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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Perubahan  Jenis Penggunaan Lahan 

Pada dasarnya, perubahan jenis penggunaan lahan merupakan alih fungsi 

suatu lahan yang secara umum menyangkut transformasi dalam hal pengalokasian 

sumber daya lahan yang ada dari satu penggunaan beralih ke penggunaan yang 

lainnya. Perhatian utama dari perubahan jenis penggunaan lahan itu sendiri 

terfokus pada proses alih fungsi lahan yang dulunya lahan pertanian ke non 

pertanian (Esti,2003). 

 

B. Lahan 

Lahan adalah bagian dari bentang alam di muka bumi ini yang  di dalamnya 

mencakup lingkungan fisik seperti kondisi iklim, topografi , kondisi hidrologi 

vegetasi yang ada termasuk di dalamnya dan semua itu saling berpengaruh 

sehingga suatu lahan akan lebih berpotensi. Dalam pengertian lebih lanjut lahan 

adalah yang termasuk yang sudah dilakukan pengolahan oleh manusia dengan 

kata lain telah di intervensi (Sastrohartono, 2011). 

(Juhadi, 2007), menyebutkan peranan lahan sangatlah penting, karena segala 

bentuk campur tangan manusia baik secara bertahap ataupun secara permanen 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tercermin dalam hal 

pemanfaatan lahan, sehingga banyak sekali tipe-tipe pemanfaatan lahan yang kita 

jumpai di muka bumi ini sebagai akibat dari intervensi manusia. Setiap wilayah 

tipe pemanfaatan lahannya pun berbeda disesuaikan dengan wilayahnya. 
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Lahan sebagai sebuah ruang yang berada di permukaan bumi yang memiliki 

sifat dan karakteristik tertentu yang tentunya berbeda-beda pada tiap wilayah, 

seperti kondisi iklim, batuan penyusunnya, jenis tanah, proses pembentukannya 

serta tumbuhan atau vegetasi  yang berada di atasnya serta campurtangan manusia 

terhadap lahan tersebut. Lahan juga meliputi hubungan timbal balik dari aspek-

aspek serta faktor-faktor yang jika dilihat dari sisi ekologi merupakan sebuah 

sumberdaya bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia 

(Mangunsukardjo, 1996). 

Lahan merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi kehidupan, karena 

semua aktivitas di muka bumi ini dilakukan di atas lahan. Beberapa definisi yang 

telah diuraikan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dinamakan 

dengan lahan adalah suatu ruang yang berada di permukaan bumi yang tidak 

terbatas, lahan ini terdiri dari lingkungan fisik seperti  kondisi iklim, relief, 

kondisi air atau hidrologi serta semua jenis vegetasi yang menutupi dan tumbuh 

pada lahan tersebut. Lahan ini dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya,  baik itu sebagai tempat untuk membangun permukiman, 

membangun jalan, membangun tempat-tempat wisata dan lain sebagainya yang 

semuanya dilakukan di atas lahan. 

 

C. Lahan Pertanian 

 Hanafie, (2010) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lahan 

pertanian adalah lahan yang dikuasai dan pernah diusahakan untuk kegiatan 

pertanian selama setahun yang lalu. Lahan pertanian tersebut mencakup lahan 
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sawah, ladang, tegal atau kebun, tambak, lahan perkebunan, hutan dan lahan 

untuk penggembalaan atau yang biasa disebut padang rumput. Lahan pertanian 

khususnya sawah dibedakan menjadi : 

1. Sawah irigasi 

2. Sawah tadah hujan 

3. Sawah lebak 

4. Sawah pasang surut 

5. Sawah rawa 

Adhitama, (2009) membedakan lahan pertanian menjadi dua yaitu 

pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit.Pertanian dalam arti luas 

meliputi pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, peternakan, 

perikanan.Pertanian dalam arti sempit merupakan usaha tani yang dikelola oleh 

petani dan keluarganya, umumnya lahan yang dikelola adalah lahan milik sendiri 

atau lahan sewa yang tidak terlalu luas dan ditanami berbagai macam tanaman 

pangan palawija dan hortikultura. 

 

D. Lahan Non Pertanian 

 Menurut BPS (Badan pusat Statistik) yang dimaksud dengan lahan non 

pertanian adalah semua lahan yang tidak difungsikan untuk kegiatan pertanian, 

perkebunan, kolam, tambak,danau, rawa dan lainnya. Pemanfaatan lahan ini tidak 

berorientasi pada kegiatan-kegiatan pertanian, akan tetapi pengolahan lahannya 

lebih mengarah bukan pada sektor pertanian seperti perumahan, pabrik ataupun 

industri penghasil barang dan jasa lainnya. 
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E.  Penggunaan Lahan 

(Siswanto, 2006) menjelaskan secara umum penggunaan lahan didasarkan 

pada kemampuan suatu lahan dan dimana suatu lahan tersebut berada, sehingga 

tidak jarang dalam satu lokasi yang sama akan tetapi penggunaan lahannya 

berbeda-beda. Hal ini tergantung dari kemampuan lahan tersebut.Perbedaan 

kemampuan tersebut dapat dilihat pada perbedaan sfat-sifat yang ada pada suatu 

lahan yang bisa jadi penghambat pada penggunanya seperti perbedaan tekstur 

tanah, perbedaan kemampuan suatu lahan dalam menyerap air, kemiringan lereng 

yang dapat menyebabkan terjadi erosi pada suatu lahan. 

(Sartohadi, dkk, 2012)  mengartikan bahwa penggunaan lahan merupakan 

segala bentuk dari intervensi atau campur tangan yang di lakukan oleh manusia 

terhadap suatu lahan, adanya campur tangan manusia terhadap suatu lahan 

dikarenakan adanya motif untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berupa 

kebutuhan moril dan spirituil.  Pada dasarnya suatu lahan dapat di kelompokkan 

menjadi dua, yaitu penggunaan lahan yang digunakan untuk pertanian dan 

penggunaan lahan untuk kegiatan non pertanian, sehingga akan memudahkan 

dalam membedakannya. 

(Fithriah, 2011)  menjelaskan  beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap 

penggunaan lahan. Faktor- faktor tersebut ialah perilaku manusia, karakteristirk 

daripada lahan itu sendiri, teknologi serta modal sebagai pendukung dalam 

penggunaan lahan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta disamping itu 

berpengaruh pula adanya faktor  budaya dari masyarakat sekitar dan juga 

penerapan kebijakan pemerintah.Seringkali lahan kini digunakan untuk memenuhi 

kepuasan hidup seseorang sehingga menyebabkan faktor permintaan dan 

ketersediaaan lahan mempengaruhi penggunaan suatu lahan. 
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Sementara itu, (Jamulya dan Sunarto, 1996) mengemukakan pendapatnya 

bahwa penggunaan lahan didasarkan atas ketersediaan air serta komoditas yang di 

usahakan, dimanfaatkan atau segala sesuatu yang berada pada lahan tersebut, 

sehingga seringkali kita mengenal berbagai macam bentuk penggunaan lahan 

seperti halnya tegalan, sawah, kebun, padang rumput, padang ilalang, berbagai 

jenis hutan dan lain lain. Semua itu merupakan bentuk usaha manusia yang 

dilakukan di atas lahan. 

 

1. Penggunaan Lahan di Pedesaan 

Jayadinata (1999) membagi penggunaan lahan di daerah pedesaan kedalam 

dua bentuk, yakni bentuk penggunaan lahan untuk kehidupan yang sifatnya sosial 

dan bentuk penggunaan lahan untuk kehidupan yang sifatnya ekonomi. Secara 

lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 

a. Kehidupan sosial 

Bentuk penggunaan lahan yang hasilnya dapat dirasakan banyak orang 

seperti untuk beribadah, bersekolah, ber rekreasi ataupun untuk kegiatan lain yang 

pada umumnya masyarakat dalam desa tersebut dapat ikut menggunakannya. 

b. Kehidupan ekonomi 

Bentuk dari penggunaan lahan ini adalah lebih ditekankan pada kegiatan 

ekonomi, yaitu kegiatan yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan 

secara material. Penggunaan lahan di perdesaan yang pada akhirnya 

mendatangkan keuntungan adalah seperti halnya untuk pertanian, berternak, 

berkebun dan lain sebagainya. 
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Pada dasarnya wilayah pedesaan dikenal sebagai wilayah pertanian atau 

agraris karena memang lahan yang digunakan untuk pertanian biasanya lebih luas 

dibandingkan dengan lahan yang digunakan untuk non pertanian. 

 

2. Penggunaan Lahan di Perkotaan 

I Made Sandy (1982) sebagaiman terdapat dalam Sutikno dan Hardoyo 

(1996) membagi penggunaan lahan di perkotaan kedalam lima kelompok, yaitu : 

(1) Lahan permukiman, yang meliputi permukiman dan juga termasuk 

pekarangannya; (2) Lahan Jasa, kelompok ini meliputi kantor-kantor 

pemerintahan, sekolahan, rumah sakit serta tempat ibadah ; (3) Lahan Perusahaan, 

dimana meliputi pasar, toko dan tempat- tempat hiburan; (4) Lahan pertanian, 

yang meliputi sawah, kebun campuran serta tegalan; (5) Lain-lain, yakni meliputi 

lapangan dan tempat Pemakaman. 

Menurut Jayadinata (1999), bahwa pada umumnya mata pencaharian 

masyarakat di perkotaan bukanlah pada sektor pertanian, akan tetapi lebih 

cenderung pada sektor non pertanian. Penggunaan lahan di perkotaaan dalam 

bidang non pertanian itu sendiri seperti halnya : 

a. Industri 

Lahan yang digunakan untuk kegiatan perindustrian adalah meliputi lahan 

yang digunakan untuk tempat kerja, baik itu berupa pabrik, tempat penyimpanan 

barang atau gudang, serta hunian ataupun penginapan bagi para karyawannya. 
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b. Jasa 

Banyak lahan yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti halnya 

kegiatan lalu lintas yang meliputi jalan, rel, terminal, stasiun dan lain sebagainya. 

Adapula lahan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan seperti toko, 

warung,pasar, serta banyak pula lahan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, 

kesehatan, serta di gunakan sebagai tempat pemerintahan. 

 

F. Perubahan Penggunaan Lahan 

Seiring dengan perkembangan zaman, dengan terus meningkatnya kegiatan 

pembangunan maka tidaklah mustahil bahwa suatu lahan akan terus mengalami 

perubahan dalam hal penggunaannya. Disadari atau tidak, terjadinya perubahan 

penggunaan lahan akan terjadi secara berangsur dari waktu ke waktu. Adanya 

perubahan dalam penggunaan lahan secara umum di pengaruhi oleh adanya dua 

hal, yaitu yang pertama mengenai kebutuhan penduduk yang semakin hari 

semakin meningkat sehingga kebutuhannya harus terpenuhi, dan yang kedua yaitu 

seiring berkembangnya zaman maka tuntutan akan mutu hidup harus lebih 

ditingkatkan (Siswanto, 2006). 

Adanya teknologi yang berkembang pesat ternyata berpengaruh terhadap 

penggunaan lahan pada suatu daerah, hal ini sesuai dengan yang di kemukakan 

oleh Grubler (1998) yang terdapat dalam Siswanto (2006) yang mengatakan 

bahwasanya terdapat tiga hal suatu teknologi mempengaruhi pola penggunaan 

lahan, yaitu: 
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1. Adanya teknologi telah berdampak pada bidang pertanian, hal ini dapat dilihat 

dari meningkatnya produktivitas suatu lahan pertanian dan juga tenaga kerja 

yang di gunakan lebih produktif. 

2. Adanya perubahan teknologi transportasi berdampak pada efisiensi dalam hal 

tenaga kerja yang di gunakan, sehingga hal ini berdampak pada daerah 

perkotaan akan mengalami peningkatan urbanisasi. 

3. Teknologi yang terus berkembang khususnya teknologi transportasi akan 

menyebabkan suatu daerah yang dahulunya terpencil akan mengalami 

perkembangan dengan aksesibilitas yang tinggi. 

Suatu wilayah dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan penggunaan 

lahan, sebenarnya perubahan penggunaan lahan merupakan lahan yang mengalami 

perubahan fungsi, misalnya saja yang dahulunya lahan pertanian telah beralih 

fungsi menjadi lahan non pertanian dan begitu juga sebaliknya. Secara garis besar 

dapat di artikan bahwasanya perubahan penggunaan lahan merupakan upaya 

merubah sumber daya lahan dari suatu bentuk penggunaan lahan ke bentuk 

penggunaan yang lainnya yang dirasa lebih potensial dan menguntungkan 

(Mustopa, 2011). 

Esti dan Suwarno (2003), menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat dua 

faktor yang dianggap berpengaruh dalam konversi lahan pertanian ke non 

pertanian, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ini pada dasarnya 

merupakan dinamika pertumbuhan kota, serta adanya tekanan penduduk serta 

ekonomi yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Faktor internal yang 

berpengaruh terhadap alih fungsi lahan itu sendiri berupa kondisi sosial ekonomi 
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masyarakat sekitar yang mendorong seorang pemiliki lahan untuk melepaskan 

kepemilikan tanah ataupun penggunaan lahannya sehingga akan berpotensi suatu 

lahan tersebut beralih fungsinya. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Sebelum peneliti melakukan penelitian, sebelumnya telah banyak peneliti 

yang melakukan penelitian dengan topik penelitian yang hampir sama, sehingga 

peneliti dapat menjadikan penelitian terdahulu sebagai panduan dalam penelitian 

Sutomo (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “kajian  tentang  

transformasi  fisiko - spasial kawasan  urban fringe  kota purwokerto 

(Studi kasus transformasi fisiko-spasial kawasan sekitar kampus UMP) “, tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar transformasi fisiko-

spasial kawasan sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto serta 

faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap terjadinya transformasi fisik-

spasial yang terjadi. 

Metode yang di gunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan 

menggunakan metode analisa dari data sekunder yakni monografi dari desa 

tentang kepemilikan lahan tahun 2000, 2005, dan 2009. Di samping itu juga 

membandingkan transformasi spasial dengan cara observasi pada tahun 2009. 

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan di peroleh bahwa terjadi perubahan 

penggunaan lahan yakni lahan yang dahulunya sebagai lahan pertanian dari tahun 

ke tahun berangsur-angsur menyempit berubah menjadi lahan non pertanian, serta 

faktor yang dominan yang menyebabkan perubahan terjadi dengan cepat adalah 

dipengaruhi keberadaan Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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Eko Baron Wahyudi (2006), telah melakukan penelitian yang berjudul “ 

Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Sokaraja Kabupaten 

Banyumas Tahun 1994 dan 2004”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui persebaran penggunaan lahan di Kecamatan Sokaraja Tahun 1994 – 

2004 serta faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan penggunaan 

lahan pada daerah tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data sekunder, 

yaitu data statistik penggunaan lahan tahun 1994 dan data statistik penggunaan 

lahan tahun 2004. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh suatu hasil bahwa 

terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sokaraja  yaitu dari 

penggunaan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terdapat faktor 

yang paling berpengaruh terhadap terjadinya perubahan tersebut yaitu 

pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, luas wilayah, kepadatan penduduk, 

fasilitas sosial,ekonomi serta aksesibilitas wilayah yang terus berkembang. 

Perbandingan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian peneliti dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajian Perubahan Jenis...,  Maulud Sultoni, FKIP UMP, 2014



16 
 

 
 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

Peneliti Sutomo dan Mustolikh 

(2010) 

Eko Baron Wahyudi 

(2006) 

Maulud Sultoni 

(2014) 

Judul Kajian Tentang 

Transformasi Fisiko 

Spasial 

kawasanUrbanfringe 

KotaPurwokerto (Studi 

Kasus Transformasi Fisiko 

SpasialKawasan Sekitar 

KampusUMP) 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan di 

Kecamatan Sokaraja Kab 

Banyumas Tahun 1994 

dan 2004 

Kajian  Perubahan 

Jenis Penggunaan 

Lahan  Pertanian ke 

Non Pertanian Di 

Desa Ledug 

Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas 

Tahun 2002 dan 2012 

Tujuan mengetahui seberapa besar 

transformasi fisiko-spasial 

kawasan sekitar Kampus 

Universitas 

Muhammadiyah 

Purwokerto serta faktor 

apakah yang paling 

berpengaruh terhadap 

terjadinya transformasi 

fisik-spasial yang terjadi. 

mengetahui persebaran 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Sokaraja 

Tahun 1994 – 2004 serta 

faktor apa saja yang 

mempengaruhi terjadinya 

perubahan penggunaan 

lahan pada daerah 

tersebut. 

mengetahui perubahan 

jenis penggunaan 

lahan di Desa Ledug 

Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas 

tahun 2002 dan 2012. 

Data Data Sekunder Data sekunder Data primer dan data 

sekunder 

Metode analisa dari data sekunder 

yakni monografi dari desa 

tentang kepemilikan lahan 

tahun 2000, 2005, dan 

2009. Di samping itu juga 

membandingkan 

transformasi spasial 

dengan cara observasi 

pada tahun 2009. 

Analisa dari data 

sekunder, yaitu berupa 

data statistic penggunaan 

lahan tahun 1994, dan 

data statistic penggunaan 

lahan tahun 2004 

Survei lapangan. 

Analisa data sekunder 

yakni data 

penggunaan lahan 

tahun 2002 dan 2012 

Hasil terjadi perubahan 

penggunaan lahan yakni 

lahan yang dahulunya 

sebagai lahan pertanian 

dari tahun ke tahun 

berangsur-angsur 

menyempit berubah 

menjadi lahan non 

pertanian., serta faktor 

yang dominan yang 

menyebabkan perubahan 

terjadi dengan cepat adalah 

dipengaruhi keberadaan 

Kampus Universitas 

Muhammadiyah 

Purwokerto.  

 

terjadinya perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Sokaraja  

yaitu dari penggunaan 

lahan pertanian menjadi 

lahan non pertanian serta 

terdapat faktor yang 

paling berpengaruh 

terhadap terjadinya 

perubahan tersebut yaitu 

pertumbuhan penduduk 

yang terus meningkat, 

luas wilayah, kepadatan 

penduduk, fasilitas 

sosial,ekonomi serta 

aksesibilitas wilayah yang 

terus berkembang 

Terjadi perubahan 

jenis penggunaan 

lahan dari lahan 

pertanian ke lahan non 

pertanian pada tahun 

2002 dan 2012. 

Perubahan lahan 

pertanian menjadi non 

pertanian itu  meliputi 

penggunaan lahan 

untuk permukiman, 

lahan perusahaan, 

lahan jasa, lahan 

permukiman menyatu 

dengan  lahan 

perusahaan 

Sumber : Sutomo dan Mustolikh,2010, Eko Baron Wahyudi, 2006. 
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H. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir ini merupakan tahapan- tahapan berpikir selama 

melakukan penelitian, baik itu mulai dari merumuskan masalah, tujuan sampai 

dengan hasil akhir dari sebuah penelitian yang dilakukan, sehingga apa yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian dapat di temukan jawabannya. Kerangka 

pikir peneliti tertuang dalam gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

I. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang ada dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut :  perubahan jenis penggunaan  lahan yang terjadi di 

Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas tahun 2002 dan 2012 

bervariatif. 

Lahan 

Penggunaan Lahan 

Peta Penggunaan Lahan 

Tahun 2002 

Peta Penggunaan Lahan 

Tahun 2012 

Perubahan Jenis Penggunaan Lahan 

Tahun 2002 dan 2012 
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