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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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 dilatarbelakangi 

berbagai alasan. Dari alasan mempermudah akses dari satu daerah ke daerah lain, 

sampai alasan pengembangan ekonomi daerah tersebut. 

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 
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(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 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. 
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Wilayah Kecamatan Gondangrejo sendiri memiliki luas wialayah 

5.679,95Ha, yang terbagi atas 13 desa yang ada yaitu Desa Wonorejo, Desa 

Plesungan, Desa Jatikuwung, Desa Selokaton, Desa Bulurejo, Desa Rejosari, Desa 

Jeruksawit, Desa Karangturi, Desa Kragan, Desa Wonosari, Desa Dayu, Desa 

Tuban dan Desa Krendowahono.Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Gondangrejo merupakan pusat pelayanan 

dan pengembangan dengan prioritas pengembangan yang ditekankan pada sektor-

sektor perdagangan, perindustrian dan pemukiman. Industri di Kecamatan 

Gondangrejo termasuk industri rokok di Desa Tuban, industri tekstil di Desa 

Wonorejo dan industri mebel yang tersebar diberbagai desa. Pemukiman 

perumahan banyak terbangun di Desa Wonorejo, Desa Selokaton dan Desa 

Jatikuwung. Perkembangan lahan di Kecamatan Gondangrejo yang semakin cepat 

ini tidak terlepas lokasiKecamatan Gondangrejo yang strategis, karena berada 

pada jalur provinsi Purwodadi dan Kota Solo, sehingga akses yang dilalui mudah. 

Kecamatan Gondangrejo memiliki akses relatif bagus dengan didukung oleh 

sarana transportasi umum yang baik seperti terminal bus dan exit jalan tol. 

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. Untuk lebih lanjutnya 

dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1.1 Jenis Penggunaan Lahan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2014-2020 : 

No. Tahun Jenis Penggunaan Lahan 

Terbangun Non-Terbangun 

1. 2014 3.496,72 2.183,23 

2. 2015 3.663,51 2.016,44 

3. 2016 3.924,95 1.755 

4. 2017 4.242,65 1.437,30 

5. 2018 4.287,27 1.392,68 

6. 2019 4.548,95 1.131 

7. 2020 5.093,95 586 

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar 

Gambar 1.1 merupakan contoh perubahan penggunaan lahanyang 

awalnyaperkarangan menjadi industri di tahun 2018. Industri ini bernama Office 

PT. Legenda Bintang Bola yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan 

Gondangrejo. 

 

Gambar 1.1 Salah Satu Pabrik Industri di Kecamatan Gondangrejo 

Sumber : Penulis, 2021 

Faktor yang mengakibatkan berkurangnya lahan di suatu wilayah yaitu 

pertambahan jumlah penduduk yang bersifat alami ataupun imigrasi. 
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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. (Tabel 1.2). 

Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.2 tentang pertumbuhan penduduk Kecamatan 

Gondangrejo dari tahun 2014-2020. Jika dilihat dari tahun 2014 sampai 2020 telah 

terjadi pekembangan jumlah penduduk.  

Tabel 1.2 Jumlah penduduk di Kecamatan Gondangrejo Tahun 2014-2020 

No Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Pertumbuhan 

penduduk (%) 

1. 2014 38.321 38.866 77.187 1.359 

2. 2015 38.876 39.461 78.337 1.379 

3. 2016 39.225 39.827 79.052 1.392 

4. 2017 39.560 40.185 79.745 1.392 

5. 2018 39.117 39.511 78.628 1.389 

6. 2019 40.232 40.580 80.812 1.423 

7. 2020 40.316 39.489 79.805 1.437 

Sumber : BPS Kabuapaten Karanganyar 

Faktor yang paling dominan mempengaruhi perubahaan penggunaan lahan 

di Kecamatan Gondangrejo yaitu adanya pembangunan seperti pemukiman, 

industri dan jasa. Selain itu, wilayah Kecamatan Gondangrejo masih terdapat 

sawah dan perkarangan yang banyak, sehingga memungkinkan adanya alih fungsi 

lahan dari pertanian ke non pertanian. Semakin pesatnya pembangunan yang 
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dilakukan mendorong perubahan penggunaan lahan baik akibat pertambahan 

penduduk maupun kebijakan pemerintah mengakibatkan munculnya berbagai 

sektor, seperti pemukiman baru, fasilitas umum dan perindustrian.Kecamatan 

Gondangrejo mengalami peningkatan perubahan penggunaan lahan tahun 2014 

sampai 2020 sebesar 287,94 Ha. Berikut adalah data perubahan penggunaan lahan 

Kecamatan Gondangrejo : 

Tabel 1.3 Perubahan penggunaan lahan Kecamatan Gondangrejo dirinci menurut 

desa di tahun 2014 sampai 2020 

No. Desa Perubahan Penggunaan Lahan 

Ha % 

1. Wonorejo 20,32 7,07 

2. Plesungan 58,53 20,33 

3. Jatikuwung 20,92 7,26 

4. Selokaton 69,18 24,02 

5. Bulurejo 5,94 2,06 

6. Rejosari 12,13 4,21 

7. Jeruksawit 37,05 12,87 

8. Karangturi 13,47 4,68 

9. Kragan 4,03 1,40 

10. Wonosari 8,19 2,84 

11. Dayu 24,61 8,55 

12. Tuban 6,16 2,14 

13. Krendowahono 7,41 2,57 

Total Perubahan 287,94 100 

Sumber : Penulis, 2021 

Perubahan penggunaan lahan ini yang awalnya merupakan lahan 

persawahan menjadi lahan non pertanian. Suatu permasalahan yang terus 

berkembang seiring berjalannya waktu dan akan terus meningkatnya 

pembangunan dalam pengembangan wilayah.  
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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. 

Mencermati masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2020. Oleh karena itu maka penelitian 

mengambil judul “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2020. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan yang 

ada didaerah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dari tahun 2014-2020 ? 

2. Faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan  

di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan  

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang terjadi di tahun 2014-2020. 

2. Menganalisis faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2014-2020. 
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1.4 Kegunaan Penelitian     

1. Merupakan salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

program kesarjanaan S-1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah setempat dalam 

menentukan kebijaksanaan pengembangan wilayah dan sebagai arahan 

bagi tata guna lahan di daerah penelitian. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1 Telaah Pustaka  

Menurut Hadi Sabari Yunus (1987) perubahan penggunaan lahan dapat 

dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya : 1) luas tanah yang masih tersedia, 2) 

harga tanah yang masih relatif rendah, 3) suasana yang menyenangkan yang bebas 

polusi, 4) letak yang dekat dengan tempat kerja. Dengan adanya perubahaan 

penggunaan lahan, dapat memicu berkembangnya ekonomi, jalan maupun sarana 

dan prasarana lainnya. 

Lahan dianggap sebagai kebutuhan manusia yang sangat penting. 

Hubungan timbal balik dengan manusia dan lahan merupakan usaha manusia 

untuk memfungsikan lahan tersebut untuk menompang kehidupan manusia. Lahan 

yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi lahan diarea pertanian dan 

perkarangan yang dialihkan fungsi ke lahan terbangun untuk meningkatkan 

perkembangan wilayah Kecamatan Gondangrejo sebagai kawasan industri dan 

pemukiman. 

Perubahan fungsi lahan menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim 

suatu daerah, dan tentunya berpengaruh pada ekosistem lingkungan di sekitarnya. 

Contohnya yang paling banyak terjadi yaitu pembukaan lahan untuk keperluan 

pembangunan. Mulai dari pembangunan perumahan, pabrik, hingga tempat wisata 

dan hiburan. Hal baiknya ini mampu meningkatkan perekonomian warga, namun 
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hal buruk seperti pencemaran lingkungan juga bisa terjadi apabila tidak diimbangi 

dengan perawatan alam sekitar. Seperti halnya tidak membuang limbah pabrik 

maupun limbah rumah tangga sembarangan (Hadi Sabari Yunus dkk,1980). 

Faktor yang mempengaruhi lahan fungsi adalah perubahan dari fungsi 

pertanian menjadi non pertanian ini membuat lahan pertanian terutama di kota 

semakin sempit (Sunartono, 1995). Dua faktor umum yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan antara lain faktor alam (iklim, topografi, tanah dan 

bencana alam), serta faktor dari manusia, yang mana perubahan lahan tergantung 

bagaimana manusia memperlakukannya (Sudadi dkk., 1991). 

Kebutuhan ruang yang semakin meningkat yang di akibatkan jumlah 

penduduk semakin meningkat dan ketersediaan lahan yang sangat terbatas 

menyebabkan perhatian orang beralih ke daerah pinggiran kota, sebab pada daerah 

tersebut tersedia lahan relatif masih luas dan harga lahan pun lebih murah 

dibanding dengan harga lahan di kota. Selain itu aksesbilitas mempunyai peranan 

yang besar terhadap perubahan pemanfaatan lahan, khususnya perubahan 

pemanfaatan agraris menjadi non agraris di daerah pinggiran kota. Selain akibat 

dari meningkatnya jumlah penduduk dan aksesbilitas perubahan penggunaan 

lahan juga bisa disebabkan antara lain kebijakan pemerintah dalam melaksanakan 

kegiatan pembangunan disuatu wilayah. Selain itu adanya pembangunan sektor 

industri juga akan  sangat berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan 

walaupun tidak diiringi oleh pertumbuhan penduduk. 

Penginderaan jauh adalah sebuah cara untuk mendapatkan informasi dari 

suatu objek atau fenomena melalui analisis tanpa melakukan kontak secara 

langsung dengan suatu objek atau fenomena tersebut. Tentu cara ini memerlukan 

sesuatu yang mampu menghubungkan dengan objek tersebut. Penghubung yang 

dimaksud terdiri dari tenaga alam seperti sinar matahari, dan buatan manusia 

seperti pulsa radar.  

Untuk pengambilan data, digunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG 

merupakan suatu sistem komputer yang diimplementasikan dengan perangkat 
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lunak dan perangkat keras untuk mengakuisisi dan memverifikasi data, pertukaran 

data, manipulasi data, serta analisis data. Dari SIG inilah yang akan menjadi 

acuan dalam mengambil keputusan. Pemanfaatan SIG pada penelitian ini meliputi 

proses digitasi dan overlay. 

Digitasi merupakan proses pengubahan data grafis analog menjadi data grafis 

digital, dalam struktur vektor digitasi adalah pengkonversi fitur-fitur pada peta 

menjadi kumpulan koordinat x, y (Puntodewo, 2003). Proses digitasi dibagi 

menjadi 2, digitasi mengunakan digitizer dan digitasi on screen. Penelitian kali ini 

menggunakan proses digitasi on screen, proses yang dilakukan di atas layar 

monitor dengan bantuan mouse. Digitasi on screen paling sering dilakukan karena 

lebih mudah dilakukan, tidak memerlukan tambahan peralatan lainnya, hal lebih 

mudah untuk dikoreksi apabila terjadi kesalahan. 

Overlay adalah  suatu proses pada data spasial yang terjadi pada suatu layer 

yang berisi peta tematik tertentu lalu ditumpang susunkan dengan peta tematik 

yang lain sehingga membentuk layer peta tematik yang baru. Overlay digunakan 

ketika menggabungkan dua atau lebih layer data. Overlay dapat dilakukan dengan 

berbagai cara berikut :  

1. Identitiy adalah tumpang susun antara dua data grafis dengan menggunakan 

data grafis pertama sebagai batas luarannya.  

2. Union adalah tumpang susun antara dua data grafis yang menghasilkan batas 

luar baru berupa gabungan antara batas luar data grafis yang pertama dan data 

grafis yang kedua.  

3. Intersect adalah tumpang susun antara dua data grafis dengan menggunakan 

data grafis kedua sebagai batas luarannya. Penggunaan Sistem Informasi 

Geografis pada penelitian ini untuk mempermudah dalam mengetahui  besaran  

perubahan penggunaan lahan, luas perubahan serta memperoleh hasil data yang 

akurat denganmelakukan digitasi secara on screen pada penggunaan lahan 

yangterdapat pada wilayah penelitian dengan tahun yang berbeda dan untuk 

mengetahui seberapa besar perubahan penggunaan lahan yang terjadi setalah 

dilakukan dengan metode overlay. 
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Citra Geo-Eye mulai beroperasi pada tanggal 6 September 2008 hingga 

sekarang. Geo-eye menyediakan data pengindraan jauh dengan ground 

resolution hingga 0,41 m dalam mode pankromatik dan 1.65 meter pada mode 

multispectral. Geo-Eye memiliki orbit Sun-synchronous polar pada ketinggian 

681 km. Satelit ini memiliki resolusi temporal selama kurang dari 3 hari. 

Namun, berkaitan dengan hal ini resolusi spasial yang diperkenankan 

berdasarkan kebijakan dari pihak pemerintah AS untuk kepentingan komersial 

adalah resolusi 0,5 m dan 2 m (Map Vision Indo, 2017). Berikut rincian band 

yang memiliki oleh citra resolusi tinggi Geo-Eye : 

 Pankromatik, 0.45 – 0.80 um (green), resolusi 0,41 m 

 Multispektral, Band 1,0.45 – 0.51 um (blue), resolusi temporal 1,65 m 

 Multispektral, Band 2, 0.51 – 0.58 um (green), resolusi temporal 1,65 m 

 Multispektral, Band 3, 0.655 – 0.69 um (red), resolusi temporal 1,65 m 

 Multispektral, Band 4, 0.78 – 0.92 um (green), resolusi temporal 1,65 m 

 

Tabel1.4 Rangkuman Spesifikasi Citra Geo-Eye 

Resolusi spasial  Pankromatik, 0.45 – 0.80 um (green), resolusi 0,41 

m 

 Multispektral, Band 1, 0.45 – 0.51 um (blue), 

resolusi temporal 1,65 m 

 Multispektral, Band 2, 0.51 – 0.58 um (green), 

resolusi temporal 1,65 m 

 Multispektral, Band 3, 0.655 – 0.69 um (red), 

resolusi temporal 1,65 m 

 Multispektral, Band 4, 0.78 – 0.92 um (green), 

resolusi temporal 1,65 m 

Altitude/ketinggian 681 kilometer (2008-2013) 

770 kilometer (2013-sekarang) 

Tipe orbit Sun-synchronous 

Lebar sapuan 15,3 kilometer pada keadaan nadir 
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Tanggal peluncuran 6 september 2008 

Sensor Geo-Eye Imaging System 

System pengendali Attitude Determination and Control Subsystem (ADCS) 

dengan system kendali 3 sumbu 

Dynamic range 11 bit/piksel 

Sumber : Mapvisionindo.com 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Fariz Ridho A. K. 2018 dalam penelitiannya berjudul “Analisis perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 2013 dan Tahun 

2017” bertujuan untuk mengetahui agihan perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Data 

sekunder dan analisis peta menggunakan metode komporasi dari hasil overlay dari 

peta penggunaan lahan tahun 2013 dan peta penggunaan lahan 2017 dan di 

skoring dari klarifikasi menjadi tinggi, sedang dan rendah agar dapat diketahui 

nilai perubahan penggunaan lahan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini 

adalah penggunaan lahannya tinggi, Kelurahan Pajang perubahan penggunaan 

lahan tinggi disebabkan dan kelurahan Sondakan perubahan penggunaan lahannya 

disebabkan kepadatan penduduknya, selain itu dapat diketahui faktor yang dapat 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Laweyan yaitu faktor 

pertumbuhan penduduk, faktor ekonomi dan faktor fasilitas sosial. 

Ari Dwi Mukti (2020), dalam penelitian yang berjudul “Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan Di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 

dan 2018” yang bertujuan untuk mengetahui pola sebaran spasial perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar serta 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan  di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, metode analisis data menggunakan 
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analisis peta yang sudah ditumpangsusunkan (overlay). Hasil penelitian ini berupa 

: Perubahan penggunaan lahan sawah dan tegalan menjadi penggunaan lahan 

pemukiman dengan luas perubahan sebesar 132.0778 Ha. Perubahan lahan dari 

Tahun 2018 terbesar terdapat di Desa Girilayu yaitu tegalan ke sawah yaitu 

bertambah 245.187 m2. Perubahan lahan terendah terdapat di Desa Karangbangun 

yaitu tegalan ke pemukiman yaitu berkurang 19 m2. Pola persebaran perubahan 

lahan pemukiman, lahan sawah, lahan tegalan dari tahun 2013 ke 2018 

mengelompok. 

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

perubahan penggunaan Lahan Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2008-2019” yang bertujuan untuk mengetahui pola sebaran spasial 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 

dan menganalisis pola persebaran penggunaan lahan Di Kecamatan Colomadu 

Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

interpretasi visual citra pengindraan jauh dilengkapi dengan survei lapangan dan 

analisis pola persebaran penggunaan lahan menggunakan metode Nearest 

Neighborhood Analisyt. Hasil dari penelitian ini berupa : penggunaan lahan di 

Kecamatan Colomadu tahun 2009 dan 2019 sebesar 381,42 Ha yaitu pemukiman, 

semak belukar, tegalan/kebun, sawah, kolam, lahan kososng dan jalan tol. 

Perubahan penggunaan lahan di kecamatan Colomadu didominasi dengan 

perubahan laih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman yang tersebar di seluruh 

Kecamatan Colomadu dengan perubahan tersebar terjadi di beberapa desa seperti, 

Bolon, Paulan, Gawanan, Blulukan dan Tohudan. Perubahan penggunaan lahan 

sawah menjadi pemukiman, memiliki presentase sebesar 47,87% dan luasan 

sebesar 182,58 Ha dan pola persebaran perubahan penggunaan lahan di kecamatan 

Colomadu yang diketahui dari hasil nilai ratio Nearest Neighborhood Analisyt 

dengan nilai 0,672559 (mengelompok). Pola persebaran mengelompok ini sangat 

terlihat di beberapa desa seperti Desa Gawanan, Desa Bolon dan Desa Paulan. 

Pola persebaran penggunaan lahan di Kecamatan Colomadu cnderung mengikuti 
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jalan raya, hal ini disebabkan karena lahan di Kecamatan Colomadu memiliki 

aksesbilitas yang mudah terutama pada penggunaan lahan sawah.  
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Tabel 1.5 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

Fariz Ridho A. 

K. (2018) 

Analisis Perubahan 

Pengunaan Lahan di 

Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta 2013 dan Tahun 

2017 

1. Mengetahui agihan 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Laweyan Kota 

Surakarta 

2.Menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Laweyan Kota 

Surakarta 

Data sekunder dan 

analisis peta 

menggunakan metode 

komporasi dari hasil 

overlay dari peta 

pengunaan lahan tahun 

2013 dan peta 

penggunaan lahan tahun 

2017 dan diskorsing 

dari klarisfikasi menjadi 

tinggi, sedang, rendah 

agar dapat diketahui 

nilai perubahan 

pengunaan lahan 

1.Pengunaan lahan 

pemukiman bertambah 

sebesar 7,9 ha. Kelurahan 

Karangasem perubahan 

pengunaan lahannya 

tinggi, kelurahan Pajang 

perubahan penggunaan 

lahan tinggi dan kelurahan 

Sondakan perubahan 

penggunaan lahannya 

disebabkan kepadatan 

penduduknya 

2.Faktor yang dapat 

mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Laweyan yaitu 

faktor pertumbuhan 

penduduk, faktor ekonomi 

dan fasilitas social. 

Mukti (2020) Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan Di 

Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar 

1.Mengetahui pola 

sebaran spasial 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Metode yang di 

gunakan adalah metode 

deskriptif, kualitatis, 

metode analisis data 

1.Perubahan penggunaan 

lahan dari tahun 2013 ke 

2018 yang perubahannya 

di dominasi oleh 
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Tahun 2013 dan 2018 Matesih di Kabupaten 

Karanganyar. 

2.Menganalisis faktor-

faktor mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Matesih Kabupaten 

Karanganyar.  

menggunakan analisis 

peta yang sudah di 

tumangsusunkan 

(Overlay) 

perubahan penggunaan 

lahan sawah dan tegalan 

menjadi penggunaan lahan 

permukiman dengan luas 

perubahaan sebesar 

1.722.829 Ha. 

2.faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan adalah 

jumlah penduduk 

kepadatan penduduk dan 

aksesbilitas. 

Adinata (2020) Analisis Perubahan 

Penggunaan lahan Di 

Kecamatan Colomadu 

Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2008-2019  

1.Mengetahui tingkat 

perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi di 

daerah penelitian. 

2.Menganalisis pola 

persebaran penggunaan 

lahan di daerah 

penelitian. 

Metode yang digunakan 

adalah interpretasi 

visual, digitasi, survei 

lapangan dan overlay. 

1.Peta penggunaan lahan 

Kecamatan Colomadu 

Tahun 2009 dan 2019. 

2. Peta sebaran perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Colomadu. 

3. Pola persebaran 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Colomadu. 

Raju Attaubi 

(2021) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan Di 

1.Mengetahui Metode yang digunakan 

adalah Kualitatif, 

1.Peta penggunaan lahan 

Kecamatan Gondangrejo 
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Kecamatan Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar 

2014-2020 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Gondangrejo yang 

terjadi di tahun 2014-

2020. 

2.Mengetahui faktor-

faktor penyebab 

yang mempengaruhi 

perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan 

GondangrejoKeguna

an Penelitian. 

 

digitasi, survei 

lapangan dan overlay 

Tahun 2014-2020 

2.Peta sebaran pengunaan 

lahan Kecamatan 

Gondangrejo Tahun 2014-

2020 
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1.6 Kerangka Penelitian  

Pengunaan lahan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sejalan 

dengan perkembangan wilayah. Terbatasnya lahan yang berada di perkotaan 

menyebabkan pengembangan di kawasan di arahkan ke pinggiran kota, 

sehingga proses perubahan bentuk penggunaan lahan pertanian menjadi non 

pertanian tidak dapat dihindari. Faktor pertambahan penduduk merupakan 

faktor yang mendasari perkembangan perkotaan, dengan bertambahnya 

penduduk  secara otomatis akan memerlukan wadah atau tempat tinggal untuk 

kelangsungan hidupnya. Pengadaan pemukiman akan mengisi ruang kosong 

atau menggeser tempat kegiatan yang sudah ada sehingga menyebabkan  

perubahan penggunaan lahan. 

Kecamatan Gondangrejo telah mengalami 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. Untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi dapat dipelajari dari peta, karena peta 

dapat mencerminkan keruangan geografis, karakteristik dan letak di 

permukaan bumi. 

 Perkembangan penggunaan lahan dapat di pantau menggunakan sistem 

Informasi Geografis (SIG). SIG merupakan metode pengolahan dan analisis 

data spasial. SIG suatu sistem informasi yang bisa memadukan antara grafis 

(spasial) dengan data teks (attribut) objek yang dihubungkan secara geografis 

di bumi. Teknologi SIG dapat membantu untuk mengetahui beberapa hal 

dalam monitoring perkembangan penggunaan lahan seperti, perhitungan luas 

lahan maupun besar luas lahan yang mengalami perubahan serta arah 

perkembangan wilayahnya. SIG juga bisa digunakan untuk mengetahui 

kesesuaian lahan yang beralih fungsi lahan. Selain itu dibutuhkan survei 

lapangan untuk melakukan validasi pada peta penggunaan lahan tahun 2020 
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yang dibuat menggunakan SIG dan untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. 
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Gambar 1.2 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

Sumber : 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Lahan 

Penggunaan Lahan yang mencakup : 

1. Sawah 

2. Bangunan (pemukiman, industri dan 

sarana prasarana) 

3. Tegalan atau ladang  

Data Penggunaan Lahan 

Tahun 2014 

Perubahan Penggunaan Lahan 

Data Penggunaan Lahan 

Tahun 2020 
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1.7 Batasan Operasional 

Digitasi adalah suatu proses mengkonveksi data analog menjadi data digital 

dimana dapat ditambahkan artibut yang berisikan informasi dari objek yang 

dimaksud atau bisa diartikan juga menggambarkan keaadan bumi dalam 

sebuah bidang yang datar. 

Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batas 

administrasi. Hal tersebut diatur dalam peraturan pemerintah dalam negeri 

nomor 2 tahun 1987 mengenai rencana susunan kota. 

Lahan (land) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua 

komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis 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). 

Overlay adalah suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-

atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki 

informasi atribut dari kedua peta tersebut. 

Perubahan penggunaaan lahan adalah perubahan yang terjadi pada setiap 

penggunaan lahan (dalam ukuran luas) yang dilakukan penduduk sebagai 

individu dalam masyarakat maupun pihak lain terhadap suatu bentuk 

penggunaan lahan dengan maksud lebih mengintensifkan lahan untuk 

kepentingan sosial maupun ekonomi.(Undang-Undang No 5 Tahun 1960 pasal 

6 “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial “dalam Mohammad Dahlan, 

2001). 
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Peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu atau dengan 

skala yang terkecil, digambar pada bidang yang datar melalui system proyeksi 

tertentu(Aryono Prihandito, 1998). 

Permukiman adalah dalam arti yang luas diartikan sebagi bangunan-

bangunan, jalan-jalan, pekarangan yang menjadi salah satu penghidupan 

penduduk. Pemukiman disini merupakan fungsi yang  tidak hanya sebagai 

tempat berteduh dan tidur dalam jangka pendek melainkan merupakan satu 

ruang untuk hidup turun-temurun (Bintarto,1977). 

Sawah adalah  lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh 

pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya 

ditanami padi tanpa memandang di mana diperoleh/status lahan tersebut. 

SIG (Sistem Informasi Geografis) adalah sebuah teknologi yang berbasis 

komputer yaitu komponen-komponen yang diatur menurut struktur tertentu 

yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pengumpulan, penyimpanan, 

mencari kembali, transformasi, penyajian serta analisa data geografi (Sugiarto 

B.S, 1996 dalam Suryanto, 2004). 

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, 

mencoba runtuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan 

responden, untuk berkomunikasi secara langsung. 

Wilayah perencanaan adalah Merupakan wilayah yang terdapat kesatuan 

keputusan ekonomi. Wilayah ini bisa dikatakan termasuk wilayah yang besar 

sehingga ada kemungkinan untuk terjadi perubahan–perubahan yang sangat 

penting seperti ketersediaan lapangan pekerjaan dan persebaran jumlah 

penduduk dan sangat sulit melakukan perencanaan dalam menghadapi 

persoalan. 
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