
ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DENGAN 

APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KECAMATAN 

JOGONALAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 DENGAN 

2020 
 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  

pada Jurusan Geografi Fakultas Geografi 

 

 

 

Oleh: 

ROSIKHOTI SAYYIDAH 

E 100 170 278 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI GEOGRAFI 

FAKULTAS GEOGRAFI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021



i 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 

 
  



ii 
 

  



iii 
 

PERNYATAAN 

 



1 

 

ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DENGAN APLIKASI 

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KECAMATAN JOGONALAN 

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 DENGAN 2020 
 

Abstrak 

Kajian dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. 

Perkembangan yang terjadi di Kecamatan Jogonalan dikarenakan wilayah ini terletak 

diantara Kecamatan Prambanan yang memiliki obyek wisata potensial serta Perkotaan 

Klaten sebagai pusat perkotaan Kabupaten Klaten, serta diapit dengan Yogyakarta dan 

Solo sehingga dilalui jalan Yogjakarta-Solo yang memiliki potensi sebagai penggerak 

perekonomian pada kawasan yang dilalui. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten tahun 

2015 dan 2020 serta untuk menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten tahun 2015 dan 

2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Survey dilakukan 

untuk keperluan validasi hasil interpretasi yang meragukan dan pengumpulan data 

wawancara penduduk. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah overlay dan analisis statistik tabel 

frekuensi. Analisis data perubahan penggunaan lahan menggunakan metode kualitatif 

dengan menggunakan analisis spasial Sistem Informasi Geografis (SIG) metode 

tumpangsusun (overlay) pada peta penggunaan lahan tahun 2015 dengan tahun 2020. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan menggunakan metode 

analisis kualitatif melalui wawancara terhadap perangkat desa dan pelaku perubahan 

penggunaan lahan. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah wilayah yang mengalami 

perubahan penggunaan 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%. Hasil kedua dari penelitian 

ini menurut dari wawancara menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan adalah aksesbilitas sebesar 27,3 % serta kebutuhan 

penduduk terhadap lahan 36,3 %. Desa Somopuro terjaadi perubahan yang paling banyak 

hal ini dikarenakan kebutuhan penduduk terhadap lahan serta wilayah ini terletak dekat 

dengan jalan arteri dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Prambanan sehingga 

aksesbilitas yang dimiliki menjadi daya tarik bagi penduduk, investor serta pengusaha. 

 

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

kecamatan jogonalan. 
 

Abstract 

The study in this study was conducted in Jogonalan District, Klaten Regency. 

Developments that occur in Jogonalan District are because this area is located between 

Prambanan District which has potential tourism objects and Klaten Urban as the urban 

center of Klaten Regency, and is flanked by Yogyakarta and Solo so that the Yogjakarta-
Solo road is traversed which has the potential as an economic driver in the area being 

passed. This study aims to analyze the distribution of land use change in Jogonalan 

District, Klaten Regency in 2015 and 2020 and to analyze the main factors that influence 

land use change in Jogonalan District, Klaten Regency in 2015 and 2020. The method 

used in this research is survey. The survey was conducted for the purpose of validating 

the results of questionable interpretations and collecting population interview data. The 
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sampling method used is purposive sampling. The data analysis method used is overlay 

and statistical analysis of frequency tables. Data analysis of land use change using 

qualitative methods using spatial analysis of Geographic Information Systems (GIS) 

overlay method on land use maps from 2015 to 2020. Factors influencing land use change 

using qualitative analysis methods through interviews with village officials and actors of 

land use change. The results of this study are the first areas that experience land use 

changes in Jogonalan District quite a lot, namely Somopuro Village of 11.2 Ha or 28.28%, 

Karang Dukuh Village of 10.82 Ha or 27.32%, Wonoboyo Village of 7 .58 Ha or 19.14%, 

Plawikan Village 5.07 Ha or 12.80% and Prawatan Village 4.46 Ha or 11.26%. The 

second result of this research, according to the interview, shows that the main factors 

influencing land use change are accessibility by 27.3% and the population's need for land 

36.3%. Somopuro Village has experienced the most changes, this is due to the 

population's need for land and this area is located close to an arterial road and directly 

adjacent to Prambanan District so that its accessibility becomes an attraction for residents, 

investors and entrepreneurs. 

 

Keywoards: land use changes, land change influence factors, jogonalan district. 
 

1. PENDAHULUAN 

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. 

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap 

sebagian fisik permukaan bumi. 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). 

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. 
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Kecamatan Jogonalan merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten 

Klaten. Kecamatan Jogonalan terdiri dari 18 desa dan memiliki luas wilayah 2.670 Ha. 

Jumlah penduduk di Kecamatan Jogonalan tahun 2015 dan 2019 mengalami 

pertambahan penduduk sebesar 6.895 jiwa. Pada tahun 2015 penggunaan lahan sawah 

sebesar 1.574 Ha dan bukan lahan sawah sebesar 1.096 Ha. Sedangkan pada tahun 2019 

penggunaan lahan sawah sebesar 1.379 Ha serta bukan lahan sawah sebesar 1.291 Ha. 

Sehingga di Kecamatan Jogonalan pada tahun 2015 dan 2019 mengalami perubahan 

sebesar 195 Ha. 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. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Pengambilan sampel dalam 

pengumpulan data diambil dari sebagian populasi berdasarkan ketentuan tertentu. Dalam 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode Purposive Sampling 

digunakan untuk validasi hasil interpretasi citra serta melakukan wawancara terhadap perangkat 

desa dan pelaku perubahan penggunaan lahan (Key Person).  

Metode analisis perubahan penggunaan lahan menggunakan metode kualitatif dengan 

aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang menggunakan metode overlay pada peta 

penggunaan lahan tahun 2015 dan tahun 2020, sehingga hasil dari overlay tersebut dapat 

dianalisis menggunakan metode deskriptif. Maka dapat menunjukkan kenampakan pada 

wilayah yang mengalami perubahan, kemudian dari informasi tersebut dapat dilakukan 

analisis persebaran perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada wilayah Kecamatan 

Jogonalan. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan 

dilakukan dengan analisis tabel frekuensi berdasarkan wawancara kepada perangkat 

desa dan pelaku perubahan penggunaan lahan di wilayah penelitian (Key Person).” 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Agihan Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Jogonalan Tahun 2015 

dan 2020 

Perubahan penggunaan lahan Kecamatan Jogonalan tahun 2015 dan tahun 2020 dapat 

diketahui dengan menggunakan analisis spasial Sistem Informasi Geografis (SIG), yaitu 

dengan cara  tumpang susun (overlay). Perubahan penggunaan lahan pada suatu wilayah 

umumnya terjadi setiap tahun, seiring dengan perkembangan wilayah maka kebutuhan 

penduduk semakin meningkat seperti kebutuhan tempat tinggal maupun kebutuhan 

ekonomi. Adanya pertambahan permukiman dapat menyebabkan peningkatan fasilitas – 

fasilitas untuk pemenuhan. Kecamatan Jogonalan terbagi dalam 18 desa yang memiliki 

karakteristik berbeda. Jenis penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Jogonalan yaitu 

sawah, permukiman, bangunan industri, perdagangan & perkantoran, ladang/ tegalan, 

lapangan diperkeras, pariwisata dan kolam ikan air tawar. 

Jenis penggunaan lahan pada tahun 2015 yang paling tinggi yaitu sawah dengan 

luas 1649,02 Ha. Penggunaan lahan permukiman memiliki luas 1078,67 Ha. Penggunaan 

lahan yang selanjutnya yaitu bangunan industri, perdagangan dan perkantoran memiliki 

luas 12,09 Ha. Sedangkan penggunaan lahan sebagai pariwisata dengan luas 6,59 Ha 

hanya berada di Desa Plawikan. Selain itu terdapat penggunaan lahan ladang/tegalan 

dengan luas sebesar 5,61 Ha. Lapangan diperkeras merupakan penggunaan lahan yang 

memiliki luas sejumlah 4,27 Ha. Penggunaan lahan kolam ikan air tawar memiliki luas 

paling sedikit sebesar 0,66 Ha berada di Desa Karangdukuh. Peta penggunaan lahan 

Kecamatan Jogonalan tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 1. 

Penggunaan lahan di Kecamatan Jogonalan tahun 2020 yaitu lahan sawah paling 

banyak digunakan yang memiliki luas 1629,85 Ha. Jenis penggunaan lahan selanjutnya 

yaitu permukiman sebesar 1082,67 Ha. Penggunaan lahan yang lainnya terdapat 

bangunan industri, perdagangan dan perkantoran sebesar 20,48 Ha Penggunaan lahan 

selanjutnya yaitu lapangan diperkeras memiliki luas 11,08 Ha. Pariwisata merupakan 

penggunaan lahan dengan luas 6,50 Ha yang berada di Desa Plawikan. Penggunaan lahan 

ladang/tegalan yang memiliki luas 6,03 Ha  dan penggunaan lahan yang terakhir yaitu 

kolam air tawar seluas 0,67 Ha. Peta penggunaan lahan Kecamatan Jogonalan tahun 2020 

disajikan pada gambar 2. 
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Penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Jogonalan pada tahun 2015 dan 

tahun 2020 mengalami perubahan penggunaan lahan sebesar 39,26 Ha. Dalam kurun 

waktu 5 tahun penggunaan lahan dapat mengalami perubahan secara bertambah, 

berkurang maupun tetap. Penggunaan perubahan lahan berupa lahan sawah mengalami 

pengurangan sebesar 19,19 Ha. Lahan permukiman mengalami peningkatan seluas 4 Ha, 

sedangkan lahan bangunan industri, perdagangan dan perkantoran bertambah seluas 8,39 

Ha. Penggunaan lahan ladang/tegalan bertambah sebesar 0,42 Ha, lapangan diperkeras 

mengalami pertambahan sejumlah 6,81 Ha. Penggunaan lahan selanjutnya yang 

menunjukkan pertambahan yaitu kolam ikan air tawar sebesar 0,01 Ha serta yang 

mengalami pengurangan yaitu pariwisata seluas 0,46 Ha. 

Wilayah yang mengalami perubahan penggunaan lahan tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2020 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%. Sedangkan wilayah yang sedikit mengalami perubahan penggunaan 

lahan yaitu Desa Granting sebesar 0,1 Ha atau 0,25% dan Desa Tangkisan Pos sebesar 

0,3 Ha atau 3,08%. Peta sebaran perubahan penggunaan lahan Kecamatan Jogonalan 

tahun 2015 dan tahun 2020 disajikan pada gambar 3. 

Masyarakat pada umumnya lebih memilih tinggal di wilayah dekat dengan pusat 

kegiatan. Perubahan penggunaan lahan cenderung terjadi di dekat jalan arteri Jogja-Solo 

karena masyarakat menganggap bahwa lokasi tersebut strategis dan aksesbilitasnya 

mudah dalam berkegiatan seperti perdagangan, ekonomi dan sosial. Adanya pengaruh 

dari aksesbilitas yang mudah serta letaknya yang strategis Kecamatan Jogonalan 

berpotensi dimanfaatkan sebagai permukiman, perdagangan dan jasa.
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3.2 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Lahan di 

Kecamatan Jogonalan Tahun 2015 dan 2020 

Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jogonalan 

beraneka ragam, hal ini terjadi karena kebutuhan setiap penduduk berbeda-beda sehingga 

terkadang kurang memperhatikan kesesuaian peruntukan pemanfaatan lahan yang telah 

tersedia. Perubahan penggunaan lahan disebabkan karena faktor utama yaitu aksesbilitas 

dan kebutuhan penduduk terhadap lahan. Selain itu juga dilakukan wawancara agar 

informasi mengenai faktor perubahan penggunaan lahan yang didapatkan menjadi lebih 

akurat. 

3.2.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan agar informasi – informasi yang diperoleh mengenai faktor-faktor 

pengaruh perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Jogonalan menjadi 

lebih akurat. Narasumber wawancara dilakukan kepada perangkat desa dan pelaku 

perubahan penggunaan lahan yang berada di Kecamatan Jogonalan. Menurut dari hasil 

wawancara faktor utama yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu adanya 

aksesbilitas yang mudah dengan persentase sebesar 27,3 % serta tingginya kebutuhan 

penduduk terhadap lahan dengan persentase sebesar 36,3 %. Aksesbilitas yang mudah 

menjadikan daya tarik terhadap penduduk luar Kecamatan Jogonalan untuk berinvestasi 

maupun bertempat tinggal karena lebih mudah dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini terbukti 

dengan adanya pembangunan perumahan, industri, perdagangan dan jasa.  Adanya 

pembangunan fasilitas tersebut dapat meningkatkan perekonomian penduduk sekitar serta 

mengurangi pengangguran.” 

3.2.2 Aksesbilitas 

“Tingkat aksesbilitas yang mudah di Kecamatan Jogonalan menjadi daya tarik bagi 

penduduk karena dapat lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya. Tingkat aksesbilitas 

ini mempengaruhi perubahan penggunaan lahan pada suatu wilayah. Hal ini dapat dilihat 

pada Gambar 4 pada radius 500 Meter dari jalan utama/arteri banyak terjadi perubahan 

penggunaan lahan sebesar 28,72 Ha sedangkan pada radius 1000 Meter perubahan 

penggunaan lahan hanya sedikit sebesar 7,34 Ha karena cukup jauh dari jalan 

utama/arteri. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Jogonalan akibat 

dari aksesbilitasnya mudah terdapat di Desa Somopuro, Desa Gondangan, Desa 

Plawikan, Desa Kraguman, Desa Prawatan, Desa Wonoboyo dan Desa Tangkisan Pos. 
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Karena wilayah-wilayah tersebut berada di sekitar jalan arteri Jogja-Solo sehingga 

menjadi pusat kegiatan karena lokasinya strategis serta aksesbilitas yang baik.” 

3.2.3 Kebutuhan Penduduk Terhadap Lahan 

“Kebutuhan penduduk terhadap lahan terjadi karena adanya pertambahan penduduk hal 

ini dapat memicu perubahan penggunaan lahan. Bertambahnya jumlah penduduk tetapi 

lahan yang ada tidak bertambah sehingga kebutuhan permukiman sebagai tempat tinggal 

sangat dibutuhkan. Seiring dengan bertambahnya penduduk maka diikuti dengan 

tingginya aktivitas penduduk untuk memenuhi kebutuhannya mengakibatkan tingginya 

pembangunan industri, perdagangan dan jasa disekitar wilayah Kecamatan Jogonalan. 

Selain itu, dengan adanya pertambahan penduduk mengakibatkan kebutuhan fasilitas 

meningkat  sehingga membutuhkan lahan untuk membangun fasilitas tersebut untuk 

memenuhi akomodasi kebutuhan di wilayah Kecamatan Jogonalan.”
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

a. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Jogonalan tahun 2015 

dan tahun 2020 sebesar 39,26 Ha. Wilayah yang mengalami perubahan 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%. Sedangkan wilayah yang sedikit mengalami perubahan penggunaan 

lahan yaitu Desa Granting sebesar 0,1 Ha atau 0,25% dan Desa Tangkisan Pos 

sebesar 0,3 Ha atau 3,08%. 

b. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Jogonalan menurut dari hasil wawancara yaitu aksesbilitas sebesar 

27,3 % serta kebutuhan penduduk terhadap lahan 36,3 %. 

4.2 Saran 

a. Perlunya sosialisasi mengenai kebijakan serta prosedur yang berlaku dari 

pemerintahan dalam mendirikan bangunan terhadap masyarakat maupun 

investor/pengusaha agar tidak melanggar ketentuan tersebut. 

b. Sebaiknya pemerintah melakukan kontrol terhadap perubahan penggunaan lahan 

yang terjadi karena perubahan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan 

sehingga lahan hijau semakin berkurang, hal ini perlu dilakukan agar 

menghasilkan pemerintah yang baik dalam perencanaan tata ruang wilayah di 

Kecamatan Jogonalan. 

c. Dalam peroses penyelesaian penelitian ini saya mengalami kesulitan ketika 

melakukan wawancara karena sedang dalam kondisi pandemi sehingga beberapa 

lokasi menolak untuk di wawancara. 
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