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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam meningkatkan tersedianya infrastruktur dan layanan terhadap masyarakat 

dapat berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan lahan. Selain itu perkembangan 

jaman dan pertambahan penduduk juga menimbulkan permasalahan akan 

kebutuhan lahan untuk tempat tinggal membuat perubahan fungsi suatu lahan yang 

terjadi setiap tahunnya. Lahan merupakan sumber daya alam yang sangat vital, 

manusia membutuhkan lahan sebagai tempat kegiatan hidup demi kelangsungan 

hidupnya. Dengan lahan manusia dapat memakai sebagai sumber penghidupan bagi 

mereka yang mencari nafkah melalui berbagai usaha disamping sebagai tempat 

permukiman.  

Lahan adalah tanah yang sudah ada peruntukannya dan pada umumnya ada 

pemiliknya, baik perorangan atau lembaga. Dari pengertian tersebut maka dapat 

diartikan bahwa lahan merupakan bagian dari ruang (Johara T Jayadinata, 1992). 

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia 

terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Perencanaan tataguna lahan pada 

hakekatnya adalah pemanfaatan lahan yang ditujukan untuk suatu peruntukan 

tertentu, permasalahan yang mungkin timbul dalam menetapkan peruntukan suatu 

lahan adalah faktor kesesuaian lahannya (Noor, 2011).  

Meningkatnya penggunaan lahan merupakan salah satu akibat dari 

pertumbuhan penduduk maupun aktivitas manusia. Itulah yang terjadi di 

Kecamatan Jogonalan terjadinya perubahan penggunaan lahan dari agraris ke non 

agraris. Suatu pembangunan agar berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu 

dilakukan perencanaan secara matang sesuai dengan kondisi lingkungan wilayah 

tersebut. Karena pembangunan dan lingkungan memiliki pengaruh timbal balik 

yang saling berkaitan. Kecamatan Jogonalan banyak terjadi pembangunan 

perumahan, kios, dan industri serta fasilitas yang lainnya, sebelumnya lahan 

tersebut adalah ruang terbuka hijau yang mengakibatkan masyarakat sekitar 
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merasakan panas, tandus dan berkurangnya daerah resapan air.  

Perkembangan yang terjadi di Kecamatan Jogonalan dikarenakan wilayah 

ini terletak diantara Kecamatan Prambanan yang memiliki obyek wisata potensial 

dan Perkotaan Klaten sebagai pusat perkotaan Kabupaten Klaten, serta diapit oleh 

Yogyakarta dan Solo sehingga dilalui jalan Yogyakarta-Solo yang mempunyai 

potensi sebagai penggerak perekonomian pada kawasan yang dilalui. Kecamatan 

Jogonalan menjadi kawasan yang strategis serta memiliki tingkat aksesibilitas yang 

mendukung untuk dikembangkan sebagai permukiman, perdagangan dan industri 

serta fasilitas umum lainnya. Gambar 1.1 merupakan contoh terjadinya perubahan 

penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Jogonalan yang dahulunya ruang terbuka 

hijau dan sekarang telah didirikan bangunan.  

Gambar 1. 1 Kenampakan Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Jogonalan 
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Sumber : Penulis, 2021 

 

Kecamatan Jogonalan merupakan salah satu Kecamatan yang berada di 

Kabupaten Klaten. Kecamatan Jogonalan terdiri dari 18 desa dan memiliki luas 

wilayah 2.670 Ha. Sebelah utara berbatasan dengan sebagian wilayah Kecamatan 

Kebonarum dan Kecamatan Karangnongko, sedangkan sebelah selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Gantiwarno. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah 

Kecamatan Prambanan dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan 

Wedi dan sebagian wilayah Kecamatan Klaten Selatan. Pengunaan lahan di 

Kecamatan Jogonalan didominasi lahan sawah, saat ini banyak terjadi 

pembangunan permukiman di wilayah ini. Pertumbuhan penduduk yang terus 

terjadi menjadi salahsatu faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan, 

hal itu terjadi karena keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jumlah 

penduduk di Kecamatan Jogonalan tahun 2015 dan 2019 mengalami pertambahan 

penduduk sebesar 6.895 jiwa. Adapun data pertambahan penduduk setiap desa di 

Kecamatan Jogonalan dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut : 
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Tabel 1. 1 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Jogonalan Per Desa Tahun 2015 

dan 2019. 

 

No 

 

 Desa 
Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

 

Pertambahan 

(Jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

2015 2019 2015 2019 

1 Somopuro 1,85 3.507 3.848 341 1.803 2.080 

2 Titang 1,14 1.570 1.660 90 1.377 1.456 

3 Tangkisan Pos 0,96 1.836 2.121 285 1.912 2.209 

4 Rejoso 1,27 3.006 3.199 193 2.367 2.519 

5 Gondangan        1,05   3.336 3.556 220 1.580 3.387 

6 Bakung 1,24 2.591 2.728 137 2.090 2.200 

7 Ngering 1,48 3.782 3.665 -117 2.555 2.476 

8 Pakahan 1,36 3.542 4.409 867 2.604 3.242 

9 Sumyang 0,79 1.732 1.896 164 2.192 2.400 

10 Karang Dukuh 1,14 2.615 3.095 480 2.294 2.715 

11 Plawikan 1,26 3.228 3.658 430 2.562 2.903 

12 Kraguman 1,48 3.182 3.875 693 2.150 2.618 

13 Granting 1,11 2.339 2.531 192 2.107 2.280 

14 Prawatan 2,11 3.882 5.124 1.242 1.840 2.428 

15 Wonoboyo 1,47 3.160 3.492 332 2.150 2.376 

16 Dompyongan 2,32 3.715 4.491 776 1.601 1.936 

17 Joton 2,06 3.115 3.540 425 1.512 1.718 

18 Tambakan 2,61 4.227 4.349 122 1.620 1.666 

Jumlah 26,70 54.342 61.237 6.895 2.035 2.294 

Sumber: BPS Kecamatan Jogonalan dalam Angka 2015 dan 2020 

 

Terjadinya pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah sering 

mengakibatkan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Kecamatan 

Jogonalan pada tahun 2015 dan 2019 mengalami perubahan sebesar 195 Ha. 

Perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di 

Kecamatan Jogonalan pada tahun 2015 dan 2019 tiap desa dapat dilihat dari Tabel 

1.2 berikut ini. 
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Tabel 1. 2 Data Jenis Penggunaan Lahan Per Desa Kecamatan Jogonalan tahun 

2015 dan 2019. 

 

No 

 

Desa 

Jenis Penggunaan 

Lahan 

Tahun 2015 Tahun 2019 

Lahan 

Sawah (Ha) 

Bukan Lahan 

Sawah (Ha) 

Lahan 

Sawah (Ha) 

Bukan Lahan 

Sawah (Ha) 

1 Somopuro 104 81 96 89 

2 Titang 70 44 65 49 

3 Tangkisan Pos 68 28 64 32 

4 Rejoso 83 44 79 48 

5 Gondangan 62 43 55 50 

6 Bakung 79 45 70 54 

7 Ngering 106 42 93 55 

8 Pakahan 74 40 54 82 

9 Sumyang 53 26 50 29 

10 Karang Dukuh 74 40 54 60 

11 Plawikan 70 56 62 64 

12 Kraguman 106 42 81 67 

13 Granting 81 30 68 43 

14 Prawatan 121 90 99 112 

15 Wonoboyo 91 56 75 72 

16 Dompyongan 104 128 106 126 

17 Joton 108 98 100 106 

18 Tambakan 120 141 108 153 

Jumlah 1574 1096 1379 1291 

Sumber: BPS Kecamatan Jogonalan dalam Angka 2015 dan 2020 

 

Penggunaan Penginderaan Jauh digunakan sebagai sarana untuk mengetahui 

perubahan penggunaan lahan karena data yang dimiliki bersifat temporal/ 

sementara, sehingga sesuai digunakan dalam mengindentifikasi perubahan 

penggunaan lahan dari tahun ke tahun. Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat 

membantu dalam menganalisis perkembangan penggunaan lahan dengan lebih 

mudah menggunakan informasi spasial seperti sebaran pola perubahan penggunaan 

lahan dan luas area yang mengalami perubahan penggunaan lahan. Hal ini dapat 

menjadi evaluasi dan acuan dalam melakukan pembangunan wilayah agar tidak 

mengganggu lingkungan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti 
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mengambil judul “Analsis Perubahan Penggunaan Lahan dengan Aplikasi 

Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Jogonalan Tahun 2015 dan Tahun 

2020”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jogonalan 

Kabupaten Klaten tahun 2015 dan 2020 ? 

2. Faktor-faktor utama apa saja yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten tahun 2015 dan 2020 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Menganalisis agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Jogonalan Kabupaten Klaten tahun 2015 dan 2020. 

2. Menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten tahun 2015 

dan 2020. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Diharapkan sebagai bahan acuan pertimbangan dalam merumuskan dan 

menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di wilayah terkait. 

2. Dapat digunakan sebagai pemantauan perkembangan pemanfaatan ruang 

di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Lahan  

Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup 

semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis 
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yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, 

tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala 

akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang, 

yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh 

manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang (Brinkman dan 

Smyth, 1973; Vink, 1975; dan FAO, 1976). Lahan merupakan perwujudan 

dari ruang yang menjadi tempat tinggal bagi manusia. Ruang adalah 

permukaan bumi, baik yang ada di atasnya maupun yang ada di bawahnya 

sepanjang manusia masih bisa menjangkaunya (Tarigan, 2005).  

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang 

dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan 

pelaksanaan program beserta pembiayaanya (UU No. 26 Tahun 2007). 

Lahan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lahan dalam 

penelitian ini merupakan lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi 

lahan non pertanian yang digunakan untuk pembangunan wilayah 

Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. 

b. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah suatu aktivitas manusia pada lahan yang 

langsung berhubungan dengan lokasi dan kondisi lahan (Soegino, 2007). 

Penggunaan lahan adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam 

pemanfaatan lahan bagi maksud pembangunan secara optimal dan efisien 

(Sugandhy, 2008). Jayadinata mengatakan bahwa penggunaan lahan 

adalah wujud atau bentuk usaha kegiatan pemanfaatan suatu bidang tanah 

pada satu waktu. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Penatagunaan Tanah dijelaskan bahwa Penatagunaan tanah adalah sama 

dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi 

pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan 

pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan 

masyarakat secara adil. 
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Penggunaan lahan merupakan suatu wujud dari campur tangan 

manusia dalam aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas 

manusia ini berupa permukiman, perkantoran, industri, pendidikan, 

pertanian, perkebunan dan peternakan. Penggunaan lahan dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia sehingga menciptakan kesejahteraan bagi 

manusia tersebut. Manusia akan merubah penggunaan lahan yang 

dimilikinya agar mendapatkan keuntungan. Dengan demikian manusia 

sangat membutuhkan lahan untuk aktivitas hidupnya, sehingga dalam 

penggunaan lahan mempunyai fungsi yang berbeda. Penelitian ini 

berdasarkan pemetaan penggunaan lahan skala 1:50.000 dengan sistem 

klasifikasi penggunaan lahan kota yang dipakai adalah sistem klasifikasi 

menurut Sutanto (1994) dengan sedikit perubahan (disesuaikan dengan 

kondisi penggunaan lahan di daerah penelitian). Sistem klasifikasi 

penggunaan lahan kota dapat di lihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1. 3 Sistem Klasifikasi Penggunaan Lahan Kota Menurut Sutanto (1994) 

NO                                Tingkat Kerincian Klasifikasi 

1 Tingkat I Tingkat 

II 

Tingkat III Tingkat IV 

Daerah Kota Permukiman -Pola Teratur - Kepadatan rendah 

- Kepadatan sedang 

-Pola setengah teratur - Kepadatan rendah 

- Kepadatan sedang 

- Kepadatan tinggi 

-Pola tidak teratur - Kepadatan rendah 

- Kepadatan sedang 

- Kepadatan tinggi 

-Kepadatan 

sangat  tinggi 

Perdagangan -Pasar  

-Pom bensin  

-Pusat perbelanjaan -Besar –Kecil 

-Pertokoan  
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NO                                Tingkat Kerincian Klasifikasi 

1 Tingkat I Tingkat 

II 

Tingkat III Tingkat IV 

 Industri -Pabrik/perusahaan  

-Gudang  

Transportasi -Jalan  

-Stasiun/terminal -Kereta api/ 

Bis/Angkutan 

Jasa -Kelembagaan Perkantoran, 

sekolah/ 

kampus 

-Non-Kelembagaan Hotel 

Rekreasi -Kebun binatang  

 -Lapangan Olah raga  

 -Stadion  

 -Gedung 

Pertunjukan 

 

Tempat ibadah -Masjid  

 -Gereja  

Pertanian -Sawah  

 -Tegalan  

 -Kebun Campuran  

Hutan -Hutan/Taman 

wisata 

 

  Lain-lain -Kuburan -Umum 

 -Makam pahlawan 

-Lahan kosong  

-Lahan sedang 

dibangun 

 

Sumber : Klasifikasi Penggunaan Lahan 

c. Perubahan Penggunaan Lahan 

Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu 

penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya 

diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu 

waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun 

waktu yang berbeda (Martin, 1993 dalam Wahyunto dkk., 2001). Dalam 

perkembangannya perubahan lahan tersebut akan terdistribusi pada tempat 

– tempat  tertentu yang mempunyai potensi yang baik. Selain distribusi 

perubahan penggunaan, lahan akan mempunyai pola – pola perubahan 
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penggunaan lahan. Menurut Bintarto (1977) dalam Wahyudi (2009) pola 

distribusi perubahan penggunaan lahan pada dasarnya dikelompokkan 

menjadi:  

1) Pola memanjang mengikuti jalan  

2) Pola memanjang mengikuti sungai   

3) Pola radial  

4) Pola tersebar  

5) Pola memanjang mengikuti garis pantai  

6) Pola memanjang mengikuti garis pantai dan rel kereta api. 

Perubahan penggunaan lahan disebabkan adanya kebutuhan dan 

keinginan manusia sebagai bukti upaya manusia dalam memanfaatkan 

sekaligus mengelola lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin 

bertambah dapat berkaitan dengan bertambahnya tuntutan dalam mutu 

kehidupan yang baik, sehingga pelaksanaan pembangunan yang berakibat 

pada perubahan penggunaan lahan tidak dapat terhindarkan. Pelaksanaan 

perubahan harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan lahan agar 

tidak merugikan makhluk hidup di sekitarnya serta dapat tertata dengan 

baik. Perubahan penggunaan lahan yang dilakukan tidak memperhatikan 

kemampuan lahan berakibat adanya penyimpangan antara penggunaan 

lahan dengan kemampuan lahan sehingga dapat merugikan bagi makhluk 

hidup di sekitarnya. Contoh perubahan penggunaan lahan yaitu 

pembangunan permukiman di lahan pertanian atau perkebunan, 

pembangunan pabrik atau fasilitas umum di lahan pertanian atau tegalan 

dan sebagainya. 

d. Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Penggunaan Lahan 

Menurut Barlowe (1986) faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan 

ekonomi dan faktor institusi (kelembagaan). Faktor fisik biologis 

mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, 

iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kependudukan. Faktor pertimbangan 
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ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan transportasi. Faktor 

institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan politik, keadaan sosial 

dan secara administrasi dapat dilaksanakan. 

Kebutuhan lahan yang berbeda menyebabkan manusia merubah 

lahan di sesuaikan dengan kebutuhan hidupnya. Perubahan pengunaan 

lahan tersebut di pengaruhi pertumbuhan penduduk yang semakin 

meningkat sehingga dapat mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan 

penggunaan lahan. Pertumbahan penduduk dan adanya perkembangan 

tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan manusia mengakibatkan 

kebutuhan fasilitas semakin meningkat. 

e. Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh adalah 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 (Lillesand dan Kiefer, 1999). 

Pengambilan data Penginderaan Jauh dilakukan dari jarak jauh, oleh 

karena itu diperlukan tenaga penghubung yang membawa data objek ke 

sensor, tenaga inilah yang digunakan dalam Penginderaan Jauh. Tenaga ini 

dapat dibedakan atas :  

1) Tenaga alam, yaitu tenaga yang berasal dari alam. Misalnya sensor 

matahari, emisi/pancaran suhu benda-benda di permukaan bumi. 

Biasanya tenaga ini digunakan untuk Penginderaan Jauh sistem pasif.  

2) Tenaga buatan, yaitu tenaga yang dibuat untuk mendukung sistem 

Penginderaan Jauh, contohnya pulsa radar. Biasanya digunakan untuk 

Penginderaan Jauh aktif.  

Satelit Pleiades dapat menghasilkan data citra satelit dalam dua 

moda yaitu sebagai berikut: 

1) Moda Pankromatik; memiiki resolusi spasial 0.5 m, dengan jumlah 

band yaitu 1 band pankromatik 

2) Moda Multispektral; memiliki resolusi spasial 2 m dengan jumlah 

band yaitu 4 band (VNIR – Visible Near Infra Red. 
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Resolusi Spektral yang dimiliki satelit Pleiades : 

1) Band Pankromatik: 480 – 830 nm 

2) Band Biru: 430 – 550 nm 

3) Band Hijau: 490 – 610 nm 

4) Band Merah: 600 – 720 nm 

5) Band Inframerah dekat: 750 – 950 nm 

Konsep dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa komponen 

yang meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan objek di 

permukaan bumi, sensor, sistem pengolahan data dan berbagai pengguna 

data. Penginderaan Jauh pada penelitian ini  menggunakan citra satelit 

Pleiades yang merupakan salah satu satelit penghasil citra dengan 

resolusi yang tinggi yang resolusi spasialnya mencapai 50 cm untuk 

citra pankromatik dan 2 m untuk citra multispektralnya. Selain itu, citra 

satelit pleiades mencakup 4 band yaitu merah, hijau, biru dan 

inframerah dekat, citra ini digunakan untuk mengidentifikasi penggunaan 

lahan dari tahun ke tahun, karena data Penginderaan Jauh bersifat 

temporal. Penginderaan Jauh dapat menyajikan obyek, daerah dan gejala 

di permukaan bumi sesuai dengan kondisi di lapangan, dengan melakukan 

analisis terhadap data yang tersedia pada Penginderaan Jauh ini dapat 

diperoleh informasi mengenai obyek, daerah, atau gejala yang diteliti.  

f. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis atau SIG atau yang lebih dikenal 

dengan GIS mulai dikenal pada awal 1980-an. Sejalan dengan 

berkembangnya perangkat komputer, baik perangkat lunak maupun 

perangkat keras, SIG mulai berkembang sangat pesat pada era 1990an dan 

saat ini semakin berkembang. Sistem Informasi Geografis (SIG) atau 

Geographic Information System (GIS) merupakan sistem informasi 

berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data 

atau informasi geografis (Aronoff, 1989).  

SIG merupakan alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, 

penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan dan penayangan 
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data keruangan yang berasal dari kenyataan dunia (Barrough, 1986). 

Secara umum pengertian SIG adalah Suatu komponen yang terdiri dari 

perangkat keras, perangkat lunak, sumberdaya manusia dan data yang 

bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, 

memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, 

mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu 

informasi berbasis geografis.  

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data 

pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan 

akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan 

data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan 

lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. 

Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti; 

lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan. Kemampuan inilah yang 

membedakan SIG dari sistem informasi lainnya. Pemanfaatan Sistem 

Informasi Geografis pada penelitian ini yaitu pada proses digitasi dan 

overlay. 

1) Digitasi 

Digitasi merupakan proses pembentukan data yang berasal dari 

data raster menjadi data vektor. Dalam sistem informasi geografis dan 

pemetaan digital, data vektor banyak digunakan sebagai dasar analisis 

dan berbagai proses. Digitasi pada Arcview dilakukan pada dokumen 

view dan disimpan di dalam sebuah shapefile (file .shp). Oleh karena 

itu, proses digitasi didahului dengan pembuatan sebuah shapefile 

kosong. Peta hasil digitasi selanjutnya dapat digunakan dalam proses 

overlay. Digitasi peta dilakukan melalui beberapa proses:  

a) Data raster (gambar peta dasar) yaitu menambah data gambar ke 

dalam Arcview, File > Add Data di toolbar menu, kemudian 

memilih gambar yang akan di digitasi.  

b) Meregistrasi data raster yaitu dilakukan setelah peta tampil, 

tujuannya untuk memberikan skala yang benar pada citra dengan 
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jalan memberikan koordinat bumi kepada citra.  

c) Membuat shapefile (file .shp) yaitu dengan mengidentifikasi 

terlebih dahulu objek-objek yang akan didigitasi. Setelah objek 

teridentifikasi, buatlah shapefile untuk masing-masing kategori 

objek.  

d) Melakukan proses digitasi yaitu dilakukan setelah shapefile dibuat, 

selanjutnya tambahkan shapefile-shapefile yang akan didigitasi, 

mengunakan tombol add data.  

e) Memasukkan data atribut. Data atribut memberikan gambaran atau 

menjelaskan informasi berkaitan dengan fitur peta atau coverage 

SIG. Data atribut dapat disimpan dalam format angka maupun 

karakter. Pada Sistem Informasi Geografis di ArcView, data atribut 

dihubungkan dengan data spasial melalui identifier atau sering 

disingkat ID yang terkait di fitur.  

f) Menghasilkan data vektor yang akan digunakan untuk overlay. 

Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke 

dalam kumpulan garis, area (daerah yang dibatasi oleh garis yang 

berawal dan berakhir pada titik yang sama), titik dan nodes 

merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. 

2) Overlay 

Overlay merupakan suatu sistem informasi dalam bentuk grafis 

yang dibentuk dari penggabungan berbagai peta individu (memiliki 

informasi/ database yang spesifik). Overlay peta dilakukan minimal 

dengan 2 jenis peta yang berbeda secara teknis dikatakan harus ada 

polygon yang terbentuk dari 2 jenis peta yang dioverlaykan. Jika dilihat 

data atributnya, maka akan terdiri dari informasi peta pembentukya 

(Prahasta, Eddy. 2006), contohnya, melakukan overlay peta topografi 

dengan peta penggunaan lahan, maka di peta barunya akan 

menghasilkan polygon baru berisi atribut topografi dan penggunaan 

lahan. Agregat dari kumpulan peta individu ini, atau yang biasa disebut 

peta komposit, mampu memberikan informasi yang lebih luas dan 
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bervariasi. Masing-masing peta tranparansi memberikan informasi 

tentang komponen lingkungan dan sosial. Peta komposit yang terbentuk 

akan memberikan gambaran tentang konflik antara proyek dan faktor 

lingkungan. Metode ini tidak menjamin akan mengakomodir semua 

dampak potensial, tetapi dapat memberikan dampak potensial pada 

spasial tertentu (Prahasta. 2005). 

Sistem Informasi Geografis dalam penelitian ini digunakan 

untuk mempermudah dalam menganalisis perubahan penggunaan lahan 

serta  mengetahui luas obyek yang mengalami perubahan, maka dari itu 

dilakukan digitasi on screen pada citra tahun yang berbeda agar 

memperoleh data yang akurat. Luas suatu obyek yang mengalami 

perubahan dapat diketahui dengan melakukan overlay dari hasil digitasi 

citra dengan tahun yang berbeda. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai analisis perubahan penggunaan 

lahan yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya sebagai berikut : 

Verent Salsabilah (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Boyolali Tahun 2013 dan Tahun 2019 

Berbasis StoryMaps” yang memiliki tujuan untuk menganalisis wilayah yang 

mengalami perubahan penggunaan lahan tertinggi di Kabupaten Boyolali tahun 

2013 dan 2019, menganalisis faktor penyebab perubahan penggunaan lahan 

berdasarkan pengolahan data spasial dan memvisualisasikan peta perubahan 

penggunaan lahan serta hasil analisisnya dalam bentuk StoryMap. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan disajikan dalam hasil 

visualisasi StoryMaps. Metode analisis menggunakan analisis tumpang tindih 

penggunaan lahan hasil interpretasi citra Landsat 8 OLI. Hasil penelitian 

menunjukkan jenis penggunaan lahan pada tahun 2013 dan 2019 adalah bandara, 

hutan, sawah, semak, kebun, pemukiman, bangunan industri, waduk dan jalan tol.  

Kecamatan Kemusu merupakan wilayah dengan perubahan penggunaan 

lahan tertinggi yaitu waduk menjadi tegalan. Luas waduk pada tahun 2013 seluas 

1.863,492 Ha sedangkan tahun 2019 seluas 1.510,694 Ha. Salah satu faktornya 
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adalah kekeringan yang menyebabkan luasan waduk mengalami penurunan. 

Kecamatan Mojosongo dan Cepogo juga menjadi wilayah dengan perubahan 

penggunaan lahan yang cukup tinggi, perubahan penggunaan lahannya meliputi 

tegalan dan pemukiman. Perubahan pada kedua kecamatan tersebut dipengaruhi 

oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan pada daerah tersebut. 

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

Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2009 dan 2019” tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui agihan 

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di wilayah penelitian tahun 2009 dan 

2019 serta menganalisis pola persebaran perubahan penggunaan lahan antara tahun 

2009 dan 2019. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 

interpretasi visual citra penginderaan jauh serta survei. Sampel yang terdapat pada 

penelitian ini didasarkan pada obyek – obyek yang meragukan dalam interpretasi 

visual, sehingga data yang dihasilkan akan teruji kebenarannya. Metode analisis 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu tahun 2009 dan 2019 

menggunakan overlay antara kedua data penggunaan lahan dengan menggunakan 

teknologi Sistem Informasi Geografis. Analisis pola persebaran perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu dilakukan dengan menggunakan 

metode Nearest Neighborhood Analisyt. Hasil dari penelitian penggunaan lahan di 

Kecamatan Colomadu menunjukkan penggunaan lahan yang terdapat di Kecamatan 

Colomadu tahun 2009 dan 2019 yaitu permukiman, semak belukar, tegalan/kebun, 

sawah, kolam, lahan kosong dan jalan tol.  

Perubahan penggunaan lahan sawah menjadi permukiman, memiliki 

persentase sebesar 47,87 % dan luasan sebesar 182,58 ha, perubahan tertinggi 

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

Tingginya perubahan penggunaan lahan sawah dipengaruhi oleh letak lahan sawah 

yang memiliki lokasi strategis seperti dekat dengan jalan raya serta berada di daerah 

perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Hasil kedua dari penelitian 

ini menunjukkan pola persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Colomadu yang diketahui dari hasil nilai ratio Nearest Neighborhood Analisty 

dengan nilai 0,672559 (mengelompok). Pola persebaran mengelompok ini sangat 
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terlihat di beberapa desa seperti Desa Gawanan, Bolon, dan Paulan. 

Fatikha Ardeasari (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2010 

dan 2020” yang memiliki tujuan untuk menganalisis agihan perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dan untuk menganalisis faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ceper Kabupaten 

Klaten. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survey. Pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis penelitian perubahan 

penggunaan lahan dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan 

teknologi SIG yaitu dengan  metode overlay pada peta penggunaan lahan tahun 

2010 dan 2020 sehingga hasilnya dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif.  

Hasil dari penenlitian ini berupa perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Ceper pada tahun 2010 dan 2020. Tingkat perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Ceper sebesar 30,823 Ha. Desa yang paling tinggi mengalami 

perubahan yaitu di Desa Dlimas sebesar 13,363 Ha dengan persentase 43,35 % dan 

yang paling rendah mengalami perubahan yaitu di Desa Pokak sebesar 0,055 Ha 

dengan persentase 0,18 % dan wilayah yang tidak mengalami perubahan 

penggunaan lahan yaitu di Desa Jambu Kulon sebesar 0,000 Ha dengan persentase  

0 %. Perubahan penggunaan lahan dari tahun 2010 ke 2020 didominasi oleh jenis 

penggunaan lahan industri dan perdagangan sebesar 20,107 Ha. 
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Tabel 1. 4 Perbandingan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Verent 

Salsabilah 

(2020), 

Analisis 

Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Kabupaten 

Boyolali Tahun 

2013 dan Tahun 

2019 Berbasis 

StoryMaps 

- Menganalisis wilayah yang 

mengalami perubahan 

penggunaan lahan tertinggi 

di Kabupaten Boyolali 

tahun 2013 dan 2019. 

- Menganalisis faktor 

penyebab perubahan 

penggunaan lahan 

berdasarkan pengolahan 

data spasial. 

- Memvisualisasikan peta 

perubahan penggunaan 

lahan serta hasil 

analisisnya dalam bentuk 

StoryMap. 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif dan 

metode analisis 

menggunakan analisis 

tumpang tindih 

penggunaan lahan hasil 

interpretasi citra Landsat 8 

OLI. 

Hasil penelitian menunjukkan jenis 

penggunaan lahan pada tahun 2013 

dan 2019 adalah bandara, hutan, 

sawah, semak, kebun, pemukiman, 

bangunan industri, waduk dan 

jalan tol. Perubahan penggunaan 

lahan dipengaruhi faktor 

kekeringan  yang menjadi salah 

satu penyebab luasan waduk 

mengalami penurunan. Selain itu 

juga dipengaruhi oleh 

pertumbuhan jumlah penduduk 

dan perkembangan di daerah 

tersebut. 
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Ilham 

Adinata  

(2020) 

Analisis 

Perubahan 

Penggunaan Lahan  

di Kecamatan 

Colomadu 

Kabupaten 

Karanganyar 

Tahun 2009 dan 

2019. 

- Mengetahui agihan 

perubahan penggunaan 

- lahan yang terjadi di 

wilayah penelitian tahun 

2009 dan 2019. 

- Menganalisis pola 

persebaran perubahan 

penggunaan lahan antara 

tahun 2009 dan 2019. 

Metode yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu  

metode interpretasi visual 

citra penginderaan jauh, 

survei lapangan, overlay 

dan Nearest Neighborhood 

Analisyt. 

Perubahan penggunaan lahan yang 

paling tinggi yaitu sawah menjadi 

permukiman, memiliki persentase 

sebesar 47,87 % dan luasan 

sebesar 182,58 ha. Tingginya 

perubahan penggunaan lahan 

sawah dipengaruhi oleh letak lahan 

sawah yang memiliki lokasi 

strategis seperti dekat dengan jalan 

raya serta berada di daerah 

perkotaan yang memiliki 

kepadatan penduduk tinggi. Selain 

itu dari penelitian ini menunjukkan 

pola persebaran perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan 

Colomadu yang diketahui dari 

hasil nilai ratio Nearest 

Neighborhood Analisty. dengan 

nilai 0,672559 (mengelompok). 

Fatikha 

Ardeasari 

(2021) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan 

di Kecamatan 

Ceper Kabupaten 

Klaten Tahun 2010 

dan 2020 

- Menganalisis agihan 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Ceper Kabupaten 

Klaten.  

- Menganalisis faktor 

yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Ceper Kabupaten 

Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah 

survey. Pengambilan 

sampel menggunakan 

metode purposive 

sampling. Analisis 

penelitian perubahan 

penggunaan lahan 

dilakukan dengan 

menggunakan metode 

Hasil dari penelitian ini berupa 

perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Ceper pada tahun 2010 

dan 2020. Tingkat perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan 

Ceper sebesar 30,823 Ha. 

Perubahan penggunaan lahan dari 

tahun 2010 ke 2020 didominasi oleh 

jenis penggunaan lahan industri dan 

perdagangan sebesar 20,107 Ha. 
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Klaten. kualitatif, metode overlay 

dan metode deskriptif. 

Rosikhoti 

Sayyidah 

(2021) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan 

dengan Aplikasi 

Sistem Informasi 

Goegrafis di 

- Menganalisis agihan 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Jogonalan Kabupaten 

Klaten Tahun 2015 dan 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah metode survey. 

Pengambilan sampel 

dilakukan dengan 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Jogonalan tahun 2015 

dan tahun 2020. Wilayah yang 

mengalami perubahan penggunaan 

 Kecamatan 

Jogonalan 

Kabupaten Klaten 

Tahun 2015 dan 

2020. 

2020. 

- Faktor-faktor utama 

yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Jogonalan Kabupaten 

Klaten Tahun 2015 dan 

2020. 

menggunakan metode 

purposive sampling. 

Analisis perubahan 

penggunaan lahan 

menggunakan metode 

overlay, sedangkan 

analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan 

menggunakan metode 

analisis statistik tabel 

frekuensi. 

lahan di Kecamatan Jogonalan 

cukup banyak yaitu Desa 

Somopuro sebesar 11,2 Ha atau 

28,28%, Desa Karang Dukuh 

sebesar 10,82 Ha atau 27,32%, 

Desa Wonoboyo sebesar 7,58 Ha 

atau 19,14%, Desa Plawikan 

sebesar 5,07 Ha atau 12,80% dan 

Desa Prawatan sebesar 4,46 Ha 

atau 11,26%. Faktor- faktor utama 

yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan adalah 

aksesbilitas sebesar 27,3 % dan 

kebutuhan penduduk terhadap 

lahan sebesar 36,3 %. 

Sumber: Penulis, 2021
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kegiatan manusia yang beragam mengakibatkan perubahan penggunaan 

lahan dalam suatu wilayah. Luas lahan yang tetap dan terbatas sedangkan jumlah 

penduduk yang terus bertambah mengakibatkan peningkatan aktivitas manusia 

untuk memanfaatkan lahan namun keterbatasan ketersediaan lahan pada suatu 

wilayah maka perlu dilakukan penataan ruang yang sesuai dengan potensi suatu 

wilayah. Perubahan penggunaan lahan merupakan bentuk perkembangan dari suatu 

wilayah. Perkembangan suatu wilayah harus disesuaikan dengan aturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah agar memperhatikan karakteristik, fungsi dan 

kemampuan lahannya. 

Penggunaan lahan harus direncanakan dengan sebaik mungkin agar 

berkelanjutan. Penggunaan lahan dibedakan menjadi 2, yaitu lahan pertanian 

contohnya sawah, tegalan, perkebunan, hutan, ladang dan cagar alam lainnya, 

sedangkan lahan non-pertanian contohnya perumahan, perindustrian, tempat 

wisata, tempat peribadatan, tempat kesehatan, dll. Tahap- tahap pada penelitian ini 

meliputi, penentuan daerah penelitian, penentuan obyek yang diteliti, lalu di 

identifikasi berdasarkan masing- masing penggunaan lahan sehingga diproleh data 

bahwa wilayah ini mengalami perkembangan dan faktor-faktor yang mempengarui 

perubahan penggunaan lahan di lokasi penelitian. 

Penelitian ini juga menggunakan Penginderaan Jauh merupakan suatu ilmu 

dan seni yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan menganalisa data 

yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat dan dilakukan tanpa adanya kontak 

langsung dengan obyek, daerah dan gejala yang dikaji. Sistem Informasi Geografis 

pada penelitian ini dengan metode digitasi dan overlay, metode ini merupakan 

metode tumpang susun antara dua parameter penelitian sehingga menghasilkan 

informasi baru. Dalam menganalisis perubahan penggunaan lahan menggunakan 

teknologi Sisem Informasi Geografis (SIG), teknologi ini dapat digunakan untuk 

mengolah dan menganalisis data spasial. Dalam menganalisis faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan akan memilih orang-orang yang 

merupakan kunci dari informasi yang diteliti, sehingga jumlah subyek dalam 

penelitian ini terbatas namun informasi dan atau data yang diperoleh lebih akurat. 
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Gambar 1. 2 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis, 2021 

 

1.7 Batasan Operasional 

Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang mencakup 

seluruh komponen biosfer yang termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, 

hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas 

manusia di masa lalu dan sekarang, keseluruhan itu berpengaruh terhadap 

penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang 

(Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 1975; dan FAO, 1976). 

Penggunaan Lahan adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam 

pemanfaatan lahan bagi maksud pembangunan secara optimal dan efisien 

(Sugandhy, 2008). 

Penggunaan Lahan

a. Penggunaan lahan pertanian

b. Penggunaan lahan non pertanian

Data penggunaan lahan 
tahun 2015

Data penggunaan lahan 
tahun 2020

Perubahan penggunaan lahan
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Perubahan Penggunaan Lahan adalah beralihnya atau perubahan 

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

maupun seluruhnya (Bayu Prasetiawan, 2001). 

Interpretasi merupakan kegiatan mengkaji citra dengan maksud untuk 

mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut (Estes dan 

Simonet, 1975 dalam Sutanto, 1986). 

Digitasi adalah proses alih media cetak atau analog ke dalam media digital 

atau elektronik melalui proses scanning, digital photography, atau teknik lainnya 

(Hasbi AS, Moh. 2007). 

Overlay merupakan suatu sistem informasi dalam bentuk grafis yang 

dibentuk dari penggabungan berbagai peta individu (memiliki informasi/ database 

yang spesifik). Overlay peta dilakukan minimal dengan 2 jenis peta yang memiliki 

informasi berbeda serta harus terdapat polygon yang terbentuk dari 2 jenis peta yang 

dioverlaykan. Apabila dilihat data atributnya, maka akan terdiri dari informasi peta 

pembentukya (Prahasta, Eddy. 2006). 

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk 

bertukar informasi mupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat 

dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu 

(Esterberg dalam Sugiyono, 2015:73).   

  


