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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan populasi penduduk, perkembangan ekonomi dan industri 

mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan 

pertanian pangan. Hal ini mengancam daya dukung wilayah secara nasional 

dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.  

Keseimbangan tingkat pemanfaatan lahan dengan daya dukung lahan 

menjadi ukuran kelayakan penggunaan lahan, namun jika pemakaian lahan 

telah melampaui kemampuan daya dukung lahan, maka pemanfaatan lahan 

tidak digunakan secara efektif. Daya dukung lahan merupakan kemampuan 

suatu satuan lahan untuk mendukung kebutuhan - kebutuhan manusia dalam 

bentuk penggunaan lahan, yang pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia terutama bahan makanan. 

Indonesia yang merupakan negara agraris dimana sebagian besar 

penduduk menggantungkan penghidupannya pada hasil pertanian. Kenyataan 

menurunnya luasan lahan pertanian di wilayah peri urban adalah suatu 

keniscayaan, akibat yang ditimbulkan termasuk juga menurunnya kemampuan 

menghasilkan bahan pangan yang terus menerus. Di sisi lain, tuntutan terhadap 

kuantitas bahan pangan yang harus disediakan semakin meningkat sejalan 

dengan meningkatnya jumlah penduduk. Salah satu upaya untuk 

mengidentifikasi daya dukung lahan terhadap kebutuhan pangan adalah dengan 

melakukan analisis daya dukung lahan.  Beberapa manfaat dari analisis daya 

dukung lahan diantaranya untuk mengetahui peluang swasembada pangan pada 

suatu daerah, dan untuk memastikan kesesuaian antara rasio populasi jumlah 

penduduk dengan daya dukung lahan pertanian. 

Kabupaten Klaten yang memiliki lahan pertanian yang masih cukup 

luas namun seiring meningkatnya jumlah penduduk sering menyebabkan 
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terjadinya alih fungsi lahan, sehingga menyebabkan luas lahan pertanian 

semakin berkurang. Ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Klaten tersaji 

pada tabel 1.1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Lahan Pertanian Kabupaten Klaten 

Tahun 
Lahan Pertanian Lahan Bukan 

Pertanian Sawah Bukan Sawah 

2016 33.066 6.581 25.909 

2017 33.021 6.581 25.954 

2018 31.943 6.579 27.034 

2019 31.863 6.578 27.115 

2020 31.771 6.574 27.210 
Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukan bahwa luas lahan pertanian di 

Kabupaten Klaten khususnya sawah selalu mengalami pengurangan setiap 

tahun, terhitung dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Konversi lahan pada 

dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun pada kenyataannya 

konversi lahan menjadi masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang 

masih produktif dan ketersediannya yang terbatas. Aktifitas pembangunan fisik 

yang sangat cepat tetapi tidak disertai daya dukung lahan yang memadai 

menyebabkan pemanfaatan lahan yang tidak semestinya. Akibat dari keadaan 

ini, kemampuan suatu lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan 

bagi penduduk akan semakin berkurang. Daya dukung lahan dipengaruhi oleh 

besarnya luas panen dan juga produksi hasil pertanian. Adapun luas panen dan 

produksi padi di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten 

Gambar 1.1 Grafik Luas Panen dan Produksi Padi 
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Dapat dilihat menurut grafik luas panen padi dan produksi padi di 

Kabupaten Klaten cenderung fluktuatif. Dari lima tahun terakhir luas panen di 

Kabupaten klaten tertinggi pada tahun 2017 dan pada 2019 terjadi penurunan 

luas panen yang cukup signifikan. Sedangkan produksi padi pada 2017 dengan 

luas panen tertinggi hanya menghasilkan produksi padi yang lebih rendah, 

berbanding terbalik dengan tahun 2019 dengan luas panen rendah tetapi dapat 

menghasilkan produksi padi yang tinggi. Berbagai faktor menjadi penyebab 

yang mempengaruhi hasil pertanian seperti cuaca, irigasi, hama dan lainnya. 

Seiring terjadinya pengurangan terhadap luas lahan pertanian, jumlah 

populasi penduduk Kabupaten Klaten justru konsisten mengalami peningkatan 

setiap tahun. Banyaknya jumlah populasi penduduk pada suatu wilayah tentu 

mempengaruhi kebutuhan akan pangan juga turut meningkat. Dimana apabila 

keadaan ini dibiarkan terus berlangsung maka bukan tidak mungkin produksi 

sudah tidak sebanding dengan kebutuhan penduduk yang ada, yang berarti 

bahwa daya dukung lahan pertanian akan semakin kecil. Adapun data jumlah 

penduduk Kabupaten Klaten disajikan pada tabel 1.2.  

Tabel 1.2 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten 

Tahun 
Penduduk  

(jiwa) 
Laju Pertumbuhan 

(%) 

2016 1.158.795 0,41 

2017 1.163.218 0,38 

2018 1.167.401 0,36 

2019 1.171.411 0,35 

2020 1.174.986 0,31 

Sumber: BPS Kabupaten Klaten (2016-2020) 

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukan bahwa jumlah penduduk di 

Kabupaten Klaten selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun 

dilihat dari laju pertumbuhannya mengalami penurunan kecuali pada tahun 

2020 lalu yang meningkat sangat drastis. Angka pernikahan usia dini yang 

masih banyak ditemukan diikuti angka kelahiran yang juga tinggi menjadi 

penyumbang terbesar bertambahnya populasi penduduk di Kabupaten Klaten. 

Rencana pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari aspek kajian 
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penduduk. Karena Informasi yang memuat kependudukan sangat dibutuhkan 

dalam perencanaan wilayah. Dengan adanya informasi kependudukan, maka 

rencana pembangunan akan semakin akurat atau tepat sasaran. Untuk itu, 

kajian kependudukan perlu dilaksanakan untuk menunjang perencanaan 

pembangunan di masa yang akan datang, baik tingkat regional ataupun 

nasional 

 Penggunaan Sistem Informasi Geografis pada penelitian ini dapat 

memudahkan kita dalam melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang 

lebih baik, pemrosesan data yang lebih cepat, dan mendapatkan hasil analisa 

yang lebih akurat. SIG dapat menghubungkan data spasial seperti letak 

geografis dan astronomis dengan data non spasial, sehingga para pengguna 

sistem ini dapat membuat peta dan menganalisa informasinya dengan berbagai 

cara dan metode. Dalam perencaaan pembangunan pertanian, pemetaan dapat 

dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan program pembangunan pertanian 

di suatu daerah. Dalam hal ini pemanfaatan SIG berupa peta sebaran daya 

dukung lahan pertanian harus mampu mengungkapkan data asli yang 

dimuatnya, penting bagi setiap pengguna peta sebagai dasar pemikirannya agar 

mengenai sasarannya. Peta sebaran daya dukung lahan secara garis besar 

berupa visualisasi tingkat daya dukung lahan dari kecamatan - kecamatan yang 

ada di wilayah Kabupaten Klaten. Selain itu hasil pengolahan pada SIG juga 

berfungsi untuk menganalisa kesesuaian data dengan keadaan yang ada 

lapangan. Dengan adanya pemetaan pada penelitian ini diharapkan menjadi 

output yang bermanfaat dengan belum tersedianya data spasial terkait 

penelitian yang dilakukan.  

Indikasi di lapangan diketahui bahwa kebutuhan akan lahan didorong 

oleh peningkatan jumlah penduduk, sementara ketersediaan dan luas lahan 

bersifat tetap. Kabupaten Klaten sebagai lumbung padi Jawa Tengah dan salah 

satu penyangga pangan nasional khususnya produksi padi dalam hal ini dapat 

dilihat bahwa sebagian besar wilayahnya yaitu terdiri dari lahan pertanian 

khususnya sawah. Pertanian di Kabupaten Klaten yang tidak stabil dalam 
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beberapa tahun terakhir dan mengalami penurunan, salah satu penyebabnya 

adalah adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Konversi 

lahan yang meluas jika tidak dikendalikan akan memengaruhi jumlah produksi 

padi. Hal ini tidak sesuai dengan Undang - Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 

dan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 pasal 48 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi strategi dalam menciptakan 

swasembada pangan daerah. Kapasitas daya dukung lahan pertanian menjadi 

syarat mutlak dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan 

pangan nasional. 

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 membahas tentang 

perhitungan kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Klaten berdasarkan 

perhitungan proyeksi penduduk tahun 2040 atau 20 tahun kedepan. Beberapa 

manfaat dalam proyeksi penduduk yaitu mengetahui keadaan penduduk pada 

saat ini, yang berkaitan dengan kebutuhan fasilitas atau infrastruktur yang 

dibutuhkan masyarakat, mengetahui pengaruh berbagai kejadian terhadap 

keadaan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dengan 

dilakukannya kajian daya dukung lahan dan perhitungan kebutuhan lahan 

pertanian dalam penelitian ini nanti, diharapkan dapat menjadi masukkan 

dalam perencanaan pembangunan wilayah dan sebagai dasar untuk 

menetapkan kebijakan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah di bahas, maka yang menjadi 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, Bagaimana status daya 

dukung lahan pertanian (lahan sawah) di Kabupaten Klaten dalam keadaan 

defisit maupun dalam keadaan surplus. Jika defisit artinya ketersediaan lahan 
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lebih kecil dari kebutuhan lahan dan sebaliknya. Atau perumusan masalah 

secara lebih rinci didapatkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Klaten tahun 

2020? 

2. Seberapa besar kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2040? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Menganalisis daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2020 

2. Menganalisis kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2040  

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap 

masyarakat mengenai informasi terkait analisa daya dukung lahan serta 

kebutuhan lahan pertanian pada yang tersebar di masing-masing kecamatan 

yang ada di Kabupaten Klaten. 

2. Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan input yang berguna untuk 

strategi perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Klaten, Dinas 

Pertanian dan instansi yang bersangkutan lainnya terutama dalam fokus 

permasalahan swasembada pangan. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai 

persyaratan mendapat Gelar Sarjana Geografi Fakultas Geografi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a) Kajian Geografi 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan gejala-

gejala di permukaan bumi dan peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik 

fisik maupun non fisik beserta permasalahannya melalui pendekatan 

keruangan, kelingkungan dan kewilayaan (Bintarto, 1991).  

i. Pendekatan keruangan: analisa keruangan mempelajari perbedaan lokasi 

mengenai sifat - sifat penting. Dalam analisa keruangan yang harus 

diperhatikan adalah pertama, penyebaran penggunaan ruang yang telah 

ada dan kedua, penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai 

kegunaan yang direncanakan. 

ii. Pendekatan kelingkungan: studi mengenai interaksi antara organisme 

hidup dengan lingkungan. Interelasi antara manusia dengan 

lingkungannya akan menjadi tekanan dalam pendekatan ekologi yang 

dikembangkan dalam disiplin geografi. 

iii. Pendekatan kewilayahan kombinasi antara analisa keruangan dan analisa 

ekologi: pada analisa ini wilayah-wilayah tertentu didekati atau 

dihampiri dengan pengertian areal differentiation, yaitu suatu anggapan 

bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya 

suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. 

b) Daya dukung lahan 

Daya dukung lahan merupakan kemampuan suatu lingkungan untuk 

mendukung kehidupan. Untuk daya dukung lahan agraris (pertanian) pada 

dasarnya bergantung pada persentasi lahan yang dapat dipakai untuk 

pertanian dan besarnya hasil pertanian persatuan luas dan waktu. Untuk 

menunjang kehidupannya, manusia tidak hanya membutuhkan lahan yang 

digunakan sebagai lahan pertanian tetapi juga membutuhkan lahan untuk 

dijadikan permukiman dan aktivitas sosial ekonomi yang lain. Semakin tinggi 

jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan lahan untuk permukiman 
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juga semakin tinggi, hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan daya 

dukung lahan. Menurut Soerjani (1987), pengertian daya dukung lingkungan 

adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi saat jumlah populasi 

tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada. 

Odum dkk., dalam Soehardjo dan Tukiran (1990), wilayah yang 

mampu swasembada pangan adalah wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan 

fisik minimum penduduk sebesar 1600 kalori/orang/hari atau setara dengan 

265 kg beras/orang/tahun. Sedangkan untuk wilayah yang mampu 

memberikan kehidupan yang layak bagi penduduk yang tergantung pada 

tanaman pangan adalah wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk 

dalam taraf yang layak yaitu setara dengan 650 kg beras/orang/tahun atau 

2,466 kali KFM. Berdasarkan nilai–nilai tersebut maka klasifikasi yang 

ditetapkan adalah: 

 Kelas I σ > 2, 47: Wilayah yang mampu swasembada pangan dan mampu 

memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. 

 Kelas II 1 ≤ σ ≤ 2,47: Wilayah yang mampu swasembada pangan tetapi 

belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. 

 Kelas III σ < 1: Wilayah yang belum mampu swasembada pangan. 

Sedangkan, referensi lain menyebutkan bahwa wilayah dipandang 

sebagai ekosistem pertanian. Jika > 1, mampu berswasembada pangan, < 1 

tidak mampu berswasembada pangan, penduduk melampui batas optimal 

(over populated), dan jika = 1 wilayah optimal (Muta’ali, 2015). 

c) Ketahanan Pangan 

Menurut undang undang RI nomor 7 tahun 1996 mendefinisikan 

ketahanan pangan (food security) sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi 

rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Lubis, 2005). 

Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung 

dua unsur pokok, yaitu ketersediaan pangan dan aksesesabilitas masyarakat 

terhadap pangan tersebut. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan 
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secara fisik di daerah, yang diperoleh baik dari hasil produksi domestik, 

impor/perdagangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat 

dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau tingkat masyarakat. 

Sedangkan yang dimaksud akses pangan adalah kemampuan masyarakat 

untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, 

pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan maupun kombinasi 

diantara kelimanya. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin 

mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang 

memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan (Dewan 

Ketahanan Pangan, 2009). 

d) Populasi Penduduk 

Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan 

penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan 

luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per 

kilometer persegi. 

Teori Malthus mengatakan bahwa perkembangan manusia lebih cepat 

di bandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Malthus salah satu orang yang pesimis terhadap masa 

depan manusia. Hal itu didasari dari kenyataan bahwa lahan pertanian sebagai 

salah satu faktor produksi utama jumlahnya tetap. Kendati pemakaiannya 

untuk produksi pertanian bisa ditingkatkan, peningkatannya tidak akan 

seberapa. Di lain pihak justru lahan pertanian akan semakin berkurang 

keberadaanya karena digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-

pabrik serta infrastruktur yang lainnya.  

Masalah kependudukan ini telah menjadi induk dari berbagai 

permasalahan lainnya. Apabila tidak segera ditangani tidak mustahil akan 

menyebabkan efek yang lebih parah serta dapat melumpuhkan pembangunan 

nasional. Masalah kependudukan di Indonesia dikategorikan sebagai suatu 

masalah nasional yang besar dan memerlukan pemecahan segera. Dalam hal 

ini luas wilayah tidak dapat mencukupi kebutuhan penduduk akan ruang di 
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suatu pemukiman. Kepadatan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan 

dampak buruk terhadap lingkungan seperti semakin terbatasnya sumber daya 

pokok, tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan, dan tidak 

tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada. 

e) Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi 

berbasis komputer digunakan untuk menyajikan secara digital dan 

menganalisa penampakan geografis yang ada dan kejadian di permukaan 

bumi (Supriadi, 2007). Pada dasarnya Sistem Informasi Geografis 

didefinisikan sebagai suatu sistem yang didesain untuk mengumpulkan, 

mengelola, memanipulasi, dan menampilkan informasi spasial (keruangan). 

Data spasial diperlukan pada saat merepresentasikan atau menganalisis 

berbagai informasi yang berkaitan dengan objek pada kondisi yang 

sebenarnya lapangan. Dalam sistem informasi geografis, data spasial 

menggambarkan sebaran dan lokasi fenomena. 

Setelah melalui berbagai proses yang telah dilakukan dalam Sistem 

Informasi Geografis kemudian akan dihasilkan output berupa sebuah peta 

digital. Peta dalam sebuah penelitian sangat diperlukan terutama yang 

berorientasi pada wilayah atau ruang tertentu di muka bumi. Peta diperlukan 

sebagai petunjuk lokasi wilayah, alat penentu lokasi pengambilan sampel di 

lapangan, sebagai alat analisis untuk mencari satu output dari beberapa input 

peta (tema peta berbeda) dengan cara tumpang susun beberapa peta (overlay), 

dan sebagai sarana untuk menampilkan berbagai fenomena hasil penelitian 

seperti peta kepadatan penduduk, peta daerah bahaya longsor, peta kesesuaian 

lahan, peta kemampuan lahan, dan sebagainya. Data-data yang dapat dibuat 

peta adalah data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Untuk lebih detailnya 

peran aplikasi SIG dapat dapat diaplikasikan sebagai berikut : 

i. Pengukuran (measurement), SIG dapat digunakan untuk menganalisis 

pengukuran melalui komponen data pendukung, sebagai contoh untuk 
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mengukur luasan suatu wilayah, jarak antar titik, mengukur tingkat 

produktivitas, kerusakan lahan, dan lain-lain. Sebagai contoh hasil 

penelitian, memanfaatkan SIG diantaranya untuk mengukur tingkat 

kerentanan masyarakat terhadap bahaya gempa, mengukur dampak 

potensi bahaya tsunami, mengukur perubahan luasan area terumbu 

karang dan lain sebagainya. 

ii. Pemetaan (mapping), Aplikasi SIG dapat digunakan untuk pemetaan 

yaitu memvisualisasikan kenampakan objek dipermukaan bumi, yaitu 

data realita permukaan bumi akan dipetakan dalam suatu layer. Setiap 

layer merupakan representasi kumpulan benda (feature) yang 

mempunyai kesamaan, contoh: layer jalan, layer bangunan, layer 

pemukiman, dan lain-lain. Sebagi contoh hasil penelitian, memanfaatkan 

SIG untuk pemetaan daerah lahan pertanian padi di suatu wilayah, zonasi 

wilayah bahaya longsor dan contoh pemetaan lainnya. 

iii. Pemantauan (monitoring), Aplikasi SIG juga dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan pemantauan atau memonitoring suatu aktivitas atau kejadian 

dipermukaan bumi. Sebagai contoh, memonitoring perubahan 

penggunaan lahan dan penutup lahan di India menggunakan teknik 

penginderaan jauh dan SIG (Rawat dan Kumar, 2015).  

iv. Pemodelan (modelling), SIG dapat diaplikasikan untuk melakukan 

proses pembentukan model suatu gejala atau objek, karena tidak semua 

gejala atau objek dapat di gambarkan secara langsung. Penggunakan 

aplikasi SIG dapat mempermudah peneliti atau akademis atau praktisi 

dalam hal analisis untuk memodelkan suatu kajian atau objek. Sebagai 

contoh, dengan aplikasi SIG dapat melakukan pemodelan misalnya 

penurunan daratan DKI Jakarta dan SIG untuk pemodelan bahaya gempa, 

erupsi gunung api, banjir, longsor, dan genangan. 

Berdasarkan penjelasan konsep pemanfaatan SIG yang terbagi 

menjadi empat peran tersebut, dan pada penelitian ini penggunaan SIG 

digunakan untuk kegiatan pemetaan (mapping). Sesuai dengan tujuan dan 

judul penelitian pemetaan digunakan untuk memetakan sebaran tingkat daya 
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dukung lahan pada masing – masing kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 

2020.  

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai daya dukung lahan dan kebutuhan lahan 

pertanian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya digunakan 

sebagai suatu acuan dalam melakukan penelitian ini, sehingga penulis dapat 

mendapatkan referensi tentang teori yang digunakan dalam mengkaji suatu 

penelitian yang dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya memuat tema, judul, metode penelitian maupun data yang 

digunakan diantaranya adalah sebagai berikut: 

I Putu Sriartha, I Putu Gede Diatmika, I Wayan Krisna Eka Putra 

(2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemetaan Spasial Daya 

Dukung Lahan Pertanian dan Daya Tampung Penduduk Kecamatan di 

Provinsi Bali” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui distribusi spasial 

status daya dukung lahan pertanian wilayah kecamatan di Provinsi Bali dan 

untuk menentukan jumlah penduduk optimal yang dapat ditampung di 

masing-masing kecamatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan pencatatan dokumen pada instansi sumber data dan 

wawancara dengan informan kunci serta pengamatan lapangan, metode 

analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, dan analisis spasial. 

Hasil penelitian sebanyak 22 kecamatan (61,11%) memiliki status daya 

dukung defisit dan 14 kecamatan (38,89%) dengan status daya dukung lahan 

pertanian surplus. Kecamatan yang berstatus defisif daya tampung 

penduduknya melampaui batas jumlah penduduk optimal, sedangkan 

kecamatan yang berstatus surplus memiliki kemampuan menampung 

penduduk sampai batas jumlah penduduk optimalnya. 

Iman Sadesmesli, Dwi Putro Tejo Baskoro, Andrea Emma Pravitasari 

(2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Daya Dukung Lahan Dalam 
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Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Kabupaten Blitar, Jawa 

Timur)” dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi daya dukung lahan 

dalam perencanaan Tata Ruang Kabupaten Blitar dengan evaluasi 

kemampuan lahan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan pencatatan dokumen 

pada instansi sumber data, metode analisis data menggunakan analisis 

deskriptif kuantitatif, dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa daya dukung lahan berdasarkan kesesuaian antara alokasi lahan dalam 

pola ruang RTRW Kabupaten Blitar dengan kemampuan lahan mencapai 

79.498 ha (50,0%), namun 49,5% alokasi pola ruang melebihi kemampuan 

lahan.  

La Jati Buton (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Daya Dukung Lahan Pertanian (Sawah) Berdasarkan Hasil Produksi di 

Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru” dengan tujuan penelitian untuk 

menganalisis pengaruh daya dukung lahan pertanian (lahan sawah) terhadap 

hasil produksi di Kabupaten Buru. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan pencatatan dokumen pada instansi sumber 

data dan survei wawancara dengan informan kunci serta pengamatan 

lapangan, metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, 

dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga desa 

yaitu Savanaja, Waetele, Waenenat dengan status daya dukung lahan defisit, 

sedangkan tiga desa lainnya yaitu Waekerta, Waekasar, Wanareja berstatus 

surplus. Secara garis besar terdapat keseimbangan antara kebutuhan lahan dan 

kemampuan lahan dalam menyediakan pangan untuk memenuhi kebutuhan 

penduduk di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru. 

Rama Dwi Setiyo Kuncoro (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Daya Dukung dan Kebutuhan Lahan Pertanian di Kabupaten 

Madiun Tahun 2032” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa 

besar daya dukung lahan pertanian, jumlah penduduk optimal dan kebutuhan 

lahan pertanian yang ada pada masing - masing kecamatan di Kabupaten 



 

14 

 

Madiun. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

studi kepustakaan pencatatan dokumen pada instansi sumber data, metode 

analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Madiun 

tahun 2032 secara umum masuk dalam kategori positif atau memiliki 

kemampuan swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang 

layak bagi penduduknya. Kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Madiun 

pada tahun 2032 sudah sangat terpenuhi dari luas lahan produksi ataupun luas 

wilayah Kabupaten Madiun. 

Dengan adanya penelitian - penelitian seperti yang telah diuraikan 

diatas akan sangat membantu penulis dalam menyusun serta menghasilkan 

penelitian yang diharapkan dapat menyempurnakan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul 

“Analisis Daya Dukung Lahan dan Proyeksi Kebutuhan Lahan Pertanian di 

Kabupaten Klaten” dengan tujuan menganalisis daya dukung lahan pertanian 

di Kabupaten Klaten tahun 2020 dan untuk menganalisis proyeksi kebutuhan 

lahan pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2040 memiliki persamaan dan 

perbedaan pada beberapa aspek. Perbedaan yang sangat pasti tentu saja pada 

pemilihan lokasi penelitian. Kabupaten Klaten dipilih dengan didasarkan atas 

beberapa persepsi, diantaranya yaitu daerah ini merupakan salah satu 

penghasil dan penyuplai hasil pertanian terutama padi terbesar di Jawa 

Tengah. Selain itu analisa daya dukung lahan serta kebutuhan lahan pertanian 

pada penelitian ini, dapat menjadi gambaran atau bahan evaluasi jangka 

panjang khususnya untuk pertanian di wilayah Kabupaten Klaten. 

Persamaan yang dapat ditemukan antara penelitian yang dilakukan 

penulis dengan penelitian sebelumnya, misalnya seperti metode yang 

digunakan hampir seluruhnya menggunakan metode analisa deskribtif 

kuantitatif. Pengolahan data dengan perhitungan matematik digunakan 

sebagai acuan dalam analisa untuk mengetahui besarnya daya dukung lahan 

dan kebutuhan lahan pertanian. Ketersediaan data kunci dari studi 
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perpustakaan maupun dari instansi memegang peran penting dalam 

terlaksananya penelitian ini. Pengaplikasian SIG yang digunakan penulis 

dalam penelitianya juga terdapat kesamaan dari salah satu penelitian 

sebelumnya. Pemetaan menngunakan pengolahan SIG sangat berguna dalam 

menyempurnakan hasil penelitian, adanya peta akan dapat mempermudah 

dalam penyampaian informasi yang dimuatnya. 
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Tabel.1.3 Perbandingan penelitian sebelumnya 

No Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. I Putu Sriartha1, I Putu 

Gede Diatmika, I 

Wayan Krisna Eka 

Putra (2017) 

Pemetaan Spasial 

Daya Dukung Lahan 

Pertanian dan Daya 

Tampung Penduduk 

Kecamatan di Provinsi 

Bali 

Mengetahui distribusi spasial 

status daya dukung lahan 

pertanian wilayah kecamatan 

di Provinsi Bali. Menentukan 

jumlah penduduk optimal 

yang dapat ditampung di 

masing-masing kecamatan 

Survei, dengan metode 

deskriptif dan bersifat 

kewilayahan 

Sebanyak 22 kecamatan (61,11%) memiliki 

status daya dukung defisit dan 14 kecamatan 

(38,89%) dengan status daya dukung lahan 

pertanian surplus. Kecamatan  yang  berstatus  

defisif daya tampung penduduknya melampaui 

batas jumlah penduduk optimal, sedangkan 

kecamatan yang berstatus surplus memiliki 

kemampuan menampung penduduk sampai batas 

jumlah penduduk optimalnya. 

2. Iman Sadesmesli, Dwi 

Putro Tejo Baskoro, 

Andrea Emma 

Pravitasari (2017) 

Daya Dukung Lahan 

Dalam Perencanaan 

Tata Ruang Wilayah                             

(Studi Kasus 

Kabupaten Blitar, 

Jawa Timur) 

Mengevaluasi daya dukung 

lahan dalam perencanaan Tata 

Ruang Kabupaten Blitar 

dengan evaluasi kemampuan  

lahan 

Deskriptif kuantitatif. Daya dukung lahan berdasarkan kesesuaian 

antara alokasi lahan dalam pola ruang RTRW 

Kabupaten Blitar dengan kemampuan lahan 

mencapai 79.498 ha (50,0%), namun 49,5% 

alokasi pola ruang melebihi kemampuan lahan.  

 

3. La Jati Buton (2020) Analisis Daya Dukung 

Lahan Pertanian 

(Sawah) Berdasarkan 

Hasil Produksi di 

Kecamatan Waeapo 

Kabupaten Buru 

Menganalisis pengaruh daya 

dukung lahan pertanian (lahan 

sawah) terhadap hasil 

produksi di  Kabupaten  Buru 

Survei, dengan metode 

deskriptif kuantitatif 

 

 

 

Terdapat tiga desa yaitu Savanaja, Waetele, 

Waenenat dengan status defisit, sedangkan tiga 

desa lainnya yaitu Waekerta, Waekasar, 

Wanareja berstatus surplus. Secara garis besar 

terdapat keseimbangan antara kebutuhan lahan 

dan kemampuan lahan dalam menyediakan 

pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di 

Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru. 
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4. Lestari Heny 

Purboningrum (2018) 

Analisis dan Peramalan 

Daya Dukung Lahan 

Pertanian Tanaman 

Pangan di Kabupaten 

Klaten 

Mengetahui besarnya daya 

dukung lahan di Kabupaten 

Klaten tahun 2010-2017, 

mengetahui jumlah penduduk 

optimum di Kabupaten Klaten 

tahun 2017 dan 

mengetahui trend daya 

dukung lahan di Kabupaten 

Klaten tahun 2018-2022 

Deskriptif kuantitatif. Daya dukung lahan di Kabupaten Klaten tahun 

2010-2017 sebagian besar termasuk dalam kelas 

II. Beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten 

masuk dalam kelas III dan hanya sebagian kecil 

kecamatan yang masuk dalam kelas I. Hasil 

peramalan menunjukkan hanya ada lima 

kecamatan yang memiliki trend naik. 

5. Rama Dwi Setiyo 

Kuncoro (2017) 

Analisis Daya Dukung 

dan Kebutuhan Lahan 

Pertanian di Kabupaten 

Madiun Tahun 2032 

Mengetahui  seberapa besar  

daya dukung lahan pertanian, 

jumlah  penduduk  optimal,  

dan kebutuhan  lahan  

pertanian  yang  ada  pada 

masing - masing kecamatan  

di Kabupaten  madiun 

Deskriptif kuantitatif. Daya dukung lahan pertanian di Kabupaten 

Madiun tahun 2032 secara umum masuk dalam 

kategori positif atau memiliki kemampuan 

swasembada pangan dan mampu memberikan 

kehidupan yang layak bagi penduduknya. 

Kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Madiun 

pada tahun 2032 sudah sangat terpenuhi dari luas 

lahan produksi ataupun luas wilayah Kabupaten 

Madiun. 

 Andrie Cahyanto 

(2021) 

Analisis Daya Dukung 

Lahan  dan Proyeksi 

Kebutuhan Lahan 

Pertanian di Kabupaten 

Klaten 

Menganalisis daya dukung 

lahan pertanian di Kabupaten 

Klaten tahun 2020. 

Menganalisis kebutuhan 

lahan pertanian di Kabupaten 

Klaten tahun 2040  

 

Deskriptif kuantitatif.  

 sSumber : Penulis. 
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Daya Dukung Lahan 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Umumnya lahan pertanian di pedesaan dimanfaatkan masyarakat untuk 

budidaya tanaman padi, seiring berjalannya waktu semakin hari semakin 

bertambah kebutuhan akan lahan yang diperlukan untuk bermacam sektor 

kegiatan. Dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk maka kebutuhan 

akan bahan makanan pokok pasti ikut bertambah. Seperti halnya terjadi di 

Kabupaten Klaten yang mana pertumbuhan penduduknya terus meningkat setiap 

tahunnya. Kondisi yang tidak seimbang antara pertumbuhan penduduk dengan 

ketersediaan lahan perlu menjadi perhatian terutama berkaitan dengan 

ketahannan atau swasembada pangan. Semakin menyempitnya lahan pertanian 

akan berakibat pada menurunnya produksivitas tanaman bahan pangan terutama 

dalam hal ini adalah tanaman padi. 

Dengan adanya analisa daya dukung lahan, akan diketahui apakah 

produksi tanaman padi sudah mencukupi dengan tingkat kebutuhan sejumlah 

populasi masyarakat diwilayah tersebut. Dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk menjadi gambaran daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Klaten dan 

kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Klaten pada tahun 2040. Untuk 

memperjelas alur penelitian, maka dibuat diagram alir penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Diagram Alir Kerangka Penelitian  

Pertumbuhan Penduduk 

 

Kebutuhan Lahan 

Lahan Pertanian 
Kebutuhan Pangan 

Sebaran Daya 

Dukung Lahan 

Sumber : Penulis 

 

Swasembada Pangan 
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1.8  Batasan Operasional 

Analisis adalah pemisahan dari suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian 

untuk dikaji tentang komponenya, sifat, peranan dan hubungannya (Widodo 

Alfandi, 2001).  

Daya dukung lahan adalah suatu kapasitas atau kemampuan suatu luas 

sumberdaya lahan untuk mendukung kehidupan populasi penduduk di suatu 

wilayah.  

Kebutuhan lahan adalah kesesuaian antara jumlah penduduk dalam 

pemenuhan kebutuhannya yang dipengaruhi oleh ketersediaan lahan yang ada. 

Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan 

vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap 

penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu 

dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil 

yang merugikan seperti yang tersalinasi. (FAO dalam Arsyad, 1989). 

Luas panen adalah luas lahan dari hasil suatu komoditi yang sudah siap untuk 

dipanen. 

Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. 

Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu 

bisa diartikan sebagai penduduk terlepas warga negara atau pun bukan. (Dr. 

Kartomo). 

Pertanian adalah kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumberdaya hayati 

untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, maupun sumber 

energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.  

Pertumbuhan penduduk adalah suatu perubahan populasi yang terjadi 

sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu 

atau dalam sebuah populasi menggunakan satuan “per waktu unit” untuk 

pengukuran. 
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Peta adalah gambaran konvensional yang disesuaikan dengan skala dalam 

hubungannya dengan permukaan bumi (Basuki Sudiharjo, 1977).  

Produksi tanaman padi adalah besarnya produksi tanaman padi dalam satu 

musim tanam per satuan luas (ton/ha) (Tohari, 2001).  

Proyeksi adalah suatu perkiraan atau gambaran suatu kondisi dengan 

berdasarkan asumsi – asumsi untuk tujuan tertentu. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang 

biasanya digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisa 

informasi geografis. 
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