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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penduduk merupakan komponen utama serta komponen yang sangat 

penting dalam suatu wilayah. Penduduk memiliki dampak positif serta negatif 

bagi suatu wilayah tersebut, dimana jika suatu wilayah memiliki jumlah 

penduduk yang besar dan memiliki kualitas maka bisa menjadi potensi bagi 

kemajuan pembangunan. Akan tetapi, jika penduduk yang besar tersebut 

tidak memiliki kualitas maka akan menyebabkan tingginya angka 

penganguran, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan kurangnya lahan 

pertanian sehingga penduduk tersebut dapat menjadi beban suatu wilayah 

tersebut. Pernyataan ini didasarkan pada teori Lincolin (Rosyetti 2009) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat 

menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya yang 

dilakukan, hal ini dikarenakan dengan pertumbuah penduduk yang tinggi 

tersebut akan mengakibatkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, 

sedangkan kemampuan daerah dalam membangun kesempatan kerja yang 

baru sangat terbatas.  

Pertumbuhan penduduk di Indonesia akan terus berlangsung, selain itu 

struktur penduduk di suatu wilayah yang terdiri dari jumlah penduduk, 

komposisi penduduk serta persebaran penduduk akan mengalami perubahan 

dari waktu ke waktu hal ini disebabkan adanya proses demografi yaitu berupa 

kematian, kelahiran, serta migrasi penduduk. Dimana proses demografi 

tersebut dapat menyebabkan tingginya jumlah pertumbuhan penduduk. Pulau 

Jawa adalah pulau di Indonesia yang memiliki penduduk terpadat. Provinsi 

terpadat di Pulau Jawa dengan penduduk paling padat pada tahun 2020 yaitu 

Provinsi Jawa Barat dengan jumlah populasi sebesar 48.274.162 Jiwa, posisi 

kedua yaitu Provinsi Jawa Timur dengan jumlah populasi sebesar 40.665.696 

jiwa dan posisi ketiga yaitu  Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah populasi 

36.516,035 jiwa (BPS Pusat, 2020). 



 

 

 

2 

Kabupaten Boyolali sendiri merupakan Kabupaten yeng terletak di 

Provinsi Jawa Tengah, dimana Kabupaten Boyolali Pada tahun 2019 

memiliki jumlah penduduk yaitu 1.054.362 Jiwa dengan kepadatan penduduk 

mencapai 1.039 Jiwa/Km². Luas Kabupaten Boyolali adalah 1.015,10 km² 

yang terbagi menjadi 22 kecamatan,  serta 267 kelurahan atau desa.  

Bertambahnya jumlah penduduk baik yang bersifat alami atau non-

alami (migrasi) dapat menimbulkan kepadatan penduduk di suatu wilayah, 

hal tersebut akan membawa pengaruh terhadapa meningkatnya kebutuhan 

akan ruang yang menyebabkan berkurangnya lahan di suatu wilayah. Di 

Kecamatan Banyudono sendiri dari tahun 2010 hingga 2019 mengalami 

peningkatan jumlah penduduk, hal ini hampir terjadi disemua Desa yang ada 

di Kecamatan Banyudono. Besarnya perubahan jumlah penduduk yang terjadi 

di Kecamatan Banyudono dalam kurun waktu 9 tahun dapat dilihat pada 

Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Data Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tiap Desa Di 

Kecamatan Banyudono Tahun 2010 dan 2019 

No Desa Luas Wilayah 

(Km²) 

Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk 

(Jiwa/Km²) 

2010 2019 2010 2019 

1 Dukuh 1,49 3.330 3.606 2,222 2,420 

2 Jipangan 1,63 2.658 2.711 1,621 1,663 

3 Jembungan 2,47 3.649 4.074 1,474 1,649 

4 Sambon 1,93 3.279 3.845 1,695 1,992 

5 Kuwiran 1,92 3.433 3.796 1,787 1,977 

6 Cangkringan 1,25 2.346 2.324 1,876 1,859 

7 Ngaru-aru 1,60 2.639 4.070 1,645 2,544 

8 Bendan 0,92 4.401 5.085 4,742 5,527 

9 Ketaon 1,99 3.179 4.204 1,595 2,113 

10 Banyudono 1,37 3.079 4.025 2,233 2,938 



 

 

 

3 

11 Batan 1,33 2.532 2.818 2,251 2,119 

12 Denggungan 2,11 2.799 3.918 1,323 1,857 

13 Bangak 1,56 2.529 3.250 1,615 2,083 

14 Trayu 1,91 2.511 2.667 1,313 1,396 

15 Tanjungsari 2,03 2.741 2.239 1,333 1,103 

 Jumlah 25,38 45.078 52.632 1,776 2,063 

Sumber : BPS Kabupaten Boyolali 

Jumlah penduduk Kecamatan Banyudono pada tahun 2019 tercatat 

sebanyak 52.632 Jiwa, dibandingkan dengan tahun 2010 jumlah penduduk di 

Kecamatan Banyudono megalami kenaikan sebesar 7.554 Jiwa. Terdiri dari 

26.323 penduduk laki-laki serta 26.309 penduduk perempuan. Jumlah 

penduduk yang semakin bertambah ini disebabkan adanya faktor kelahiran 

yang semakin tinggi namun faktor mortalitas semakin menurun yang 

disebabkan adanya kemajuan teknologi untuk mendukung kesehatan serta 

peningkatan usia harapan hidup. Selain itu bertambahnya jumlah penduduk 

juga diakibatkan karena faktor penarik dan pendorong di suatu daerah 

tersebut baik dari segi pembangunan serta daya tarik yang menunjang 

sehingga mengakibatkan terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk yang 

mengakibatkan tingkat pertumbuhan penduduk menjadi tinggi. Jika dilihat 

dari penyebaran penduduk, Desa Bendan memiliki jumlah pendudu paling 

tinggi yaitu 5.085 jiwa, kemudian Desa Jembungan yaitu 4.074 jiwa, Desa 

Ngaru-aru yaitu 4.070 jiwa, dan yang terkecil adalah  Desa Tanjungsari 2.239 

Jiwa.  

Kepadatan penduduk di Kecamatan Banyudono dalam jangka waktu 9 

tahun (2010-2019) cenderung terus mangalami kenaikan seiring dengan 

naiknya jumlah penduduk. Pada tahun 2010 kepadatan penduduk sebesar 

1,776 jiwa/Km², sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,3 

yaitu menjadi 2,063 jiwa/Km². Selain itu, penyebaran penduduk di 

Kecamatan Banyudono masih belum merata, diaman Desa Bendan 

merupakan desa paling padat penduduknya yaitu 5,527 jiwa/Km², sedangkan 
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Desa Tanjungsari merupakan desa paling jarang penduduknya yaitu 1,103 

jiwa/Km². 

Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk akan mempengaruhi tingkat 

kebutuhan tempat tinggal atau papan, hal ini akan mengakibatkan terjadinya 

pembukaan lahan baru yang selanjutnya akan dijadikan sebagai tempat 

tinggal atau pemukiman baru. Pernyataan ini berdasarkan pada teori 

Khadiyanto (2005; Affan 2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan 

penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat 

akan lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan 

lahan dan terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan 

rencana peruntukanya. Sedangkan lahan itu sendiri bersifat terbatas dan tidak 

bisa ditambah kecuali dengan kegiatan reklamasi (Sujarto, 1985; Eko dan 

Rahayu 2012). Pada saat ini semakin banyak lahan pertanian yang beralih 

fungsi menjadi pemukiman atau bangunan lainnya. Mayoritas pemukiman 

pada saat ini dibangun dengan cara alih fungsi lahan, yang awalnya lahan 

pertanian menjadi lahan pemukiman atau non pemukiman. 

Adanya allih fungsi lahan merupakan salah satu cara untuk mengatasi 

masalah mengenai kebutuhan terhadap pemukiman serta pekerjaan, namun 

dengan adanya alih fungsi lahan juga dapat menimbulkan permasalah baru 

yang berkaitan dengan berkurangnya lahan-lahan pertanian yang ada pada 

suatu wilayah. Hardjowigeno dan Rayes (2005) menyatakan bahwa 

permasalahan mengenai tanah sawah di Indonesia dapat dikelompokan 

menjadi dua masalah pokok yaitu; Pertama terdapat penyusutan luas lahan 

sawah yang disebabkan adanya alih fungsi lahan sawah menjadi lanan non 

pertanian, seperti halnya daerah indutri, permukiman, gedung perkantoran, 

gedung olahraga dan lain sebagainya,  terutama yang terjadi di Pulau Jawa 

dan Bali, Kedua terjadinya pelandaian produktivitas (leveling off) dalam 

produksi padi.  

Di Kecamatan Banyudono terdapat dua permasalahan yang berkaitan 

dengan perubahan penggunaan lahan. Di Lahan seluas ± 2000 m² berada di 
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Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta pembangunan lahan 

tersebut tidak memiliki IMB. 

 
Gambar 1.1 Penyegelan lahan 

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukan penyegelan lahan, dimana hal 

tersebut diharapkan pemilik lahan tidak melanjutkan pembangunan. Hal 

tersebut menunjukan salah satu perubahan penggunaan lahan dari pertanian 

menjadi non pertanian yang terjadi di Kecamatan Banyudono. Besarnya 

perubahan luas penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Banyudono 

dalam kurun waktu 9 tahun adalah sebagai berikut.  

Tabel 1. 2 Luas Wilayah dan Jenis Penggunaan Lahan (Ha) di Kecamatan 

Banyudono, Kabupeten Boyolali Tahun 2010-2019 

Desa Penggunaan lahan (Ha) 
Tahun 2010 Tahun 2019 

Swh Bangunan Tgal 
 

Kolam Lainya Swh Bangunan Tgal 
 

Kolam Lainya 

Dukuh 103,61 37,80 - - 8,46 101,31 40,10 - - 8,46 
Jipangan 128,20 30,48 - - 5,27 128,20 30,48 - - 5,27 
Jembungan 199,45 40,70 - - 7,42 198,45 41,70 - - 7,42 
Sambon 135,85 39,46 15,15 - 3,02 135,85 39,46 15,15 - 3,02 
Kuwiran 129,64 51,19 - - 11,26 129,64 51,19 - - 11,26 
Cangkringan 91,06 30,11 0,32 - 3,59 91,06 30,11 0,32 - 3,59 
Ngaru-aru 83,12 48,45 17,69 - 11,19 83,12 48,45 17,69 - 11,19 
Bendan - 84,62 4,30 - 3,89 - 84,62 4,30 - 3,89 
Ketaon 111,30 67,53 - - 20,47 111,30 67,53 - - 20,47 
Banyudono 87,66 37,50 - - 12,75 87,66 37,50 - - 12,75 
Batan 35,48 62,65 1,10 0,09 13,16 35,48 62,65 1,10 0,09 13,16 
Denggungan 87,34 56,97 63,18 - 4,00 75,34 56,97 63,18 - 16,00 
Bangak 74,65 66,38 0,02 - 15,51 70,44 66,38 0,02 - 19,71 
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Trayu 118,90 42,79 27,31 - 2,30 112,90 42,79 27,31 - 8,30 
Tanjungsari 123,82 62,46 14,96 - 2,37 119,02 62,46 14,96 - 7,17 
Jumlah  1510,08 759,09 144,03 0,09 124,66 1479,77 762,39 144,03 0,09 151,66 

Sumber : BPS Kabupaten Boyolali 

Tabel 1.2 menunjukan bahwa di Kecamatan Banyudono mengalami 

perubahan luasan penggunaan lahan pada tahun 2010 - 2019. Luas lahan yang 

cenderung mengalami penyusutan ataupun pengurangan luas lahan adalah 

sawah dari 151,08 Ha pada tahun 2010 menjadi 1479,77 Ha pada tahun 2019. 

Sedangkan penggunaan lahan yang mengalami peningkatan atau penambahan 

luasan adalah bangunan dimana pada tahun 2010 memiliki luas 759,09 Ha 

pada tahun 2019 menjadi 762,39 Ha. Selain penggunaan lahan bangunan, 

penggunaan lahan lainya juga mengalami peningkatan atau penambahan 

luasan dimana pada tahun 2010 memiliki luas 124,66 Ha, kemudian pada 

tahun 2019 menjadi 151,66 Ha.  

Penggunaan lahan akan selalu menggalami perubahan dari waktu ke 

waktu bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan tempat 

tinggal. Perubahan penggunaan lahan yang meliputi pemukiman, 

pembangunanan infratruktur atau sarana prasarana dan pembangunan industri 

menimbulkan adanya dampak di bidang social ekonomi serta lingkungan. 

Perubahan penggunaan lahan dapat disebabkan adanya pertumbuhan 

ekonomi, dimana dicirikan dengan berkembangnya industri, prasarana 

ekonomi, fasilitas umum serta pemukiman. Dengan berkembangnya industry 

dan pertumbuhan ekonomi tersebut mengakibatkan tingginya angka 

pembangunan baik pemukiman maupun non pemukiman.  

Mencermati masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERUBAHAN 

PENGGUNAAN LAHAN KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN 

BOYOLALI TAHUN 2010-2020”. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan penelitian 
dapat dirumuskan sebagai berikut :  
1. Bagaimana laju pertumbuhan penduduk dan sebaranya di Kecamatan 

Banyudono tahun 2010-2020? 
2. Berapa luas dan Bagaimana sebaran perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Banyudono tahun 2010-2020? 
3. Bagaimana dampak pertumbuhan penduduk terhadap perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Banyudono pada tahun 2010-2020?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjabaran pada latar belakan serta rumusan masalah, 

maka tujuan dari penelitian ini yaitu :  

1. Menganalisis laju pertumbuhan penduduk dan sebaranya di Kecamatan 
Banyudono pada tahun 2010-2020 

2. Mengetahui luas dan sebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 
Banyudono pada tahun 2010-2020 

3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perubahan 
penggunaan lahan di Kecamtan Banyudono pada tahun 2010-2020  

1.4  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan 
dalam bidang studi geografi terutama dalam mempelajari pertumbuhan 
penduduk dan perubahan penggunaan lahan.  

2. Dapat digunakan sebagai salah satu rujukan atau pedoman kepada 
penelitian-penelitian yang akan datang yang mengambil tema yang sama. 

3. Memberikan informasi kepada semua pihak yang memerlukan terutama 
pemerintah daerah Kecamatan Banyudono, dimana hasil penelitian ini 
diharapkan bisa menjadi acuan pertimbangan dalam pelaksanaan 
pembangunan serta sebagai masukan untuk Kecamatn Banyudono dalam 
masalah pertumbuhan penduduk dan perubahan penggunaan lahan. 
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4. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program 
Sarjana (S1) di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Penduduk 
Pengertian penduduk menurut Rusli 1983; Desianingtyas 2018 

merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada 

kurun waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu 

fertilitas, mobilitas, serta migrasi. Sedangkan menurut UUD 1945 Pasal 

26 ayat 2, penduduk merupakan orang asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia. Kependudukan serimg berkaitan dengan jumlah, struktur, 

umur, jenis kelamin, agama, perkawinan, kelahiran, kematian, mobilitas, 

persebaran dan kualitas serta ketahannya yang berkaitan dengan politik, 

ekonomi serta social budaya.  

Ilmu yang mempelajari tentang penduduk disebut ilmu penduduk 

atau sering disebut dengan istilah demografi. Demografi berasal dari 

Bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu “demos” yang artinya 

penduduk, serta “graphien” yang artinya menulis. Jadi demografi dapat 

diartikan sebagai tulisan atau karangan tentang penduduk di suatu 

wilayah atau negara (Widiyanti, 2000).  Demografi juga diartikan sebagai 

studi matematik serta statistic tentang besar komposisi, distribusi 

penduduk serta perubahan-perubahan dari aspek-aspek tersebut  yang 

dipengaruhi oleh 5 komponen yaitu : kelahiran (Fertilitas), Kematian 

(mortalitas), perkawinan, migrasi, dan mobilitas social. ( Donald 

J.Boague, 1973). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa demografi 

adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu 

wilayah atau negara. Struktur penduduk terdiri dari : jumlah, persebaran, 

serta komposisi penduduk. Struktur penduduk di suatu wilayah tidak 

akan sama, dimana struktur penduduk akan selalu mengalami perubahan 
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dan perubahan tersebut disebabkan oleh proses demografi yaitu 

kematian, kelahiran, dan migrasi penduduk.  

b. Pertumbuhan Penduduk. 
Perkembangan jumlah penduduk dunia dapat dikaitkan dengan 

perkembangan peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam 

sekitarnya. Menurut Ida Bagoes M (2012) terdapat tiga tahapan 

perkembangan peradaban manusia hingga saat ini yaitu : Pertama, 

Zaman dimana manusia mulai menggunakan alat-alat untuk menangani 

keperluan kehidupannya. Pada zaman ini dapat dibedakan dengan jelas 

antara Homo sapiens dengan Kera. Zaman ini berlangsung pada jutaan 

tahun yang lalu, dimana zaman aini dibagi menjadi zaman peralatan batu 

tua, batu muda, dan perunggu. Kedua, zaman dimana manusia sudah 

mulai mengembangkan usaha pertanian menetap. Pada zamana ini 

kehidupan manusia sudah mulai berubah yang awalnya melakukan 

pemburuan beralih menjadi kehidupan pertanian atau kehidupan yang 

bersifat nomdis atau menetap di daerah sekitar pertanian. Ketiga, zaman 

industrialisasi, yaitu zaman yang terjadi dipertengahan abad ke-17 

sesudah Masehi. Zaman industrialisasi ini dicirikan dengan tumbuhnya 

pusat-pusat industry, serta semakin berkembangnya kota-kota sebagai 

tempat pemukiman manusia.  

Pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai perubahan jumlah 

atau ukuran penduduk yang disebabkan adanya atau berlangsunya 

peristiwa kependudukan, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. 

Pertumbuhan penduduk dalam tingkat dunia, dipengaruhi oleh dua factor 

yaitu kelahiran dan kematian (Gee, 2007; Pribadi 2018). 

a. Jenis-jenis pertumbuhan Penduduk  

1. Pertumbuhan penduduk alami  

Menurut Mudjiman (1988; Pribadi 2018) yang dimaksut 

dengan Pertumbuhan penduduk alami adalah manakala diketahui 

selisis antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian dalam kurun 
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waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya 

pada pertengahan tahun. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu : faktor kelahiran, kematian dan faktor 

migrasi, dimana faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan 

penduduk dari tahun ke tahun mengalami perbedaan jumlah. 

Pertumbuhan penduduk sangat mepengaruhi perubahan jumlah 

penduduk di suatu wilayah, baik pertumbuhan penduduk secara 

positif ataupun pertumbuhan penduduk secara negatif. 

Pertumbuhan penduduk yang positif pada suatu wilayah akan 

menyebabkan jumlah penduduk bertambah, akan tetapi jika suatu 

wilayah mengalami pertumbuhan penduduk yang negative maka 

yang terjadi adalah wilayah tersebut mengalami penurunan 

jumlah penduduk.   

2. Pertumbuhan penduduk Non-alami 

Selain pertumbuhan penduduk alami terdapat juga 

pertumbuhan penduduk Non-alami. Pertumbuhan penduduk non-

alami merupakan pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari 

selisis antara penduduk yang melakukan migrasi (migrasi masuk) 

dengan penduduk emigrasi (migrasi keluar). Pertumbuhan 

penduduk non-alami dapat diartikan sebagai pertumbuhan 

penduduk yang diakibatkan oleh migrasi.  

b. Faktor-faktor pertumbuhan penduduk 

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk yaitu kelahiran (Fertilitas), kematian (mortalitas), serta 

migrasi (migration). Berikut ini merupakan penjabaran dari faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk sebagai berikut:  

a) Kelahiran (Fertilitas).  

Kelahiran adalah suatu istilah yang digunakan dalam 

demografi memiliki arti sebagai hasil produksi yang nyata dari 
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seorang wanita ataupun sekolompok wanita, kelahiran dapat 

menggambarkan jumlah bayi atau anak yang benar-benar 

dilahirkan hidup. (Hatmadji; Pribadi 2018). Fertilitas dapat 

diartikan juga sebagai kelahiran hidup (live birth), yang artinya 

keluarnya bayi dari rahim seorang ibu atau perempuan dengan 

ditandai adanya kehidupan misalnya berteriak, bernafas serta 

jantung berdenyut dll. Pengukuran fertilitas lebih rumit 

dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, hal ini disebabkan 

karena seorang perempuan hanya meninggal satu kali, akan tetapi 

seorang perempuan mampu melahirkan lebih dari satu kali 

(Mantra, 2000).  

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) kelahiran dibedakan menjadi tiga 

konsep. Pertama, lahir hidup (Live birth), merupakan kelahiran 

seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam 

kandungan, akan tetapi melihat adanya tanda-tanda kehidupan 

pada saat dilahirkan. Kedua, adalah lahir mati, lahir mati dapat 

diartikan sebagai lahirnya seorang bayi yang berumur paling 

sedikit 28 minggu, dimana dia tidak menunjukan adanya tanda-

tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Ketiga adalah Aborsi, 

aborsi merupakan kematian seorang bayi dalam kandungan 

seorang wanita dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu, 

dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja (Adioetomo dan 

Samosir, 2010). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran yaitu : tingkat 

Pendidikan, kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, 

kepercayaaan atau agama, adat istiadat setempat, Kesehatan, serta 

struktur penduduk. Untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat 

fertilitas seseorang, maka keputusan tersebut diambil oleh istri 

ataupun suami-istri dan secara luas oleh keluarga. 
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Dalam kelahiran juga terdapat faktor-faktor penghambat 

yaitu, yang pertama adalah dimana pemerintah menerapkan 

program keluarga berencana untuk mengupayakan penekanana 

tingkat kelahiran  bayi atau pembatasan jumlah anak, kemudian 

yang kedua ditetapkanya Batasan usia menikah, dimana usia 

minimal wanita berusia 16 tahun sedangkan bagi laki-laki 

minimal berusia 19 tahun, yang ketiga adanya anggapan bahwa 

anak merupakan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

hidup, ke empat adanya pembatasan tunjangan anak untuk 

pegawai negeri yaitu tunjangan ana khaya diberikan sampai anak 

ke 2 saja, dan yang terakhir adalah diharuskanya penundaan 

perkawinan sampai selesai Pendidikan untuk memperoleh 

pekerjaan (Adioetomo, 2010). 

b) Kematian (Mortalitas) 

Salah satu komponen terpenting dalam demografi yang 

dapat mempengaruhi perubahan penduduk di suatu wilayah 

adalah Kematian, selain itu tinggi rendanya tingkat mortalitas 

atau kematian juga dapat digunakan sebagai tolak ukur dari tinggi 

atau rendanya tingkat Kesehatan masyarakat di suatu wilayah. 

Menurut UN dan WHO mati didefinisikan sebagai keadaan 

dimana menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara 

permanen, dimana keadaan ini bisa terjadi setiap saat setelah 

kelahiran hidup. Menurut UU nomor 36 tahun 29 menyatakan 

bahwa seseorang dinyatakan mati manakala fungsi system 

jantung dan sitem pernafasan terbukti telah berhenti secara 

permanen atau manakala kematian batang otak telah dibuktikan.  

Data kematian di suatu wilayah sangatlah penting untuk 

diketahui, baik itu jumlah maupun faktor yang mempengaruhi 

kematian tersebut. Dengan adanya data kematian tersebut dapat 

digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat Kesehatan serta 

kesejahteraan masyarakatnya, dan sebagai acuan pemeritah untuk 
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menentukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan Kesehatan, 

seperti perencanaan pembangunan sarana fasilitas Kesehatan, 

pembangunan fasilitas public, sekolah, serta fasilitas lainnya 

untuk menurunkan angka kematian di suatu wilayah. Data 

kematian ini juga dapat digunakan untuk bahan evalusia 

kebijakan program kependudukan pemerintah, diamana data ini 

digunakan untuk menilai keberhasilan program pemerintah serta 

untuk mengukur dampak pembangunan terhadap kependuduk 

terutama dalam hal kematian.  

Faktor yang mempengaruhi jumlah kematian di suatu 

wilayah semakin besar ialah: sarana Kesehatan yang kurang 

memadai, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan, 

banyak terjadinya bencana alam, terjadinya kecelakaan lalu lintas 

atau industry, serta terjadinya konflik atau peperangan di suatu 

wilayah. Sedangkan faktor yang menghambat kematian di suatu 

wilayah ialah: tersedianya fasilitas Kesehatan yang lengkap, 

adanya lingkungan hidup yang sehat, adanya kesadaran 

masyarakat akan pentinya Kesehatan, semakin tingginya tingkat 

Pendidikan masyarakat (Mantra, 2011).  

c) Migrasi (migration).  

Secara luas migrasi dapat diartikan sebagai perubahan 

tempat tinggal secara permanen atau semi permanen 

(Tjiptoherijanto, 2009). Menurut Lee (2011) migrasi diartikan 

sebagai perubahan tempat tinggal seseorang, baik secara 

permanen ataupun semi permanen, serta tidak adanya batasan 

jarak untuk perubahan tempat tinggal tersebut. Migrasi dapat 

terjadi disebabkan oleh alasan ekonomi, yaitu untuk mendapatkan 

pekerjaan yang lebih layak dan pendapatan yang lebih tinggi dari 

tempat asal, sehingga akan mengakibatkan meningkatnya kualitas 

hidup seseorang.  
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Terdapat tiga bentuk perpindahan tempat (migrasi), yaitu 

sebagai berikut :  

1.   Perpindahan tempat tinggal yang sifatnya rutin, seperti 

halnya seseorang yang melakukan laju atau pulang balik 

kerja. 

2.   Perubahan tempat yang sifatnya sementara atau tidak 

permanen, contoh dari perubahan tempat ini seperti 

perpindahan tempat bagi para pekerja musiman.  

3.   Perpindahan tempat permanen, dimana perpindahan ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menetap dan tidak kembali 

ketempat semula. 

Tingginya jumlah penduduk untuk melakukan migrasi dan 

untuk menetap di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor 

penarik dari daerah tujuan migrasi yaitu, Semakin maju kondisi 

social ekonomi suatu daerah maka akan menimbulkan beberapa 

faktor penarik seperti perkembangan industry, perdagangan, 

sarana pendidikan yang memadahi, adanya fasilitas perumahan 

dan transportasi. Sehingga dengan kondisi tersebut akan menarik 

penduduk daerah lain untuk melakukan migrasi dengan harapan 

dapat memenuhi kebutuhannya. Selain itu terdapat juga faktor 

pendorong dari daerah asal yang mengakibatkan sejumlah 

penduduk melakukan migrasi keluar. Menurut Adioetomo dan 

Samosir (2010; Pribadi 2018) menyatakan bahwa faktor 

pendorong seseorang untuk melakukan migrasi ke daerah lain 

adalah semakin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti 

menurunya daya dukung lingkungan dan menurunya permintaan 

atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya sulit diperoleh, 

menyempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal, adanya tekanan 

politik, alasan Pendidikan, serta adanya bencana alam. 
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c. Perhitungan pertumbuhan penduduk  

Suatu wilayah akan mengalami pertumbuhan penduduk jika 

dipengaruhi oleh besarnya angka kelahiran (Birth = B), angka 

kematian (Death = D), angka migrasi masuk (In Migration = IM), 

serta angka migrasi keluar (Out Migration = OM). Pada wilayah 

tertentu akan mengalami pertambahan penduduk jika ada bayi lahir 

(B) serta adanya penduduk yang datang ke wilayah tersebut (IM) dan 

suatu wilayah dapat dikatakan mengalami penurunan jumlah 

penduduk jika ada penduduk yang mati (D), serta adanya penduduk 

yang keluar dari wilayah tersebut (OM). Untuk mengetahui rata-rata 

pertumbuhan penduduk di suatu wilayah maka dapat di ukur dengan 

rumus sebagai berikut Mantra (2011; Fadlillah 2018) :  

1. Persamaan berimbang  

Persamaan berimbang merupakan metode sederhana yang 

digunakan untuk menghitung perubahan penduduk dari tahun ke 

tahun, dimana jumlah kelahiran, kematian, migrasi masuk, 

migrasi keluar dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut : 

Pt  = Po + (B-D) + (IM-OM) 

Dimana : 

Pt = banyaknya jumlah penduduk pada akhir tahun 

Po = banyaknya  jumlah penduduk pada awal tahun 

B = banyaknya kelahiran 

D = banyaknya kematian 

IM = jumlah migrasi masuk  

OM = jumlah migrasi kelua 

2. Pertumbuhan penduuduk geometris 

Pertumbuhan geometris merupakan pertumbuah penduduk 

bertahap, dimana pertumbuhan penduduk hanya dihitung pada 

akhir tahun dari satu periode, jika angka jumlah kematian serta 
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kelahiran tidak tersedia, sedangkan yang tersedia hanya angka 

jumlah penduduk pada waktu-waktu tertentu maka pertumbuhan 

penduduk dapat dihitung dengan rumus 

r = (  

Dimana : 

r = Laju pertumbuhan penduduk  
 = banyaknya jumlah penduduk pada akhir tahun 

Po = banyaknya  jumlah penduduk pada awal tahun 

t = jangka waktu (dalam banyaknya tahun) 
 

3. Pertumbuhan penduduk eksponesial. 

Pertumbuhan penduduk eksponesial merupakan pertumbuhan 

penduduk yang terjadi secara terus menerus (continue) yang 

terjadi setiap hari dengan rate pertumbuhan yang konstan atau 

akibat adanya kelahiran dan kematian disetiap waktu.  

Rumus : Pn = Po .  

Dimana : 

Pn  = jumlah penduduk pada tahun ke n 

Po  = jumlah penduduk pada tahun awal (dasar) 

r     = rate pertumbuhan penduduk 

m   = periode waktu dalam tahun 

e   = bilangan pokok dari system logaritma natural 

   yang besarnya adalah 2,7182818 log e = 0,4343 
 

4. Proyeksi Penduduk  

Proyeksi penduduk dapat digunakan untuk menghitung atau 
memproyeksikan jumlah penduduk di masa yang akan datang. 
Dimana informasi mengenai jumlah penduduk di masa yang akan 
datang merupakan hal yang sangat penting. Informasi tersebut 
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dapat digunakan untuk merencanakan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasaranan serta fasilitas 
lainya demi meningkatkan kesejahteraan penduduk Drs Daryono 
(2017; Fadlillah 2018). Proyeksi penduduk dapat dihitung dengan 
rumus di bawah ini. 

Pn = Po (1+r)n 

Dimana : 

Pn = Jumlah penduduk pada tahun n (ditanyakan) 

Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar atau tahun o 

n = jumlah tahun antar 0 dan n 

r = tingkat pertumbuhan penduduk per tahun (dalam %) 

Pertumbuhan penduduk yang terjadi secara terus menerus ini 
telah menimbulkan berbagai masalah lain. Jika tidak segera 
diatasi maka akan mendatangkan efek yang lebih parah lagi dan 
dapat melumpuhkan pembangunan nasional.  

Masalah kependudukan di Indonesia merupakan masalah 
nasional yang besar maka dari itu diperlukanya pemecahan 
masalah segera. Masalah kependudukan tersebut meliputi lima 
masalah pokok yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu: 

 Jumlah penduduk yang besar 

 Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. 

 Penyebaran penduduk yang tidak merata 

 Komposisi umur penduduk yang timpang 

 Masalah mobilitas penduduk. 

c. Lahan  
Menurut Food and Agricultural Organisatiom (FAO 1995; 

Desianingtyas 2015) lahan merupakan lingkungan fisik yang terdiri atas 

: iklim, relief, tanah, air, vegetasi, dan benda yang ada diatasnya yang 

memiliki pengaruh terhadap penggunaan lahan, termasuk juga di 

dalamnya hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang, seperti 
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halnya reklamasi laut, pembersihan vegetasi, serta hasil yang dapat 

merugikan yaitu seperti tanah yang tersalinasi. Selain itu lahan juga 

dapat diartikan sebagai ruang dan tempat (Arsyat, 1989; Hantoro 2018). 

Selain itu Malingreau (1978; Desianingtyas 2015) mengartikan lahan 

sebagai suatu wilayah tertentu yang berada di permukaan bumi 

khususnya benda yang menyusun bioesfer yang dianggap mempunyai 

siklus yang berada di atasnya ataupun di bawah wilayah tersebut, yang 

terdiri dari tanah, bantuan induk, topografi, air, masyarakat, serta 

binatang.  

Lahan bukan lah tanah yang berada di permukaan bumi saja 

akan tetapi gabungan dari unsur-unsur yang berada di permukaan bumi. 

Tanah adalah unsur utama bagi lahan, namun lahan tidak hanya terdiri 

dari tanah saja akan tetapi terdiri dari batuan induk, topografi, air, 

vegetasi, binatang dan lain sebaginya. Laham merupakan sesuatu yang 

memiliki dimensi ruang. Dengan adanya dimensi ruang, maka nilai 

lahan tidak bersifat statis, dan lahan akan menjadi lebih dinamis karena 

berkaitan dengan kesempatan ekonomi yang banyak ditentukan oleh 

posisi lahan dalam ruang tersebut. Sebagai contoh adalah suatu lahan 

yang berada di pusat-pusat pemukiman akan memiliki nilai lahan yan 

lebih tinggi dibandingkan lahan yang letaknya terisolir walaupun lahan 

yang terisolir tersebut memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Menurut 

Darmawijaya (1992), laham mempunyai cirikas yang unik 

dibandingkan dengan sumber daya yang lain, dimana laham adalah 

sumber daya yang tidak bisa habis, namun jumlahnya tetap serta 

memiliki lokasi yang tetap dan tidak dapat dipindahkan.  

Lahan dapat digunakan sebagai tempat untuk kegiatan manusia 

di dalam memenuhi kebutuhanya. Menurut Utomo, dkk (1992) lahan 

memiliki dua fungsi utama yaitu, pertama sebagi fungsi kegiatan 

budaya, dimana lahan adalah suatu kawasan yang dapat digunakan 

untuk berbagai penggunaan, seperti pemukiman, baik sebagai Kawasan 

perkotaan ataupun pedesaan, perkebunan, hutan produksi, dan lain 



 

 

 

19 

sebagainya. Kedua lahan sebagai fungsi lindung, yaitu Kawasan yang di 

tetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan 

hidup yang ada, seperti sumber daya alam, sumber daya buatan, serta 

nilai sejarah dan budaya yang dapat menunjang dalam urusan 

pelestarian budaya.  

d. Penggunaan Lahan. 
Penggunaan lahan adalah hasil hubungan antara aktivitas 

manusia dengan bidang lainya, dimana aktivitas tersebut digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia baik secara langsung maupun 

tidak langsung (Dulbahri, 1986; Desianingtyas 2015). Penggunaan 

lahan memiliki keterkaitan dengan tata guna lahan. Menurut Jayadinata 

(1999) tata guna lahan merupakan pengaturan penggunaan lahan itu 

sendiri. Tata guna lahan tidak hanya membicarakan atau membahas 

penggunaan permukaan bumi di daratan, akan tetapi juga 

membicarakan mengenai penggunaan permukaan bumi dilautan. Dalam 

tata guna lahan memiliki aspek-aspek penting antara lahan dengan 

unsur alam lainya, yaitu tubuh lahan (soil, air, iklim, dan lain-lain) serta 

mempelajari kegiatan manusia, baik dalam kehidupan social ataupun 

dalam kehidupan ekonomi.  

Menurut Ritohardoyo (2009; Desianingtyas 2015) terdapat tiga 

pengertian atau definisi penggunaan lahan yaitu sebagai berikut : 

• Penggunaan lahan adalah suatu bentuk kegiatan usaha atau 

pemanfaatan lahan 

• Penggunaan lahan adalah beraitan dengan kegiatan manusia  untuk 

memanfaatkan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tertentu dalam kehidupan serta keberhasilanya. 

• Penggunaan lahan adalah suatu interaksi antara manusia dengan 

lingkunganya, dimana focus lingkunganya adalah lahan, sedangkan 

untuk sikap dan tanggapan kebijakan manusia mengenai lahan akan 
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menentukan langkah-langkah aktivitasnya, dan mengakibatkan 

timbulnya bekas di atas lahan sebagai bentuk penggunaan lahan.  

Darmawijaya (1992) kemudian menjelaskan bahwa secara garis 

besar terdapat dua bagian penggunaan lahan yaitu sebagai berikut.  

1. Penggunaan lahan yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi 

alamnya,  seperti kesuburan tanah, kandungan mineral serta adanya 

endapan bahan galian di bawah permukaannya. 

2. Penggunaan lahan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebagai 

ruang pembangunan, dimana tidak memanfaatkan potensi alamnya, 

akan tetapi lebih dipastikan oleh adanya hubungan-hubungan tata 

ruang dengan pengguna  an lain yang sudah ada sebelumya, seperti 

halnya ketersediaan prasarana dan fasilitas umum lainya.  

Berkaitan dengan pernyataan di atas, maka Utomo dkk (1992; 

Nugroho 2016) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi karakteristik penggunaan lahan yaitu. 

1. Faktor sosial dan kependudukan; factor ini berhubungan dengan 

peruntukan lahan bagi pemukiman ataupun perumahan secara luas. 

Selain itu faktor ini berkaitan dengan penyediaan fasilitas sosial 

yang memadahi dan kemudahan akses terhadap sarana dan 

prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat, seperti sumber 

ekonomi, akses transportasi, akses layanan Kesehatan, rekreasi dan 

lain sebagainya. 

2. Faktor ekonomi dan pembangunan; faktor ini berhubungan erat 

dengan  penyediaan lahan bagi poyek-proyek pembangunan 

pertanian, pengairan, industry, penambangan, transmigrasi, 

perhubungan, serta pariwisata.  

3. faktor penggunaan teknologi; faktor ini dapat digunakan untuk 

mempercepat alih fungsi lahan pada saat penggunaan teknologi 

tersebut bersifat menurunkan potensi lahan. Sebagai contoh adalah 

tingginya penggunaan bahan kimia untuk menyuburkan tanah di 
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suatu wilayah dapat menyebabkan kerusakan lahan tersebut maka 

dari itu perlu adanya alih fungsi lahan.  

4. faktor kebijaksanaan makro dan kegagalan institusional; kebijakan 

mikro yang tetapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi seluruh 

jalannya sitem kehidupan manusia serta lingkungannya. Menurut  

fauzi (1999) kebijakan mikro yang dapat memicu terjadinya 

transformasi struktur penguasaan lahan (struktur agrarian) adalah 

revolusi hijau, program agro-industri, serta eksploitasu hutan. 

Adanya penggunaan lahan pada saat ini merupakan pertanda 

munculnya eksploitasi yang dilakukan oleh manusia (baik individu 

maupun kelompok) terhadap sumber daya alam yang ada. Penggunaan 

lahan timbul disebabkan adanya kebutuhan dari kegiatan hidup 

manusia. Kegiatan manusia tersebut seperti halnya tempat tinggal, mata 

penceharian, transportasi dan sebagainya.  

e. Klasifikasi Penggunaan Lahan. 
Penggunaan lahan memiliki karakteristik yang kompleks yang 

didukung oleh objek-objek bentang alam, bentang budaya, ekosistem, 

system produksi, dan lain-lain. Menurut Ritohardoyo (2009; 

Desianingtyas 2015) dari karakteristik penggunaan lahan yang 

kompleks tersebut maka penggunaan lahan yang ada dapat 

dikelompokkan. Menurut Abbler (1972; Nurfatimah 2020), klasifikasi 

adalah suatu proses pengelompokan data yang memiliki sifat induktif 

sebagai generalisasi secara sistematik dari suatu objek maupun 

fenomena. Pengelompokan ini dilakukan atas dasar kesamaan sifat dan 

kriteria-kriteria atribut tertentu.  

Bentuk penggunaan lahan di Indonesia dari wilayah satu dengan 

yang lainya memiliki bentuk yang berbeda-beda, perbedaan ini 

disebabkan oleh kondisi fisik atau lingkungan sekitar. Menurut 

Purwadhi (2008; Desianingtyas 2015) terdapat beberapa klasifikasi 
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penggunaan lahan yang paling berpengaruh dalam pembuatan peta 

penggunaan lahan di Indonesia yaitu sebagi berikut: 

a)  Klasifikasi penggunaan lahan menurut Darmoyuwono, 1964 

Klasifikasi penggunaan lahan ini berpedoman pada Commision on 

Word Land Use Survey, dimana klasifikasi ini mempunyai hirarki 

atau perjenjangan yang mantap. Akan tetapi klasifikasi ini kurang 

disosialisaikan, maka dari itu klasifikasi menurut Darmoyuwono 

(1964) ini kurang digunakan di Indonesia. Bentuk penggunaan 

lahan menurut Darmoyuwono, 1964 dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Lahan pemukiman, dimana bentuk lahan pemukiman ini dibagi 

menjadi dua yaitu pemukiman dan non-pertanian yang meliputi, 

pemukiman, perkotaan, pemukiman pedesaan, pemukiman 

pedesaan bercampur kebun dan tanaman keras serta lahan non-

pertanian lainya. 

2. Kebun yang ditanami sayuran, buah-buahan kecil, serta bunga. 

penggunaan lahan ini sangat umum dan mudah ditemukan di 

sebagian pedesaan wilayah Indonesia. bentuk penggunaan lahan 

seperti ini banyak ditemukan di lahan kering dan merupakan 

tanaman campuran (tumpang sari) seperti sayur, timun, toman 

dan cabai yang berada dalam satu lahan.  

3. Tanaman keras seperti halnya, pohon jati, pohon manga, kelapa 

dan tanaman pohon lainya. 

4. Lahan yang diperuntukan untuk tamanam semusim, seperti padi, 

jagung, tembakau dan tanaman perdagangan lainya. 

5. Lahan padang rumput yang dikelola seperti halnya lapangan 

olahraga. 

6. Lahan padang rumput yang tidak dikelola yang digunakan untuk 

penggembalaan. 
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7. Lahan hutan, dimana lahan ini dapat dikelaskan sebagi berikut; 

hutan lebat, hutan terbuka, hutan belukar, hutan belukar, hutan 

rawa, hutan sudah terbuka atau di bakar, hutan industry, hutan 

ladang serta sabana tropis. 

8. Bentuk-bentuk tubu perairan seperti halnya, rawa air tawar, 

danau, laut, waduk, sungai, tambak, kolam ikan dll. 

9. Lahan tidak produktif seperti halnya, lahan kosong, lahan 

berbatu, lahan berpasir, perbukitan dan gunung.  

b) Klasifikasi penggunaan lahan menurut I Made Sandy, 1997 

Klasifikasi penggunaan lahan ini berdasarkan pada bentuk 

penggunaan lahan serta skala peta, dimana kalsifikasi ini 

membedakan daerah desa dan kota. Klasifikasi ini digunakan 

secara formal di Indonesia oleh Badan Pertanahan Nasional 

(BPN). Bentuk penggunaan lahan menurut I Made Sandy, 1997 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pemetaan penggunaan lahan skala 1:250.000 

dan skala 1:200.000, maka bentuk penggunaan lahan dapat 

dibedakan menjadi 8 kategori yaitu perkampungan, sawah, 

tegalan dan kebun, ladang berpindah, hutan, alang-alang dan 

semak belukar, serta lahan lainya. 

2. Berdasarkan pemetaan penggunaan lahan skala 1:100.000, 

skala 1:50.000, dan skala 1:25.000, maka penggunaan lahan 

dapat dibedakan dalam 10 kelas dengan berbagai sub 

kategori. 

a. Perkampungan seperti kampung, kuburan serta 

emplesemen. 

b. Tanah pertanian seperti sawah ditanami padi dua kali 

setahun, sawah padi ditanami dalam satu tahun sekali, 

sawah yang ditanami setiap tahun bergantian serta ladang 

berpindah. 
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c. Lahan perkebunan dengan jenis tanaman karet, kopi, serta 

tanaman perkebunan lainya. 

d. Kebun dapat berupa sawah yang ditanami sayuran dan 

tidak pernah ditanami padi, kebun kering dengan berbagai 

tanaman, hutan dibedakan menjadi hutan lebat, belukar, 

serta hutan satu jenis tanaman. 

e. Kolam ikan 

f. Tanah rawa/rawa-rawa 

g. Tanan Tandus atau tanah yang tidak bernilai ekonomis. 

h. Hutan penggembalaan 

i. Lain-lain jika ada yang disesuaikan dengan kondisi 

daerahnya. 

f. Perubahan Penggunaan Lahan. 
Perubahan penggunaan lahan merupakan bertambanya suatu 

penggunaan lahan dari penggunaan satu ke penggunaan lainya, dimana 

diikuti oleh berkurangnya bentuk penggunaan lahan yang lain dari satu 

waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada 

kurun waktu yang berbeda (Martin, 1993; Eko & Rahayu 2012). Dalam 

perkebanganya perubahan penggunaan lahan akan terdistribusi pada 

wilayah tertentu yang memiliki potensi yang lebih baik. Selain adanya 

ditribusi perubahan penggunaan lahan, Menurut Bintarto (1977; Eko & 

Rahayu 2012) menyatakan bahwa perubahan penggunaan lahan 

mempunyai pola distribusi tertentu, dimana pola distribusi penggunaan 

lahan dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Pola memanjang mengikuti jalan  

b. Pola memanjang mengikuti sungai 

c. Pola radial 

d. Pola tersebar 

e. Pola memanjang mengikuti garis pantai 

f. Pola memanjang mengikuti rel kereta api. 
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Kebutuhan manusia akan lahan dipengaruhi oleh pembangunan 

yang telah ada ataupun yang sedang dilakukan. Jika dikaitkan dengan 

kebutuhan lahan pada suatu daerah maka ketersediaan lahan tidak akan 

mencukupi. Pembangunan yang terus berjalan dan berkembang yang 

dilakukan oleh manusia sangat memerlukan lahan. Sedangkan lahan 

merupakan modal tetap, dimana suatu daerah tidak dapat menambah 

jumlah lahannya. Dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk 

mencukupi kebutuhan manusia, maka dari itu pembangunan 

memerlukan lahan, dimana hal tersebut akan mengakibatkan adanya 

perseteruan kepentingan dan mengakibatkan perubahan penggunaan 

lahan. 

Menurut Lisdiyono ( 2004 ; Eko & Rahayu 2012) mengatakan 

bahwa perubahan penggunaan lahan, pada dasarnya tidak dapat 

dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Mengakibatkan 

bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke 

penggunaan yang lainya dengan diikuti berkurangnya tipe penggunaan 

lahan yang lain dari satu waktu ke waktu lainya, atau berubahnya fungsi 

suatu lahan pada suatu daerah pada kurun waktu yang berbeda.  

Perubahan penggunaan lahan pada umumnya dapat diamati 

dengan menggunakan data-data spasial dari peta penggunaan lahan dari 

tahun yang berbeda. Data-data pengindraan jauh yang sangat berguna 

dalam pengamatan perubahan penutup lahan atau penggunaan lahan 

yaitu citra satelit serta radar atau foto udara Hudaya (2010 ; Fadlilah 

2018) 

g. Faktor-faktor Terjadinya Perubahan Penggunaan Lahan. 
Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi karena adanya faktor 

dominan yang mempengaruhinya. Menurut Bourne (1982; Priambudi & 

Pigawati 2014) terdapat empah proses utama yang mempengaruhi 

terjadinya perubahan penggunaan lahan yaitu : 

1. Perluasan batas kota 
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2. Peremajaan pusat kota 

3. Perluasan jaringan infrastruktur terutama jaringan transportasi. 

4. Tumbuh serta hilangnya pemusatan aktivitas tertentu seperti, 

tumbuh aktivitas industry dan pengembangan sarana rekreasi atau 

wisata.  

Selain itu menurut Cullingswoth (1997; Priambudi & Pigawati 

2014) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan yang cepat di perkotaan yaitu : 

1. Adanya konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya; 

2. Aksesibilitas terhadap pusat kegiatan dan pusat kota 

3. Jaringan jalan dan sarana transportasi 

4. Orbitas, yaitu jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan 

pusat-pusat pelayanan yang lebih tinggi. 

Namun secara umum faktor yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan menurut Yuniarto dan woro (Fadlila 2018) terdapat 

dua faktor yaitu faktor alami dan faktor sosial.  

1. Faktor alami 

Faktor alami perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah dapat 

di pengaruhi oleh faktor alamiah di wilayah tersebut yaitu berkaitan 

dengan Manusia, kondisi iklim, tanah, topograsi maupun morfologi 

suatu wilayah. 

2. Faktor sosial 

Faktor sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak 

akan bisa melepaskan diri dari pemanfaatan sumber daya alam 

yang tergantung pada tingkat pendidikanya, keterampilam atau 

keahlian, mata penceharian dan penggunaan teknologi serta adat  

istiadat yang berlaku di wilayah tersebut.  

h. Pengindraan Jauh. 
Pengindraan jauh adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan 

informasi mengenai suatu objek, daerah ataupun gejala melalui analisis 
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data yang diperoleh dengan suatu alat tanda adanya kontak langsung 

dengan objek, wilayah, maupun gejala yang di kaji Lilesand and kiefer 

(1993; Desianingtyas 2015). Data pengindraan jauh diambil dari jarak 

jauh, maka dari itu diperlukannya data penghubung yang membawa 

data objek ke sensor, dimana data penghubung tersebut dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu tenaga alam (sinar matahari) serta tenaga buatan 

(sinar radar). 

Dalam pengindraan jauh terdiri dari komponen-komponen yang 

membentuk suatu system; energi elektromagnetik, atmosfer, objek 

permukaan bumi, dan sesnsor Curran (1985; Desianingtyas 2015). 

Semakin majunya teknologi pengindraan jauh system satelit dan citra 

pengindraan jauh yang  mempunyai resolusi spasial (ukuran pixel), 

resolusi spectral (panjang gelombang), dan resolusi temporal yang 

cukup tinggi. Hal tersebut sangat membantu pelaksanaan aplikasi citra 

pengindraan jauh dalam hal pengukuran, pemetaan, pantauan dan 

pemodelan dengan lebih efisien dibandingkan pemetaan secara 

konvensional.  

Untuk dapat memahami system penggindraan jauh yang sesuai 

dengan tujuan penerapannya, maka dari itu perlu memahami adanya 

konsep resolusi. Resolusi pada penggindraan jauh sangat berguna untuk 

menentukan tingkat kerincian objek, sifat signatu spectral, periode 

ulang untuk monitoring serta tampilan data. Resolusi terdiri dari empat 

jenis yaitu; resolusi spectral, resolusi spasial, resolusi temporal, serta 

resolusi radiometrik.  

Resolusi Spektral dapat menunjukan kerincian spektrum 

elektromagnetik yang dapat digunakan dalam suatu system 

penggindraan jauh. Resolusi Spasial mencerminkan rincian data tentang 

objek yang dapat disadap dari suatu system penggindraan jauh, dimana 

ditampilkan dalam bentuk ukuran objek terkecil yang dapat disajikan, 

dibedakan, serta dikenali pada citra atau dapat disebut juga dengan 

pixel (picture element). Resolusi temporal adalah frekuensi perekaman 
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ulang bagi daerah yang sama oleh suatu system penggindraan jauh. 

Sedangkan Resolusi radiometrik dapat menunjukan kepekaan suatu 

system sensor terhadap perbedaan terkecil kekuatan sinyal yang sampai 

pada sensor tersebut  Prahastha (2009; Desianingtyas 2015). 

Dalam penelitian ini penggindraan jauh digunakan sebagai 

sarana untuk mengetahui suatu perubahan penggunaan lahan, hal ini 

dipilih karena data pada penggindraan jauh yang memiliki sifat 

sementara (temporal) dimana data tersebut sangat cocok digunakan 

dalam mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan dari tahun ke 

tahun. Cakupan dari citra hasil perekaman penggindran jauh yang 

memiliki jangkauan yang sangat luas serta dapat mencakupa luasan 

wilayah kabupaten ataupun kecamatan, hal ini juga dapat mempercepat 

pengerjaan dalam mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan pada 

suatu wilayah sehingga dapat menghemat waktu serta biaya dalam 

penelitian ini.  

i. Citra GeoEye-1 
Citra GeoEye-1 adalah salah satu citra pengindraan jauh yang 

memiliki resolusi spasial tinggi. Satelit GeoEye-1 diluncurkan pada 

tahun 2008 dengan ketinggian sensor 684 kilometer di atas permukaan 

bumi dan sudut inklinasi 98 derajat. Hasil dari perekaman sensor satelit 

GeoEye-1 ini terbagi menjadi dua yaitu prankromatik yang memiliki 

resolusi 0,4 meter dan multispectral dengan resolusi 1,65 meter (Digital 

Globe, 2017; Prasetya dkk. 2018).  

GeoEye-1 secara simultan melaksanakan perekaman saluran 

pankrimatik dengan resolusi spasial 0,41 meter serta saluran 

multispektral dengan resolusi spasial 1,65 meter. Namun berdasarkan 

kebijakan pemerintah AS resolusi spasial yang diperkenankan untuk 

kepentingan komersial adalah resolusi 0,5 meter dan 2 meter  

Citra GeoEye-1 digunakan dalam penelitian ini karena citra ini 

dapat diperoleh secara gratis, dalam penelitian ini teknik pengolahan 
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data menggunakan metode interpretasi maka dari itu citra GeoEye ini 

sangat baik digunakan untuk keperluan interpretasi visual dengan 

metode digital on screen, selain itu citra GeoEye ini memiliki resolusi 

spasial yang tinggi.  

Tabel 1. 3 Spesifikasi Citra GeoEye-1 

Spesifikasi Citra GeoEye-1 

Mode Citra  Pankromatik  Multispektral 

Resolusi Spasial  0.41 meter  1.65 meter 

Band 450-900 nm 450-520 nm (biru) 
520-600 nm (hijau) 
625-695 nm (merah) 
760-900 nm 
(Inframerah jarak 
Dekat 

Lebar Sapuan 15.2 Km 

Inklinasi Hingga 60 derajat 

Resolusi Radiometrik 11 bit per piksel 

Masa Operasi Sekitar > 10 Tahun 

Waktu Lintas Ulang Kurang dari 3 hari 

Ketinggian 681 Km 

Waktu Pengambilan 

Data 

10:30 pagi 

  Sumber : sellquickbird.wordpress.com 

j. Sistem Informasi Geografis (SIG). 
SIG (Sistem Informasi Geografi) merupakan produk teknologi 

alat bantu yang sangat esensial di dalam proses-proses menyimpan, 

memanipulasi, menganalisis, serta menampilkan kembali kondisi alam 

(termasuk jaringan utilitas yang terdapat di atasnya) dengan bantuan 

data atribut dan spasial (grafis) Eddy (2014; Fadlilah 2018). Sedangkan 

menurut Bakosurtanal (BIG)  dalam Ikbal Maulana system informasi 

geografis adalah kumpulan system yang terorganisir dari perangkat 
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keras computer, perangkat lunak, data geografis, serta personal yang 

didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, mamanipulasi, 

menganalisis, serta menampilkan semua bentuk informasi yang 

bereferensi geogspasial. SIG memiliki tujuan untuk mengelola data 

spasial yang dapat memberikan gambaran yang lengkap dan akurat 

terhadap sesuatu masalah nyata di permukaan bumi.  

Dalam kaidah standar internasional, informasi geografi telah 

diatur dalam Geographic Information/Geomatics, tertuang dalam 

ISO/TC 211 N 573. Dalam ISO tersebut, informasi geografi didukung 

dengan 10 buah teknologi berikut, digital survey instruments, global 

position system, remote sensing, engineering tools, spasial database 

management, automated cartography, visualization, modelling, serta 

spasial analysis. 

 Sistem informasi geografis (SIG) tersususn atas input, 

penyusunan basisdata, proses, serta output. Sebagai input, semua data 

spasial dapat digunakan sebagai masukannya, yang mencakup peta-peta 

yang tersedia, data sensus, hasil penelitian, dan citra penggindraan jauh. 

Citra pengindraann jauh merupakan data utama dalam SIG karena 

Mutahir yang didukung oleh resolusi temporalnya. Proses, dalam proses 

terdiri dari buffer, overlay serta transformasi dimana hal ini dapat 

dilakukan pada basis data untuk menghasilkan informasi baru yang 

didapat dari hasil pengukuran, pemetaan, pantauan. 

Sistem informasi geografis terdiri dari komponen-komponen 

seperti network, hardware, software, database, procedures dan sumber 

daya manusia yang saling berkaitan untuk pengolahan data masukan 

yang berkaitan dengan keruangan yang hasilnya dapat dijadikan acuan 

dalam pengambilan data atau informasi (Longley: Desianingtyas 2015). 

Semua komponen yang terdapat pads SIG berhubungan satu dengan 

yang lain, dimana kemudian hak tersebut dapat dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Megarani Desianingtyas (2015), dalam penelitian yang berjudul 

“Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Alih Fungsi Lahan Di 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 dengan 2013” yang bertujuan untuk 

mengetahui laju pertumbuhan penduduk, mengidentifikasi pola dan sebaran 

alih fungsi lahan, dan menganalisis dampak pertumbuhan penduduk 

terhadap alih fungsi lahan di Kabupetan Sukoharjo tahun 2000 dengan 2013. 

Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan 

analisis deskriptif, sedangkan untuk Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah interpretasi citra penggindraan jauh dan dilanjutkan 

dengan survey lapangan. Hasil dari penelitian ini  yaitu laju pertumbuhan 

penduduk eksponsial di Kabupaten Sukoharjo tahun 2000-2013 adalah 

sebesar 0,70 persen. Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo 

ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Luas penggunaan lahan yang 

bertambah adalah untuk penggunaan lahan kebun campuran (4.586 Ha), 

sawah tadah hujan (2.009 Ha), dan Gedung (3.335 Ha). Sedangkan luas 

penggunaan lahan yang berkurang adalah pemukiman (715 Ha), swah 

irigasi (5.385 Ha), tegalan (134 Ha), tubuh air (1.695 Ha), serta hutan (767 

Ha). Pola perubahan jenis penggunaan lahan yang paling banyak terjadi 

adalah perubahan jenis penggunaan lahan kebun campuran menjadi 

pemukiman, swah irigasi, sawah tadah hujan, telaga dan hutan.  
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Hanna Fadlilah (2018), dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian 

di Kecamatan Paciran Lamongan Tahun 2005-2015)”. Penelitian ini 

bertujuan untu mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap 

perubahan penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Paciran Lamongan 

Tahun 2005-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif deskriptif. Sample dalam penelitian ini adalah jumlah 

penduduk di Kecamatan Paciran tahun 2005-2015, intrumen dalam 

penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kependudukan tahun 

2005-2015, pemetaan landsat citra, dan observasi groundchek. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

sederhana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk 

di Kecamatan Paciran tahun 2005-2015 adalah 3%. Total luas perubahan 

penggunaan lahan pertanian tahun 2005-2015 di Kecamatan Paciran 

berkurang 3.683,96 Ha. Besarnya pengaruh pertumbuhan penduduk 

terhadap perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Paciran tahun 2005-

2015 adalah 6,6%. Dengan uji hipotesis uji T ditentukan bahwa variabel 

pendapatan memiliki nilai signifikasi <0,05 (0,000<0,05), sedangkan untuk 

nilai t hitung >t tabel (1.501>0,69120), maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, variabel pertumbuhan penduduk 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan pertanian. 
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Puguh Akhir Pribadi (2018), dalam penelitian berjudul “Pengaruh 

Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian 

Ke Non Pertanian Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2006-

2016 (Untuk Implementasi Pembelajaran Geografi Kelas XI Pada 3.4 

Menganalisis Dinamika dan Masalah Kependudukan sera Sumber Daya 

Manusia di Indonesia untuk Pembangunan)” yang bertujuan untuk 

mengetahui pertumbuhan penduduk Kecamatan Ngempak tahun 2006-2016, 

Mengetahui perubahan penggunaan lahan pertanian Kecamatan Ngempak 

tahun 2006-2016, dan mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk 

terhadap perubahan penggunaan lahan pertanian Kecamatan  Ngemplak 

tahun 2006-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk 

dan perubahan penggunaan lahan pertanian yang terjadi di Kecamatan 

Ngemplak tahun 2006-2016. Teknik pengumpulan data menggunakan 

dokumentasi dan observasi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perhitungan pertumbuhan penduduk yang terjadi 

di Kecamatan Ngemplak tahun 2006-2016 yang kemudian diklasifikasikan 

lalu dipetakan, perhitungan perubahan penggunaan lahan pertanian ke non 

pertanian dengan metode analisis Overlay kemudian dihasilkan peta 

perubahan penggunaan lahan pertanian, sedangkan untuk metode analisis 

yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini 

adalah Kecamatan Ngemplak mengalami pertambahan penduduk dalam 

kurun waktu 10 tahun dari tahun 2006 hingga 2016 sebesar 5.147 jiwa 

sedangkan angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,71%. Lahan pertanian di 

Kecamatan Ngemplak pada tahun 2006 seluas 1899,9 Ha dan pada tahun 

2016 seluas 1700,84 Ha, selama kurun waktu 10 tahun tersebut mengalami 

perubahan penggunaan lahan pertanian seluas 199,11 Ha. Pertumbuhan 

penduduk tidak berpengaruh dalam proses perubahan penggunaan lahan 

pertanian ke non pertanian di Kecamatan Ngemplak, karena salah satu 

faktor yang sangat berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan 

pertanian yaitu proyek pembangunan jalan tol.  
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Perbedaan dan Persamaan penelitian sebelumnya 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada 

penggunaan metode yang hampir sama dalam menjawab tujuan yang akan 

dicapai. Selain itu objek serta populasi dalam penelitian ini hampir sama 

dengan penelitian terdahulu yaitu jumlah penduduk Kecamatan Banyudono 

tahun 2010-2020, serta penggunaan lahan di Kecamatan Banyudono tahun 

2010-2010. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah area penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di 

Kecmatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Perbedaan lain yang ada dalam 

penelitian ini adalah data (citra), tahun pengambilan data serta tahun 

dilakukanya penelitian.      
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Tabel 1. 4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Megarani Desianingtyas 

(2015) 

Dampak Pertumbuhan Penduduk 

Terhadap Alih Fungsi Lahan Di 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 

dengan 2013 

- Mengetahui laju 

pertumbuhan penduduk 

di Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2000 dengan 2013 

- Mengidentifikasi pola 

dan sebaran alih sungsi 

lahan yang terjadi tahun 

2000 dengan 2013 

- Menganalisis dampak 

pertumbuhan penduduk 

terhadap alih fungsi 

lahan di Kabupaten 

Sukoharjo 

Metode  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif dan analisis 

deskriptif, sedangkan untuk 

Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah interpretasi 

citra penggindraan jauh dan 

dilanjutkan dengan survey 

lapangan 

Hasil dari penelitian ini  yaitu laju pertumbuhan 

penduduk eksponsial di Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2000-2013 adalah sebesar 0,70 persen. 

Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten 

Sukoharjo ada yang bertambah dan ada yang 

berkurang. Luas penggunaan lahan yang 

bertambah adalah untuk penggunaan lahan 

kebun campuran (4.586 Ha), sawah tadah hujan 

(2.009 Ha), dan Gedung (3.335 Ha). Sedangkan 

luas penggunaan lahan yang berkurang adalah 

pemukiman (715 Ha), swah irigasi (5.385 Ha), 

tegalan (134 Ha), tubuh air (1.695 Ha), serta 

hutan (767 Ha). Pola perubahan jenis 

penggunaan lahan yang paling banyak terjadi 

adalah perubahan jenis penggunaan lahan 

kebun campuran menjadi pemukiman, swah 

irigasi, sawah tadah hujan, telaga dan hutan.  
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Hanna Fadlilah (2018) Pengaruh Pertumbuhan Penduduk 

Terhadap Perubahan Penggunaan 

Lahan Pertanian di Kecamatan 

Paciran Lamongan Tahun 2005-

2015) 

- Mengetahui laju 

pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Paciran pada 

tahun 2005-2015 

- Mengetahui luas perubahan 

penggunaan lahan pertanian 

yang terjadi di Kecamatan 

Paciran pada tahun 2005-

2015 

- Mengetahui pengaruh 

pertumbuhan penduduk 

terhadap perubahan 

penggunaan lahan pertanian 

di Kecamatan Paciran 

Lamongan pada tahun 2005-

2015 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Metode 

kuantitatif deskriptif dan untuk 

Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi 

linier sederhana 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pertumbuhan penduduk di Kecamatan Paciran 

tahun 2005-2015 adalah 3%. Total luas 

perubahan penggunaan lahan pertanian tahun 

2005-2015 di Kecamatan Paciran berkurang 

3.683,96 Ha. Besarnya pengaruh pertumbuhan 

penduduk terhadap perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Paciran tahun 2005-2015 

adalah 6,6%. Dengan uji hipotesis uji T 

ditentukan bahwa variabel pendapatan memiliki 

nilai signifikasi <0,05 (0,000<0,05), sedangkan 

untuk nilai t hitung >t tabel (1.501>0,69120), 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima. Dengan demikian, variabel 

pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap 

perubahan penggunaan lahan pertanian. 

Puguh Akhir Pribadi 

(2018) 

PengaruhPertumbuhan Penduduk 

Terhadap Perubahan Penggunaan 

Lahan Pertanian Ke Non 

Pertanian Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali Tahun 2006-

1) Mengetahui pertumbuhan 

penduduk di Kecamatan 

Ngemplak tahun 2006-2016 

2) Mengetahui perubahan 

penggunaan lahan pertanian 

Metode analisis yang 

digunakan adalah metode 

analisis deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini adalah Kecamatan 

Ngemplak mengalami pertambahan penduduk 

dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2006 

hingga 2016 sebesar 5.147 jiwa sedangkan 

angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,71%. 
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2016 (Untuk Implementasi 

Pembelajaran Geografi Kelas XI 

Pada 3.4 Menganalisis Dinamika 

dan Masalah Kependudukan sera 

Sumber Daya Manusia di 

Indonesia untuk Pembangunan) 

atau konversi lahan di 

Kecamatan Ngemplak tahun 

2006-2016 

3) Mengetahui pengaruh 

pertumbuhan penduduk 

terhadap perubahan 

penggunaan lahan pertanian 

di Kecamatan Ngemplak 

pada tahun 2006-2016 

4) Mengetahui Implementasi 

hasil penelitian terhadap 

pembelajaran mata pelajaran 

geografi pada materi Kelas 

XI pada 3.4 Menganalisis 

dinamika dan masalah 

kependudukan serta sumber 

daya manusia Indonesia 

untuk pembangunan  

Lahan pertanian di Kecamatan Ngemplak pada 

tahun 2006 seluas 1899,9 Ha dan pada tahun 

2016 seluas 1700,84 Ha, selama kurun waktu 

10 tahun tersebut mengalami perubahan 

penggunaan lahan pertanian seluas 199,11 Ha. 

Pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh 

dalam proses perubahan penggunaan lahan 

pertanian ke non pertanian di Kecamatan 

Ngemplak, karena salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan 

lahan pertanian yaitu proyek pembangunan 

jalan tol. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Tingginya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun diakibatkan 

adanya proses demografi yaitu berupa kelahiran, kematian dan migrasi. 

Angka kematian pada saat ini semakin menurun hal ini disebabkan karena 

usia harapan hidup semakin tinggi seiring dengan berjalanya hal tersebut 

tingkat kelahiran bayi juga semakin meningkat. Dengan demikian 

mengakibatkan adanya ketimpangan antara jumlah kematian dan kelahira. 

Selain itu dengan adanya kemajuan teknologi serta tumbuh suburnya kegiatan 

ekonomi menyebabkan adanya arus migrasi menuju daerah yang lebih 

strategis ikut bertambah.  

Lahan adalah sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomis, 

selain itu lahan juga memiliki sifat yang statis (memiliki luasan yang tetap), 

serta keberadaaanya terbatas. Manusia tidak bisa melakukan perubahan 

terhadap luasaan lahan yang telah ada sebelumnya, namun manusia bisa 

melakukan perubahan terhadap penggunaan lahan tersebut. Dari tahun ke 

tahun perubahan penggunaan lahan yang dilakukan manusia akan terus 

mengalami peningkatan. Hal tersebut menyebabkan permintaan terhadap 

lahan akan semakin meningkat sehingga mengakibatkan adanya perubahan 

penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian atau non gedung menjadi 

gedung seperti pemukiman, industry, manufaktur, Gedung perkantoran dan  

lain-lain. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi tersebut tidak lepas dari 

kepentingan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan komunitas 

(masyarakat).  

Perubahan penggunaan lahan merupakan berubahnya fungsi Sebagian 

ataupun seluruh kawasan lahan dari fungsi awal menjadi fungsi tertentu yang 

memiliki dampak negatif terhadap lingkungan serta potensi lahan itu sendiri. 

Permasalahn yang ditimbulkan adalah lahan persawahan ataupun perkebunan 

yang ada di pedesaan akan semakin menyempit karena banyaknya perubahan 

penggunaan lahan yang awalnya berwujud non bangunan menjadi bangunan 

di wilayah tersebut.  



 

 

 

40 

Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya kegiatan manusia dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi terjadinya 

perubahan penggunaan lahan yaitu nilai lahan, aksebilitas, topografi, 

penduduk, sarana dan prasarana serta daya dukung lingkungan.  
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Pertumbuhan penduduk (dipengaruhi 
kelahiran, kematian dan migrasi) 

Pertumbuhan penduduk semakin 
tinggi 

Kebutuhan akan lahan pemukiman 
dan aktivitas sosial ekonomi 

semakin meningkat 

Perubahan penggunaan lahan  

Gambar 1.2 Kerangka Penelitian 
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1.7  Batasan Operasional 

Interpretasi citra merupakan kegiatan mengkasi foto udara ataupun 

citra dengan maksut untuk mengidentifikasi objek serta menilai arti penting 

objek tersebut ( Estet dan Simonett, 1975) 

Lahan merupakan suatu wilayah tertentu yang berada di permukaan 

bumi khususnya benda yang menyusun bioesfer yang dianggap mempunyai 

siklus yang berada di atasnya ataupun di bawah wilayah tersebut, yang terdiri 

dari tanah, bantuan induk, topografi, air, masyarakat, serta binatang 

(Malingreau, 1978; Desianingtyas 2015).  

Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu 

wilayah pada kurun waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses 

demografi yaitu fertilitas, mobilitas, serta migrasi (Rusli, 1983; Desianingtyas 

2018) 

Penggunaan Lahan merupakan hasil hubungan antara aktivitas 

manusia dengan bidang lainya, dimana aktivitas tersebut digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Dulbahri, 1986; Desianingtyas 2015) 

Pengindraan jauh adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan 

informasi mengenai suatu objek, daerah ataupun gejala melalui analisis data 

yang diperoleh dengan suatu alat tanda adanya kontak langsung dengan 

objek, wilayah, maupun gejala yang di kaji (Lilesand and kiefer, 1993; 

Desianingtyas 2015). 

Pertumbuhan Penduduk dapat diartikan sebagai perubahan jumlah 

atau ukuran penduduk yang disebabkan adanya atau berlangsunya peristiwa 

kependudukan, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Pertumbuhan 

penduduk dalam tingkat dunia, dipengaruhi oleh dua factor yaitu kelahiran 

dan kematian (Gee, 2007; Pribadi 2018). 

Perubahan penggunaan lahan merupakan bertambanya suatu 

penggunaan lahan dari penggunaan satu ke penggunaan lainya, dimana diikuti 

oleh berkurangnya bentuk penggunaan lahan yang lain dari satu waktu ke 
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waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang 

berbeda (Martin, 1993; Eko & Rahayu 2012). 

SIG (Sistem Informasi Geografi) merupakan produk teknologi alat 

bantu yang sangat esensial di dalam proses-proses menyimpan, 

memanipulasi, menganalisis, serta menampilkan kembali kondisi alam 

(termasuk jaringan utilitas yang terdapat di atasnya) dengan bantuan data 

atribut dan spasial (grafis) (Eddy, 2014; Fadlilah 2018). 

 


