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ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN 

GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 SAMPAI 

2020 

 

Abstrak 

Lahan adalah bagian daratan permukaan bumi yang meliputi dari iklim, 

topografi, hidrologi dan vegetasi, yang memiliki kemampuan dan kesesuaian 

lahan dalam kurun waktu tertentu. Lahan menjadi tempat untuk berlangsungnya 

segala aktivitas penduduk yang selalu mengalami perubahan sejalan dengan 

pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan kepentingan didalam suatu 

wilayah. Penggunaan lahan dapat berubah dengan seiringnya waktu atau dalam 

kurun waktu beberapa tahun kedepan. Perencanaan penggunaan lahan perlu 

dengan karakteristik dan fungsi lahan, sehingga akan tercipta penggunaan lahan 

yang nyaman, aman. Kecamatan Gondangrejo daerah yang mengalami 

perubahan penggunaan lahan. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan 

Gondangrejo memiliki lokasi yang strategis. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk menganalisis agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dan menganalisis faktor-faktor penyebab 

yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah survey, yang 

dicirikan dengan penggunaan sampel dalam pengumpulan data.Pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive 

Sampling. Analisis penelitian perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan 

metode kualitatif yang memanfaatkan teknologi SIG yaitu dengan menggunakan 

metode overlay antara peta penggunaan lahan tahun 2014 dengan peta 

penggunaan lahan tahun 2020 sehingga hasilnya dapat dianalisis menggunakan 

metode deskriptif. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan 

lahan menggunakan metode analisis data deskriptif. Faktor-faktor yang 

menyebabkan perubahan penggunaan lahan dari tahun 2014 sampai 2020 

didominasi oleh penggunaan lahan permukiman sebesar 262,15 Ha. Desa 

Selokatonmerupakan desa yang paling banyak mengalami perubahan sebesar 

67,01 Ha. Pola persebaran perubahan lahan industri dan perdagangan, 

permukiman, sawah, tegalan atau ladang, peternakan dan lahan kosong dari 

tahun 2010 sampai 2020 yaitu secara mengelompok yang diketahui melalui 

menggunakan metode Nearest Neighborhood Analisyt. 

Kata Kunci: Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunan Lahan, Faktor Perubahan 

Penggunaan Lahan 
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Abstract 

 
Land is the land part of the earth's surface which includes climate, topography, 

hydrology and vegetation, which has the ability and availability of land for a 

certain period of time. Land is a place for all population activities to take place, 

which is always changing, such as the increase in population and the 

development of interests in an area. Land use can change over time or over the 

next few years. Land use planning needs to be based on the characteristics and 

functions of the land, so that a comfortable and safe land use will be created. 

Gondangrejo sub-district is an area that has changed land use. This is because 

the district of Gondangrejo has a strategic location. The purpose of this study is 

to analyze the distribution of land use change in Gondangrejo Subdistrict, 

Karanganyar Regency and analyze the causal factors that influence land use 

change in Gondangrejo Subdistrict, Karanganyar Regency. The research method 

used is a survey, which is characterized by the use of samples in data collection. 

Sampling used in this study using the purposive sampling method. The analysis 

of land use change research was carried out using a qualitative method that 

utilizes GIS technology, namely by using the overlay method between the 2014 

land use map and the 2020 land use map so that the results can be analyzed 

using a descriptive method. Factors that cause land use change using descriptive 

data analysis method. The factors that caused changes in land use from 2014 to 

2020 which were dominated by the use of owned land amounted to 262.15 Ha. 

Selokaton Village is the village that experienced the most changes of 67.01 Ha. 

The distribution pattern of changes in industrial and trade land, utilizing, paddy 

fields, fields or fields, fields and vacant land from 2010 to 2020 is by grouping 

which is known through the Nearest Neighborhood Analysis method. 

 

Keywords: Land Use, Land Use Change, Land Use Change Factors 

 

 
1. PENDAHULUAN 

 
Manusia adalah makhluk hidup yang senantiasa ingin terus berkembang, 

apalagi di zaman sekarang ini manusia berlomba-lomba mengembangkan 

alternatif yang sekiranya mampu menjadi peluang usaha atau bisnis. Apapun 

akan dimanfaatkan oleh manusia, tak terkecuali lahan. Pembukaan lahan besar- 

besaran yang telah dilakukan manusia memunculkan banyak dampak bagi 

warga sekitar maupun kondisi alam itu sendiri. Pemanfaatan lahan sendiri 

dilatar belakangi berbagai alasan. Dari alasan mempermudah akses dari satu 

daerah kedaerah lain, sampai alasan pengembangan ekonomi daerah tersebut. 
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Fungsi lahan mulai difungsikan sebagai sarana pembangunan. Sistem 

pembangunan yang cepat dimulai dari kota hingga sekarang mulai memasuki 

daerah-daerah pinggiran. Pesatnya pembangunan mengakibatkan munculnya 

konflik, misalnya perebutan lahan sebagai tempat pengembangan ekonomi. 

Terutama lahan yang terletak pada jalur perhubungan yang menguntungkan 

(Hauser, 1983). 

Pertumbuhan penduduk mendesak manusia untuk mendapatkan tempat 

tinggal. Pertumbuhan penduduk menjadiperbandingan jumlah penduduk 

dengan areal lahan yang didiami. Kepadatan penduduk sendiri dipengaruhi 

oleh topografi, iklim, tata air, aksesbilitas dan ketersediaan fasilitas hidup. 

Pertumbuhan penduduk mengakibatkan gerakan penduduk dari kota ke 

daerah pinggiran kota. Ini menjadi alasan daerah pinggiran kota mendapatkan 

perhatian lebih (Bintarto 1983). 

Daerah pinggiran kota mendapat perhatian yang besar akibat ekspansi dari 

penggunaan lahan. Daerah tersebut mengalami perubahan tata guna lahandan 

demografi dengan kondisi sosial masyarakat sekitarnya. 

Kota merupakan pusat kegiatan, baik ekonomi, sosial, politik dan budaya 

dari suatu masyarakat kota itu sendiri maupun wilayah pendukung disekitarnya 

(Secha Alatas dan Sukardjo, dalam Mohammad Dahlan,2001) sebagai 

perwujudan geografis kota selalu berkembang, yang berarti bahwa kota selalu 

mengalami perubahan dari waktu kewaktu, baik perubahan dari segi fisik 

maupun non fisik (sosial), dimana perubahan yang dimaksud dari segi fisik 

adalah perubahan dalam hal penduduk yang menempatinya. Perubahan 

penggunaan lahan akan terus meningkat dengan adanya peningkatan ekonomi, 

sehingga akan terjadi perubahan penggunaan lahan dengan pesat. 

Pembangunan yang dilaksanakan agar tetap berwawasan lingkungan harus 

diatur dan direncanakan dengan baik sesuai dengan keadaan dan potensi yang 

dimiliki wilayah tersebut, maka dari itu diperlukan suatu rencana 

pembangunan dalam bentuk kebijaksaan pemerintah dalam mengatur segala 
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bentuk pembangunan yang dilakukan. Pembangunan di daerah juga tidak 

terlepas dari kebijakan pemerintah, karena adanya kebijakan pemerintah akan 

memberi kemungkinan terlaksananya keterpaduan antara rencana 

pembangunan dari bawah yang memberi peran nyata dalam proses mekanisme 

pembangunan nasional dan daerah di wilayah Kecamatan baik dari aspek fisik, 

ekonomi, pemerintah dan sosial budaya. 

Terjadinya benturan kepentingan lapangan usaha pertanian, lapangan 

usaha non pertanian dan keperluan pengembangan yang bersifat fisik terhadap 

kebijakan pemerintah merupakan penyebab terjadinya perubahan penggunaan 

lahan. Maka dari itu, penyimpangan penggunaan lahan terhadap kebijakan 

pemerintah perlu diketahui guna menekan terjadinya penyimpangan 

penggunaan lahan lebih lanjut. 

Kecamatan Gondangrejo daerah yang mengalami perubahan penggunaan 

lahan dari lahan pertanian dan perkarangan menjadi perindustrian. Kecamatan 

Gondangrejo menjadi kawasan industri, yang akan diikuti terbangunnya kos- 

kosan, kios dan fasilitas lainnya untuk kebutuhan para pekerja penduduk 

Gondangrejo maupun imigrasi. Jenis penggunaan lahan di Kecamatan 

Gondangrejo ada 2 jenis yaitu lahan terbangun dan lahan non-terbangun. Lahan 

terbangun didominasi pada tahun 2020 sebanyak 5.093,95 dan lahan non- 

tebangun didominasi pada tahun 2014 sebanyak 2.183,23. 

Faktor yang mengakibatkan berkurangnya lahan di suatu wilayah yaitu 

pertambahan jumlah penduduk yang bersifat alami ataupun imigrasi. 

Meningkatnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap meningkatkannya 

kebutuhan ruang. Terdapatnya industri dan harga tanah di Kecamatan 

Gondangrejo menyebabkan Pertumbuhan penduduk secara imigrasi di 

Kecamatan Gondangrejo.Pertumbuhan penduduk secara alami di Kecamatan 

Gondangrejo yaitu angka kelahiran meningkat.Kecamatan Gondangrejo dari 

tahun 2014 sampai 2020 mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 

2.618 jiwa. 
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Analisis permasalahan yang bersifat geografis tidak akan lepas dari 

pemanfaatan peta sebagai media informasinya. Tahap analisa yang melibatkan 

peta diantaranya adalah penentuan ruang, tumpang susun, manipulasi dan 

penyajian informasi, maka untuk alasan kecepatan dan keefesienan, SIG dapat 

digunakan. SIG diharapkan dapat diterapkan untuk membantu mengetahui 

perubahan penggunaan lahan serta pola perubahan yang terjadi didalamnya. 

Semua data yang terhimpun dapat menjadi informasi dalam mengambil 

keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan skala prioritas bagi 

perencanaan kebijakan dan pengembangan wilayah. 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. 

Penelitian survey ini dengan penggunaan sample dalam pengumpulan data. 

Sampel yang akan diambil dari sebagian populasi penelitian berdasarkan 

pertimbangan tertentu. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode Purposive Sampling. Purposive sampling digunakan 

untuk mengoreksi hasil dari interpretasi citra objek yang sulit dikenali atau 

meragukan dan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat yang 

wilayahnya mengalami perubahan penggunaan lahan. Sampel survey 

lapangandigunakan untuk mengetahui di wilayah yang mengalami perubahan 

penggunaan lahansehingga hasil dari interpretasi citra yang dilakukan lebih 

akurat. Sampel wawancara digunakan untuk mengetahui faktor-faktor 

penyebab perubahan pengunaan lahan. 

Dalam analisis penelitian perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan 

metode kualitatif yang memanfaatkan teknologi SIG yaitu dengan 

menggunakan metode overlayantara peta penggunaan lahan tahun 2014 dengan 

peta penggunaan lahan tahun 2020. Output dari hasil overlaytersebut berupa 

peta perubahan penggunaan lahan yang dapat dianalisis menggunakan metode 

deskriptif. Dari hasil tersebut dapat diketahui sebaran penggunaan lahan serta 



6  

 

 

lahan-lahan yang mengalami perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Gondangrejo. 

Dalam analisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan 

lahan tersebut. Adapun cara mengetahui yaitu dengan cara melakukan 

wawancara dengan tokoh masyarakat yang memahami penyebab perubahan 

penggunaan lahan di sekitar wilayah tersebut. Analisis data yang digunakan 

yaitu metode analisis data kuantitatif yang digunakan peneliti, yang 

dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007:2004) yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah 

penarikan kesimpulan. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 3.1 Agihan Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Gondangrejo 

 
Perubahan penggunaan lahan terjadi pada setiap tahunnya di 

berbagai wilayah, seiring dengan berjalannya waktu pertumbuhan 

penduduk terus meningkat maka kebutuhan tempat tinggal menjadi faktor 

utama dalam perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Gondangrejo, 

banyak lahan yang di alih fungsikan menjadi sektor perindustrian, 

perdagangan dan pemukiman. Kecamatan Gondangrejo setiap tahunnya 

mengalami perubahan penggunaan lahan baik dalam sekala kecil maupun 

skala besar. Luas wilayah Kecamatan Gondangrejo sebesar 5.679,95 Ha 

dengan beberapa jenis penggunaan lahan seperti, tegalan atau ladang, 

lahan persawahan, permukiman, peternakan, lahan kosong, industri dan 

perdagangan. 

Jenis penggunaan lahan di Kecamatan Gondangrejo yang paling 

banyak pada tahun 2014 adalah lahan tegalan atau ladang sebesar 2.285,37 

Ha. Lahan tegalan atau ladang banyak berada di Desa Dayu, Desa 

Plesungan dan Desa Wonosari. Penggunaan lahan yang dominan setelah 

tegalan atau ladang adalah persawahan. Luas lahan persawahan di 
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Kecamatan Gondangrejo pada tahun 2014 adalah sebesar 2.009,79 

Ha.Desa yang paling banyak memiliki lahan persawahan adalahDesa 

Jeruksawit, Desa Wonosari dan Desa Kragan. Jenis penggunaan lahan 

selain tegalan atau ladang dan persawahan yaitu sebagai permukiman 

dengan luas sebesar 1.176,34 Ha, lahan kosong sebesar 79,41 Ha, industri 

dan perdagangan sebesar 68,79 Ha dan peternakan sebesar 60,25 Ha. 

Jenis penggunaan lahan di Kecamatan Gondangrejo pada tahun 

2020 mengalami perubahan cukup signifikan. Dimana penggunaan lahan 

sebagai tegalan atau ladang berkurang 62,75 Ha menjadi 2.222,62 Ha 

dalam kurun waktu 6 tahun.Desa Dayu, Desa Wonosari dan Desa 

Jeruksawit adalah desa yang mengalami pengurangan cukup banyak. 

Lahan persawahan berkurang 253,46 Ha menjadi 1.756,33 Ha pada tahun 

2020. Lahan persawahan yang paling banyak berada di Desa Kragan, Desa 

Karangturi dan Desa Wonosari. Pengguaan lahan lainnya juga mengalami 

perubahan dari tahun 2014 ke tahun 2020. Untuk lahan permukiman 

dengan luas sebesar 1.438,49 Ha, industri dan perdagangan sebesar 115,59 

Ha, lahan kosong sebesar 90,15 Ha dan peternakan sebesar 56,77 Ha. 

Luas penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Gondangrejo 

dalam kurun waktu 6 tahun mengalami banyak perubahan secara 

bertambah luas maupun berkurang, namun lebih dominan ke arah 

bertambah. Perubahan yang paling terlihat tejadinya pertambahan adalah 

lahan permukiman dan berkurangnya lahan persawahan. Lahan 

permukiman pada tahun 2014 memiliki luas 1.176,34 Ha menjadi 1.438,49 

Ha pada tahun 2020. Sementara lahan persawahan pada tahun 2014 

memiliki luas 2.009,79 Ha dan pada tahun 2020 berkurang menjadi 

1.756,33 Ha. Penggunaan lahan lainnya juga mengalami perubahan 

seperti, lahan tegalan atau ladang pada tahun 2014 memiliki luas 2.285,37 

Ha menjadi 2.222,62 Ha pada tahun 2020. Penggunaan lahan industri dan 

perdagangan dengan luas 68,79 Ha di tahun 2014 menjadi 115,59 Ha pada 

tahun 2020. Penggunaan lahan kosong dengan luas 79,41 Ha di tahun 
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2014 menjadi 90,15 Ha pada tahun 2020 dan untuk lahan peternakan pada 

tahun 2014 luasnya 60,25 Ha menjadi 56,77 Ha pada tahun 2020. 

Hasil overlay menggunakan ArcGIS diketahui telah terjadi 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Gondangrejo dalam kurun 

waktu 6 tahun tersebut. Perubahan penggunaan lahan selama 6 tahun 

tersebut ini memiliki luasan perubahan sebesar 319,69 Ha dengan 

beberapa penggunaan lahan yang mengalami perubahan baik secara 

bertambah maupun berkurang. 

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan 

Gondangrejo bersifat non-sistematik karena luas lahannya mengalami 

penurunan dan kenaikan. Perubahan pengguna lahan ini selain dari 

kebutuhan lahan yang terus meningkat juga disebabkan oleh beberapa 

faktor lainnya. Salah satu yang paling berpengaruh adalah letak dari 

Kecamatan Gondangrejo yang dekat dengan kota Surakarta dan jalan 

provinsi Purwodadi-Solo. Banyak orang yang berasal dari luar wilayah 

bekerja atau tinggal di wilayah Kecamatan Gondangrejo. Karena itu 

banyak pihak yang mendirikan perumahan dan rumah kos untuk 

disewakan atau dijual kepada para pendatang. Berikut merupakan Gambar 

peta sebaran perubahan penggunaan lahan Kecamatan Gondangrejo tahun 

2014 – 2020 : 
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Gambar 1. Peta Sebaran Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2014 – 2020 

 
Sumber: Penulis, 2021 
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 3.2 Pola Sebaran Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Gondangrejo 

Pola persebaran penggunaan lahan di kecamatan Gondangrejo 

dapat digambarkan dalam bentuk grafik pola persebaran hasil 

pemprosesan data peta ArcGIS dengan metode Nearest Neighborhood 

yang dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut : 

 

 
Gambar 2. Grafik Pola Sebaran Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan 

Gondangrejo Tahun 2014-2020 

Sumber : Penulis, 2021 

Gambar 2 diatas menunjukkan pola sebaran permukiman tergolong 

pola mengelompok atau Clustered dengan nilai Z -10.753100. Pola 

mengelompok tersebut banyak tersebar di Desa Krendowahono, Desa 

Bulurejo, Desa Jatikuwung, Desa Wonorejo, Desa Selokaton, Desa 

Rejosari dan Desa Karangturi. Pola tersebut dapat diketahui bahwa selama 

6 tahun terjadi perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut 

diakibatkan oleh adanya penggunaan lahan persawahan dan ladang atau 
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tegalan yang dialih fungsikan menjadi lahan permukiman, industri dan 

perdagangan. 

Pola persebaran mengelompok dicirikan dengan adanya perubahan 

penggunaan lahan yang terdapat disuatu lokasi yang sama, membuat pola 

persebaran yang terjadi pada suatu wilayah menjadi bergerombol pada 

lokasi-lokasi tertentu. Pola ini dipengaruhi oleh lokasi Kecamatan 

Gondangrejo yang dianggap memiliki strategis dekat dengan jalan 

Provinsi dan jalan tol dan adanya stasiun, sehingga dalam proses akses 

yang dilalui mudah, maka dilakukan pembangunan seperti perumahan, 

pertokoan, perindustrian dan lain sebagainya. Untuk menguji keakuratan 

data tersebut maka dilakukan validasi lapangan lahan yang mengalami 

perubahan penggunaan lahan dari tahun 2014 hingga 2020 seperti pabrik, 

tempat makan, ruko, perumahan. Adapun visualisasinya dapat dilihat pada 

gambar 3, 4, 5, 6 dan 7 dibawah ini : 

 

 
Gambar 3. Perumahan Selokaton Gambar 4. Industri (PT. Berhasil) 

 

 
Gambar 5. Tempat Makan Gambar 6. Ruko 
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Gambar 7. Kost (Kost Netral) 
 

 3.3 Analisis Hasil wawancara Terhadap Kepala Desa/Tokoh Masyarakat 

dan Pelaku Usaha 

Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Gondangrejo sangat beragam seperti penduduk, nilai lahan, 

lokasi strategis dan sarana prasarana. Selain faktor tersebut maka 

dilakukan wawancara untuk memperkuat faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Wawancara tersebut 

dilakukan terhadap Kepala Desa, Ketua RT dan pelaku usaha yang 

wilayahnya mengalami perubahan penggunaan lahan yang dominan 

seperti Desa Wonorejo, Desa Selokaton dan Desa Bulurejo. Berikut ini 

merupakan penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan dan hasil wawancara terhadap Kepala Desa serta 

menurut pelaku usaha di Kecamatan Gondangrejo : 

 3.4 Hasil Wawancara 

 
Hasil wawancara ini digunakan untuk memperkuat faktor-faktor 

yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Gondangrejo. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Desa dan Ketua RT 

yang wilayahnya mengalami perubahan penggunaan lahan yang dominan 

seperti Desa Wonorejo, Desa Jatikuwung, Desa Selokaton dan Desa 

Bulurejo serta menurut pelaku usaha di wilayah Desa Wonorejo (Solo 

Centralium) dan Desa Bulurejo (UD. Mulyo Indah Jati). Berikut 

merupakan hasil wawancara terhadap : 
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a. Kepala Desa 

 
Hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pihak Kepala 

Desa maka diperoleh hasil bahwa tingkat kemudahan aksesibilitas 

terhadap pelayanan di desa-desa yang ada di Kecamatan 

Gondangrejo tergolong mudah dijangkau dikarenakan dekat 

dengan kota Surakarta, jalan tol dan jalan provinsi. Tingkat sarana 

prasarana di desa-desa yang ada di Kecamatan Gondangrejo sudah 

memadai seperti terminal, puskesmas, poliklinik, masjid, gereja, 

stasiun, sekolah dan kantor. 

Lokasi yang strategis membuat wilayah Kecamatan 

Gondangrejo banyak didatangi oleh imigran untuk bekerja maupun 

tinggal disana. Beberapa wilayah di desa Kecamatan Gondangrejo 

masih tersedia lahan untuk dijadikan industri maupun perumahan. 

Nilai lahan relatif murah dan mekanisme perizinan pendirian 

industri di wilayah Kecamatan Gondangrejo cukup mudah. Syarat 

dan ketentuan mengikuti prosedur-prosedur dari pusat Kabuaten. 

b. Pelaku Usaha 

Hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pihak 

pelaku usaha yang ada di Kecamatan Gondangrejo maka 

diperoleh hasil bahwa tingkat sarana prasarana yang memadai, 

tingkat aksesibilitas terhadap pelayanan di Kecamatan 

Gondangrejo mudah dijangkau.Letak Kecamatan Gondagrejo 

yang strategis dekat dengan jalan provinsi Solo-Purwodadi dan 

jalan tol. Mekanisme perizinan pendirian pabrik sangat mudah. 

Harga tanahdi Kecamatan Gondangrejo berkisar antara Rp. 

100.000 – 6.000.000 tergantung dengan lokasi tanah 

tersebut.Harga lahan yang relatifmurah tersebut maka banyak 

investor mendirikan pabrik di Kecamatan Gondangrejo. 
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Dari hasil faktor-faktor diatas diketahui bahwa faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Gondangrejo paling dominan yaitu lokasi strategis, nilai 

lahan,pertambahan penduduk dan sarana prasarana. 

 3.5 Analisis Faktor Dominan Perubuhan Penggunaan Lahan Kecamatan 

Gondangrejo 

Pertumbuhan dan perkembangan Kecamatan Gondangrejo 

disebabkan oleh limpasan pembangunan Kota Surakarta. Selain itu 

wilayah yang deket dengan jalan raya sangat memungkinkan terjadi 

perubahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lokasi Kecamatan 

Gondangrejo sangat mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. 

Dari wawancara dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan 

perubahan penggunaan lahan paling dominan adalah letak strategis, nilai 

lahan,pertambahan penduduk dan sarana prasarana. Letaknya dekat 

dengan Kota Surakarta dan dilalui oleh jalan provinsi Porwodadi-Solo dan 

jalan tol menyebabkan Kecamatan Gondangrejo mengalami pembangunan 

yang cepat. Selain itu banyknya industri dan perdagangan menjadi daya 

tarik bagi masyarakat luar wilayah untuk datang. 

Banyaknya masyarakat luar yang datang tersebut menyebabkan 

kebutuhan akan tempat tinggal terus meningkat. Banyak pembangunan 

yang dilakukan oleh beberapa pihak, baik itu membangun perumahan 

untuk diperjual-belikan maupun pembangunan industri dan perdagangan 

karena banyaknya penduduk dan lokasi yang strategis. 

4. PENUTUP 

 4.1 Kesimpulan 

Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Gondangrejo dari tahun 

2014 hingga tahun 2020 adalah seluas 319,69 Ha. Perubahan lahan ada 

yang mengalami perubahan secara bertambah luas, berkurangnya luasan 

lahan. Perubahan lahan yang paling banyak adalah lahan persawahan dan 
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pemukiman. Desa yang terlihat perubahannya adalah Desa Wonorejo, 

Desa Selokaton, Desa Bulurejo dan Desa Jatikuwung. Perubahan yang 

terjadi di wilayah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

penduduk, lokasi strategis, sarana prasarana dan nilai lahan. Pola 

persebaran perubahan lahan secara mengelompok atau Clustered dengan 

nilai Z -10.753100 yang diketahui menggunakan metode Nearest 

Neighborhood. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Gondangrejo menurut hasil wawancara yaitu dengan lokasi 

strategis, lengkapnya sarana prasarana, pertumbuhan penduduk, mudahnya 

mekanisme perizinan, dan nilai lahan yang relatif murah, maka akan 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. 

 4.2 Saran 

 
Sebaiknya pemerintah setempat harus membuat adanya kebijakan dan 

pengawasan untuk mengontrol perubahan penggunaan lahan karena 

perubahan penggunaan lahan dari tahun ke tahun semakin meningkat 

sehingga menyebabkan penggunaan lahan sawah dan lahan tegalan atau 

ladang berkurang. 
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