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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab penutup ini akan membahas kesimpulan dan rekomendasi mengenai layanan 

proyek akhir ini yang berjudul Analisis Proyeksi Perubahan Penggunaan Lahan 

Permukiman di Kabupaten Purworejo. 

5.1 Kesimpulan 

Penyusunan proyek akhir ini telah dilakukan tahapan-tahapan mulai dari pengumpulan 

data hingga analisis yang dilakukan untuk melihat proyeksi perubahan penggunaan lahan 

permukiman di Kabupaten Purworejo. Adapun kesimpulan yang didapatkan adalah 

sebagai berikut : 

1. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2013 sebesar 705.483 jiwa, tahun 

2014 sebesar 708.038 jiwa, 2015 sebesar 710.435 jiwa, 2016 sebesar 712.686 jiwa. 

Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 714.574 jiwa.  

2. Berdasarkan analisis yang ada, proyeksi penduduk menggunakan metode linear 

karena R2 nya paling mendekati angka 1 atau sangat akurat. Hasil proyeksi ini 

mengalami pertambahan jumlah ditiap tahun. 

3. Luas permukiman di Kabupaten Purworejo sebesar 22.449 Ha. Proyeksi luas lahan 

permukiman 20 tahun ke depan mengalami pertambahan  

4. Kabupaten Purworejo memiliki 7 kelas kemampuan lahan. Kelas I memiliki luas 

sebesar 335 Ha, kelas II sebesar 335 Ha, kelas III sebesar 49.159 Ha, kelas IV 

sebesar 12.351 Ha, kelas V sebesar 18.228 Ha, kelas VI sebesar 16.511 Ha, kelas VII 

sebesar 7.105 Ha, dan kelas VIII sebesar 5.504 Ha. Kelas II merupakan kelas tertinggi 

,sedangkan kelas I merupakan kelas terendah. Kelas I dan II diperuntukan untuk 

pertanian.  

5. Setelah dilakukan analisis kemampuan lahan, maka tahap selanjutnya adalah 

evaluasi kesesuaian lahan. Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan untuk mengevaluasi 

penggunaan lahan eksisting dengan penggunaan lahan yang optimal. Evaluasi 

kesesuaian lahan berguna untuk revisi dan evaluasi alokasi pemanfaatan ruang atau 

lahan saat ini. Berdasarkan analisis diketahui bahwa mayoritas kesesuaian lahan di 

Kabupaten Purworejo telah sesuai. Luas lahan yang sudah sesuai yaitu sebesar 

82.848 Ha. Sedangkan luas yang tidak sesuai hanya sebesar 25.190 Ha. Perbedaan 
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tersebut sangat jauh, karena kesesuaian lahan yang tidak sesuai disebabkan oleh 

permukiman.  

5.2 Rekomendasi 

Hasil dari analisis laporan proyeksi akhir Analisis Proyeksi Perubahan Penggunaan Lahan 

Permukiman di Kabupaten Purworejo memiliki beberapa rekomendasi yaitu : 

1. Pemerintah Kabupaten Purworejo harus membuat regulasi yang baik dan 

transparan terhadap proses perubahan penggunaan lahan yang akan terjadi 

nantinya. Hal ini dapat membantu dalam pengawasan perubahan lahan di 

Kabupaten Purworejo agar sesuai dengan tujuan pemerintahan. Selain itu berguna 

untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak rusak karena ulah penduduk 

sekitar.  

2. Dokumen perencanaan daerah seperti RTRW dan RPJMD harus memperhatikan 

kelestarian lingkungan sekitar agar kelestariannya bertahan lama.  

3. Perubahan lahan yang berdampak lingkungan harus dicegah salah satunya 

dengan pembuatan peraturan daerah agar mengontrol peralihan fungsi lahan 

4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan. Dan memberikan penjelasan tentang dampak dari perubahan lahan 

yang tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya, misalnya untuk lahan permukiman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


