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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu wilayah akan mengalami perubahan untuk menuju ke tahap yang 

lebih baik. Hal ini menyangkut beberapa aspek seperti aspek fisik, sosial, 

ekonomi, dan budaya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya daya tarik 

wilayah. Daya tarik suatu wilayah merupakan salah satu faktor yang 

dipertimbangkan dalam proses pembangunan wilayah. Dalam proses 

pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari penggunaan sumberdaya 

alam. Hal ini dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif baik 

dari segi sumberdaya alam maupun dari segi sosial ekonomi masyarakat.  

Setiawan (2017) dalam Marzuki (2018) menjelaskan bahwa 

pembangunan suatu wilayah akan memberikan dampak positif jika mampu 

memberikan keuntungan seperti terciptanya lapangan pekerjaan, perubahan 

arus ekonomi menjadi lebih baik, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan 

memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Sebaliknya pembangunan juga 

memberikan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan hidup, monopoli 

kekuasaan, dan lahan pertanian berkurang akibat alihfungsi lahan. Nugroho 

(2017) juga menambahkan salah satu fenomena dalam pemanfaatan lahan 

adalah adanya perubahan penggunaan lahan. Fenomena ini muncul seiring 

dengan bertambahnya kebutuhan dan permintaan terhadap lahan akibat dari 

pertambahan penduduk dan kegiatan aktivitas manusia.  

Kabupaten Kebumen adalah salah satu Kabupaten yang termasuk ke 

dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Secara absolut Kabupaten 

Kebumen teletak pada 1090 22’ - 1090 50' Bujur Timur 70 27’ - 70 50' Lintang 

Selatan. Berdasarkan data geografis daerah Kabupaten Kebumen dapat 

dibedakan menjadi tiga kawasan yaitu kawasan pegunungan di Utara, dataran 

di tengah dan pesisir di Selatan. Kecamatan Puring merupakan salah satu 

kecamatan yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Kebumen. Secara 

astronomis letak Kecamatan Puring yaitu pada 7º 41’ - 7º 46’ Lintang Selatan 
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dan 109º 28’ - 109º 34’ Bujur Timur. Sedangkan secara geografis letak 

Kecamatan Puring ini yaitu bagian selatan Samudra Hindia, bagian barat 

berupa Sungai Jatinegara dan Kecamatan Buayan, bagian utara berupa 

Kecamatan Adimulyo dan Kecamatan Kuwarasan dan bagian timur yaitu 

Kecamatan Petanahan. 

Nontji (2002) menjelaskan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah 

pertemuan antara daratan dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan yang 

masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan 

intrusi garam, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih 

dipengaruhi oleh proses alami yang ada di darat seperti sedimentasi dan aliran 

air tawar serta daerah yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di 

daratan. Hal ini ditambahkan oleh Kay & Alder (1999) dalam Dirhamsyah 

(2006) bahwa batas kawasan pesisir ditetapkan berdasarkan beberapa 

perhitungan/ ukuran yang ada di kawasan pesisir, seperti diukur dari batas air 

tertinggi. Namun batas kawasan tidak ditetapkan secara pasti, tetapi juga 

tergantung kepada variabel-variabel tertentu yang ada di kawasan tersebut, 

antara lain: konstruksi tapal batas, tanda-tanda alam baik berupa fisik maupun 

biologi, dan batas administratif. 

Batas wilayah pesisir pada penelitian ini menggunakan batas 

administratif yaitu batas administrasi desa di wilayah Kecamatan Puring yang 

berbatasan langsung dengan laut. Adapun desa-desa tersebut diantaranya 

Desa Tambakmulyo, Desa Surorejan, Desa Waluyorejo dan Desa Sidoharjo 

dengan panjang garis pantai di Kecamatan Puring ini mencapai 10,09 km. 

Selain itu, kawasan pesisir ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 

Berdasarkan kebijakan dan strategi pengembangan Kabupaten Kebumen, 

upaya yang dilakukan dalam pengembangan wilayah sesuai potensi pada 

kecamatan ini diantaranya  dalam bidang pertanian, pariwisata dan perikanan. 

Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi adanya perubahan penggunaan lahan 

di wilayah pesisir Kecamatan Puring. 

Pembangunan infrastruktur pada hakekatnya akan membawa perubahan 

penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang dimaksudkan seperti 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tambakmulyo,_Puring,_Kebumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Surorejan,_Puring,_Kebumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Waluyorejo,_Puring,_Kebumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Sidoharjo,_Puring,_Kebumen


3 
  

  

perubahan peruntukkan lahan pertanian yang berubah menjadi pusat-pusat 

kegiatan. Salah satu proses pembangunan infrastuktur di wilayah pesisir 

Kecamatan Puring yaitu adanya pembangunan Jalan Jalur Lingkar Selatan 

(JJLS). Pembangunan jalan ini sudah berlangsung dari tahun 2015. Adapun 

luas jalan ini di Kabupaten Kebumen yaitu sepanjang 55,87 km yang 

melintasi 30 desa di 8 kecamatan. Salah satunya yaitu Kecamatan Puring 

yang melintasi Desa Sidoharjo, Desa Waluyorejo, Desa Surorejan hingga 

Desa Tambakmulyo. Berdasarkan berita yang dimuat pada kebumenkab.go.id 

(2020) menjelaskan dampak pembangunan JJLS di pesisir selatan itu sangat 

besar. Diantaranya bisa mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur 

serta perekonomian di pesisir selatan. Hal ini ditambahkan oleh Binamarga 

PU (2020) bahwa pembangunan JJLS di Kebumen telah meningkatkan 

potensi-potensi wisata daerah seperti wisata pantai, pertokoan dan kuliner. 

Pembangunan infrastuktur dapat memberikan dampak positif karena 

dapat memberikan perubahan arus ekonomi menjadi lebih baik serta 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, perubahan penggunaan lahan 

lain dapat memberikan dampak negatif jika mempengaruhi kerusakan 

lingkungan. Hal ini terjadi di pesisir wilayah Kecamatan Puring, yang mana 

gumuk pasir di kawasan pesisir Pantai Bopong Desa Surorejan Kecamatan 

Puring mulai berkurang karena dikeruk dan dijadikan sebagai tambak udang. 

Pemanfaatan lahan pesisir sebagai tambak udang ini mengalami peningkatan 

sejak tahun 2014. Tercatat pada tahun 2015 tambak udang di Kecamatan 

Puring berada di Desa Surorejan sebanyak 40 petak dengan luas 6 hektar 

sedangkan tahun 2016 Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu (BPMPT) 

Kebumen mencatat di Desa Surorejan terdapat 86 kolam tambak udang. 

Berdasarkan berita yang dimuat pada lintaskebumen (2020) satu contoh 

buruk pembuatan tambak udang secara massal tanpa pengendalian ekologis 

dan azas legalitas yang berlaku yaitu keindahan areal pantai beserta 

lagunanya yang tak terlihat lagi. 

Penggunaan SIG dimanfaatkan untuk memonitor perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem 



4 
  

  

berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, 

menggabungkan, mengatur, memanipulasi dan menganalisis data geografis 

(Yousman, 2004). Oleh karena itu SIG dapat membantu dalam monitoring 

perkembangan penggunaan lahan. Selain itu dengan SIG dapat diketahui 

informasi secara spasial seperti persebaran setiap penggunaan lahan, 

perhitungan luas masing-masing lahan maupun besar luas lahan yang 

mengalami perubahan serta arah perkembangan wilayahnya serta Hal ini 

dapat menjadi evaluasi dan masukan dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

wilayah terutama di Kecamatan Puring sebagai daerah penelitian. Adapun 

contoh lahan yang mengalami perubahan penggunaannya dapat dilihat pada 

Gambar 1.1. 

  
Citra Tahun 2009 Citra Tahun 2020 

Gambar 1.1 Kenampakan objek pada citra satelit tahun 2009 dan 2020 

Gambar 1.1 menunjukan lokasi Pantai Bopong yang terletak di Desa 

Surorejan, Kecamatan Puring tahun 2009 dan 2020. Pada citra tahun 2009 

terlihat bahwa sekitaran Pantai Bopong ini masih beruba lahan yang kosong 

dan sebagian lahan pertanian. Namun pada citra tahun 2020 terlihat bahwa  

adanya perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya lahan kosong ataupun 

lahan pertanian, pada tahun 2020 menjadi tambak udang. Selain itu, jika 

dilihat dari citra tahun 2009 wilayah pesisir masih berupa lahan berpasir yang 

tidak dimanfaatkan, sedangkan pada citra tahun 2020 terlihat pemanfaatan 

lahan pesisir berupa warung-warung makan.  

Hasil dari penelitian perubahan penggunaan lahan di wilayah pesisir 

Kecamatan Puring ini dapat dimanfaatkan sebagai suatu tahapan awal dalam 
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menganalisa seberapa besar perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada 

wilayah penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan yang ada. Hasil tersebut kemudian dapat dimanfaatkan 

sebagai acuan dalam mempertimbangkan pembangunan yang akan dilakukan 

di wilayah pesisir. Sehingga diharapkan perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi di wilayah pesisir Kecamatan Puring ini akan memberikan dampak 

positif dan meninimalisir dampak negatif.  

Permasalahan perubahan penggunaan lahan yang terus berkembang 

seiring meningkatnya pembangunan dan peningkatan daya tarik wilayah ini 

sudah merambah pada daerah pesisir Kecamatan Puring.  Penjelasan di atas 

mendasari pentingnya dalam pelaksanaan penelitian mengenai perubahan 

penggunaan lahan. Oleh karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian 

di daerah yang bersangkutan dengan judul “Analisis Perubahan Penggunaan 

Lahan di Daerah Pesisir Kecamatan Puring Tahun 2009 dan Tahun 2020”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen ini mempengaruhi 

Perubahan Penggunaan lahan di daerah pesisir khususnya Kecamatan Puring. 

Berdasarkan aspek tersebut dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

(1) bagaimana agihan perubahan penggunaan lahan di daerah pesisir 

Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tahun 2009 dan 2020? 

(2) apa faktor utama yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan di 

daerah penelitian? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan 

masalah, tujuan dari penelitian ini adalah: 

(1) Menganalisis agihan perubahan penggunaan lahan di pesisir 

Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen 2009 dan 2020. 

(2) Menganalisis faktor utama yang mempengaruhi perubahan 
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penggunaan lahan di daerah penelitian. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan yaitu: 

(1) bagi peneliti: 

(a) sarana untuk menuangkan gagasan, ide dan pikiran dalam 

bentuk tulisan 

(b) melatih dan mendorong untuk berpikir logis dan kritis dan 

meningkatkan daya serap informasi, khususnya tentang topik 

perubahan penggunaan lahan di daerah pesisir pantai. 

(2) bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan bisa 

berkontribusi dalam referensi tentang perubahan penggunaan lahan 

di daerah pesisir pantai, sekaligus menjadi pedoman bagi penelitian 

selanjutnya di masa yang akan datang. 

(3) secara praktis, bermanfaat bagi pengambilan kebijakan dan alternatif 

solusi untuk memecahkan permasalahan dan penentu kebijakan 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian. 

 
1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

A. Telaah Pustaka 

a. Lahan 

Lahan merupakan wadah yang meliputi ruang darat sebagai satu 

kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 

kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Fungsi lahan 

merupakan bagian dari tata ruang (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 

2007). Sedangkan Menurut FAO, 1976 dalam Djaenudin, D., dkk (2011) 

lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup 

pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, 

hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang 

semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan.  
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Menurut FAO (1995) dalam Djayanegara (2013), lahan memiliki 

banyak fungsi yaitu : 

(1) fungsi produksi 

Sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang kehidupan, 

melalui produksi yang menyediakan makanan, pakan ternak, 

serat, bahan bakar kayu dan bahan-bahan biotik lainnya bagi 

manusia, baik secara langsung maupun melalui binatang ternak 

termasuk budidaya kolam dan tambak ikan 

(2) fungsi lingkungan biotik 

Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan (terretrial) 

yang menyediakan habitat dan plasma nutfah bagi tumbuhan, 

hewan dan jasad-mikro diatas dan dibawah permukaan tanah. 

(3) fungsi pengatur ikim 

Lahan dan penggunaannya merupakan sumber yang 

menentukan neraca energi global berupa pantulan, serapan dan 

transformasi dari energi radiasi matahari dan daur hidrologi 

global. 

(4) fungsi hidrologi 

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumberdaya air tanah 

dan air permukaan serta mempengaruhi kualitasnya. 

(5) fungsi penyimpanan 

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah 

dan mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia. 

(6) fungsi pengendali sampah dan polusi 

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga dan 

pengubah senyawa-senyawa berbahaya. 

(7) fungsi ruang kehidupan 

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal 

manusia, industri, dan aktivitas sosial seperti olahraga dan 

rekreasi. 

(8) fungsi peninggalan dan penyimpanan 
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Lahan merupakan media untuk menyimpan dan melindungi 

benda- benda sejarah dan sebagai suatu sumber informasi tentang 

kondisi iklim dan penggunaan lahan masa lalu. 

(9) fungsi penghubung spasial 

Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, 

masukan dan produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan 

binatang antar daerah terpencil dari suatu ekosistem alami. 

Sumberdaya lahan dapat dikatakan sebagai ekosistem karena adanya 

hubungan yang dinamis antara organisme yang ada di atas lahan tersebut 

dengan lingkungannya. Sitorus (2001) mendefinsikan sumberdaya lahan 

sebagai lingkungan fisik terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi 

serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap 

penggunaan lahan. Sehingga sumberdaya lahan merupakan sumberdaya 

alam yang sangat  penting untuk kelangsungan hidup manusia karena 

diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, misalnya fungsi lahan bagi 

masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Bagi 

petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan 

keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk 

mengakumulasikan modal. Bagi pemerintah, lahan merupakan 

kedaulatan suatu negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya 

banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan 

mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan dalam 

memanfaatkan lahan. 

Lahan sebagai salah satu komponen ruang yang dimanfaatkan oleh 

manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan, dan 

memelihara kelangsungan hidup. Lahan yang dimaksud dalam penelitin 

ini meliputi lahan di area pesisir Kecamatan Puring. 

b. Pesisir  

Nontji (2002) menjelaskan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah 

pertemuan antara daratan dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan 

yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin 
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laut dan intrusi garam, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut 

yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang ada di darat seperti 

sedimentasi dan aliran air tawar serta daerah yang dipengaruhi oleh 

kegiatan-kegiatan manusia di daratan. Menurut Undang-Undang (UU) 

Nomor 27 tahun 2007, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara 

ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan 

laut. Hal ini diperkuat oleh Bengen (2002) dalam Astuti (2009) yang 

menjelaskan bahwa hingga saat ini masih belum ada definisi wilayah 

pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum bahwa 

wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. 

Apabila ditinjau dari garis pantai (coast line), maka wilayah pesisir 

mempunyai dua macam batas (boundaries) yaitu batas yang sejajar garis 

pantai (long shore) dan batas yang tegak lurus garis pantai (cross shore). 

Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat suatu wilayah pesisir 

ditetapkan dalam dua macam, yaitu wilayah perencanaan (planning zone) 

dan batas untuk wilayah pengaturan (regulation zone) atau pengelolaan 

keseharian (day to day management). Batas wilayah perencanaan 

sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan dimana terdapat kegiatan 

manusia atau kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak 

secara nyata terhadap lingkungan dan sumberdaya di wilayah pesisir dan 

lautan, sehingga batas wilayah perencanaan lebih luas dari wilayah 

pengaturan. 

Kay & Alder (1999) dalam Dirhamsyah (2006) menyatakan bahwa 

terdapat 4 cara untuk menetapkan kawasan pesisir, yaitu:  

(1) fixed distance definitions Penentuan kawasan pesisir dihitung dari 

batas antara daratan dan air laut, biasanya penghitungan dilakukan 

dari batas teritorial pemerintahan, contoh dihitung dari batas 

territorial laut.  

(2) variable distance definitions Penentuan batas kawasan pesisir 

ditetapkan berdasarkan beberapa perhitungan/ ukuran yang ada di 

kawasan pesisir, seperti diukur dari batas air tertinggi. Namun batas 
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kawasan tidak ditetapkan secara pasti, tetapi juga tergantung kepada 

variabel-variabel tertentu yang ada di kawasan tersebut, antara lain: 

konstruksi tapal batas, tanda-tanda alam baik berupa fisik maupun 

biologi, dan batas administratif.  

(3) definition according to use Penetapan kawasan pesisir ditetapkan 

berdasarkan definisi apa yang akan dipakai. Kadang-kadang suatu 

kawasan ditetapkan sebagai kawasan pesisir berdasarkan masalah/ 

issue apa yang akan dipecahkan. Cara ini biasanya dipergunakan 

oleh negara besar atau lembaga internasional tertentu.  

(4) hybrid definition Tehnik ini mengadopsi lebih dari satu definisi atau 

mencampurkan lebih dari dua tipe definisi dari kawasan pesisir. 

Konsep ini umum dipergunakan oleh pemerintahan, contoh, 

Pemerintah Amerika Serikat dan Australia mengadopsi cara ini. 

Beberapa Negara Bagian di Australia mengukur kawasan pesisirnya 

3 mil dari garis pantai, sedangkan beberapa negara bagian lainnya 

menetapkan kawasan pesisirnya termasuk kawasan yang berada di 

darat. 

Sedangkan menurut Atmaja (2010) karakteristik khusus dari wilayah 

pesisir antara lain:  

(1) suatu wilayah yang dinamis yaitu seringkali terjadi perubahan sifat 

biologis, kimiawi, dan geologis 

(2) mencakup ekosistem dan keanekaragaman hayatinya dengan 

produktivitas yang tinggi yang memberikan tempat hidup penting 

buat beberapa jenis biota laut 

(3) adanya terumbu karang, hutan bakau, pantai dan bukit pasir sebagai 

suatu sistem yang akan sangat berguna secara alami untuk menahan 

atau menangkal badai, banjir dan erosi 

(4) dapat digunakan untuk mengatasi akibat-akibat dari pencemaran, 

khususnya yang berasal dari darat 

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem 

lingkungan (ekosistem) dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir dapat 
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bersifat alami ataupun buatan (man-made). Ekosistem alami yang 

terdapat di wilayah pesisir antara lain adalah terumbu karang (coral 

reefs), hutan mangrove, padang lamun (sea grass), pantai berpasir (sandy 

beach), formasi pes-caprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna dan 

delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa tambak, sawah 

pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan 

agroindustri dan kawasan pemukiman (Dahuri, Rais, Ginting dan Sitepu, 

2001). 

Menurut Dahuri (2002) dalam Rachmawaty (2011) menyatakan 

bahwa wilayah pesisir merupakan tempat aktivitas ekonomi yang 

mencakup perikanan laut dan pesisir, transportasi dan pelabuhan, 

pertambangan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan 

pariwisata serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah. 

Selain memiliki tingkat ekonomis, wilayah pesisir memiliki nilai 

ekologis yang cukup tinggi. Berdasarkan pernyataan Astuti (2009) 

menyatakan wilayah pesisir merupakan pusat interaksi antara darat 

dengan laut. Wilayah ini berperan sebagai penyangga, pelindung dan 

penyaring di antara daratan dan lautan, serta merupakan pemusatan 

terbesar penduduk. Wilayah pesisir merupakan ekosistem alamiah yang 

produktif, unik, dan mempunyai nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. 

Selain menghasilkan bahan dasar untuk pemenuhan kebutuhan pangan, 

keperluan rumah tangga dan industri yang dalam konteks ekonomi 

bernilai tinggi, wilayah pesisir juga memiliki fungsi-fungsi ekologis 

penting, seperti sebagai penyedia nutrien, sebagai tempat pemijahan, 

tempat budidaya, serta tempat mencari makanan bagi beragam biota laut. 

Menurut Bengen (2002) dalam Astuti (2009) menyatakan bahwa 

ekosistem pesisir dan laut berperan pula sebagai pelindung pantai atau 

penahan abrasi bagi wilayah daratan yang berada di belakang ekosistem 

ini. 

Wilayah pesisir merupakan ekosistem yang mempunyai nilai ekologis 

dan ekonomis. Berdasarkan kesepakatan umum wilayah pesisir adalah 
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suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang batas kawasannya 

tidak ditetapkan secara pasti, tetapi tergantung pada variabel tertentu 

yang ada di kawasan tersebut. Salah satu batas ke arah darat yang 

ditentukan meliputi wilayah perencanaan (planning zone) dimana 

terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan 

dampak secara nyata terhadap lingkungan dan sumberdaya di wilayah 

pesisir dan lautan. Oleh karena itu penelitian ini mengambil batas 

administrasi desa sebagai area penelitian. Desa yang dipilih yaitu desa 

yang berbatasan langsung dengan lautan di Kecamatan Puring. 

 

c. Penggunaan Lahan 

Dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pemukaan bumi, terdapat dua istilah penting terkait 

lahan, yaitu penutupan lahan dan penggunaan lahan. Menurut Lillesand 

(2004) dalam Desiana (2006), istilah penutupan lahan berhubungan 

dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi seperti danau, 

lahan terbuka, bangunan, sedangkan istilah penggunaan lahan 

berhubungan dengan kegiatan manusia pada suatu lahan tertentu seperti 

waduk, tegalan, permukiman. Sedangkan Arsyad (1989) dalam Nugroho 

(2017) berpendapat bahwa Penggunaan lahan adalah setiap bentuk 

intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual. 

Penggunaan lahan dapat dikelompokan kedalam dua golongan besar 

yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan 

pertanian. 

Lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan 

pertanian. Sumberdaya lahan pertanian memiliki banyak manfaat bagi 

manusia. Menurut Sumaryanto dan Tahlim (2005) menyebutkan bahwa 

manfaat lahan pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, use 

values atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai personal use 

values. Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usaha 
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tani yang dilakukan pada sumber daya lahan pertanian. Kedua, non use 

values dapat pula disebut sebagai intrinsic values atau manfaat bawaan. 

Berbagai manfaat yang tercipta dengan sendirinya walaupun bukan 

merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari pemilik lahan pertanian 

termasuk dalam kategori ini. 

Berikut ini merupakan penjelasan beberapa jenis penggunaan lahan 

berdasarkan pedoman survai yang digunakan oleh Direktorat Tata Guna 

Tanah Departemen Dalam Negeri (Sitorus, 1989 dalam Saribun, 2007):  

(1) hutan adalah areal yang ditumbuhi berbaga jenis pepohonan besar 

dan kecil dengan tingkat pertumbuhan yang maksimum, dapat 

meliputi hutan heterogen yang merupakan hutan alam atau hutan 

homogen yang ditumbuhi pepohonan dengan didominasi oleh satu 

jenis saja.  

(2) perkebunan adalah areal yang ditanami jenis tanaman keras atau 

tanaman tahunan, baik untuk usaha perkebunan besar maupun 

perkebunan rakyat.  

(3) kebun Campuran adalah areal yang ditanami berbagai macam 

tanaman, jenis tanaman keras, atau kombinasi tanaman keras dan 

tanaman semusim yang tidak jelas jenis mana yang lebih dominan.  

(4) tegalan adalah areal pertanian lahan kering, biasanya tanaman yang 

diusahakan adalah tanaman berumur pendek.  

(5) sawah adalah areal pertanian lahan basah yang secara periodik atau 

terus menerus ditanami padi.  

(6) danau adalah areal penggenangan permanen yang dalam dan terjadi 

secara alami.  

(7) rawa adalah areal dengan penggenangan permanen yang dangkal 

tetapi belum cukup dangkal untuk dapat ditumbuhi tumbuhan besar, 

sehingga pada umumnya ditumbuhi rerumputan rawa. 

(8) perkampungan atau Pemukiman adalah bagian dari permukaan bumi 

yang dihuni oleh manusia, meliputi segala (sarana dan prasarana) 

yang menunjang kehidupan penduduk. 
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Sujarto (1985) dalam Abdurrahman (2010) menjelaskan bahwa 

penggunaan lahan merupakan upaya secara kontinyu dan konsisten 

mengarahkan pemanfaatan, penggunaan dan lahan secara terarah, efisien 

dan efektif sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

Pengendalian dan pengawasan juga harus dapat menjadi alat pemacu 

secara terarah dan terkendali bagi potensi pengembangan lahan yang 

dapat memberikan peningkatan keuntungan secara sosial, ekonomi, dan 

fisik. Berhubung dengan itu, maka pengendalian dan pengawasan 

pengembangan lahan didasarkan kepada: 

(1) kebijaksanaan umum pertanahan. 

(2) rencana tata ruang yang pengembangannya telah dilandasi oleh 

kesepakatan bersama masyarakat. 

(3) komitmen rasional mengenai pemanfaatan dan penggunaan lahan 

untuk kepentingan perkembangan sosial dan ekonomi; 

(4) kriteria pengakomodasian dinamika perkembangan masyarakat  

Penggunaan lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan 

dan pada lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan lahan 

tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya 

perbedaan pada sifat-sifat yang menjadi penghambat bagi 

penggunaannya seperti tekstur tanah, lereng permukaan tanah, 

kemampuan menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi. 

Penggunaan lahan juga tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-

daerah pemukiman, lokasi industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi 

(Suparmoko,1995 dalam Abdurrahman, 2010). 

Klasifikasi penggunaan lahan pada daerah penelitian secara umum 

dibagi kedalam 2 kelompok yaitu penggunaan lahan pertanian dan 

penggunaan lahan bukan pertanian. Hal ini disesuaikan dengan kegiatan 

manusia pada lahan tersebut. Dalam penggunaan lahan sebaiknya 

disesuaikan dengan kemampuan lahan agar pemanfaatannya dapat lebih 

optimal.  
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d. Perubahan Penggunaan Lahan 

Kebutuhan manusia akan kelangsungan produktivitas hidupnya 

menyebabkan manusia sebagai aktor utama dibalik terjadinya perubahan 

penutupan lahan. Perubahan penutupan lahan merupakan suatu 

kombinasi dari hasil interaksi faktor sosial-ekonomi, politik dan budaya. 

Menurut Jayadinata (1992) dalam Ariyanti (2011), terdapat nilai-nilai 

sosial dalam hubungan dengan penggunaan tanah, yang dapat 

berhubungan dengan kebiasaan, sikap moral, pantangan, pengaturan 

pemerintah, peninggalan kebudayaan, pola tradisional, dan sebagainya. 

Lestari (2009) juga menambahkan dalam penelitiannya disimpulkan 

bahwa, alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan 

adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi 

semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi 

masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak alih 

fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama 

dalam struktur mata pencaharian. Konversi lahan pertanian tersebut 

cenderung terjadi pada lahan pertanian berproduktivitas tinggi seperti 

lahan sawah beririgasi. Kecenderungan demikian sangat tidak 

menguntungkan kerja di pedesaan, namun terkesan sulit dihindari. 

Lebih lanjut Jayadinata (1992) dalam Ariyanti (2011) menyatakan 

bahwa tindakan manusia menunjukkan cara bagaimana manusia atau 

masyarakat bertindak dalam hubungannya dengan nilai (values) dan cita-

cita (ideas) mereka. Nilai dan cita-cita tersebut adalah hasil dari 

pengalaman manusia dalam perekonomian dan kebudayaan tertentu dan 

dalam keadaan alam tertentu, dan merupakan pelengkap dari naluri-naluri 

dasar dalam kehidupan manusia. Tindakan manusia dalam tata guna 

tanah disebabkan oleh kebutuhan manusia dan keinginan manusia dalam 

kehidupan sosial maupun ekonomi. Misalnya kemudahan atau 

kenyamanan yang sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat, 

dicerminkan dalam pengaturan lokasi tempat tinggal, tempat bekerja, dan 

rekreasi. Perubahan penggunaan lahan tersebut akan berdampak terhadap 
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manusia dan kondisi lingkungannya. Menurut Suratmo (1982) dalam 

Abdurrahman (2010) dampak suatu kegiatan pembangunan dibagi 

menjadi dampak fisik-kimia seperti dampak terhadap tanah, iklim mikro, 

pencemaran, dampak terhadap vegetasi (flora dan fauna), dampak 

terhadap kesehatan lingkungan dan dampak terhadap sosial ekonomi 

yang meliputi ciri pemukiman, penduduk, pola lapangan kerja dan pola 

pemanfaatan sumberdaya alam yang ada. 

Perubahan penggunaan lahan yaitu adanya perubahan dari 

penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lahan lain. Hal ini dapat 

bersifat permanen maupun sementara. Salah satu hal yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan yaitu adanya perubahan struktur sosial 

ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Apabila penggunaan 

lahan untuk sawah berubah menjadi pemukiman atau industri maka 

perubahan penggunaan lahan ini bersifat permanen dan tidak dapat 

kembali (irreversible), tetapi jika beralih guna menjadi perkebunan 

biasanya bersifat sementara. 

 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Lahan 

Perubahan penggunaan lahan secara umum dipengaruhi oleh dua 

faktor utama yaitu faktor alami seperti iklim, topografi, tanah atau 

bencana alam dan faktor manusia berupa aktivitas manusia pada sebidang 

lahan. Faktor manusia dirasakan berpengaruh lebih dominan 

dibandingkan dengan faktor alam karena sebagian besar perubahan 

penggunaan lahan disebabkan oleh aktivitas manusia dalam memenuhi 

kebutuhan pada sebidang lahan yang spesifik (Sudadi, 1991). Lestari 

(2009) juga menambahkan ada dua faktor utama yang dapat menjadi 

penyebab perubahan penggunaan lahan adalah: 

(1) ketersediaan infrastruktur ekonomi merupakan faktor positif 

dominan yang berpengaruh terhadap preferensi investor dalam 

memilih lokasi lahan yang akan dibangun untuk kegiatan di luar 

pertanian. Infrastruktur tersebut secara umum lebih tersedia di 
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daerah pertanian yang sudah berkembang akibat pembangunan masa 

lalu. Konsekuensinya adalah permintaan lahan oleh investor 

cenderung lebih tinggi di daerah pertanian yang sudah berkembang, 

utamanya yang mendekati sasaran konsumennya seperti di daerah 

pinggiran kota. 

(2) perlindungan pemerintah terhadap lahan pertanian produktif relatif 

lemah. Kondisi demikian dapat terjadi akibat penilaian pasar 

terhadap lahan pertanian yang cenderung under estimate karena 

lahan pertanian dianggap hanya menghasilkan komoditas pertanian 

yang berharga murah dan bernilai tambah rendah. Persepsi demikian 

melekat pada hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk para 

ekonom makro. Hal ini direfleksikan dalam pertumbuhan GDP 

(gross domestic product) yang diukur hanya dari nilai produksi 

pertanian secara fisik, padahal lahan pertanian memiliki multi fungsi 

yang sangat luas secara lingkungan dan sosial. Persepsi demikian 

pula yang menyebabkan konversi lahan pertanian seringkali 

berlangsung dengan dukungan birokrasi daerah dengan alasan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Sihaloho (2004) juga menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab 

perubahan penggunaan lahan dalam penelitiannya di Kelurahan 

Mulyaharja, Bogor, Jawa Barat diantaranya: 

(1) faktor pertambahan penduduk yang begitu cepat berimplikasi kepada 

permintaan terhadap lahan pemukiman yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. 

(2) faktor ekonomi yang identik dengan  masalah  kemiskinan.  

Masyarakat pedesaan  yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 

hidupnya melalui hasil penjualan kegiatan pertanian yang umumnya 

rendah, sehingga pendapatan petani menjadi rendah. Untuk 

mendapatkan modal dalam memulai usahanya, petani pada 

umumnya menjual tanah yang dimilikinya.  Masyarakat  pedesaan 

beranggapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari 
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penjualan lahan pertanian untuk kegiatan industri dibandingkan 

harga jual  untuk  kepentingan  persawahan. Di sisi lain pengerjaan 

lahan pertanian memerlukan biaya tinggi. Sehingga petani lebih 

memilih sebagian tanah pertaniannya untuk dijual untuk kegiatan 

non- pertanian. 

(3) faktor luar, yaitu pengaruh warga dari desa-kelurahan perbatasan 

yang telah lebih dahulu menjual tanah mereka kepada pihak 

Perseroan Terbatas (PT);. 

(4) adanya penanaman modal pihak swasta dengan membeli lahan-lahan 

produktif milik warga. 

(5) intervensi pemerintah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW). Berdasarkan RTRW tahun 2005, seluas 269,42 hektar 

lahan Kelurahan Mulyaharja akan dialokasikan untuk 

pemukiman/perumahan real estate. 

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan. Tiap-tiap daerah memiliki faktor utama yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan tersebut. Pada daerah penelitian diduga 

faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu adanya 

pengembangan wilayah di Kabupaten Kebumen. Hal ini akan dijelaskan 

lebih lanjut pada hasil penelitian.  

 

f. Penginderaan Jauh  

Penginderaan jauh ialah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang obyek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap 

obyek, daerah atau gejala yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979 dalam 

Ariyanti, 2011). Hal ini juga ditambahkan oleh Yollanda (2011) bahwa 

penginderaan jauh merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan 

informasi mengenai obyek dan lingkungannya dari jarak jauh tanpa 

sentuhan fisik. Biasanya teknik ini menghasilkan beberapa bentuk citra 

yang selanjutnya diproses dan diinterpretasi guna membuahkan data yang 
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bermanfaat untuk aplikasi di bidang pertanian, arkeologi, kehutanan, 

geografi, geologi, perencanaan dan bidang-bidang lainya 

Ada tiga rangkaian kegiatan yang diperlukan didalam mengenali 

obyek yang tergambar pada citra, yaitu deteksi, identifikasi dan analisis. 

Deteksi yaitu pengenalan objek dengan karakteristik tertentu oleh sensor, 

sedangkan identifikasi yaitu mencirikan objek dengan menggunakan data 

rujukan, dan analisis yaitu mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara 

terperinci. Tahap pengenalan objek ini merupakan tahapan terpenting 

dalam interpretasi citra yang di dalamnya memadukan berbagai unsur-

unsur interpretasi sehingga objek tersebut dapat dikenali. 

Penginderaan jauh dimanfaatkan untuk melihat/mengamati obyek dari 

jarak jauh. Obyek yang dimaksud ini salahsatunya bisa berupa 

kenampakan permukaan bumi. Obyek di permukaan bumi akan di sadap 

informasinya menggunakan alat yang disebut sensor. Sensor tersebut 

dipasang pada sebuah wahana yang berada di angkasa. Sensor yang 

digunakan bisa berupa kamera, scanner, magnetometer, maupun 

radiometer. Sensor tersebut menerima/merekam sinyal dari tenaga 

pantulan obyek yang diukuranya, berupa tenaga gelombang 

elektromagnetik. Hasil yang didapatkan disebut sebagai data inderaja 

yang dapat berujud foto udara, citra satelit maupun citra radar. 

 Merujuk dari penjelasan di atas kegiatan interpretasi penggunaan 

lahan yang dilakukan di daerah penelitian menggunakan Ikonos dan citra 

Sentinel-2A. Satelit Ikonos adalah satelit resolusi tinggi yang 

dioperasikan oleh GeoEye. Kelebihan dari satelit dengan ketinggian orbit 

mencapai 681 kilometer ini adalah kemampuannya untuk membedakan 

ukuran terkecil hingga 1 meter diatas permukaan bumi. Selain itu satelit 

Ikonos mampu menghasilkan citra pankromatik dan multispektral, 

dengan resolusi spasial untuk citra mode pankromatik adalah 1 meter dan 

citra mode multispektral adalah 4 meter. Citra Ikonos ini dimanfaatkan 

untuk pemetaan sumberdaya alam daerah pedalaman dan perkotaan, 

analisis bencana alam, kehutanan, pertanian, pertambangan, pemetaan 
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perpajakan dan deteksi perubahan. (Huda, 2006) 

Citra Sentinel-2A merupakan satelit pencitraan optik Eropa yang 

diluncurkan pada tahun 2015. Satelit Sentinel-2A diluncurkan sebagai 

bagian dari program Copernicus European Space Agency (ESA). 

Pemanfaatan citra ini dianggap lebih mudah karena karena Citra Sentinel 

2-A ini dapat didapatkan secara gratis dan resolusinya yang tinggi. 

Resolusi spektralnya menghasilkan multispektral dengan 13 saluran yang 

mencakup sensor tampak, inframerah dekat, dan inframerah gelombang 

pendek sedangkan resolusi spasialnya mencapai 10 meter pada band 

merah, biru, hijau dan inframerah dekat. Deswina (2018) juga 

menjelaskan bahwa citra Sentinel-2A dapat digunakan untuk pemantauan 

lingkungan seperti penginderaan jauh untuk lahan pertanian, pemetaan 

dan deteksi tumpahan minyak, evaluasi tingkat keparahan kebakaran, 

mendeteksi daerah perkotaan dan pemantauan wilayah pesisir pada 

ekosistem mangrove.  

Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penginderaan jauh yang 

dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek  

diantaranya deteksi, identifikasi dan analisis. Objek yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu berupa citra. Adapun citra yang digunakan yaitu citra 

Ikonos dan Sentinel 2-A. Kegiatan dalam penginderaan jauh ini 

dimanfaatkan untuk memperoleh informasi penggunaan lahan di wilayah 

pesisir Kecamatan Puring pada tahun 2009 serta perubahan penggunaan 

lahannya pada tahun 2020.  

  

g. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Informasi penutupan lahan menjadi hal yang penting untuk memahami 

penutupan lahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam studi 

perubahan lingkungan memerlukan ketersediaan data penutupan lahan 

secara spasial. Pada skala lokal, foto udara dapat membantu untuk 

menghasilkan data ini, dalam skala nasional atau regional dapat 

menggunakan data statistik, data non-spasial, dan citra satelit. Seiring 
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dengan kemajuan teknologi di bidang Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dan penginderaan jauh, maka evaluasi penutupan lahan semakin mudah 

dilakukan dibandingkan dengan menggunakan cara konvensional.  

Sistem informasi geografis adalah suatu komponen yang terdiri dari 

perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumberdaya 

manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, 

menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, 

mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu 

informasi berbasis geografis (Hartoyo, 2010). Kebutuhan teknologi 

penginderaan jauh yang dipadukan dengan Sistem Informasi Geografis 

(SIG) untuk tujuan inventarisasi dan pemantauan sangat penting terutama 

bila dikaitkan dengan pengumpulan data yang cepat dan akurat. 

Disamping itu pengumpulan data dengan teknologi penginderaan jauh 

dapat mengurangi bahkan menghilangkan pengaruh subyektivitas. 

Mengingat luasnya dan banyaknya variasi wilayah Indonesia, sejalan 

dengan kemajuan teknologi informasi, maka aplikasi penginderaan jauh 

dan SIG sangat tepat. Kedua teknologi tersebut dapat dipadukan untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam hal pengumpulan data, manipulasi 

data, analisis data, serta menyediakan informasi spasial secara terpadu 

(Wahyunto, 2007). 

SIG merupakan alat yang memungkinkan untuk pengolahan data 

spasial menjadi suatu informasi dan digunakan untuk membuat 

keputusan tentang beberapa bagian dari bumi (Demers, 2005 dalam 

Ariyanty, 2011 ). Hal penting yang dimiliki oleh SIG, yaitu:  

(1) SIG berhubungan dengan berbagai aplikasi database lainnya dengan 

menggunakan geo-reference sebagai dasar utama dalam proses 

penyimpanan dan akses informasi.  

(2) SIG merupakan sebuah teknologi yang terintegrasi, karena dapat 

menyatukan berbagai teknologi geografis yang ada seperti 

penginderaan jauh, Global Positioning System (GPS), Computer-

Aided Design (CAD) dan lainnya.  
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(3) SIG dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan, bukan 

hanya dilihat sebagai sistem perangkat keras/lunak.  

Data yang diperoleh dari SIG dapat dikolaborasikan dengan hasil 

penginderaan jarak jauh. Penginderaan jauh (remote sensing) merupakan 

ilmu pengetahuan dan seni dalam memperoleh informasi tentang suatu 

objek, area, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan 

menggunakan alat tertentu tanpa ada kontak dan investigasi dengan objek 

tersebut (Lillesand dan Kiefer, 1979 dalam Ariyanti, 2011). Informasi 

remote sensing yang dihasilkan dari citra satelit untuk analisis lebih 

lanjutnya menggunakan SIG. Secara umum data dari pengginderaan jauh 

agar dapat digunakan di SIG harus diinterpretasi dan dikoreksi geometrik 

terlebih dahulu (Jaya, 2010). Dikatakan pula bahwa saat ini penginderaan 

jauh tidak hanya mencakup pengumpulan data mentah, tetapi juga 

mencakup pengolahan data secara otomatis (komputerisasi) dan manual 

(interpretasi), analisis citra dan penyajian data yang diperoleh. Kegiatan 

penginderaan jauh dibatasi pada penggunaan energi elektromagnetik.  

Secara konseptual, semua rancangan untuk keberhasilan penginderaan 

jauh paling tidak harus memenuhi (Lillesand dan Kiefer, 1979 dalam 

Ariyanti, 2011):  

(1) perumusan yang jelas masalah yang dihadapi.  

(2) evaluasi potensi untuk menyesuaikan permasalahan dengan teknik 

penginderaan jauh.  

(3) identifikasi prosedur perolehan data penginderaan jauh yang sesuai 

dengan tujuan.  

(4) penentuan prosedur interpretasi data yang akan diterapkan dan 

pemilihan data rujukan yang dibutuhkan. 5. identifikasi kriteria yang 

digunakan untuk menilai kualitas informasi yang dikumpulkan.  

Penggunaan SIG dan penginderaan jauh dianggap tepat pada 

penelitian ini. Hal ini dikarenakan keduanya mampu meningkatkan 

kemampuan dalam hal pengumpulan data, manipulasi data, analisis data, 

serta mampu menyediakan informasi spasial secara terpadu. Pada 



23 
  

  

penelitian ini penggunaan SIG dimanfaatkan untuk monitoring dan 

evaluasi perubahan penggunaan lahan di daerah penelitian. Oleh karena 

itu hasil yang didapatkan berupa data digital dari penggunaan lahan, 

perubahan penggunaan lahan serta luas lahan yang berubah. 

Prahasta (2001) menyebutkan bahwa SIG memiliki empat fungsi 

utama yakni mapping, monitoring, measurement dan modelling. 

Fungsi mapping ialah penggunaan data geospasial untuk pemetaan di 

berbagai bidang seperti penggunaan lahan, kelautan, studi perkotaan dan 

sebagainya. Fungsi monitoring ialah penggunaan data geospasial yang 

multitemporal untuk melihat perubahan suatu bidang kajian dalam 

berbagai bidang kegeografian. Fungsi measurement ialah penggunaan 

data geospasial dalam SIG untuk melakukan pengukuran, seperti 

pengukuran perubahan garis pantai, pengkukuran volume Daerah Aliran 

Sungai (DAS), dan lain-lain. Fungsi modelling ialah pemodelan untuk 

menganalisis data geospasial dengan berbagai macam model proses 

dalam SIG. Penelitian ini memanfaatkan 3 fungsi dari SIG yaitu 

mapping, monitoring dan measurement. 

             

B. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian 

sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam tema, tujuan, metode dan data 

yang digunakan. Adapun penelitian yang digunakan sebagai acuan untuk 

penelitian ini antara lain penelitian yang telah dilakukan oleh 

Abdurachman (2010), Weni (2010) dan Ariyanti (2010). 

Abdurachman (2010) melakukan penelitian dengan judul “Perubahan 

Penggunaan Lahan Pertanian menjadi Daerah Terbangun Di kabupaten 

Karawang tahun 1984 dan 2008” Peneletian ini bertujuan untuk 

mengetahui dimana dan penyebab Perubahan Penggunaan lahan Pertanian 

menjadi daerah terbangun  pada  tahun  1984 dan 2008 serta pengaruh 

terhadap swasembada  beras  di  Kabupaten Karawang dengan 
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menggunakan Metode analisis deskriptif, super imposed peta , dan uji data 

statistik Multiple Regressi. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat 

diketahui bahwa Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi daerah 

terbangun yang tinggi pada Kabupaten Karawang secara umum terjadi 

pada Kecamatan yang mengalami Perubahan kepadatan penduduk yang 

sedang, penurunan rata-rata pendapatan petani yang tinggi dan prosentase 

daerah terbangun yang direncanakan oleh RTRW yang tinggi dan secara 

keseluruhan, Kabupaten Karawang masih mampu memenuhi Swasembada 

beras. Namun, besarnya perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi 

daerah terbangun mempengaruhi surplus jumlah produksi beras. 

Kecamatan dengan perubahan pengguanaan lahan pertanian yang tinggi 

surplus produksi beras menjadi rendah. Sedangkan Kecamatan dengan 

perubahan penggunaan lahan yang rendah surplus brasnya masih tiggi. 

Weni (2010) melakukan penelitian dengan judul “Faktor Pengaruh 

Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian menjadi Lahan Indrustri di Zona 

Industri Kabupaten Karanganyar” Sasaran dari studi ini adalah untuk 

mengidentifikasi perubahan luas lahan pertanian dan industri, 

mengidentifikasi proses perubahan penggguna lahan yang terjadi, dan 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor serta bobot penyebab perubahan 

tersebut. Metode yang digunakan untuk analisis perubahan luas adalah 

metode overlay peta dengan membandingkan peta lama (peta rencana tata 

guna lahan) dengan sumber data lama dan baru. Metode analisis kualitatif 

deskriptif dengan mengkaji aspek manajemen lahan yang merupakan 

paduan dari tiga sistem, yaitu sistem aktifitas, pengembangan dan 

lingkungan digunakan untuk mengidentifikasi proses perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi. Sedangkan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor dan bobot faktor penyebab perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi menggunakan metode analisis faktor. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di zona industri Palur berkurang 

126,596 Ha, dan luas lahan industri bertambah 54,6 Ha. Selain terjadi 

penyimpangan luas, ternyata juga terdapat penyimpangan lokasi industri 
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dari yang sudah ditetapkan. Adapun dalam proses perubahannya, terjadi 

pertemuan antara demand dan supply di mana dari sisi demand, preferensi 

pengusaha dalam berlokasi industri memerlukan lahan untuk membangun 

pabrik dan dari sisi supply, preferensi pemilik lahan pertanian dalam 

penjualan lahannya mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan 

lahan pertanian menjadi industri. Berdasarkan perhitungan analisis faktor, 

diperoleh enam faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Dari sisi 

permintaan diperoleh faktor input proses produksi dengan bobot 0,917 

(yang berarti bahwa faktor input proses produksi mempengaruhi 

perubahan pernggunaan lahan sebesar 91,7%), faktor penunjang proses 

produksi dengan bobot 0,812 (yang berarti bahwa faktor penunjang proses 

produksi mempengaruhi perubahan pernggunaan lahan sebesar 81,2%), 

dan faktor eksternal proses produksi dengan bobot 0,717 (yang berarti 

bahwa faktor  eksternal proses produksi mempengaruhi perubahan 

pernggunaan lahan sebesar 71,7%). Sedangkan dari sisi penawaran, 

diperoleh faktor internal pemilik lahan dengan bobot 0,783 (yang berarti 

bahwa faktor internal pemilik lahan pertanian mempengaruhi perubahan 

pernggunaan lahan sebesar 78,3%), faktor pertimbangan ekonomis dengan 

bobot 0,703 (yang berarti bahwa faktor pertimbangan  ekonomis  

mempengaruhi  perubahan  pernggunaan  lahan  sebesar 70,3%), dan 

faktor intervensi pemceorminmtaiht tdoenugsearn bobot 0,921 (yang 

berarti bahwa faktor intervensi pemerintah mempengaruhi perubahan 

pernggunaan lahan sebesar 92,1%). 

Ariyanty (2010) melakukan penelitian dengan judul “Monitoring 

Perubahan Penutupan Lahan Dengan Menggunakan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) Dan Penginderaan Jauh (Studi Kasus: Kawasan Puncak, 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat)”. Tujuan dari penelitian ini diantaranya 

untuk menghasilkan peta penutupan lahan di Kawasan Puncak dengan 

menggunakan AVNIR-2 periode 19 Juli 2009 dengan resolusi 10x10m, 

menganalisis tingkat akurasi peta perubahan penutupan lahan yang telah 

dihasilkan dan menganalisis besarnya perubahan penutupan lahan di 
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Kawasan Puncak sejak tahun 2002. Peta penutupan lahan tahun 2009 

tersebut dihasilkan dengan menggunakan metode Maximum Likelihood 

dari Klasifikasi Terbimbing. Hasil yang dari penelitian ini diketahui bahwa 

peta yang dihasilkan dari AVNIR-2 19/7/2009 Resolusi 10x10 meter hasil 

Klasifikasi Terbimbing (supervised classification) dengan metode 

Maximum Likelihood lebih baik bila dibandingkan dengan peta penutupan 

lahan dari LANDSAT ETM+2002/12/22 Resolusi 30 x 30 meter. Tingkat 

akurasi yang dihasilkan yaitu 91,67% dengan 7 jumlah kelas penutupan 

lahan hasil klasifikasi dimana penutupan lahan terluas berupa hutan 

sebesar 5.401,29 ha. Di lokasi penelitian masih terjadi penyimpangan pola 

dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW sampai dengan 

tahun 2025. Selama 7 tahun yakni dari tahun 2002-2009, perubahan lahan 

yang terjadi di lokasi penelitian mencapai 11.339,7 ha atau sebesar 63,30% 

dari luas seluruh kawasan. Penutupan lahan yang paling tinggi mengalami 

peningkatan luasan yaitu pemukiman yang mencapai 2.170,47 ha. 

Sementara, hutan merupakan penutupan lahan yang memiliki laju 

peningkatan luas terkecil yaitu sebesar 0,06% per tahun. Secara 

keseluruhan, trend perubahan yang terjadi di lokasi penelitian yaitu 

perubahan penutupan lahan lain menjadi pemukiman dan area pertanian. 

Perubahan banyak terjadi di kawasan usahatani, pariwisata, pusat 

perdagangan dan jasa. Ditunjukkan dengan kecamatan yang paling besar 

mengalami perubahan penutupan lahan yaitu Kecamatan Cisarua dengan 

luas lahan yang berubah yaitu sebesar 4.727,79 ha yang didominasi oleh 

perubahan dari hutan ke perkebunan (395,19 ha). Kedua adalah 

Megamendung dengan luas lahan yang berubah sebesar 4.306,56 ha 

didominasi oleh perubahan dari ladang ke sawah (734,58 ha). Ketiga 

adalah Kecamatan Ciawi sebesar 2.577,79 ha yang didominasi oleh 

perubahan dari ladang ke pemukiman (301,59 ha). 

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar 

sarjana dengan judul “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Daerah 

Pesisir Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2009 dan Tahun 
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2020”. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi agihan perubahan 

penggunaan lahan di daerah penelitian dan mengetahui faktor utama yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di daerah penelitian. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei yang digunakan 

untuk memastikan validitas antara hasil interpretasi dengan keadaan 

langsung di lapangan dengan hasil berupa analisis secara deskriptif. Hasil 

yang direncanakan pada penelitian ini yaitu berupa peta penggunaan lahan 

tahun 2009 dan tahun 2020 serta peta perubahan penggunaan lahan tahun 

2009 dan  tahun 2020. Oleh karena itu, untuk mengetahui gambaran lebih 

jelas mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

maka dibuat Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1  Perbedaan dan Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Aulia Azhar 

Abdurachman (2010) 

Perubahan Penggunaan 

Lahan Pertanian 

menjadi Daerah 

Terbangun Di 

Kabupaten Karawang 

Tahun 1984 dan 2008 

1. Mengetahui dimana 

dan penyebab 

perubahan 

penggunaan lahan 

pertanian menjadi 

daerah terbangun 

pada saat terjadinya 

swasembada beras. 

2. Mengetahui dengan 

berkurangnya lahan 

pertanian, apakah 

Kabupaten 

Karawang masih 

dapat surplus beras , 

serta dapat 

memenuhi kriteria 

Metode analisis 

deskriptif, super 

imposed peta , dan uji 

data statistik Multiple 

Regressi 

1. Perubahan penggunaan lahan 

pertanian menjadi daerah terbangun 

yang tinggi pada Kabupaten 

Karawang secara umum terjadi pada 

Kecamatan yang mengalami 

Perubahan kepadatan penduduk yang 

sedang, penurunan rata-rata 

pendapatan petani yang tinggi dan 

prosentase daerah terbangun yang 

direncanakan oleh RTRW yang 

tinggi 

2. Secara keseluruhan, Kabupaten 

Karawang masih mampu memenuhi 

Swasembada beras. Namun, besarnya 

perubahan penggunaan lahan 

pertanian menjadi daerah terbangun 
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Swasembada beras di 

Kabupaten 

Karawang 

mempengaruhi surplus jumlah 

produksi beras. Kecamatan dengan 

perubahan pengguanaan lahan 

pertanian yang tinggi surplus 

produksi beras menjadi rendah. 

Sedangkan Kecamatan dengan 

perubahan penggunaan lahan yang 

rendah surplus brasnya masih tiggi. 

Mita Ariyanty (2011) Monitoring Perubahan 

Penutupan Lahan 

Dengan Menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) Dan 

Penginderaan Jauh 

(Studi Kasus: Kawasan 

Puncak, Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat) 

 

1. Menghasilkan peta 

penutupan lahan di 

Kawasan Puncak 

dengan 

menggunakan 

AVNIR-2 periode 19 

Juli 2009 dengan 

resolusi 10x10m. 

2. Menganalisis tingkat 

akurasi peta 

perubahan penutupan 

metode Maximum 

Likelihood 

Peta yang dihasilkan dari AVNIR-2 

19/7/2009 Resolusi 10x10 meter hasil 

Klasifikasi Terbimbing dengan metode 

Maximum Likelihood lebih baik bila 

dibandingkan dengan peta penutupan 

lahan dari LANDSAT 

ETM+2002/12/22 Resolusi 30 x 30 

meter. Tingkat akurasi yang dihasilkan 

yaitu 91,67% dengan 7 jumlah kelas 

penutupan lahan hasil klasifikasi dimana 

penutupan lahan terluas berupa hutan 
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lahan yang telah 

dihasilkan. 

3. Menganalisis 

besarnya perubahan 

penutupan lahan di 

Kawasan Puncak 

sejak tahun 2002. 

sebesar 5.401,29 ha. Sedangkan 

perubahan lahan yang terjadi di 

Kawasan Puncak mencapai 11.339,7 ha 

atau sebesar 63,30% dari luas seluruh 

kawasan. Penutupan lahan yang paling 

tinggi mengalami peningkatan luasan 

yaitu pemukiman yang mencapai 

2.170,47 ha atau 11,75% dari tahun 

2002. Kecamatan yang paling besar 

mengalami perubahan penutupan lahan 

yaitu Cisarua, Kecamatan 

Megamendung dan  Kecamatan Ciawi. 

Isnaeni Murti Nur 

Weni (2010) 

Faktor Pengaruh 

Perubahan Penggunaan 

Lahan Pertanian 

menjadi Lahan 

Indrustri di Zona 

Industri Kabupaten 

Karanganyar 

Tujuan dari penyusunan 

studi ini adalah untuk 

mengidentifikasi faktor- 

faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan pertanian menjadi 

Metode yang 

digunakan untuk 

analisis perubahan luas 

adalah metode overlay, 

Metode analisis 

kualitatif deskriptif 

digunakan untuk 

Perubahan penggunaan lahan pertanian 

menjadi industri yaitu: 

a. Luas lahan industri bertambah 54,6 

ha 

b. Luas lahan pertanian berkurang 

126,596 ha 

ktor-faktor yang mempengaruhi 
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lahan 

industri dilihat dari sisi 

permintaan dan 

penawaran lahan di zona 

industri Palur. 

mengidentifikasi 

proses perubahan 

penggunaan lahan 

yang terjadi. 

Sedangkan untuk 

mengidentifikasi 

faktor-faktor dan bobot 

faktor penyebab 

perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi 

menggunakan metode 

analisis faktor. 

perubahan penggunaan lahan pertanian 

menjadi lahan industri di zona industri 

Palur 

a. Dari sisi permintaan diantaranya: 

faktor input proses produksi 

mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan sebesar 91,7%, 

faktor penunjang proses produksi 

mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan sebesar 81,2% 

dan faktor eksternal proses produksi 

mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan sebesar 71,7% 

b. Dari sisi penawaran diantaranya: 

faktor internal pemilik lahan 

mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan sebesar 78,3%, 

faktor pertimbangan ekonomis 

mempengaruhi perubahan 
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penggunaan lahan sebesar 70,3% 

dan fakroe intervensi pemerintah 

mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan sebesar 92,1%. 

Ulfi Mungiza (2021) Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan di 

Daerah Pesisir 

Kecamatan Puring 

Kabupaten Kebumen 

Tahun 2009 dan 2020 

1. Menganalisis agihan 

perubahan 

penggunaan lahan di 

daerah penelitian. 

2. Menganalisis faktor 

utama yang 

mempengaruhi 

perubahan 

penggunaan lahan di 

daerah penelitian. 

 

Metode dalam 

penelitian ini yaitu 

metode survei. Metode 

survei digunakan untuk 

memastikan validitas 

antara hasil interpretasi 

dengan keadaan 

langsung di lapangan. 

Selain itu dilakukan  

wawancara untuk 

menghimpun data-data 

terkait faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan.  

(1) penggunaan lahan wilayah Pesisir 

Kecamatan Puring pada tahun 2009 

dan 2020 tidak seluruhnya 

mengalami perubahan. Perubahan 

yang terjadi seluruhnya seluas 

3,030 km2 (16,92%). Agihan 

perubahan penggunaan lahan paling 

banyak terjadi di Desa Waluyorejo 

seluas 1,178 km2 (38,88%), 

selanjutnya Desa Tambakmulyo 

dengan luas 0,700 km2 (23,10%), 

Desa Surorejan dengan luas 

perubahan 0,699 km2 (23,07%) dan 

terakhir yaitu Desa Sidoharjo 

dengan luas 0,453 km2 (14,95%). 
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(2) faktor utama yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan lahan di 

wilayah pesisir Kecamatan Puring 

yaitu adanya akses jalan jalur 

lingkar selatan dan pembuatan 

tambak udang. Hal ini terjadi di 

seluruh desa pesisir Kecamatan 

Puring dengan frekuensi 

kemunculan 100% 
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1.6 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Secara menyeluruh perbedaan penelitian kali ini dengan beberapa 

penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian yang berada di wilayah 

pesisir Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dengan hasil berupa peta 

penggunaan lahan dengan rentang lebih dari 10 tahun yaitu pada tahun 

2009 dan 2020. Pada penelitian dilakukan identifikasi agihan perubahan 

penggunaan lahan dan dilakukan analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan tersebut, sehingga diharapkan 

dapat dijadikan acuan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. 

Selain itu, data citra yang digunakan pada penelitian ini nyaitu citra Ikonos 

tahun 2009 dan citra Sentinel 2-A tahun 2020. 

 

1.7 Kerangka Penelitian 

Kebutuhan manusia akan kelangsungan produktivitas hidupnya 

menyebabkan manusia sebagai aktor utama dibalik terjadinya perubahan 

penutupan lahan, disamping itu pembangunan suatu wilayah juga  tidak 

terlepas dari penggunaan sumberdaya alam. Pembangunan wilayah 

tersebut dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif baik 

dari segi sumberdaya alam maupun dari segi sosial ekonomi masyarakat 

pembangunan suatu wilayah akan memberikan dampak positif jika mampu 

memberikan keuntungan seperti terciptanya lapangan pekerjaan, 

perubahan arus ekonomi menjadi lebih baik, meningkatkan pendapatan 

masyarakat, dan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Sebaliknya 

pembangunan juga memberikan dampak negatif seperti kerusakan 

lingkungan hidup, monopoli kekuasaan, dan lahan pertanian berkurang 

akibat alihfungsi lahan.  

Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan 

lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti 

dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke 

waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu 
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yang berbeda. Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan 

pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua 

hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang 

makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya 

tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Perubahan penggunaan 

lahan secara umum dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor alami 

dan faktor manusia. Faktor alami seperti iklim, topografi, tanah atau 

bencana alam dan faktor manusia berupa aktivitas manusia pada sebidang 

lahan. Faktor manusia dirasakan berpengaruh lebih dominan dibandingkan 

dengan faktor alam karena sebagian besar perubahan penggunaan lahan 

disebabkan oleh aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan pada 

sebidang lahan. 

Informasi penggunaan lahan menjadi hal yang penting untuk 

memahami perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada suatu wilayah. 

Perubahan penggunaan lahan ini dapat diketahui dengan memanfaatkan 

penginderaan jauh. Penginderaan jauh yaitu ilmu pengetahuan dan seni 

dalam memperoleh informasi tentang suatu objek dengan menggunakan 

alat tertentu namun tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Objek 

yang digunakan pada penelitian ini berupa data penutupan lahan secara 

spasial. Pada skala lokal, foto udara dapat membantu untuk menghasilkan 

data ini, dalam skala nasional atau regional dapat menggunakan data 

statistik, data non-spasial, dan citra satelit. Sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan  citra satelit, yaitu citra Ikonos dan Citra Sentinel 2-A. 

Teknologi yang digunakan untuk monitoring perkembangan 

penggunaan lahan pada penelitian ini yaitu  Sistem Informasi Geografis 

(SIG). SIG merupakan suatu metode pengolahan dan analisis data spasial. 

Teknologi SIG dapat membantu untuk mengetahui beberapa hal  dalam 

monitoring perkembangan penggunaan lahan seperti, persebaran setiap 

penggunaan lahan dan perhitungan luas masing-masing lahan maupun 

besar luas lahan yang mengalami perubahan serta arah perkembangan 

wilayahnya. Selain itu dibutuhkan survey lapangan untuk melakukan 
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validasi pada peta penggunaan lahan tahun 2020 yang dibuat 

menggunakan teknologi SIG dan untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Hal ini juga dapat menjadi 

evaluasi dan masukan dalam rencana pengendalian pemanfaatan ruang 

wilayah di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu untuk memudahkan 

dalam pengamatan kerangka penelitian disajikan pada Gambar 1.2 berikut 

ini: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 1.2  Diagram Alir Kerangka Penelitian 
 
  

Perubahan Penggunaan Lahan di 
Wilayah Pesisir Kecamatan Puring 

Kabupaten Kebumen Tahun 2009 dan 
2020 

Faktor-Faktor Wilayah 

Penyebab Perubahan 
Penggunaan Lahan 

Penggunaan Lahan 
Tahun 2009 

Perubahan Penggunaan Lahan 

Penggunaan Lahan 
Tahun 2020 
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1.8 Batasan Operasional 

Interpretasi merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mengkaji citra 

dengan maksud mengidentifikasi objek yang tergambar dalam citra 

dan menilai arti pentingnya objek tersebut. (Sutanto 1986 dalam 

Purwadhi Dan Sanjoto, 2008). 

Lahan merupakan wadah yang meliputi ruang darat sebagai satu kesatuan 

wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 

kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Fungsi lahan 

merupakan bagian dari tata ruang (Direktorat Jenderal Penataan 

Ruang, 2007).  

Overlay dapat didefinisikan sebagai operasi spasial yang menggabungkan 

layer geografik yang berbeda untuk mendapatkan informasi baru 

(Larasati, 2017) 

Penginderaan jauh merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan 

informasi mengenai obyek dan lingkungannya dari jarak jauh tanpa 

sentuhan fisik (Yollanda, 2011). 

Penggunaan lahan adalah setiap bentuk campur tangan manusia terhadap 

lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material 

maupun spiritual (Arsyad, 1989 dalam Nugroho (2017). 

Perubahan Penggunaan Lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau 

seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang 

direncanakan) menjadi fungsi lain (Lestari, 2009). 

Sistem informasi geografis adalah suatu komponen yang terdiri dari 

perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumberdaya 

manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, 

menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, 

memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan 

data dalam suatu informasi berbasis geografis (Hartoyo, 2010). 

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut 

yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (UU Nomor 27 

Tahun 2007). 


