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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini banyak kita jumpai desa yang mengalami perubahan 

kenampakan yang menyamai dengan kawasan perkotaan.Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi terjadinya perubahan kenampakan tersebut seperti  jumlah 

penduduk yang terus bertambah, serta perkembangan perluasan kotayang terus 

meluas ke wilayah di sekitarnya. Tidak hanya itu saja, perubahan kenampakan 

yang terjadi pada desa yang tampak seperti kota juga dipengaruhi oleh 

pemanfaatan desa tersebut agar lebih optimal, sehingga terkadang orang bingung 

untuk menyebut itu sebuah desa atau kota (Yunus, 2005). 

Ditinjau dari segi yuridis formal, kawasan di sekitar pinggiran kota 

merupakan kawasan perdesaan, akan tetapi jika dilihat secara fisik morfologisnya, 

kawasan pinggiran kota ini tampak bukan seperti kawasan perdesaan lagi, akan 

tetapi telah menunjukkan karakter (ciri) sebagai kawasan perkotaan. Kenampakan 

inilah yang menarik, karena kawasan yang dahulunya berupa perdesaan lama- 

kelamaan memiliki ciri sebagai kawasan perkotaan.Bentuk perubahan karakter 

baik yang sifatnya fisik ataupun spasial dalam arti perubahan penggunaan lahan 

yang ada di kawasan tersebut. Biasanya perubahan kenampakan fisik seperti ini 

pada umumnya terjadi pada kota besar, meski kadang juga terjadi pada kota besar 

dan kecil. Secara teknis akademik fenomena seperti ini dikenal sebagai bentuk 

dari perembetan tak terencana yang terjadi pada sebuah  kota (urban sprawl), dan 

biasanya fenomena seperti ini dapat dapat menyebabkan permasalahan (Sutomo, 

2010). 
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Sutomo ,(2001) menjelaskan proses berkembangnya suatu desa menjadi 

perkotaan bukanlah sebuah titik akhir perkembangan suatu wilayah, akan tetapi 

akan terus berkembang dan perkembangan antara suatu wilayah yang satu dengan 

wilayah lain berbeda-beda tingkat kecepatannya tergantung dari faktor yang 

mempengaruhinya. Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan kota, seperti : 

a. Kota berawal dari desa yang terus mengalami perkembangan, seperti halnya 

menjadi pusat perdagangan, pusat industri dan lain sebagainya. 

b. Sebuah kota berawal dari adanya pergantian dan pemberhentian transportasi. 

c. Sebuah desa berkembang menjadi sebuah kota karena adanya surplus bahan 

pangan daerah di sekitarnya. 

d. Terdapat perubahan tingkat organisasi dalam masyarakat dari masyarakat 

sederhana menjadi masyarakat modern  sehingga organisasi masyarakat 

terlihat lebih kompleks. 

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) luas wilayah Desa Ledug  adalah 

220,50 ha yang merupakan desa terluas ke tiga di Kecamatan Kembaran. Luas 

lahan sawah pada tahun 2002 adalah 127, 418 ha atau 57,78% dari luas wilayah. 

Pertumbuhan dan perkembangan daerah dari waktu ke waktu terus terjadi, hal ini 

berpengaruh pada jenis pekerjaan masyarakat di desa tersebut mulai dari sektor 

perdagangan, jasa, industri dan lain-lain.Hal inilah yang berpengaruh terhadap 

perubahan jenis penggunaan lahan yang terjadi di Desa Ledug, perubahan tersebut 

dapat terlihat pada penggunaan lahan terutama pada lahan persawahan. Pada tahun 

2012 lahan sawah di Desa Ledug  mengalami penyempitan menjadi 119,41 ha 

atau 54,15 % dari luas wilayah, akan tetapi pada segi bangunan mengalami 
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peningkatan, pada tahun 2002  menempati areal seluas 47,31 ha atau 21,45 %, 

pada tahun 2012 meningkat menjadi 64,23 ha atau 29,13 % dari luas wilayah. 

Secara rinci luas desa di kecamatan kembaran dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Luas Desa di Kecamatan Kembaran 

No Nama Desa Luas (ha) 

1 Pliken 340,00 

2 Linggasari 229,54 

3 Ledug 220,50 

4 Dukuh waluh 214,56 

5 Kramat 189,05 

6 Kembaran 166,55 

7 Bojongsari 163,66 

8 Sambeng Kulon 158,89 

9 Karang Tengah 146,21 

10 Tambaksari Kidul 146,00 

11 Karangsari 121,02 

12 Purwodadi 113,21 

13 Bantarwuni  107,46 

14 Purbadana  105,68 

15 Sambeng wetan 95,93 

16 Karang soka 73,36 

Sumber: Kembaran dalam Angka (BPS Kec. Kembaran, 2013) 

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), Desa Ledug berada pada 

peringkat pertama sebagai Desa dengan penduduk terbanyak yaitu 9.541 jiwa 

pada tahun 2002, hal ini berarti kepadatan penduduknya 4.337 jiwa per km2.  Pada 

tahun 2012 Desa Ledug juga menempati peringkat pertama di Kecamatan 

Kembaran dengan jumlah penduduk  13.592 jiwa yang berarti kepadatan 

penduduknya adalah 6.178,1818 km2. Meningkatnya jumlah penduduk berakibat 

pula pada peningkatan akan berbagai kebutuhan, baik itu kebutuhan dari segi 

sandang, pangan dan papan yang harus tercukupi. Dari banyaknya jumlah 

penduduk yang terus meningkat tentunya membutuhkan lahan sebagai tempat 
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tinggal, hal inilah yang meyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan, 

perubahan penggunaan lahan tidak hanya berubah menjadi tempat tinggal saja 

akan tetapi juga berubah fungsi menjadi bentuk penggunaan yang lainnya sesuai 

dengan kebutuhan.  Secara rinci jumlah  penduduk di Kecamatan Kembaran 

terlihat dalam Tabel 1.2 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Jumlah penduduk per desa di Kecamatan Kembaran tahun 2012 

No Nama Desa Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 Ledug 13.592 

2 Pliken 8.150 

3 Linggasari 5.607 

4 Dukuh waluh 9.922 

5 Kramat 2.875 

6 Kembaran 5.387 

7 Bojongsari 6.832 

8 Sambeng Kulon 1.855 

9 Karang Tengah 2.625 

10 Tambaksari Kidul 4.017 

11 Karangsari 3.491 

12 Purwodadi 1.676 

13 Bantarwuni  3.422 

14 Purbadana  3.108 

15 Sambeng wetan 1.300 

16 Karang soka 1.831 

Sumber: Kembaran dalam Angka (BPS Kec. Kembaran, 2013) 

 

Melihat fenomena yang terjadi di Desa Ledug, kondisi lahan terus 

mengalami perubahan penggunaannya ,makapenulis tertarik untuk melakukan  

penelitian di Desa tersebut, dengan judul “ Kajian Perubahan Jenis  Penggunaan 

Lahan di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2002 

dan 2012”. 
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B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkanuraian latar belakang yang telah di paparkan  di atas, dapat 

dirumuskan “bagaimanakah perubahan jenis penggunaan lahan pertanian ke non 

pertanian yang terjadi di Desa Ledug tahun 2002 dan 2012 ?”. 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian iniyaitu untuk mengetahui perubahan jenis 

penggunaan lahan  dari lahan pertanian ke non pertanian yang terjadi di Desa 

Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas tahun 2002 dan 2012. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Peneliti menambah wawasan mengenai perubahan jenis penggunaan 

lahan yang terjadi di daerah penelitan 

2. Bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai perubahan jenis 

penggunaan lahan yang terjadi pada daerah penelitian. 

3. Bagi Pemerintah, memberikan masukan kepada pemerintah sehingga hasilnya 

dapat diambil dalam penentuan kebijakan tata ruang 
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