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ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN DAN PROYEKSI KEBUTUHAN LAHAN PERTANIAN  

DI KABUPATEN KLATEN  

 

Abstrak 

 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu lumbung padi Jawa Tengah dan penyangga 

pangan nasional. Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah mempengaruhi 

meningkatnya kebutuhan pangan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2020 dan untuk menganalisis 

kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2040. Penelitian ini menggunakan 

metode perhitungan matematik serta penggunaan aplikasi ArcGIS dalam pengolahan 

data. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisa daya dukung lahan serta 

kebutuhan lahan pertanian, sedangkan analisa spasial digunakan untuk mengetahui 

sebarannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan berupa data 

produktifitas padi, luas lahan pertanian dan data populasi penduduk Kabupaten Klaten 

tahun 2020. Hasil perhitungan daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Klaten terbagi 

menjadi kelas I, kelas II dan kelas III. Secara umum masuk dalam kategori positif atau 

memiliki kemampuan swasembada pangan. Perkiraan kebutuhan lahan di Kabupaten 

KLaten pada tahun 2040 menunjukkan dari total 26 kecamatan terdapat sembilan 

kecamatan dengan status defisit atau luas ketersediaan lahan pertaniannya lebih rendah 

dari luas kebutuhan lahan pertanian daerah. Jumlah penduduk dan produksi lahan 

pertanian adalah faktor paling mempengaruhi besarnya daya dukung lahan dan kebutuhan 

lahan pertanian.  

 

Kata Kunci: Daya Dukung Lahan, Kebutuhan Lahan, Pertanian. 

 
Abstract 

 

Klaten Regency is one of Central Java's rice granaries and a national food buffer. The 

increasing population growth affects the increasing demand for food and land. This study 

aims to analyze the carrying capacity of agricultural land in Klaten Regency in 2020 and 

to analyze the need for agricultural land in Klaten Regency in 2040. This study uses 

mathematical calculation methods and the use of ArcGIS applications in data processing. 

Quantitative descriptive method is used to analyze the carrying capacity of land and the 

need for agricultural land, while spatial analysis is used to determine its distribution. The 

data collection technique was carried out by studying literature in the form of rice 

productivity data, agricultural land area and population data of Klaten Regency in 2020. 

The results of the calculation of the carrying capacity of agricultural land in Klaten 

Regency are divided into class I, class II and class III. In general, they are in the positive 

category or have the ability to be self-sufficient in food. Estimates of land demand in 

Klaten Regency in 2040 show that out of a total of 26 sub-districts, there are nine sub-

districts with a deficit status or the area of agricultural land availability is lower than the 

area needed for regional agricultural land. The population and agricultural land production 

are the most influencing factors for the carrying capacity of the land and the demand for 

agricultural land.  

 

Keywords: Land Carrying Capacity, Land requirements, Agriculture. 

 

1. PENDAHULUAN  

Pertumbuhan populasi penduduk, perkembangan industri serta ekonomi menyebabkan terjadinya 
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degradasi, fragmentasi maupun alih fungsi lahan pertanian pangan. Hal ini dapat mengancam daya 

dukung wilayah dalam menjaga kemandirian dan ketahanan pangan secara nasional. Kesesuaian 

penggunaan lahan menjadi tolak ukur keseimbangan tingkat pemanfaatan lahan, akan tetapi 

pemanfaatan lahan dapat dikatakan tidak efektif apabila melebihi batas kemampuan daya dukung 

lahan. 

Mempunyai iklim tropis dan dikenal sebagai daerah agraris sebagian besar penduduknya 

menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Terjadinya penurunan luasan lahan pertanian di wilayah 

peri urban dampak yang dtimbulkan termasuk menurunnya kemampuan lahan menghasilkan bahan 

pangan. Dilain sisi tuntutan penyediaan terhadap kuantitas bahan pangan turut semakin meningkat 

sejalan dengan bertambahnya populasi penduduk. Untuk itu analisis daya dukung lahan diperlukan 

sebagai salah satu upaya untuk mengidentifikasi fenomena yang ada. Analisa bermanfaat untuk 

melihat peluang swasembada pangan pada suatu daerah, dan untuk memastikan kesesuaian antara 

daya dukung lahan pertanian dengan rasio populasi penduduk suatu wilayah. 

Kabupaten Klaten memiliki lahan pertanian relatif luas tetapi seiring meningkatnya jumlah 

penduduk seringkali mengakibatkan alih fungsi lahan, yang berdampak menyebabkan luas lahan 

pertanian semakin mengalami pengurangan. Pada dasarnya konversi lahan merupakan hal yang 

lumrah terjadi, tetapi pada kenyataannya juga menjadi masalah karena sering terjadi di atas lahan 

pertanian yang masih produktif yang ketersediannya bersifat terbatas. Aktifitas pembangunan fisik 

yang sangat cepat tetapi tidak disertai dengan daya dukung lahan yang memadai menyebabkan 

pemanfaatan lahan yang tidak semestinya. Dampak dari kondisi yang terjadi, kemampuan suatu lahan 

pertanian dalam pemenuhan kebutuhan makanan bagi penduduk tidak dapat maksimal. Banyaknya 

jumlah populasi penduduk pada suatu wilayah tentu mempengaruhi kebutuhan akan pangan juga turut 

meningkat. Dimana jika kondisi ini diabaikan terus berlanjut bukan tidak mungkin angka produksi 

tidak seimbang dengan kebutuhan penduduk yang ada, yang berarti daya dukung lahan pertanian akan 

semakin defisit. Indikasi di lapangan diketahui bahwa kebutuhan akan lahan dipengaruhi oleh 

peningkatan populasi penduduk, sedangkan ketersediaan dan luas lahan bersifat tetap. 

Penelitian tentang daya dukung lahan pertanian dengan menggunakan unit analisis skala 

kabupaten dan kecamatan ini terfokus pada pemetaan variasi spasial daya dukung lahan pertanian dan 

juga akan mengkaji tentang perhitungan kebutuhan akan lahan pertanian Kabupaten Klaten untuk 

proyeksi penduduk tahun 2040. Penggunaan proyeksi penduduk bermanfaat untuk mengetahui 

keadaan penduduk yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan fasilitas atau infrastruktur, 

mengetahui pengaruh berbagai kejadian terhadap keadaan penduduk di masa lalu, saat ini dan masa 

mendatang. Dengan dilakukannya kajian daya dukung lahan dan perhitungan kebutuhan akan lahan 

pertanian dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukkan dalam perencanaan 

pembangunan daerah serta sebagai dasar acuan untuk menentukan kebijakan jangka panjang. 
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2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif, unit analisis wilayah tingkat kabupaten. 

Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan data sekunder dari sumber terpercaya. Hasil studi 

kepustakaan berasal dari instansi penyimpan data seperti Badan Pusat Statistik berupa data jumlah 

penduduk dan Dinas Pertanian untuk mengakses data luas lahan produksi pertanian. Selain itu data 

juga diperoleh dengan mengkaji bermacam-macam sumber referensi seperti dari jurnal, artikel ilmiah 

dan sejenisnya berhubungan dengan judul penelitian. Pengolahan data terbagi menjadi dua yaitu 

perhitungan dengan rumus matematika dan pengolahanan dengan aplikasi ArcGIS untuk pemetaan 

spasial. 

Teknis analisis deskriptif kuantitatif dalam menentukan tingkat daya dukung lahan pertanian, 

jumlah penduduk optimal dan kebutuhan akan lahan pertanian digunakan rumus matematika 

diantaranya sebagai berikut:  

2.1 Daya Dukung Lahan 

Rumus hasil gabungan atas teori Christeiler, Ebenezerr Howad, Issard serta Odum dalam 

Moniaga (2011): 

𝛼 =
𝑋

𝐾
      (1) 

Dimana nilai daya dukung lahan pertanian adalah α, luas panen lahan yang ditanami padi adalah X, 

dan K mewakili luas lahan swasembada pangan.  

dengan: 

𝑋 =
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑛 (𝐻𝑎)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 (𝐽𝑖𝑤𝑎)
     (2) 

𝐾 =
𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑘 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 (𝐾𝐹𝑀)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 (𝐻𝑎/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛)
    (3) 

Besarnya KFM setara 2600 kalori perkapita per hari atau 265 Kg beras/org/tahun. Dengan 

asumsi setiap orang mempunyai standar KMF yang sama. Klasifikasi nilai (α) daya dukung lahan 

adalah sebagai berikut: 

 Kelas I jika α > 2,47: wilayahnya dapat berswasembada pangan dan mampu memberikan 

kehidupan yang layak bagi penduduknya.  

 Kelas II jika 1 ≤ α ≤ 2,47: wilayahnya dapat berswasembada pangan tetapi penduduknya belum 

mampu berkehidupan dengan layak.  

 Kelas III jika α < 1: wilayahnya belum mampu berswasembada pangan dan kehidupan 

penduduknya juga belum layak. 

2.2 Jumlah penduduk optimum (JPO) 

Besarnya jumlah penduduk optimum dapat dihitung dengan rumus (Masengi, 2015):  
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JPO = α x Jumlah penduduk     (4) 

 

2.3 Kebutuhan lahan pertanian  

𝐾𝐿𝑃𝑅 =  
(KPB x Po) (1+r)ⁿ 

Pr x 0,632
     (5) 

KLPR merupakan Kebutuhan Lahan Pertanian per hektar/panen, KPB adalah kebutuhan 

pangan beras perkapita,menurut badan ketahanan pangan sebesar 154,1 kg/kapita/thn. Untuk 

menghitung proyeksi penduduk; Po adalah jumlah penduduk tahun awal, r adalah pertumbuhan 

penduduk tahun dasar dan n adalah pertambahan tahun yang dproyeksikan. Sedangkan Pr adalah rata-

rata produksi lahan pertanian per hektar (kg/ha) dan 0, 632 merupakan konstanta konversi perubahan 

dari padi menjadi beras. 

Wilayah Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 kecamatan secara administrasi cukup luas, 

maka diperlukan analisa spasial berupa pemetaan untuk mengetahui sebaran daya dukung lahan pada 

masing-masing kecamatan. Berdasarkan sasaran dari penelitian ini meliputi daya dukung lahan 

pertanian, jumlah penduduk optimal dan kebutuhan akan lahan pertanian di Kabupaten Klaten dapat 

menjadi gambaran lahan pertanian di masa depan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 

menentukan kebijakan upaya pengoptimalan lahan pertanian khususnya serta pengembangan wilayah 

lebih lanjut. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Analisis Daya Dukung Lahan 

Analisis daya dukung lahan merupakan suatu analisa untuk memahami kondisi lahan yangmana 

berkaitan dengan hubungan antara luas lahan serta jumlah penduduk suatu wilayah. Daya dukung 

lahan pertanian merupakan indikator sederhana, yang menunjukkan kemampuan suatu wilayah dapat 

berswasembada atau tidak yang dilihat dari segi ketersediaan bahan pangan beras. Terdapat beberapa 

komponen yang dibutuhkan dalam menentukan daya dukung lahan antara lain seperti luas lahan untuk 

swasembada pangan (K) dan luas panen tanaman pangan yang tersedia (X). Luas panen tanaman 

pangan per kapita didapatkan dari hasil pembagian luas panen tanaman pangan pertahun dengan 

jumlah penduduk, sedangkan untuk luas lahan swasembada pangan berasal dari hasil hitung antara 

konsumsi fisik minimum dibagi produktivitas tanaman pangan per tahun.  

Hasil perhitungan daya dukung lahan pertanian Kabupaten Klaten di tahun 2020 dari 

keseluruhan kecamatan menunjukkan beragam tingkat daya dukung lahannya. Adapun sebaran daya 

dukung lahan di Kabupaten Klaten dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelas seperti yang dapat dilihat 

pada tabel 1 berikut ini. 
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Tabel 1. Klasifikasi Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten 

Kelas DDL Jumlah Kecamatan 

I α > 2,47 12 

Gantiwarno, Cawas, Kebonarum, Ngawen, 

Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, 

Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Manisrenggo. 

II 1 ≤ α ≤ 2,47 10 
Prambanan, Wedi, Bayat, Trucuk, Kalikotes, Jogonalan, 

Karangnongko, Ceper, Pedan dan Klaten Selatan 

III α < 1 4 Jatinom, Kemalang, Klaten Tengah, Klaten Utara 

Total 26  

Sumber : Data Primer diolah 2021 

Terdapat 12 Kecamatan dengan tingkat daya dukung lahan kelas I menggambarkan 

kecamatan-kecamatan tersebut mampu berswasembada pangan di tahun 2020 serta penduduknya 

dapat berkehidupan yang layak. Hasil klasifikasi lainnya terdapat 10 kecamatan tergabung dalam 

kategori daya dukung lahan pertanian kelas II yang mengindikasikan daerah tersebut dapat 

berswasembada pangan untuk dua puluh tahun ke depan, akan tetapi penduduknya belum mampu 

berkehidupan layak dari sektor pertanian yang ada. Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten 

Tengah, Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Kemalang terklasifikasi ke dalam daya dukung lahan 

pertanian kelas III paling defisit atau tingkat terendah mengindikasikan tidak mampu berswasembada 

pangan. Untuk lebih jelasnya sebaran daya dukung lahan Kabupaten Klaten pada tahun 2020 tersaji 

pada peta berikut: 

 

Gambar 1. Peta Sebaran Daya Dukung Lahan Kabupaten Klaten tahun 2020 

Daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 secara umum sudah relatif 

baik. Tingginya daya dukung lahan pertanian wilayah Kabupaten Klaten ditinjau dari topografinya 

sebagian besar berupa dataran dengan karakteristik tanah regosol yangmana kandungan unsur hara 



6  

pada tanah ini tinggi sehingga sangat cocok digunakan untuk pertanian. Wilayah dengan kelas daya 

dukung kelas II, tidak maksimalnya hasil pertanian diakibatkan dari adanya hama dan juga terjadinya 

bencana seperti banjir sehingga hasil panen di wilayah tersebut tidak dapat maksimal. Hasil analisa 

menunjukkan masih ditemukan beberapa wilayah kecamatan dengan daya dukung lahan pertanian 

rendah di Kabupaten Klaten dipengaruhi faktor tekanan penduduk dan ketersediaan lahan pertanian 

di kawasan dataran lereng pegunungan yang rendah.  

 

3.2 Jumlah Penduduk Optimal (JPO) 

Berdasarkan nilai data jumlah penduduk dengan daya dukung lahan pertanian maka didapatkan nilai 

jumlah penduduk optimal. Adapun hasil perhitungan jumlah penduduk optimal Kabupaten Klaten 

menunjukkan banyaknya penduduk yang dapat didukung secara optimal oleh lahan pertanian, tersaji 

pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Optimal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer diolah 2021 

No. Kecamatan Jumlah Penduduk 2020 DDL JPO 

1.  Prambanan 51.018 1,84  93.873  

2.  Gantiwarno 34.828 3,54  123.291  

3.  Wedi 47.841 2,35  112.426  

4.  Bayat 53.675 1,35  72.461  

5.  Cawas 50.757 3,58  181.710  

6.  Trucuk 71.440 2,19  156.454  

7.  Kalikotes 34.257 1,67  57.209  

8.  Kebonarum 17.959 4,33  77.762  

9.  Jogonalan 55.339 2,21  122.299  

10.  Manisrenggo 40.612 2,71  110.059  

11.  Karangnongko 32.714 2,30  75.242  

12.  Ngawen 40.760 3,35  136.546  

13.  Ceper 58.991 1,68  99.105  

14.  Pedan 42.929 1,60  68.686  

15.  Karangdowo 38.817 4,44  172.347  

16.  Juwiring 54.046 3,93  212.401  

17.  Wonosari 59.381 3,86  229.211  

18.  Delanggu 39.845 4,43  176.513  

19.  Polanharjo 36.723 5,45  200.140  

20.  Karanganom 41.048 3,29  135.048  

21.  Tulung 45.791 2,55  116.767  

22.  Jatinom 55.363 0,76  42.076  

23.  Kemalang 36.997 0,12  4.440  

24.  Klaten Selatan 45.477 1,67  75.947  

25.  Klaten Tengah 40.222 0,85  34.189  

26.  Klaten Utara 48.156 0,64  30.820  
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Berdasarkan hasil perhitungan jumlah penduduk optimal (JPO) di Kabupaten Klaten sesuai 

tabel 3 diatas terdapat empat kecamatan mempunyai jumlah penduduk optimal yang lebih kecil dari 

jumlah penduduk terdata yaitu Kecamatan Kemalang, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Klaten Utara 

dan Kecamatan Klaten Tengah sehingga membutuhkan penambahan luasan lahan panen guna 

mendukung kebutuhan penduduk yang berada di daerah tersebut. Kabupaten Klaten pada tahun 2020 

secara umum termasuk pada kategori aman dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk. Pola 

persebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten sebagian besar banyak ditemukan pada wilayah 

yang merupakan pusat perekonomian atau pusat keramaian, sedangkan kecamatan yang mempunyai 

taraf jumlah penduduk optimal yang tinggi pada umumnya tergolong wilayah pedesaan yang masih 

banyak dijumpai area persawahan. 

3.3 Analisa Kebutuhan Lahan Pertanian 

Berdasarkan tabel 3 yang telah dibahas sebelumnya besarnya jumlah penduduk optimal penduduk 

tentunya berhubungan dengan kebutuhan lahan pertanian di suatu wilayah. Tekanan penduduk 

merupakan kondisi jumlah penduduk yang telah melebihi standar daya dukung wilayah, sebagai 

akibatnya tidak mampu didukung oleh sumber daya yang tersedia. Dengan begitu tekanan penduduk 

mempengaruhi kebutuhan konsumsi pangan yang secara otomatis juga semakin tinggi. Adapun 

perbandingan ketersedian lahan dan kebutuhan akan lahan pertanian di Kabupaten Klaten bisa dilihat 

dalam grafik berikut ini. 

 
Sumber : Data Primer diolah  

Gambar 2. Grafik Kebutuhan Lahan Pertanian Kabupaten Klaten tahun 2040 

Perkiraan kebutuhan lahan Kabupaten KLaten di tahun 2040 menunjukkan bahwa terdapat 

sembilan kecamatan dengan status defisit atau luas ketersediaan lahan pertaniannya lebih rendah dari 

luas kebutuhan lahan pertanian daerah. Meliputi wilayah Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten 

Tengah, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Bayat, 

Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Pedan, dan Kecamatan Kemalang.  
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Pada umumnya kebutuhan lahan pertanian Kabupaten Klaten di tahun 2040 sudah relarif 

terpenuhi, dari total 26 kecamatan sebagian besar sudah sangat terpenuhi kebutuhan akan luas lahan 

produksi pertanian. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri dengan seiring berjalannya waktu 

kebutuhan lahan yang semakin bertambah akibat adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak 

dapat dikendalikan dengan baik akan menimbulkan terjadinya banyak alih fungsi lahan produktif 

untuk pertanian menjadi pemukiman, objek pariwisata maupun kawasan industri dimana saat ini 

sedang berkembang pesat di Kabupaten Klaten. Untuk itu perlunya perhatian pemerintah dalam 

memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan pertanian, adanya Undang-Undang No.41 tahun 2009 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) perlu diimplementasikan 

dengan sebaik mungkin. Sesuai isi perundang-undangan tersebut maka lahan pertanian yang 

dilindungi untuk kemudian secara konsisten dikembangkan guna menghasilkan bahan pangan pokok 

demi menciptakan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan nasional. 

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan analisa yang telah dilakukkan dapat disimpulkan daya dukung dan proyeksi kebutuhan 

lahan pertanian di Kabupaten Klaten, terdapat duabelas kecamatan yang termasuk dalam kelas I, daya 

dukung lahan kelas II terdapat sepuluh kecamatan, hanya ada empat kecamatan yang terklasifikasi 

dalam daya dukung lahan kelas III. Dari hasil tersebut secara umum menunjukan Kabupaten Klaten 

mempunyai daya dukung lahan pertanian baik dan mampu swasembada pangan. Untuk hasil analisis 

proyeksi kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2040 menunjukkan surplus. Nilai 

ketersediaan lahan lebih besar dari kebutuhan lahan yaitu ketersediaan lahan sebesar 70.707 per 

hektar/panen sedangkan kebutuhan lahan pertaniannya sebesar 48032 per hektar/panen. 
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