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ABSTRAK 

 

Kegiatan industri semen di Pegunungan Kendeng Utara terus melakukan eksploitasi lahan, 
dimana hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang menyebabkan konflik sosial bagi 
masyarakat sekitar. Perluasan kawasan tambang dari kegiatan industri semen tersebut berdampak 
pula dengan lahan pertanian dan hutan yang ada di Pegunungan Kendeng tersebut. Penelitian ini 
dilakukan guna mengetahui perubahan penutup lahan yang berbasis dengan data satelit 
penginderaan jauh yaitu berupa Citra Satelit Landsat. Penelitian ini mengkaji perubahan penutup 
lahan yang ada di Pegunungan Kendeng Utara pada tahun 1997, 2007, dan 2017. Pemanfaatan 
Citra Landsat 5, 7, dan 8 adalah citra yang digunakan untuk melihat perubahan penutup lahan yang 
terjadi secara temporal dengan metode klasifikasi terbimbing. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 
7 jenis pentup lahan, yaitu hutan, kebun campuran, lahan terbuka, perairan, permukiman, sawah, 
dan tambang. Perubahan penutup lahan yang terjadi pada jenis penutup lahan hutan terus 
mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang menyebabkan 
berkembangnya kawasan permukiman dan ekploitasi lahan guna pemenuhan bahan produksi untuk 
kegiatan industri semen di kawasan tambang. Perubahan penutup lahan ini dapat menyebabkan 
dampak-dampak perubahan lainnya baik itu perubahan sosial maupun lingkungan yang dapat dikaji 
lebih lanjut pada wilayah studi. 
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