
BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Menurut  Bintarto  (1977),  Geografi  adalah  ilmu  yang  mempelajari 

persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang keruangan, 

lingkungan dan kompleks wilayah. Obyek kajian geografi yaitu obyek material 

dan  obyek  formal.  Obyek  material  memiliki  kaitan  dengan  beberapa  aspek 

kehidupan  manusia,  lingkungan,  dan  aspek  pembangunan  sedangkan  obyek 

formal adalah cara memandang dan cara berfikir terhadap obyek material tersebut 

dari  segi  keruangan  yang  meliputi  pola,  sistem  dan  proses  bagi  keberhasilan 

pembangunan.

Ruang dapat diartikan sebagai wujud fisik lingkungan yang mempunyai 

dimensi  geografis,  terdiri  dari  daratan,  lautan  dan  udara  serta  segala  isi 

sumberdaya yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia 

dan  makhluk  hidup  lainnya  hidup  dan  melakukan  kegiatan  serta  memelihara 

kelangsungan hidupnya (Martopo,1994 dalam Jayadinata, 1999).  

Manusia  terus  berkembang  baik  populasi  maupun  aktifitasnya. 

Perkembangan ini pada gilirannya dapat mengancam daya dukung lahan. Hal ini 

dikarenakan bahwa luas tanah merupakan faktor yang bersifat  statis sedangkan 

jumlah penduduk selalu berkembang meskipun usaha-usaha untuk menentukan 

laju pertambahannya dapat dikatakan cukup berhasil.

Pertumbuhan penduduk di perkotaan yang sangat cepat karena dorongan 

pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi juga akan meningkatkan beragam 

aktifitas  dan  kebutuhan.  Pertambahan  penduduk  akan  berpengaruh  terhadap 

meningkatnya  kebutuhan  pangan,  pemukiman,  infrastruktur  dan  fasilitas 

pelayanan umum lainnya. Meningkatnya berbagai kebutuhan baru tersebut sering 

terbentur oleh terbatasnya ketersediaan lahan kosong di perkotaan. Terbatasnya 

lahan  kosong  di  perkotaan  pada  akhirnya  akan  mendorong  pengalihan  lahan 
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pertanian  menjadi  lahan  non  pertanian  di  daerah  pinggiran  kota  atau  daerah-

daerah hinterland dari kota tersebut. 

Pertumbuhan  kota  mempunyai  ekspresi  yang  bervariasi.  Ekspresi 

keruangan ini  sebagian terjadi  melalui  proses-proses  tertentu yang  dipengaruhi 

faktor-faktor fisik dan non fisik. Faktor fisik berkaitan dengan keadaan topografi, 

struktur  gelogi,  geomorfologi,  perairan dan tanah.  Faktor  non fisik  antara  lain 

kegiatan penduduk, urbanisasi, peningkatan kebutuhan akan ruang, peningkatan 

jumlah penduduk, perencanaan tata ruang, perencanaan tata kota dan peraturan-

peraturan pemerintah tentang bangunan dan lain sebagainya (Yunus, 2000).

Kota Kudus apabila dilihat dari tingkat aksesibilitasnya merupakan kota 

yang  sangat  strategis  karena  dilintasi  jalan  lintas  Pantai  Utara  Jawa  yang 

menghubungkan  Kota  Surabaya dengan Kota  Semarang ataupun  Kota  Jakarta. 

Kondisi tersebut menyebabkan Kota Kudus memiliki pengembangan jalan lingkar 

yang  dapat  menghubungkan  antara  Kota  Surabaya,  Kota  Semarang  dan 

sekitarnya. Jalan lingkar tersebut dibangun melintasi beberapa desa antara lain : 

Desa  Ngembalrejo,  Jepang,  Gulang,  Tanjungkarang,  Jatiwetan,  Pasuruan, 

Kaliungu, Mijen, Klumpit, Pajang, Bacin dan Karangbener.

Kota  Kudus  mempunyai  peranan  sebagai  pusat  kegiatan  aktifitas 

pemerintahan,  perdagangan,  pendidikan,  budaya,  rekreasi.  Keadaan  tersebut 

menyebabkan  semakin  berkembangnya  Kota  Kudus  yang  salah  satu  cirinya 

adalah  mulai  bermunculannya  gedung-gedung  bertingkat  yang  merupakan  ciri 

khas kota moderen. Perkembangan tersebut di ikuti pula oleh pertambahan jumlah 

penduduk yang ada. Bertambahnya penghuni kota yang diakibatkan arus migrasi 

penduduk dari daerah-daerah sekitarnya mengakibatkan bertambahnya kebutuhan 

lahan di dalam kota seperti untuk permukiman, area perdagangan dan sebagainya 

yang menyebabkan semakin berkurangnya lahan kosong di dalam kota. Di kota-

kota metropolitan yang sudah maju keadaan tersebut  sedikit  bisa diatasi  sebab 

dengan  adanya  teknologi  serta  kapital  yang  besar,  kota  tersebut  tidak  hanya 

meluas  sercara  mendatar  tetepi  juga  secara  vertikal.  Akan  tetapi  untuk  Kota 

Kudus,  keadaan tersebut relatif  belum bisa dilaksanakan.  Kota Kudus terpaksa 

harus diperluas atau meluas secara alami dan bertahap menjauhi pusat kota. 
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Dalam  proses  pengembangan  Kota  Kudus,  ada  beberapa  hal  yang 

merupakan masalah secara khusus yang akan dihadapi, yaitu :

1. Ruang relatif tidak bertambah luas.

2. Terbawa  oleh  karakteristik  ruang,  berbagai  posisi  ruang  mempunyai 

keuntungan komperatif yang berbeda dimana tidak semua ruang mempunyai 

daya guna yang sama untuk berbagai bentuk dan intensitas penggunaan.

Dalam konteks yang sama, persoalan keruangan terpenting bagi kawasan 

perkotaan ialah bagaimana pengaturan penggunaan ruang kota sehingga tercapai 

keseimbangan antara :

1. Tingkat produktivitas per satuan luas ruang yang tinggi.

2. Tingkat keindahan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan hidup.

3. Tingkat pelayanan masyarakat.

4. Tingkat kelancaran lalu lintas yang setinggi-tingginya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (dalam hal ini Bappeda Kabupaten 

Kudus) melalui  Rancangan Umum Tata Ruang Kota Kudus Tahun 1995/1996-

2005/2006  telah  menuangkan  beberapa  alokasi  pengunaan  ruang  Kota  Kudus 

sebagai berikut :

1. Kawasan lindung

a. Kawasan yang melindungi kawasan bawahnya, meliputi : Desa Rahtawu, 

Desa Gebog , Desa Ternadi dan Desa Japan di Kecamatan Dawe. 

b. Kawasan perlindungan setempat yang meliputi :

• Kawasan  sekitar  waduk,  terletak  di  sekitar  Desa  Kandangmas 

Kecamatan Dawe.

• Kawasan  sekitar  mata  air,  meliputi  mata  air  yang  terletak  di 

Kecamatan Gebog, Dawe, Jekulo.

• Kawasan sempadan sungai, meliputi garis sempadan sungai yang tidak 

bertanggul.

c. Kawasan  cagar  budaya  yang  berfungsi  untuk  pelestarian  peninggalan 

purbakala  serta  budaya  yang  meliputi  :  kawasan sekitar  Makam Sunan 

Muria di Desa Colo Kecamatan Dawe dan kawasan sekitar Makam Sunan 

Kudus  di Desa Kauman Kecamatan Kota
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d. Kawasan rawan bencana alam, meliputi  :  Desa Rahtawu,  Desa Terban, 

Desa Gebog, Desa Ternadi. 

2. Kawasan Budidaya

a. Kawasan pertanian.

b. Kawasan non pertanian.

3.   Kawasan Permukiman

4.   Kawasan Perdagangan

5.   Kawasan Perkantoran

6.   Kawasan Pelayanan Transportasi

Kota Kudus memiliki luas wilayah 10.136,49 ha dengan jumlah penduduk 

sampai  tahun  2004  adalah  375.330  jiwa  yang  tersebar  di  6  (enam)  wilayah 

kecamatan meliputi : Kecamatan Kota, Jati, Bae, Kaliwungu, Mejobo dan Gebog. 

Apabila melihat pada jumlah penduduk tahun 1994 sebesar 237.381 jiwa maka 

terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 137.302 jiwa. Akan tetapi pada 

tahun 1994, Kota Kudus hanya mencakup 5 (lima) wilayah kecamatan,  yaitu : 

Kecamatan  Kota,  Jati,  Bae,  Kaliwungu  dan  Gebog.  Keadaan  tersebut 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah Dan Penyebaran Penduduk Kota Kudus Tahun 1994 – 
2004 Diperinci Tiap Kecamatan

No Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk 

(Jiwa)
Pertambahan 

(Jiwa)
1994 2004 Jumlah %

1 Kecamatan Kota 94.918 98.895 3.977 2,88

2 Kecamatan Jati 69.311 94.790 25.479 18,47

3 Kecamatan Bae 49.032 63.457 14.425 10,46

4 Kecamatan Kaliwungu 17.810 58.074 40.264 29,19

5 Kecamatan Gebog 6.257 37.921 31.664 22,95

6 Kecamatan Mejobo - 22.140 22.140 16,05

Jumlah 237.381 375.330 137.949 100

Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus, 1994 & 2004
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Tabel.1.2. Perubahan Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Kudus 
Tahun 1994 – 2004 (Dalam ha)

No Nama Kecamatan

Luas Lahan Pertanian (ha)

1994 2004
Luas Perubahan

(ha)

1 Kecamatan Kota 155,666 116,000 - 39,666

2 Kecamatan Jati 1.223,394 1.061,600 - 161,794

3 Kecamatan Bae 1.155,317 943,000 - 212,317

4 Kecamatan Kaliwungu 324,413 220,540 - 103,873

5 Kecamatan Gebog 154,608 91,625 - 62,983

6 Kecamatan Mejobo - 147,000 0

Jumlah 3.013,398 2.579,765 -580,633

Sumber : Bappeda dan BPN Kabupaten Kudus, 1994 & 2004

Dari kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa Kota Kudus mengalami 

pertumbuhan wilayah. Menarik untuk diketahui apakah pertumbuhan Kota Kudus 

tersebut yang terwakili oleh indikator pengukuran pertumbuhan kota di atas telah 

sesuai  dengan  RUTRK  Kota  Kudus  Tahun  1995/1996-2005/2006  atau  tidak. 

Berdasarkan kondisi  di  atas  penulis  akan mengadakan  penelitian  dengan judul 

“Analisis   Tingkat  Kesesuaian  Perubahan  Fisik  Kota  Kudus  Dengan  RUTRK 

Tahun 1995/1996 – 2005/2006”

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  dapat  dirumuskan  beberapa 

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah  perubahan  luas  dan  distribusi  keruangan  penggunaan 

lahan  (dengan  pembatasan  penggunaan  untuk  kawasan  perdagangan, 

perindustrian, perkantoran, pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, 

permukiman dan pertanian) Kota Kudus tahun 1995 - 2005 ?

2. Apakah perubahan penggunaan lahan Kota Kudus selama tahun 1995-

2005  tersebut  telah  sesuai  dengan  RUTRK  Tahun  1995/1996  - 

2005/2006 ?
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1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perubahan luas dan distribusi keruangan penggunaan lahan 

(dengan  pembatasan  penggunaan  untuk  kawasan  perdagangan, 

perindustrian, perkantoran, pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, 

permukiman dan pertanian) Kota Kudus tahun 1995-2005.

2. Mengetahui  tingkat  kesesuaian  perubahan  penggunaan  lahan  Kota 

Kudus  selama  tahun  1995-2005  dengan  RUTRK  Tahun  1995/1996  - 

2005/2006.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Diharapkan dapat memberi  masukan bagi pemerintah daerah setempat 

dalam  menentukan  kebijaksanaan  pengembangan  dan  pembangunan 

wilayahnya.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1.Teori Kota

Dalam  geografi  terpadu  (integrated  geography),  untuk  mendekati  dan 

menghampiri  masalah dalam geografi  digunakan bermacam-macam pendekatan 

yang secara eksplisit dituangkan dalam beberapa analisis, yaitu :

1. Analisis  keruangan  (spasial  analysis),  yaitu  mempelajari  perbedaan 

lokasi  mengenai  sifat-sifat  penting  yang  mempertahankan  persebaran 

penggunaan  ruang  yang  telah  ada  dan  penyediaan  ruang  yang  akan 

digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan.

2. Analisis  lingkungan  (ecological  analysis),  yaitu  pendekatan  yang 

memperhatikan interaksi organisme hidup dengan lingkungan.

3. Analisis  komplek  wilayah  (Regional  Complex  Analysis),  yaitu 

pendekatan  yang  merupakan  kombinasi  antara  analisis  keruangan 

dengan analisis lingkungan.
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Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  analisis 

keruangan,  yaitu  mempelajari  penyebaran  penggunaan  ruang  yang  akan 

digunakan untuk penggunaan tertentu.

Masalah  yang  berkaitan  dengan  lahan,  tidak  hanya  menyangkut 

perbandingan antara jumlah penduduk yang terus bertambah dan luas lahan yang 

tersedia,  tetapi  juga  menyangkut  persaingan  yang  makin  lama  makin  intensif 

untuk mendapatkan lokasi. Persaingan terjadi untuk memperebutkan lokasi-lokasi 

di seputar pusat kegiatan atau paling dekat dengan pusat-pusat kegiatan, dimana 

fasilitas-fasilitas kota tersedia.

Pengertian  kota  apabila  dilihat  dari  sisi  ilmu  geografi  adalah  sebuah 

bentang  kebudayaan  yang  ditimbulkan  oleh  unsur-unsur  alami  dan  non  alami 

dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan 

yang  bersifat  heterogen  dan  materialistik  dibandingkan  dengan  daerah  di 

belakangnya (Bintarto, 1977). Berkembangnya kota-kota di Indonesia pada akhir-

akhir ini lebih banyak menimbulkan berbagai permasalahan fisik, sosial, ekonomi 

dan  kependudukan.  Masalah-masalah  tersebut  muncul  terutama  karena 

terbatasnya  ketersediaan  ruang  yang  ada  di  perkotaan  yang  tidak  mampu  lagi 

menampung  arus  pertambahan,  kebutuhan  serta  keinginan  penduduk  yang 

semakin meningkat.

Terbatasnya  lahan  kosong  di  dalam  kota  sedangkan  kebutuhan  lahan 

meningkat, mengakibatkan kota tumbuh ke arah luar. Pertumbuhan kota ke luar 

ini  menyebabkan  semakin  berkembangnya  daerah  pinggiran  kota.  Menurut 

Whyne  Hammond  (dalam  Daldjoeni,  1992),  sebab-sebab  tumbuhnya  daerah 

pinggiran kota, adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Tranportasi Kota.

Tersedianya  sarana  dan  prasarana  transportasi  akan  menciptakan 

keuntungan ekonomis bagi manusia,  karena memudahkan orang untuk 

bepergian. Peningkatan pelayanan transportasi di daerah pinggiran kota 

mengakibatkan  terbukanya  daerah  tersebut  dan  ini  akan  berpengaruh 

pada tata guna lahannya.

2. Pertumbuhan Penduduk. 
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Meningkatnya pertumbuhan penduduk, baik dari pertambahan penduduk 

asli  dari  kelahiran  maupun  migrasi  masuk  dari  luar  daerah,  akan 

meningkatkan aktivitas di pinggiran kota.

3. Peningkatkan Taraf  Kehidupan Masyarakat.

Bertambahnya kemakmuran secara pribadi memungkinkan orang untuk 

mendapatkan perumahan yang lebih baik.

4. Gerakan Pendirian Bangunan Pada Masyarakat.

Adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi mereka yang 

ingin memiliki rumah sendiri melalui kredit lewat jasa suatu bank.

5. Dorongan Dari Hakekat Manusia Sendiri.

6. Aksesibilitas Wilayah.

Menurut  Hadi  Sabari  Yunus  (1987),  aksesibilitas  wilayah  juga 

mempengaruhi ekspresi keruangan pertumbuhan kota. Pada daerah-daerah yang 

kondisi aksesibilitasnya tinggi, tingkat pertumbuhan yang dihasilkan relatif lebih 

cepat bila dibandingkan dengan daerah dengan tingkat aksesibilitas rendah. Hal 

ini  juga  didukung  oleh  pendapat  Sutanto  (1986)  yang  menyatakan  bahwa 

tersedianya  sarana  jalan  akan  mempecepat  perkembangan  fisik  kota.  Hasil 

penelitian Agus Irawan (2000) antara lain menunjukkan bahwa pergeseran dan 

pertumbuhan  permukiman  di  sepanjang  jalan  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan 

dengan pertubuhan permukiman yang berlokasi jauh dari jalan. Berdasarkan pada 

hal  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  bahwa  semakin  dekat  dari  jalan, 

pertumbuhan fisik kota menjadi semakin cepat.

Salah satu teori yang mengemukakan tentang pertumbuhan wilayah adalah 

teori  pole  de  croisanne atau  pole  of  growth yang  dikemukakan  oleh  Perroux 

dalam  bukunya  Sadono  Sukirno  (1976).  Teori  ini  mengungkapkan  bahwa 

pertumbuhan wilayah tidak muncul di berbagai  daerah pada waktu yang sama. 

Keadaan  tersebut  hanya  terjadi  di  beberapa  tempat  atau  pusat  pertumbuhan 

dengan intensitas yang berbeda serta berkembang melalui saluran yang berbeda 

dengan  akibat  akhir  yang  ditimbulkannya  berbeda  pula  terhadap  keseluruhan 

perekonomian.
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Burgess (1925, dalam Hadi Sabari Yunus, 2000) dalam bukunya berjudul 

“The  City”,  mengemukakan  gagasan  bahwa  kota-kota  besar  seperti  Chicago 

memekarkan  diri  dengan  bermula  dari  pusat  kota  aslinya  dan  melalui 

pertambahan  penduduk,  secara  bertahap  meluas  ke  wilayah-wilayah  tepinya. 

Menurut  pengamatan  Burgess,  kota  berkembang  sedemikian  rupa  dan 

menunjukan  pola  penggunaan lahan yang  konsentris  dimana  jenis  penggunaan 

lahan dianalogika sebagai konsep “natural areas”. Berdasarkan pengamatannya, 

Burgess memunculkan zone-zone berbentuk konsentrasi kota yang mencerminkan 

penggunaan lahan yang berbeda. Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Keterangan :

1. Daerah pusat kegiatan (Central Business District).

2. Zona peralihan (transisi zone).

3. Zona perubahan para pekerja (Zone of working men's homes).

4. Zona permukiman yang lebih baik (Zone of better residences)

5. Zona para penglaju (Zona of commuters).
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Gambar 1.1
Model Zone Konsentris (Burgess)



Gambar 1.2
Model Teori Sektor (Homer Hoyt)

Homer  Hoyt  (dalam Hadi  Sabari  Yunus,  2000)  mengadakan  riset  pada 

tahun 30-an mengenai proses pertumbuhan kota dengan lebih mendasarkan pada 

sector-sektor kota dari sistem konsentris yang dikemukakan dalam teori Burgess. 

Hoyt  pun  meneliti  kota  Chicago  dengan  maksud  mendalami  ciri-ciri  CBD 

(Central Bussines District) yang mengelompokan tata guna tanah yang menjulur. 

Disini jelas sekali terlihat bahwa jalur transportasi yang menjari (menghubungkan 

pusat  kota  ke  bagian  yang  lebih  jauh)  diberi  peranan  yang  besar  dalam 

pembentukan kota dalam pembentukan pola struktur internal kotanya.  Keadaan 

tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2.

Keterangan :

1. Daerah pusat kegiatan (DPK) atau CBD.

2. Zone of wholesale light manufacturing.

3. Zona permukiman kelas rendah.
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Gambar 1.3.
Model Pusat Kegiatan Banyak (Multiple Nucle Model)

4. Zona permukiman kelas tinggi.

 Sedangkan menurut teori dari Harris Ullman (dalam Hadi Sabari Yunus, 

2000)  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  kota  yang  bermula  dari  suatu  pusat 

menjadi  ruwet  bentuknya,  ini  disebabkan  oleh  munculnya  suatu  pusat-pusat 

tambahan yang masing-masing akan barfungsi menjadi kutup pertumbuhan. Di 

sekeliling  nuclei-nuclei  baru  itu  akan  mengelompok  tata  guna  tanah  yang 

bersambungan dengan fungsional. Keadaan seperti ini akan melahirkan struktur 

kota  yang  memiliki  sel-sel  pertumbuhan.  Keadaan  tersebut  dapat  dilihat  pada 

gambar 1.3.

Keterangan :

1. CBD.

2. Whole-sale light manufacturing.

3. Low class residential.

4. Medium class residential.
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5. High class residential.

6. Heavy manufacturing.

7. Outlying business district (OBD)

8. Resindential sub urban.

9. Industrial sub urban.

Permukiman  di  Kota  Chicago  sendiri  dapat  dikelompokan  menjadi  4 

bagian, yaitu : (1) permukiman berbentuk radikal (2) permukiman berjajar tepi 

jalan (3) permukiman pinggiran sungai serta (4) permukiman yang terpencar atau 

berjauhan. Keadaan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.4.

Gambar 1.4. Pola-Pola Permukiman

(1) Permukiman berbentuk radial
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(2) Permukiman berjajar ditepi jalan
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(3) Permukiman dipinggiran Sungai
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(4) Permukiman terpencar/berjauhan

House

House
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Pengembangan wilayah yang mencakup segala aspek kehidupan wilayah 

yang mencakup bidang ekonomi,  sosial,  budaya,  politik dan penentuan macam 

kegiatan-kegiatan  berdasarkan  atas  potensi  pengembangan  di  wilayah  yang 

bersangkutan dengan bertujuan untuk optimasi pemanfaatan ruang yang ada di 

dalamnya.  Secara umum fungsi tata ruang kota dapat dibedakan berbagai bentuk 

penggunaan yang terpenting: 

1. Tempat kegiatan rumah tangga.

2. Tempat kegiatan produksi pertanian.

3. Tempat kegiatan Industri pengolahan .

4. Tempat usaha perdagangan.
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5. Tempat jasa pelayanan perorangan.

6. Tempat kegiatan pelayanan masyarakat.

7. Tempat kegiatan Atministrasi Pemerintahan/Militer.

8. Tempat kegiatan Pendidikan.

9. Tempat kegiatan Keagamaan/Kepercayaan.

10. Tempat kegiatan Seni dan Budaya.

11. Tempat kegiatan Olah raga, rekreasi dan kegiatan waktu luang.

12. Kawasan perlindungan reservasi dan konservasi.

Berdasarkan  atas  kombinasi  masing-masing  tata  ruang  melalui  jenis 

penggunaan, terutama pada nomor 2 sampai dengan nomor 7 maka wilayah dapat 

dibedakan  atas  wilayah  perkotaan  dan  pedesaan.  Ciri  yang  menonjol  dari 

perbedaan wilayah kota dan desa ialah :

1. Intensitas hunian tinggi.

2. Unsur dominan tinggi.

3. Intensitas aliran tinggi sehingga unsur saluran menonjol.

Secara garis besar kota dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Kota secara fisik, yaitu zona atau daerah yang ditetapkan sebagai fisik 

kota.

2. Kota secara administratif yaitu yona atau daerah yang ditetapkan sebagai 

kota oleh undang-undang.     

Secara makro tata ruang suatu wilayah dapat dilihat dari empat segi, yaitu 

:  segi  struktur  bentuk,  segi  komposisi  dan  struktur  ruang  penggunaan,  segi 

struktural serta segi penggunaan. Kota Kudus merupakan kota industri sehingga 

secara  fisik,  kota  kemungkinan  akan mengalami  perubahan,  pertumbuhan,  dan 

perkembangan pada setiap tahunnya. 

Menurut  Hadi  Sabari  Yunus  (2000),  untuk  dapat  menganalisa 

perkembangan  suatu  kota  dapat  disorot  dari  berbagai  faktor  ekonomi,  sosial, 

budaya  dan  politik.  (1)  Kota  sebagai  faktor  ekonomi  merupakan  fasilitas 

pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  atau  non  pemerintah  yang 

mempunyai pengaruh langsung menurut fungsi ekonomi dari pelayanan tersebut 

kepada pengguna diantaranya  fasilitas perdagangan, perusahaan, jasa,  industri, 
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kontruksi,  pariwisata,  perhotelan  dan lain  sebagainya.  (2)  Kota  sebagai  faktor 

sosial  dan politik,  sebagai  fasilitas  sarana  pemerintah  maupun non pemerintah 

yang  menyangkut  pelayanan  kepada  penguna  diantaranya  fasilitas  kesehatan, 

pendidikan, lembaga sosial, keamanan dan pertahanan dan sebagainya. (3) Kota 

sebagai  faktor  budaya  merupakan  adat  istiadat  yang  terbawa  dari  sejarah 

terbantuknya kota tersebut sehingga para penduduk membudayakan ajaran-ajaran 

melalui agama.

Menurut Koentjaraningrat (1985), kebanyakan Kota Administratif (contoh 

Kota Kudus) pada pusatnya terdapat alun-alun yang luas, bersebelahan dengan 

kantor  kabupaten  dan  Masjid  Agung  sebagai  perwujudan  arti  kekuasaan 

pemerintah.

1.5.2.Struktur Keruangan Kota

Makalah  yang  dikemukakan  Hadi  Sabari  Yunus  (2000)  tersebut  pada 

dasarnya  mengemukakan  bahwa  dalam  rangka  pengembangan  wilayah  atau 

pemanfaatan  sumberdaya lahan perlu adanya pemintakatan (zoning)  agar  tidak 

terjadi  perencanaan dan pelaksanaan yang  tumpang tindih antara  satu kegiatan 

dengan kegiatan  yang lain  karena pada suatu  daerah atau sebidang lahan bisa 

dipergunakan  untuk  beberapa  keperluan  karena  mempunyai  persyaratan 

pengunaan yang sama 

Pemintakatan  berdasarkan  kemampuan  lahan  dipandang  lebih  baik  dari 

pada berdasarkan kesesuaian lahan karena mencakup variabel atau parameter yang 

lebih  lengkap  dan  kegunaan  yang  lebih  luas.  Suatu  sistem  perwilayahan 

pembangunan nasional yang berupa penggabungan dari “potongan - potongan” 

daerah gabungan beberapa karakteristik yang berbeda dengan harapan terjadinya 

“trickling  down  effents”  rupanya  banyak  menghadapi  hambatan  karena  mirip 

dengan konsep “growth poles theory” yang banyak mendapat kecaman dari ahli 

regional.

Tata  ruang  yang  menyangkut  regionalisasi  umumnya  menggunakan 

pendekatan  geografi  yang  mempunyai  metode  sintesis,  yaitu  suatu  ilmu  yang 

secara tradisional mempertahankan keseimbangan antara analisis dan sintesis serta 
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Gambar 1.5.
Proses Bertambahnya Masalah Fisik dan Sosial Ekonomi Di Kota

mendasarkan  pada  telaah  holistik  dengan  tidak  menerapkan  faham spesialisasi 

melainkan faham generilisasi sesuai dengan sifat suatu wilayah atau ruang yang 

komplek sebagai akibat saling tindak (interaction) saling hubungan (interrelation) 

dan saling ketergantungan (interdependence) dari suatu bentang lahan yang ada. 

Masalah-masalah  yang  timbul  sebagai  akibat  pemekaran  kota  adalah 

masalah perumahan, sampah, lalu lintas, gedung, terdesaknya daerah persawahan 

di  perbatasan  luar  kota  serta  administratif  pemerintah.  Masalah-masalah  yang 

banyak ini kemudian mandesak para perancang dan pengatur kota untuk segara 

mengatasi  masalah  tersebut  sebab  semakin  berkembang  suatu  kota  maka 

bertambah pula masalah di dalamnya sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.5.

               =  Penduduk dan permasalahan 

               =  Ruang kota

Keterangan gambar :

1. Penduduk dan masalah dapat ditampung atau diatasi oleh kecukupan ruang 

yang ada dalam kota.

2. Penduduk  sudah  mulai  merasa  adanya  beberapa  kesulitan  di  beberapa 

bidang.
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3. Penduduk  sudah  nyata-nyata  mengalami  berbagai  masalah,  dimana 

masalah tersebut sudah sangat menganggu ketenangan hidupnya. 

Pemekaran kota mempunyai  arah yang berbeda-beda tergantung kondisi 

kota  serta  wilayah  di  sekitaranya.  Pegunungan,  lautan  dan  rintangan-rintangan 

alam  lainya  mampu  menghentikan  lajunya  pemekaran  kota.  Daerah  ini  dapat 

dikatakan “daerah lemah”. Daerah lemah pemekaran merupakan tempat dimana 

proses pemekaran kota tidak dapat berkembang atau dikatakan berhenti. Hal ini 

tentu berbeda dengan daerah kuat yang memiliki beberapa fasilitas pendukung. 

Keadaan tersebut selengkapanya dapat dilihat pada gambar 1.6.

Daya tarik  perkembangan  suatu  kota  umumnya  terdapat  pada  daerah  - 

daerah dimana kegiatan ekonomi banyak menonjol,  seperti  :  sekitar  pelabuhan 

impor-ekspor serta sekitar hinterland yang subur. Harga tanah di sepanjang jalur 

jalan  itu  akan  lebih  tingi  dari  pada  harga-harga  tanah  di  sekitar  daerah 

pegunungan. Lahan-lahan ini umumnya akan memunculkan pusat-pusat kegiatan 

seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.7.
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Gambar 1.7.
Pemunculan Pusat-Pusat Kegiatan Di Perkotaan

Dari gambar di  atas nampak bahwa pusat kota yang mempunyai  fungsi 

sebagai kota industri dan kota dagang mempunyai daya tarik dibidang usaha. Di 

samping itu daerah sekitar atau pusat pusat rekreasi juga tidak kalah pula dalam 

hal  menarik  penduduk  kota  keluar.  Bangunan  untuk  peristirahatan,  permainan 

anak-anak, lapangan olah raga serta rumah-rumah makan berkembang di daerah 

tersebut. Keadaan tersebut selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.8.

Gambar 1.8.
Pemunculan Pusat-Pusat Kegiatan Sekunder Di Perkotaan

Keadaan  seperti  yang  terlihat  pada  gambar  di  atas  menggambarkan 

pemekaran kota berjalan ke segala arah. Kota - kota yang berkembang semcam ini 

umumnya cepat menjadi kota besar atau kota metropolitan.
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1.5.3. Penelitian Sebelumnya

Pertumbuhan kota pada dasarnya dapat diukur dengan beberapa indikator. 

Dilahur (1983), mengukur tingkat pertumbuhan wilayah dengan melihat tingkat 

kematian,  tingkat  pendidikan  yang  dicapai  dan  keragaman  mata  pencaharian. 

Tingkat  kematian  untuk  mengetahui  tingkat  kesejahteraan,  tingkat  pendidikan 

yang  dicapai  digunakan  untuk  melihat  atau  mengatahui  kemajuan  masyarakat, 

sedangkan  keragaman  mata  pencaharian  digunakan  untuk  melihat  tingkat 

perkembangan  budaya  masyarakat.  Dilahur  menggunakan  hal  tersebut 

berdasarkan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan wilayah dicerminkan oleh tingkat 

kesejahteraan, tingkat kemajuan dan tingkat perkembangan budaya masyarakat.

Pertumbuhan wilayah-wilayah di lembah Bichol Filipina ditentukan atas 

dasar tiga kumpulan indikator, yaitu karakteristik sosial, ekonomi dan demografi, 

andil perindustrian, perniagaan dan produksi pertanian, badan-badan usaha serta 

kemudahan transportasi. Indikator sosial ekonomi yang digunakan adalah ukuran 

penduduk  % (prosentase)  permukiman  dengan  lebih  dari  separo  penduduknya 

tinggal  di  daerah  perkotaan,  % penduduknya  melek  huruf  (tingkat  pendidikan 

tercapai),  %  tenaga  kerja  yang  bekerja  (pendapatan  perkapita),  capita  market 

receipts,  jumlah  perusahaan atau badan usaha  komersial.  % tenaga kerja  yang 

bekerja  di  sektor  pertanian,  jumlah  tempat  tidur  rumah  sakit  per  100  jumlah 

penduduk,  jumlah  rumah  tangga  yang  mendapatkan  pelayanan  air  bersih  dan 

kesehatan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui andil produksi dan bahan 

produktif adalah jumlah total lahan yang digunakan untuk pertanian, harga dan 

besar panen padi, kelapa dan tanaman lain yang dominan per hektar, jumlah badan 

usaha  dalam  seluruh  industri  tersebut,  transportasi  dan  komunikasi  industri 

manufacturing (dikutip dari Rondinelli, 1983  dalam Hardjanti, 2000)

Irwan (2003) mengukur pertumbuhan kota dengan melalui indikator fisik 

maupun  nonfisik.  Indikator  fisik  meliputi  perubahan  penggunaan  lahan  dari 

bangunan tradisional ke modern serta jaringan jalan yang sudah maju. Sedangkan 

indikator  non  fisik  meliputi  pertumbuhan  penduduk,  persebaran  penduduk, 

kepadatan penduduk serta perubahan mata pencaharian penduduk dari pertanian 

menjadi non pertanian.
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Hadi Sabari Yunus (1981) melakukan penelitian tentang pemekaran Kota 

Yogyakarta  yang  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempunyai  peranan 

penting dalam mendorong terjadinya pemekaran kota adalah :

1. Adanya pusat-pusat pendidikan yang cenderung mengambil lokasi diluar 

kota.

2. Mencari  tempat  yang  lebih  luas  dipinggiran  kota  karena  harga  lahan 

relatif masih murah.

3. Mendekati tempat kegiatan.

4. Masih  luasnya  lahan  yang  tersedia  di  daerah  pemekaran  kota  untuk 

tempat tinggal.

5. Suasana  di  daerah  pinggiran  kota  dianggap  lebih  menyenangkan  dan 

terhindar dari pengaruh polusi.

Karyono (1999) melakukan penelitian tentang faktor-faktor geografi yang 

mempengaruhi pemekaran Kota Surakarta tahun 1986-1996. tujuan penelitiannya 

adalah untuk mengetahui karakteristik daerah pemekaran, mengetahui arah, pola 

intensitas pemekaran dan mengetahui faktor-faktor geografi yang mempengaruhi 

pemekaran Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dan 

subjek kota secara purposive sampling. Data yang digunakan adalah data primer 

dan  data  sekunder.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analis  peta  dan 

statistik. Hasil dari penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut: Daerah 

Surakarta  bagian  Selatan  (termasuk  5  daerah  pemekaran)  umumnya  kondisi 

topografinya  rendah sampai  datar  dengan jumlah penduduk tinggi  serta  terjadi 

fluktuasi pada perubahan penggunaan lahan dan jumlah fasilitas sosial ekonomi. 

Kondisi yang sama umumnya juga terdapat pada Surakarta bagian Timur, hanya 

saja  keadaan  topografinya  relatif  berombak  hingga  bergelombang  sehingga 

mengakibatkan  sedikitnya  perubahan  penggunaan  lahan  yang  ada  pada  daerah 

tersebut. Pemekaran labih banyak terjadi pada Surakarta bagian Selatan (meliputi 

Pabelan, Makamhaji, Gentan, Banaran dan Cemani). Umumnya pola pemekaran 

adalah Ribbon Development (Meloncat atau Sporadis)

Hardjanti (2000) melakukan penelitian mengenai perkembangan wilayah 

Kecamatan Kartosuro antara tahun 1985-1995. Tujuan penelitiannya adalah untuk 
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mengetahui  perkembangan  Kecamatan  Kartosuro  yang  meliputi  perkembangan 

penduduk,  mata  pencaharian  penduduk,  sarana  dan  prasarana  sosial  ekonomi, 

serta perubahan bentuk penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian. Metode 

analisis data sekunder yang diperoleh langsung dari kantor kecamatan dan instansi 

yang terkait berupa data yang sudah jadi. Hasil penelitian adalah selama kurun 

waktu  10  tahun,  yaitu  1985-1995  daerah  penelitian  telah  mengalami 

perkembangan  baik  fisik  maupun  non  fisik,  hal  ini  merupakan  suatu 

perkembangan yang sudah diantisipasi pemerintah daerah dalam mengembangkan 

potensi yang ada di wilayah ini.

1.6.Kerangka Penelitian

Pertumbuhan penduduk di perkotaan yang sangat cepat karena dorongan 

pertumbuhan  penduduk  alami  maupun  migrasi  akan  meningkatkan  beragam 

aktivitas  dan  kebutuhan.  Pertambahan  penduduk  akan  berpengaruh  terhadap 

mengingkatnya  kenutuhan  pangan,  pemukiman,  infrastruktur  dan  fasilitas 

pelayanan umum lainnya. Meningkatnya berbagai kebutuhan baru tersebut sering 

terbentur  oleh  terbatasnya  lahan  kosong  di  perkotaan  akan  berpengaruh  pada 

pertumbuhan  kawasan  perkotaan  di  pingiran  kota,  yang  pada  akhirnya 

mengakibatkan pengalihan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Kota  Kudus  mempunyai  peranan  sebagai  pusat  kegiatan  aktifitas 

pemerintahan,  perdagangan,  pendidikan,  budaya,  rekreasi.  Keadaan  tersebut 

menyebabkan  semakin  berkembangnya  Kota  Kudus  yang  salah  satu  cirinya 

adalah  mulai  bermunculannya  gedung-gedung  bertingkat  yang  merupakan  ciri 

khas kota moderen, pertambahan jumlah penduduk serta pengalihan lahan dari 

pertanian menjadi non pertanian.

Pertumbuhan fisik Kota Kudus selama tahun 1995-2005 yang cukup cepat 

diduga telah memunculkan penyimpangan dari perencanaan yang dilakukan oleh 

pemerintah  daerah  yang  tertuang  dalam RUTRK tahun  1995/1996-2005/2006. 

Dengan menggunakan analisis data sekunder serta  analisis  peta akan diketahui 

luas dan distribusi perubahan fisik penggunaan lahan di Kota Kudus serta tingkat 
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kesesuaiannya dengan RUTRK yang direncanakan.  Untuk lebih  jelasnya  dapat 

dilihat pada diagram alir penelitian di bawah ini.

Sumber : Penulis, 2005
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1.7.Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Selama tahun 1995-2005, Kota Kudus telah mengalami perubahan luas 

dan  distribusi  keruangan  penggunaan  lahan  (dengan  pembatasan 

penggunaan  untuk  kawasan  perdagangan,  perindustrian,  perkantoran, 

pendidikan,  kesehatan,  peribadatan,  olahraga,  permukiman  dan 

pertanian).

2. Perubahan penggunaan lahan atau fisik Kota Kudus selama tahun 1995-

2005  telah  menyimpang  atau  tidak  sesuai  dengan  RUTRK  Tahun 

1995/1996-2005/2006.

1.8.Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder. 

Metode  analis  data  sekunder  ini  merupakan  metode  penelitian  yang 

memanfaatkan data yang telah diterbitkan oleh lembaga swasta maupun instansi 

pemerintah,  kemudian  dianalisis  sehingga  menghasilkan  sesuatu  yang  berguna 

(Singarimbun, 1981).

Metode  ini  akan  dibantu  dengan observasi  lapangan  serta  analisis  peta 

dengan  harapan  akan  mampu  menggambarkan  fenomena  pertumbuhan  kota. 

Adapun langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian ini meliputi:

1.8.1.   Penentuan Daerah Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kota Kudus yang secara administratif  terdiri 

dari 5 kecamatan. Dipilihnya Kota Kudus sebagai daerah penelitian adalah dengan 

pertimbangan sebagai berikut :

1. Kota Kudus adalah Ibukota Kabupaten Kudus yang merupakan wilayah 

penghubung antara wilayah-wilayah pusat pertumbuhan di Pulau Jawa, 

yaitu Kota Surabaya dan Kota Semarang.

2. Kota  Kudus  dilalui  oleh  jalur  perhubungan lintas  propinsi  jalur  utara 

Pulau Jawa sehingga sangat strategis.
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1.8.2.   Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian  ini  menggunakan dua jenis  data,  yaitu:  data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari observasi lapangan, yaitu penggunaan lahan 

selama tahun 1995 dan 2005 di Kota Kudus dengan pembatasan pada penggunaan 

untuk kawasan perdagangan, perindustrian, perkantoran, pendidikan,  kesehatan, 

peribadatan, olahraga, permukiman dan pertanian.

Sedangkan data sekunder yang meliputi kondisi fisik wilayah (topografi, 

struktur geologi,  geomorfologi,  pengairan, tanah),  RUTRK, data kependudukan 

serta  sarana  pelayanan  pendidikan,  sosial  serta  ekonomi  masyarakat  diperoleh 

dengan jalan mengutip catatan maupun literatur dari BAPPEDA, BPN, BPS serta 

monografi kecamatan.

1.8.3.   Analisis Data.

Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Effendi, 1981). Analisis data yang 

digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  perbandingan  antara  penggunaan  lahan 

Kota  Kudus  tahun  1995  dan  2005  sehingga  diketahui  luas  dan  distribusi 

keruangan perubahan tersebut untuk kemudian dicocokkan dengan RUTRK tahun 

1995/1996-2005/2006.

Analisis peta dilakukan dengan membandingkan peta antar waktu untuk 

wilayah  yang  sama  dengan  skala  yang  sama  pula  sehingga  membantu 

memberikan informasi dasar yang bersifat keruangan. Hasil dari membandingkan 

peta antar waktu ini akan dapat diketahui luas dan agihan perubahan penggunaan 

lahan di Kota Kudus tahun 1995-2005.

Peta-peta yang diolah menggunakan SIG adalah: 

1. Peta Penggunaan Lahan Kota Kudus tahun 1995 dan 2005. Kedua data 

peta  tersebut  kemudian  di  overlay  atau tumpang  susun menggunakan 

SIG sehingga dapat  diperoleh luas dan agihan perubahan penggunaan 

lahan di wilayah tersebut.

2. Peta Penggunaan Lahan Kota Kudus menurut RUTRK tahun 1995/1996-

2005/2006. Peta ini dan Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kota Kudus 

tahun  1995-2005  kemudian  di  overlay  atau  tumpang  susun 
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menggunakan SIG, sehingga dapat diketahui apakah perubahan riel di 

lapangan sesuai dengan RUTRK atau tidak.

Pengolahan  data  maupun  peta  menggunakan  SIG  dilakukan  dengan 

memakai  software  computer  Arc  View.  Sedangkan  hardware  Komputer  yang 

digunakan meliputi Scanner, Monitor. CPU. Keyboard, Mouse dan Printer warna.

1.9. Batasan Operasional.

1.  Kota adalah suatu pemusatan keruangan dari tempattinggal dan tempat 

kerja manusia yang kegiatannya umum di sektor sekunder dan tersier, 

dengan pembagian kerja  ke dalam dan arus lalu lintas yang beraneka 

ragam  antara  bagian-bagian  dan  pusatnya,  yang  pertumbuhannya 

sebagian  disebabkan  oleh  tambahan  kaum  pendatang  dan  mampu 

melayani  kebutuhan barang dan jasa bagi wilayah yang jauh letaknya 

(Hofmerster,  1969, dalam Daldjoeni,  1998).  Pengertian kota di  dalam 

penelitian ini adalah dimana sebuah kota akan mengalami  perubahan-

perubahan  disetiap  sektor  pada  setiap  tahunya  sesuai  dengan  fungsi 

perubahan  wilayah  tersebut,  sehingga  wilayah  kecamatan  yang 

memasuki wilayah batas administrasi kota akan mengalami perubahan.

2. Pusat-pusat  pelayanan  masyarakat  adalah  tempat-tempat  ataupun 

lembaga  yang  berfungsi  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam 

menjalankan kehidupannya (Daldjoeni, 1998). 

3. Penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan yang difungsikan kegiatan-

kegiatan ataupun lokasi tertentu (Jayadinata, 1999).

4. Aksesibilitas adalah serajat kemudahan untuk menjangkau suatu lokasi 

dan berbagai arah (Daldjoeni, 1998).

5.   Wilayah yaitu kesatuan alam, yaitu alam yang serba sama, atau homogen 

atau  seragam  dan  kesatuan  manusia,  yaitu  masyarakat  serta 

kebudayaannya  yang  serba  sama  yang  mempunyai  ciri  yang  khas, 

sehingga  wilayah  tersebut  dapat  dibedakan  dari  wilayah  yang  lain 

(Jayadinata, 1999)
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