Gonilan, Desa Gumpang. Serta 

wawancara terhadap para pelaku usaha yang ada di wilayah Kecamatan Kartasura. 

Dari hasil wawancara didapatkan hasil bahwa secara umum aksesibilitas 

di wilayah Kecamatan Kartasura sudah baik. Jalan yang menghubungkan satu 

tempat ke tempat lain sudah bagus. Khususnya jalan yang menuju sarprasn penting 

seperti kantor Kepala Desa, rumah sakit, dan sekolah. Sudah sangat jarang ditemui 

adanya jalan berlubang, hal tersebut karena adanya jadwal pemeliharaan dari pihak 

pemerintah setempat. Aksesibilitas yang baik akan sangat mendorong terjainya 

perubahan penggunaan lahan karena jika aksesibilitas lancar maka kegiatan 

masyarakat juga akan lancar serta manjadi daya tarik bagi masyarakat luar wiayah 

untuk datang. Apalagi ada beberapa desa yang dilalui oleh jalan raya provinsi, hal 

tersebut semakin menambah kemudahan aksesibilitas di wilayah Kecamatan 

Kartasura. 

Sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah Kecamatan Kartasura untuk 

saat ini sangat lengkap. Mulai dari sarana prasarana kesehatan, keamanan, 

pendidikan, serta sarana prasarana pelayanan umum. Meskipun di beberapa desa 

tidak terdapat salah satu sarpras misalnya rumah sakit, namun di desa yang lain 

sudah terdapat rumah sakit. Hal tersebut menurut narasumber bukan menjai 
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masalah karena kemudahan akses untuk menuju sarpras yang di wilayah atau desa 

tidak ada sangat mudah. Lengkapnya sarana prasarana yang ada ini, menurut 

narasumber, menjadi faktor dominan perubahan yang terjadi di wilayah 

Kecamatan Kartasura selain dari kemudahan aksesibilitas.  

Kecamatan Kartasura mengalami perubahan penggunaan lahan dari non-

terbangun menjadi terbangun seluas 154 Ha. Perubahan yang terjadi tersebut 

dikarenakan salah satunya kemudahan dalam hal perizinan. Pihak desa akan 

memberi izin pendirian atau pembangunan jika lokasi yang akan dibangun sesuai 

dengan zonasi yang sudah ditentukan. Dalam hal perizinan ini pihak desa hanya 

bersifat mengetahui dan memberi surat pengantar. Selanjutnya akan diteruskan ke 

dinas terkait seperti BPN dan inas perijinan melalui system online. 

Lahan di wilayah Kecamatan Kartasura masih tersedia untuk didirikan 

bangunan. Namun untuk mendirikan bangunan tetap harus memperhatikan zona 

yang telah ditetapkan oleh pihak terkait. Untuk Kelurahan Kartasura sendiri sudah 

tidak terapat lahan yang bisa dibangun. Wilayah ini sekarang sudah padat. Banyak 

bangunan industry maupun perumahan yang berdiri di atas lahan Kelurahan 

Kartasura. Tidak tersedianya lahan lagi di Kelurahan Kartasura ini dipengaruhi 

oleh lokasinya yang sangat strategis. Lokasinya yang dekat dengan jalan raya serta 

kelengkapan sarprasnya menyebabkan kawasan ini sangat padat. Untuk wilayah 

atau desa lainnya masih terdapat lahan yang dapat dibangun kurang lebih 30% 

sampai 40% masih tersedia. 

Wilayah Kecamatan Kartasura, menurut penuturan narasumber, memiliki 

daya dukung lahan yang cukup baik. Lahan yang tersedia sangat mendukung untuk 

dibangun perumahan maupun indutstri skala kecil sampai skala besar. Mulai dari 

jenis tanah, tingkat erosi, kondisi air, lokasi serta beberapa hal lainnya cukup 

mendukung. Namun meskipun sangat mendukung harus tetap memperhatikan 

dampak lingkungan agar tidak merusak lahan sekitar dan dapat menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui ada tiga hal 

yang menjadi faktor dominan yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan 

di Kecamatan Kartasura. Tiga faktor tersebut diantaranya adalah kemudahan 
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aksesibilitas, sarana prasarana yang lengkap, dan lokasi yang strategis. Ketiga 

faktor tersebut menjadi daya Tarik bagi masyarakat uar wilayah untuk datang ke 

Kecamatan Kartasura. Semakin banyak yang datang akan semakin meningkatkan 

kebutuhan lahan yang selanjutnya akan terjadi perubahan penggunaan lahan guna 

memenuhi kebutuhan serta menunjang kegiatan masyarakat. 

Wawancara selain dilakukan kepada tokoh masyarakat, juga dilakukan 

kepada pelaku usaha yang terdapat di wilayah Kecamatan Kartasura. Peneliti 

melakukan wawancara kepada CV Santoso (yang mewakili) yang lokasi usahanya 

ada di Desa Pucangan  serta PT Omerco Mitratama (yang mewakili) yang terletak 

di Kelurahan Kartasura. 

Menurut penuturan dari narasumber pelaku usaha, harga lahan setiap tahun 

semakin naik. Untuk wilayah Kartasura sendiri harga lahannya bisa mencapai Rp 

4.000.000 tergantuk dari lokasi lahan tersebut. Semakin strategis lokasinya maka 

harganya semakin tinggi. Selain lokasi, tingkat aksesibilitas lokasi serta 

kelengkapn sarana dan prasarana juga mempengaruhi harga lahan. Lahan yang 

dekat dengan jalan raya dan dekat dengan pusat kegiatan masyarakat biasanya 

memiliki harga yang lebih tinggi. Untuk wiayah kecamatan Kartasura sendiri 

tingkat aksesibilitasnya sudah sangat baik. Sementara sarana dan prasarana yang 

ada di Kecamatan Kartasura juga cukup lengkap, khususnya di lokasi sekitar 

tempat usaha (narasumber). 

Tempat usaha yang diwawancarai telah berdiri 25 tahun untuk CV Santoso 

dan 7 tahun untuk PT Omerco Mitratama. Menurut pnuturan narasumber, alasan 

mendirikan usaha di lokasi tersebut yang pertama karena memang lahan pribadi 

yang dimiliki cukup luas sehingga dimanfaatkan untuk lokasi usaha (CV Santoso), 

kemudian karena lokasi tersebut sangat strategis dekat dengan jalan raya dan jalan 

tol sehingga memudahkan pengiriman barang. Untuk luas lahan usaha CV Santoso 

menempati lahan seluas 2.000m² sementara PT Omerco Mitratama menempati 

lahan seluas 200m².   

Lokasi wawancara dilakukan di wilayah yang memiliki perubahan 

penggunaan lahan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 

yaitu di Desa Gonilan, Desa Singopuran, Desa Kartasura, Desa Kertonatan, Desa 
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Wirogunan, Desa Ngabeyan, Desa Ngemplak, Desa Ngairejo, dan Desa Gumpang. 

Untuk Desa Pabelan, Desa Makamhaji, dan Desa Pucangan tidak bersedia 

diwawancarai dengan alasan tertentu. Sementara lokasi wawancara kepada pelaku 

usaha dilakukan di CV. Santoso di Desa Pucangan dan PT. Omerco Mitratama di 

Desa Kartasura, dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3. Peta Lokasi Wawancara Terhadap Kepala Desa dan Pelaku Usaha 
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3.3.2. Faktor Dominan Perubahan Penggunaan Lahan 

Menurut Anisah, dkk (2017), Kecamatan Kartasura mengalami pertumbuhan serta 

perkembangan wilayah disebabkan oleh limpasan-limpasan pembangunan yang 

terjadi di Kota Surakarta. Wilayah atau desa yang dekat dengan jalan raya atau jalan 

utama sangat mungkin terjadi perubahan karena kemudahan aksesibilitasnya. 

Sarana dan prasarana yang cukup lengkap juga menjadi faktor perbahan yang cukup 

berpengaru di Kecamatan Kartasura. Karena dengan sarana prasarana yang lengkap 

maka akan sangat menunjang kegiatan masyarakat di wilayah tersebut. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa lokasi Kecamatan Kartasura sangat mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan. Selain lokasi wilayah, kemudahan aksesibilitas karena dekan 

dengan jalan raya serta kelengkapan sarana serta prasarana yang lenkap juga 

menjadi faktor pendorong perubahan penggunaan lahan. 

a. Aksesibilitas 

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Kartasura sangat 

dipengaruhi oleh aksesibilitas di wilayah tersebut. Akses yang baik akan 

memberikan kemuahan-kemuahan bagi warga setempat untuk melakukan 

kegiatan sehari-hari. Ketersediaan aksesibilitas yang memadai maka akan 

memberikan manfaat yang lebih bagus dibandingkan dengan daerah yang 

memiliki aksesibilitas kurang memadai 

Kecamatan Kartasura dilalui oleh beberapa jalan raya, yakni jalan raya 

Solo-Yogyakarta, jalan raya Solo-Semarang, jalan raya Selamet Riyai dan jalan 

raya A. Yani. Hal tersebut menyebabkan kemudahan aksesibilitas bagi warga 

untuk ke tempat-tempat tertentu. Selain itu jalan atau akses di beberapa wilayah 

di Kecamatan Kartasura juga selalu dilakukan perawatan, ada yang memiliki 

jadwal khusus ada juga yang sesuai kondisi.  

b. Lokasi Yang Strategis 

Lokasi yang berada di pinggir kota akan dengan sendirinya mengikuti 

perubahan yang terjadi pada kota. Hal tersebut berlaku juga untuk wilayah 

Kecamatan Kartasura. Kecamatan Kartasura terletak di pinggir Kota Surakarta. 

Hal tersebut menyebabkan perkembangan Kecamatan Kartasura meningkat 

dengan cepat.  
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Selain dekat dengan Kota Surakarta, Kecamatan Kartasura juga dekat 

dengan bandara, stasiun, dan terminal. Lokasinya yang dekat dengan fasilitas 

umum tersebut semakin mendorong perkembangan wilayah yang selanjutnya 

menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Untuk kedepannya bukan tidak 

mungkin akan terjadi perkembangan yang lebih pesat di Kecamatan Katasura 

ini. 

c. Sarana Dan Prasarana 

Ketersediaan sarana prasarana akan mendorong dan menambah jumlah 

penggunaan lahan disuatu wilayah. Upaya yang dilakukan pemerintah sendiri 

yaitu dengan membangun fasilitas yang menunjang kebutuhan masyarakat 

dengan menambah atau memperbaiki sarana prasarana sehingga membutuhkan 

lahan untuk melakukan pembangunan tersebut. Peningkatan jumlah sarana 

prasarana yang dibangun oleh pemerintah, kelompok, individu maka akan 

meningkatkan kebutuhan lahan dan ruang. Penambahan jumlah sarana prasarana 

akan mempengaruhi kebutuhan tempat tinggal dan fasilitas pendukung layanan 

publik lainnya. Contoh sarana prasarana yang ada di Kecamatan Kartasura yaitu 

sekolah, puskesmas, kantor, hotel, terminal, stasiun, lapangan, masjid, gereja 

dan gedung pertemuan. Sarana dan Prasarana yang lengkap maka akan 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kartasura. 

 

4. PENUTUP  

Perubahan penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Kartasura pada tahun 2010 

hingga 2020 adalah seluas 154 Ha. Perubahan yang paling banyak adalah lahan 

persawahan dan pemukiman atau perumahan. Desa yang terlihat perubahannya 

adalah Desa Gonilan, Desa Gumpang, Desa Pabelan, Desa Makamhaji, Desa 

Singopuran, dan Desa Pucangan. Perubahan yang terjadi di wilayah tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penduduk, lokasi yang strategis, fasilitas 

sarana prasarana, kemudahan aksesibilitas, dan dekat dengan jalan raya. Sementara 

untuk pola persebaran perubahan lahannya adalah secara mengelompok atau 

Clustered dengan nilai Z -19,124587 yang diketahui menggunakan metode Nearest 

Neighborhood menggunakan ArcGIS. Pola persebaran mengelompok dicirikan 
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dengan adanya perubahan penggunaan lahan yang terdapat disuatu lokasi yang 

sama yang mana membuat pola persebaran yang terjadi pada suatu wilayah menjadi 

bergerombol pada lokasi-lokasi tertentu. 

Faktor-faktor dominan mempengaruhi perubahan penggunaan di 

Kecamatan Kartasura menurut hasil wawancara yaitu Akssibilitas, Sarana 

prasarana yang lengkap, dan Lokasinya yang strategis. Wawancara tersebut 

dilakukan terhadap Kepala Desa dan pelaku usaha di wilayah Kecamatan 

Kartasura. Selain itu hasil yang didapat dari wawancara tersebut adalah bahwa 

dengan adanya tingkat mudahnya mekanisme perizinan, daya dukung lahan yang 

memadai dan banyaknya konsumen serta dekat dengan pasar maka akan 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan.. 

Sebaiknya pemerintah setempat harus membuat adanya kebijakan dan 

pengawasan untuk mengontrol perubahan penggunaan lahan karena perubahan 

penggunaan lahan dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga menyebabkan 

penggunaan lahan sawah berkurang drastis. Sementara para pelaku usaha harus 

memperhatikan lingkungan. Jangan sampai usaha yang dilakukan memiliki dampak 

buruk bagi lingkungan sekitar. 
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