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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Jumlah penduduk Kabupaten  Sukoharjo tahun 2005 tercatat sebanyak 

821.213 jiwa yang terdiri dari 405.831 laki-laki (49,4%) dan 415.382 perempuan 

(50,6%). Kecamatan Grogol memiliki persebaran penduduk paling tinggi di 

Kabupaten Sukoharjo yaitu 11,9%, Kecamatan Kartasura sebesar 10,7% 

sedangkan yang terkecil adalah  Kecamatan Gatak 5,7%. Kepadatan penduduk 

dalam kurun waktu sepuluh tahun (1995 – 2005) mengalami kenaikan seiring  

dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2005 kepadatan penduduk di 

Kecamatan Grogol tercatat sebesar 3.288 jiwa setiap Km
2 
(Kecamatan Grogol 

dalam angka, 2005). 

Pertumbuhan penduduk yang pesat akan berpengaruh terhadap 

peningkatan kebutuhan masyarakat. Diantara kebutuhan tersebut adalah 

kebutuhan akan fasilitas kehidupan, adapun fasilitas-fasilitas tersebut antara lain: 

pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, perumahan, tempat rekreasi, sarana 

kesehatan, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tersebut dilakukan 

pembangunan, dalam melakukan pembangunan terutama yang bersifat fisik tentu 

saja akan memerlukan wadah atau ruang (lahan) sebagai tempat melakukan 

pembangunan, sedangkan jumlah luas lahan yang tersedia terbatas. 

Pembangunan merupakan usaha pemerintah dan segenap lapisan 

masyarakat yang ditujukan guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa 

dan negara. Pembangunan menghasilkan manfaat di segala bidang kehidupan 

terutama di bidang perekonomian. Disamping membuahkan manfaat, 

pembangunan akan menyebabkan perubahan terhadap lingkungan dan 

sumberdaya alam. Karena pada  hakikatnya pembangunan adalah merupakan 

perombakan atau perubahan ke arah yang di cita-citakan. (Husein, 1992: 27). 

Semakin pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia 

mengakibatkan lahan bagi penduduk semakin sempit yang mengakibatkan 
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berkurangnya lahan potensial. Padahal permintaan lahan untuk berbagai 

kebutuhan dari waktu ke waktu terus meningkat.  

Kota terbentuk dalam waktu bertahun-tahun melalui kerja keras semua 

orang digerakkan oleh keinginan-keingicnan mereka, kesempatan mereka dan 

evolusi kondisi yang berubah, maka kota selalu berada dalam keadan yang selalu 

berubah (Gallion dan Eisner, 1994: 210). Jumlah kota terus bertambah dari waktu 

kewaktu, begitupula dengan jumlah  penduduknya. Perkembangan jumlah 

penduduk ini diakibatkan oleh tingginya angka kelahiran serta adanya mobilitas 

penduduk. Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua yaitu mobilitas permanen atau 

migrasi dan mobilitas non permanen atau sirkulasi. Mobilitas permanen atau 

migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain 

dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Mobilitas non permanen adalah 

gerakan penduduk dari suatu daerah ke da\erah yang lain dengan tidak ada niatan 

untuk menetap di daerah tujuan. (Sudarsono, 2000 : 43).  Mobilitas non permanen 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk, sebab penduduk yang 

melakukan mobilitas ini tidak menetap di suatu tempat tujuan. Sebaliknya 

mobilitas permanen akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk, sebab 

penduduk akan menetap di tempat tujuan.  

Kota Surakarta adalah salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah 

dengan luas 44.040 km
2 
dan jumlah penduduk pada tahun 2004 sebesar 572.345 

jiwa. Seiring dengan pembangunan Kota Surakarta dan dalam rangka 

pembangunan ekonomi, pihak pemerintah kota Surakarta membuat kebijakan 

dengan membuka lebar-lebar masuknya investor-investor untuk ikut berpartisipasi 

dalam pembangunan Kota Surakarta. Berdasarkan data dari BAPEDA Kota 

Surakarta, jumlah investasi dari tahun ke tahun selama periode 2002- 2004 

cenderung meningkat, dengan rata-rata kenaikan 24,05 persen. Berturut-turut 

besarnya Rp 163,8 milyar, Rp 168,4 milyar, Rp 241,5 milyar, Rp 279,9 milyar 

dan Rp 375,4 milyar, demikian pula nilai investasi perdagangan naik rata-rata 

43,92 persen. Berturut-turut besarnya selama periode 2002-2004 besarnya adalah 

Rp 149,92 milyar, Rp 185,4 milyar, Rp 340,2 milyar dan Rp 612,4 milyar 

(Kompas 17 Febbruari 2004 dalam Gunawan). Pesatnya Perkembangan Kota 
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Surakarta khususnya di bidang ekonomi tersebut menjadikan Kota Surakarta 

sebagai tujuan dalam mencari pekerjaan, kebanyakan pencari kerja tersebut 

berasal dari luar kota. Lambat laun pertumbuhan penduduk akan berkembang 

dengan pesat, hal ini mengakibatkan kebutuhan lahan di Kota Surakarta 

meningkat. Terbatasnya lahan potensial untuk pembangunan perumahan dan 

sarana umum mengakibatkan pembangunan meluas ke daerah pinggiran, salah 

satunya adalah Kecamatan Grogol.  

Secara administratif Kecamatan Grogol terletak di  Kabupaten Sukoharjo 

dan berbatasan dengan  Kota Surakarta di bagian utara. Kecamatan Grogol 

terletak di jalur utama yaitu jalan raya yang menghubungkan daerah antara 

Surakarta – Wonogiri. Letak yang strategis tersebut menyebabkan Kecamatan 

Grogol mengalami perubahan penggunaan lahan lebih cepat. Sesuai dengan 

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, Kecamatan 

Grogol merupakan pusat pelayanan dan pengembangan  SWP II dengan prioritas 

pembangunan ditekankan pada Pusat Pemerintahan Tingkat Kecamatan, 

perdagangan, pelayanan sosial ekonomi dan jasa, pusat industri, pariwisata.  

Pesatnya pembangunan yang terjadi juga di pengaruhi oleh faktor 

eksternal dari Kecamatan Grogol, yaitu terjadinya perembesan pembangunan dari 

kota Surakarta yang pesat. Daerah yang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi 

dan pembangunan yang pesat mayoritas berada di bagian utara Kecamatan 

Grogol, hal ini disebabkan letaknya yang strategis berbatasan dengan Kota 

Suakarta. Dalam RUTRK Kawasan Solo Baru daerah tersebut masuk dalam Sub 

Kawasan Utara yang merupakan konsentrasi kegiatan-kegiatan utama berbagai 

sektor perkotaan seperti perdagangan, jasa, industri, pemerintahan, pendidikan 

dan kesehatan dengan jangkauan pelayanann lokal dan regional. Daerah yang 

masuk dalam Sub Kawasan Utara adalah Desa Banaran, Desa Cemani, Desa 

Sanggrahan, Desa Kwarasan, Desa Grogol, Desa Gedangan, Desa Madegondo, 

Desa Manag. Banyak sekali ruko dan rukan, serta perumahan yang berdiri 

terbangun dan tersebar di sepanjang jalan arteri Solo Baru, dengan berbagai 

macam tipe dan desain yang begitu mengacu pada desain modern yang saling 

bermunculan, sehingga Kecamatan Grogol nampak berkembang dengan begitu 
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cepatnya. Berdasarkan posisi strategis Kecamatan Grogol di dalam Kabupaten 

Sukoharjo adalah puast pelayanan yang mandiri bagi Kecamatan Grogol itu 

sendiri, sehingga Kecamatan Grogol seakan merupakan pusat tunggal bagi 

pembangunan daerah di sekitarnya. 

Penggunaan lahan di kota dari waktu ke waktu akan semakin kompleks 

sejalan dengan semakin tinggi dan padatnya kegiatan di dalam kota, pertumbuhan   

penduduk, permukiman, pembangunan sarana umum dan jenis penggunaan lahan 

yang lain. Oleh karena itu,  penggunaan lahan di kota akan semakin banyak dan 

cepat atau lambat akan merambat ke lahan daerah pinggiran. Dengan adanya 

perkembangan fisik kota yang meluas akan mengakibatkan terdesaknya lahan 

pertanian yang berada di pinggiran kota. Adanya pembangunan perumahan dan  

prasarana pelayanan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya penyusutan lahan 

pertanian,  yaitu perubahan lahan sawah menjadi lahan non pertanian seperti lahan 

perumahan, lahan jasa, lahan industri, dan lahan untuk fasilitas sosial ekonomi. 

Penggunaan lahan di Kecamatan Grogol adalah penggunaan lahan untuk 

persawahan, permukiman atau perumahan, perdagangan atau perkotaan dan lahan 

untuk industri. Lahan yang semula didominasi oleh persawahan, setelah sepuluh 

tahun berubah menjadi lahan yang cenderung bersifat kekotaan. Perubahan 

penggunaan lahan yang menonjol adalah adanya pembangunan perumahan Solo 

Baru yang dimulai tahun 1987 di Desa Madegondo. Berdasarkan perhitungan data 

penggunaan lahan, Kecamatan Grogol selama kurun waktu sepuluh tahun telah 

mengalami perubahan penggunaan lahan prtanian yaitu sawah satu kali panen 

padi dan satu kali panen palawija dalam setahun berkurang seluas 97,5251 hektar, 

serta sawah dua kali panen padi dalam setahun berkurang seluas 70,9703 hektar, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 20. Khusus untuk perkotaan 

peningkatan permukiman tercermin pada perluasan kenampakan perkotaan di 

daerah pinggiran. 

Kecamatan Grogol akan terus berkembang sehingga menyebakan 

besarnya arus migrasi masuk ke Kecamatan Grogol tercatat pada tahun 2005 

jumlah migrasi masuk sebanyak 2.257 jiwa (Kecamatan Grogol Dalam Angka 

2005). Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kecamatan Grogol sebesar 98.645 jiwa, 
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dengan kepadatan penduduk 3.288 jiwa/Ha (Kecamatan Grogol dalam angka 

2005). Saat ini banyak terlihat gejala-gejala terjadinya perubahan penggunaan 

lahan pertanian, ini ditunjukkan banyaknya pembangunan sarana pelayanan umum 

dan perkantoran yang relatif sudah tersebar merata serta pembangunan industri 

telah berkembang pesat. Pembangunan yang dilakukan banyak menyita lahan 

pertanian yang sekarang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian.  

Berdasarkan latarbelakang permaslahan di atas maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian dengan judul : “STUDI PENGARUH PERTUMBUHAN 

PENDUDUK TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN 

PERTANIAN DI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 1995 – 2005”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut :  

1. Jumlah penduduk di Kecanatan Grogol dari tahun ke tahun terus 

bertambah seiring dengan tingginya arus migrasi masuk ke Kecamatan 

Grogol. 

2. Lahan pertanian di Kecamatan Grogol terus berkurang karena adanya 

perubahan penggunaan lahan. 

3. Pertumbuhan penduduk merupakan salahsatu faktor penyebab terjadinya 

perubahan penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Grogol. 

 

 

C. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah-

masalah sebagai berikut:  

1. Seberapa besar pertumbuhan penduduk di Kecamatan Grogol tahun 1995 – 

2005? 
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2. Bagaimana perubahan penggunaan lahan pertanian yang terjadi di 

Kecamatan Grogol antara tahun 1995 – 2005? 

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perubahan 

penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Grogol tahun 1995 – 2005? 

 

 

D. Tujuan penelitian 

 

Sesuai dengan uraian dalam perumusan masalah tersebut diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pertumbuhan penduduk di Kecamatan Grogol tahun 1995 – 

2005.   

2. Mengetahui perubahan penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Grogol 

antara tahun 1995 – 2005.  

3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perubahan 

penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Grogol tahun 1995 – 2005. 

 

 

E. Manfaat penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang studi Geografi 

khususnya dalam kajian pertumbuhan penduduk dan perubahan 

penggunaan lahan pertanian 

b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada penelitian-penelitian yang  

akan datang apabila akan mengadakan peneltian yang serupa maupun yang 

akan melanjutkan penelitian ini. 
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1. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi kepada semua pihak yang memerlukan terutama 

pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo tentang perubahan penggunaan 

lahan, khususnya perubahan dari sektor pertanian ke non pertanian di 

Kecamatan Grogol. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengajaran Geografi di 

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah 

Menengah Pertana (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs). Untuk lebih jelasnya 

dapat diliht dalam implikasi. 
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