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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Geografi merupakan ilmu yang menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, 

penduduk, flora, fauna serta basil-basil yang diperoleh dari bumi. (Bisri Mustofa, 

2007). Integrasi sistem informasi geografi (SIG) dan penginderaan jauh dapat 

mempermudah dalam menganalisa gejala-gejala tersebut, yaitu dapat menghemat  

biaya, waktu dan tenaga serta dengan akurasi yang memadai.

Lahan adalah salah satu unsur penting di permukaan bumi. Di atas lahan 

tersebut, semua aktivitas kehidupan manusia berlangsung. Secara geografis 

sebidang lahan diartikan sebagai suatu wilayah tertentu di permukaan bumi yang 

meliputi atmosfer, tanah dan batuan induk, topografi, air, masyarakat tumbuh-

tumbuhan dan binatang, serta akibat-akibat dari aktivitas manusia di masa lalu 

maupun sekarang, yang kesemuanya itu mempunyai pengaruh yang nyata 

terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada masa sekarang maupun pada masa 

mendatang. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dengan angka 

pertambahan penduduk mencapai angka 1,49 % setahun (BPS, sensus penduduk 

2010). Menurut lembaga demografi universitas Indonesia (2010), hal-hal yang 

menyebabkan perkembangan atau pertumbuhan penduduk karena adanya tiga 

faktor utama yaitu kelahiran yang sifatnya menambah penduduk, kematian yang 

menyebabkan berkurangnya penduduk dan migrasi yang dapat menambah atau 

mengurangi penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat banyak menimbulkan 

permasalahan baru di atas lahan. Pertumbuhan penduduk ini akan menyebabkan 

kebutuhan akan lahan sebagai ruang untuk tempat aktivitas mereka semakin 

meningkat dan akan menimbulkan semacam kompetisi untuk mendapatkan ruang 

yang cocok sesuai dengan berbagai kepentingan dan keperluan manusia. Menurut 

Nur Arini (2009) terjadinya pertambahan jumlah penduduk mempengaruhi proses 

pembangunan dan perkembangan aktivitas suatu wilayah serta meningkatnya
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kebutuhan akan ruang/lahan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk kota maka 

menuntut pula penyediaan kebutuhan hidup baik kebutuhan yang bersifat fisik

seperti perumahan, sarana dan prasarana, maupun bersifat non fisik seperti 

pendidikan, ekonomi, dan rekreasi.

Kota memiliki banyak daya tarik yang menyebabkan gerakan perpindahan 

penduduk dari desa ke kota sulit dikendalikan dan mengakibatkan jumlah 

penduduk di daerah perkotaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

sehingga mengakibatkan tingginya kepadatan penduduk. Kepadatan Penduduk itu 

sendiri tidak selalu sejalan dengan batas-batas administrasi dalam arti tidak merata 

seluruhnya sehingga sering terjadi kepadatan yang tertentu yang strategis saja

yang dipengaruhi oleh letak daerah yang strategis baik dari aspek ekonomi, sosial 

maupun fasilitas umum. 

Kepadatan penduduk seringkali menimbulkan permasalahan dalam penataan 

keruangan akibat besarnya tekanan penduduk terhadap lahan. Pada daerah-daerah 

yang penduduknya padat dan persebarannya tidak merata akan menghadapi 

masalah-masalah seperti masalah perumahan, masalah pekerjaan, masalah 

pendidikan, masalah pangan, masalah keamanan dan dapat berdampak pada 

kerusakan lingkungan (Soejani, dkk, 1987).

Kecamatan Depok merupakan wilayah dengan pertumbuhan paling pesat di 

Kabupaten Sleman. Kecamatan Depok mempunyai peranan yang sangat strategis 

bagi Kabupaten Sleman, yaitu sebagai kawasan pemicu perkembangan ekonomi, 

sosial dan budaya. Hal itu artinya disamping lokasi kawasan yang berada di 

pinggiran kota, juga berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak ataupun 

terhadap lokasi-lokasi kegiatan lainnya dipermukaan bumi, serta peranan 

fungsional yang dimilikinya baik terhadap penghuni di wilayahnya dan sekitarnya 

(Dwike, 2003). Peran Kecamatan Depok dalam Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta 

(APY) yaitu sebagai kawasan luberan kegiatan pusat kota APY. Sementara itu 

dalam mewujudkan mewujudkan misi dan visi Daerah Istimewa Yogyakarta 

menjadi Global City, Depok diarahkan sebagai pusat pendidikan, pusat bisnis dan 

perdagangan, jasa, dan industri pariwisata. 
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Kecamatan Depok mempunyai kenaikan jumlah penduduk yang luar biasa, 

pada awal Tahun 2000 penduduk Kecamatan Depok 106.730 jiwa dan akhir 

Tahun 2000 tercatat 109.092 jiwa. Pertambahan pertahun mencapai 2.362 jiwa 

(BPS Sleman, 2000). Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 kecamatan 

Depok dengan luas 35,55 km memiliki jumlah penduduk 125.239 jiwa. 

Kepadatan penduduknya mencapai 3.523 jiwa per km . Kecamatan Depok 

berpenduduk terpadat diantara 17 kecamatan di Kabupaten Sleman. Sebagai 

pembanding Tabel 1.1 menyajikan kepadatan penduduk kecamatan di Sleman 

Tahun 2010. 

  Tabel 1.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten 
Sleman Berdasarkan Sensus Penduduk 2010

Gejala peningkatan kepadatan penduduk di kecamatan Depok ditunjang oleh 

keberadaan beberapa perguruan tinggi (17 dari 80 perguruan tinggi di sleman 

Kecamatan
Luas

Wilayah 
( )

Jumlah
Penduduk jiwa

Kepadatan penduduk
(jiwa / )

Moyudan 27,62 37.585 1.361
Minggir 27,27 38.846 1.424
Seyegan 26,63 53.496 2.009
Godean 26,84 74.978 2.794
Gamping 29,25 93.739 3.205
Mlati 28,52 96.916 3.398
Depok 35,55 125.239 3.523
Berbah 22,99 50.339 2.190
Prambanan 41,35 62.911 1.521
Kalasan 35,84 72.378 2.019
Ngemplak 35,71 61.154 1.713
Ngaglik 38,52 98.451 2.556
Sleman 31,32 68.891 2.200
Tempel 32,49 66.057 2.033
Turi 43,09 39.933 927
Pakem 43,84 38.038 868
Cangkringan 47,99 33.149 691
jumlah/total 574,82 1.116.957 2.033

Sumber : Dinas Kependudukan 2010
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berada di Kecamatan Depok, Tabel 1.2). Menurut Dwike (2003) hal tersebut yang 

menyebabkan banyak pendatang ke kecamatan ini. Dengan adanya jumlah 

penduduk yang besar tersebut, maka pertambahan penduduk juga akan meninggi 

setiap tahunnya, sementara itu pertumbuhan dan perkembangan kota dihadapkan 

pada masalah penyediaan lahan serta fasilitasnya.

Tabel 1.2 Nama Perguruan Tinggi Yang Berada diwilayah Depok Sleman

No. Perguruan Tinggi Lokasi

1 Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Caturtunggal

2 Universitas Negeri Yogyakarta Karangmalang, Caturtunggal

3 IAIN Sunan Kalijaga Jalan Adisucipto

4 ISI Yogyakarta Karangmalang, Caturtunggal

5 Akabri udara Yogyakarta Lanud Adisucipto

6 IKIP Sanata Darma Mrican,Caturtunggal

7 UPN Yogyakarta Babarsari, Caturtunggal

8 Universitas Atmajaya Mrican,Caturtunggal

9 UII Condongcatur

10 IKIP Veteran Babarsari, Caturtunggal

11 STIPER Babarsari, Caturtunggal

12 Universitas Proklamasi Babarsari, Caturtunggal

13 STTNAS Babarsari, Caturtunggal

14 STIE YKPN Babarsari, Caturtunggal

15 API Babarsari, Caturtunggal

16 AMPTA Yogyakarta Ambarukmo, Caturtunggal

17 AKS Tarakanita Yogyakarta Pringwulung, Caturtunggal

Sumber : Sub Dinas Perencanaan Pengembangan Wilayah, DPUPP 

Kabupaten Sleman

Perkotaan akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan 

kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik yang melatar belakanginya.

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan yang dimaksudkan adalah  munculnya 
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berbagai kebutuhan dan keinginan manusia seperti tersedianya sarana dan 

prasarana pendukung seperti industri, perumahan, rumah sakit, sekolah, 

transportasi. Dengan adanya perkembangan tersebut maka ada kecenderungan 

penduduk untuk tinggal di perkotaan. Hal ini mengakibatkan jumlah penduduk 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pesatnya pertambahan penduduk dengan berbagai aktivitas perekonomiannya 

menuntut kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik, sehingga kebutuhan lahan juga 

meningkat dari waktu ke waktu, Sementara, potensi dan luas lahan yang tersedia 

sangat terbatas. Hal ini berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan 

dan permukiman pada masa yang akan datang.

Salah satu pokok kebutuhan manusia selain sandang dan pangan adalah 

”Papan”. ”Papan” yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah yang merupakan 

tempat tinggal manusia, tempat manusia hidup, baik secara individu maupun 

berkelompok. Sudah tentu dalam perkembangannya, rumah yang menjadi elemen 

terbentuknya perumahan dan pemukiman menjadikan manusia menjadi lebih 

sempurna dalam kehidupan sosialnya. Kebutuhan masyarakat akan suatu tempat 

tinggal menjadikan suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan dan diperlukan 

penanganan dengan perencanaan yang seksama, dimana pemenuhan akan hal itu 

dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Hollingworth (1979), didalam Warpani (1980) menyebutkan analisa penduduk 

telah diyakini merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan kota 

maupun daerah, dimana salah satu hal yang penting dalam analisa penduduk yaitu 

mengetahui perkiraan (proyeksi) jumlah penduduk dimasa datang. Adanya 

proyeksi dimasa mendatang mempermudah dalam memprediksi kebutuhan 

perumahan dan permukiman dibeberapa tahun kedepan. Dengan mengetahui 

jumlah kebutuhan perumahan di masa mendatang, pemerintah bisa mengambil 

kebijakan atau perencanaan dalam menyediakan lahan untuk permukiman 

sehingga perkembangan permukiman di masa mendatang tidak menyalahi 

peruntukannya dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tersebut.

Adapun pentingnya masalah-masalah kependudukan seperti jumlah, distribusi 

dan kepadatan penduduk serta proyeksi perlu ditelaah dan dikaji adalah agar dapat 
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diketahui penyebab terjadinya distribusi dan kepadatan penduduk yang tidak 

merata serta untuk mengetahui kebijakan apa saja sang perlu diambil baik oleh 

pemerintah seperti rencana umum tata ruang kota (RUTRK) maupun pembinaan 

terhadap masyarakat agar pertumbuhan dan kepadatan penduduk dapat terkendali 

dan terkontrol dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya 

dapat dinikmati masyarakat secara keseluruhan (Hasyim, 2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Kepadatan Penduduk dan Proyeksi 

Kebutuhan Permukiman Kecamatan Depok Sleman 2010 - 2015”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, secara rinci permasalahan dalam 

penelitian ini adalah :

1 Bagaimanakah tingkat kepadatan penduduk dan persebarannya yang ada di 

wilayah Kecamatan Depok?

2 Bagaimana  Proyeksi penduduk dan kebutuhan Permukiman pada 2010 –

2015 di wilayah Kecamatan Depok?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1 Mengkaji tingkat kepadatan penduduk dan persebarannya yang ada di 

wilayah Kecamatan Depok?

2 Mengkaji proyeksi penduduk dan kebutuhan permukiman pada 2010 –

2015 di wilayah Kecamatan Depok?

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna :

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

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Diharapkan dapat memberikan perkembangan kemampuan ilmu 

pengetahuan geografi dalam bidang kependudukan.
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1.5 Telaah Pustaka dan Telaah Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Demografi

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan proses 

penduduk di suatu wilayah (Mantra, 2000). Struktur penduduk meliputi : 

jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk selalu 

berubah-ubah yang disebabkan karena proses demografi yaitu kelahiran 

(fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi penduduk.

Struktur penduduk merupakan aspek yang statis, merupakan gambaran 

atau potret penduduk dari hasil sensus penduduk (cacah jiwa) pada hari sensus 

tertentu. Data penduduk pada hari sensus penduduk ini dijadikan sebagai basis 

perhitungan penduduk. Sesudah hari sensus tersebut struktur penduduk akan 

berubah dari basis penduduk tadi. Unsur-unsur kependudukan yang dapat 

merubah struktur kependudukan diatas merupakan unsur-unsur yang dinamis 

yang terdiri dari kelahiran, kematian, dan migrasi.

Demografi tidak mempelajari penduduk sebagai individu, tetapi 

penduduk sebagai suatu kumpulan (agregates atau collection). Jadi yang 

dimaksudkan dengan penduduk dalam kajian demografi adalah sekelompok 

orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah.

1.5.2 Kepadatan Penduduk

Menurut (Polle, dalam Sulistiyono 1983) untuk melakukan perbaikan 

data kepadatan penduduk yang bersifat aritmatik diperlukan adanya luasan 

daerah tempat tinggal penduduk yang benar-benar dihuni, yang mana hanya 

sampai pada daerah daerah permukiman saja.

Menurut Yunus (2005) dalam menghitung kepadatan penduduk 

kekotaan dikenal 3 teknik yaitu, administrative population density (aritmatic 

population density / overall population density), urban population density, 

dan housing population density. Kepadatan penduduk administrasi adalah 

rasio antara jumlah penduduk yang tinggal di dalam wilayah administrasi 

dengan luas wilayah administrasi yang bersangkutan, sedangkan kepadatan 

penduduk urban dihitung dari semua kenampakan kekotaan. Penghitungan 
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kepadatan atas dasar daerah perumahan dapat dilakukan dengan cara 

menghitung luasan daerah yang dimanfaatkan sebagai tempat tingggal 

penduduk kota (sebagai denominatornya) sedangkan daerah bukan 

permukiman walaupun berkenampakan kekotaan akan dihilangkan dari 

perhitungan. Lahan bukan permukiman yang dimaksudkan antara lain 

bangunan perkantoran, pasar, stasiun, sarana olahraga, jalan kereta api, 

daerah pertamanan, kolam renang serta kenampakan kedesaan seperti sawah.

Data kepadatan penduduk yang digunakan saat ini adalah kepadatan 

penduduk kasar dimana menggunakan luas batas administratif sebagai batas 

unit pemetaan. Menurut Bos (1977), dalam Rohim (1990) ada keterbatan 

dalam penerapan batas administratif sebagai batas unit pemetaan yaitu :

1. Sering ada anggapan bahwa penduduk tersebar merata dalam satu 

wilayah administratif.

2. Penerapan batas administratif sebagai batas unit pemetaan 

mengakibatkan unit administratif yang mempunyai jumlah penduduk 

relatif kecil dengan luas wilayah yang sempit, akan lebih menonjol dari

pada unit administratif yang mempunyai jumlah penduduk relatif besar 

dengan luas wilayah yang luas.

3. Hasil pemetaan dipengaruhi oleh kelas interval.

1.5.3 Proyeksi Penduduk

Menurut Mantra semua perencanaan pembangunan sangat 

membutuhkan data penduduk tidak saja pada saat merencanakan 

pembangunan tetapi juga pada masa-masa mendatang, sehingga perlu adanya 

Proyeksi. Proyeksi adalah untuk perhitungan untuk meramalkan atau untuk 

mengetahui perkembangan dimasa yang akan datang dengan menggunakan 

beberapa asumsi yang di dasarkan atas data tahun dasar. Kualitas hasil 

proyeksi sangat ditentukan oleh proses pelaksana penyusunannya. Proyeksi 

yang baik adalah proyeksi yang menghasilkan penyimpangan antara hasil 

ramalan dengan kenyataan sekecil mungkin. 
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Manfaat atau kegunaan daripada proyeksi adalah untuk meramalkan 

atau memperkirakan kejadian atau hal-hal yang mungkin terjadi, sebagai alat 

perencana yang tujuannya untuk menyediakan jasa sebagai response terhadap 

penduduk yang telah di proyeksi dan merubah trend penduduk menuju ke 

perkembangan demografi sosial dan ekonomi. 

Menurut lembaga demografi UI metode proyeksi penduduk yang dapat 

digunakan dalam menghitung jumlah penduduk di masa mendatang terdiri 

dari  matematik dan komponen

Metode matematik digunakan jika komponen pertumbuhan penduduk 

(kelahiran, kematian, dan migrasi tidak diketahui, yang digunakan sebagai 

data dasar hanyalah data jumlah penduduk total.

Terdiri dari tiga metode

1. Metode aritmatik :   

Pt = Po (1 + rt) ………………(1)

2. Metode Geometrik : 

= (1 + ) ……………(2)

3. Metode Eksponensial :

= . ……………..….(3)

Dimana : 

Pt : Jumlah penduduk pada tahun t

Po : Jumlah penduduk pada awal

r   : Angka pertumbuhan penduduk

t  : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

e  : bilangan pokok dari system logaritma natural (2,7182818)

Metode komponen dikerjakan secara terpisah menurut segmen 

penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Menurut lembaga Demografi 

menyebutkan dalam buku teks demografi yang mutakhir Rowland (2003) dan 

Preston,dkk (2001) istilah lain metode ini yaitu komponen kohor. Metode ini 

proyeksi penduduk juga dikerjakan menurut daerah tempat tinggal yaitu kota 

dan desa.
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1.5.4 Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011

tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan pengertian dasar istilah 

perumahan dan pemukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai 

bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi 

dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan 

rumah yang layak huni. Sedangkan Permukiman adalah bagian dari 

lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang 

mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang 

kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Perumahan dan Pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar 

manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia. 

Dalam rangka memenuhinya, perlu diperhatikan kebijaksanaan umum 

pembangunan perumahan dan pemukiman, seperti masalah pertanahan, 

pembiayaan, kelembagaan, dan unsur-unsur pembangunan perumahan dan 

pemukiman lainnya. 

Dalam berbagai program pembangunan, pemerintah telah menetapkan 

kebijakan umum pembangunan perumahan dan pemukiman yang relevan 

guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan harkat serta martabat 

masyarakat. Pembangunan perumahan dan pemukiman ditata dalam suatu 

perencanaan yang sesuai dengan kondisi tata ruang dan tata guna tanah, 

disertai dengan prasarana dan sarana fasilitas lingkungan yang berfungsi bagi 

kehidupan sosial masyarakat. bagian terbesar dari seluruh tempat kehidupan 

manusia selalu merupakan tempat–tempat tinggal baik berbentuk rumah-

rumah biasa maupun rumah-rumah bertingkat, dan oleh sebab itulah maka 

pembuatan suatu rencana daerah perumahan yang baik merupakan bagian 

yang penting dari tugas perencana.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan cerminan laju kebutuhan 

rumah. Pertumbuhan penduduk merupakan penyebab dari awal 

berkembangnya lokasi perumahan wilayah perkotaan. Kebutuhan rumah 

selalu meningkat seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk. 
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Perkembangan ini berdampak pada peningkatan tuntutan kebutuhan ruang. 

Kebutuhan ruang pada hakekatnya dapat diartikan sebagai kebutuhan tanah. 

Meningkatnya kebutuhan tanah untuk perumahan merupakan cikal bakal 

perkembangan lokasi perumahan.

Tempat tinggal dan lingkungan yang layak merupakan hak dasar 

manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 

28. Pembangunan perumahan dan permukiman dalam rangka memenuhi hak 

tersebut dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, 

pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi masyarakat, khususnya 

masyarakat berpenghasilan rendah, agar mampu menghuni rumah yang layak 

huni dan terjangkau. 

1.5.5 Telaah Penelitian Sebelumnya

Penelitian - penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang 

berkaitan dengan penelitian tentang kepadatan penduduk dan proyeksi 

kebutuhan rumah tinggal yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, 

antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rochim (1990) penelitiannya 

yang berjudul : “Evaluasi Penggunaan Sistem Kelas Interval Dengan Peta Dot 

Pada Peta Kepadatan Penduduk Dasimetrik”. Tujuan penelitian untuk 

memilih sistem kelas interval yang paling sesuai pada peta kepadatan 

penduduk dasimetrik, dengan menggunakan peta jumlah dan persebaran 

penduduk sebagai alat evaluasi. Metode pemetaanya dengan prinsip pot 

dengan ukuran diameter dot 0,7 mm dan prosentase kegelapan 20% dari 

Diagram Mackay. Hasil penelitian ini adalah peta kepadatan penduduk 

dasimetrik (yang berupa peta kepadatan penduduk permukiman) dengan 

enam jenis sistem kelas interval

Pada tahun 1993, Amin Udin melakukan penelitian dengan judul : 

“studi Foto Udara  untuk analisa kepadatan penduduk dalam hubungannya 

dengan lingkungan dan sosial ekonomi penduduk di empat kecamatan 

Kotamadya Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini dalah menyajikan kepadatan 



12

penduduk dengan empat macam kepadatan penduduk yaitu kepadatan 

penduduk administrasi, perkotaan, permukiman,dan rumah mukim, selain itu 

juga menilai kualitas lingkungan permukiman kota dan memetakan fasilitas 

perumahan. Hasil penelitian berupa peta kepadatan penduduk administrasi, 

perkotaan (urban), permukiman, dan rumah mukim serta analisis 

pengaruhnya terhadap lingkungan dan social ekonomi.

Fajar Sri Setyaningsih (2008) melakukan penelitian dengan judul 

alokasi kebutuhan lahan untuk permukiman di Kota Depok Jawa barat 2007-

2017. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji alokasi kebutuhan lahan 

permukiman dan mengkaji perebarannya. Metode penelitian yaitu survey 

sedangkan metode analisisnya yaitu analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan 

perhitungan gravitasi potensial dan proyeksi eksponensial. Hasil penelitian 

berupa proyeksi alokasi kebutuhan lahan permukiman di Kota Depok 

dipengaruhi oleh faktor aksesbilitas, penduduk dan ketersediaan lahan.

Persamaan penenlitian ini terhadap penelitian pertama dan kedua yaitu 

sama-sama memetakan kepadatan penduduk dimana salah satunya yaitu 

kepadatan penduduk permukiman. Sedangan dengan penelitian ketiga 

persamaannya yaitu melakukan proyeksi kebutuhan lahan permukiman. Lebih 

lanjut sebagai perbandingan kesamaan dan perbedaan terhadap penelitian 

sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.
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Tabel 1.3 Persamaan dan Perbedaan Terhadap Penelitian Sebelumnya

Peneliti
Muh. Abdul Rochim 

(1990)

Amin Udin 

(1993)

Fajar Sri Setyaningsih 

(2008)

Beti Setyorini 

(2011)

Judul Evaluasi Penggunaan 

Sistem Kelas Interval 

Dengan Peta Dot Pada 

Peta Kepadatan 

Penduduk Dasimetrik

studi Foto Udara  untuk 

analisa kepadatan 

penduduk dalam 

hubungannya dengan 

lingkungan dan sosial 

ekonomi penduduk di 

empat kecamatan 

Kotamadya Yogyakarta.

alokasi kebutuhan lahan 

untuk permukiman di 

kota Depok Jawa barat 

2007-2017

Analisis Kepadatan 

Penduduk dan Proyeksi 

Kebutuhan 

Permukiman  

Kecamatan Depok 

Sleman 2010-2015

Tujuan untuk memilih sistem 

kelas interval yang 

paling sesuai pada peta 

kepadatan penduduk 

dasimetrik, dengan 

menggunakan peta 

jumlah dan persebaran 

penduduk sebagai alat 

evaluasi.

menyajikan kepadatan 

penduduk dengan empat 

macam kepadatan 

penduduk yaitu 

kepadatan penduduk 

administrasi, perkotaan, 

permukiman, dan rumah 

mukim, serta menilai 

kualitas lingkungan 

permukiman kota 

untuk mengkaji alokasi 

kebutuhan lahan 

permukiman dan 

mengkaji perebarannya.

Mengkaji tingkat 

kepadatan penduduk 

dan persebarannya, 

serta mengkajiproyeksi 

penduduk dan 

kebutuhan permukiman

Metode Landscape approach 

dan  prinsip pot dengan 

ukuran diameter dot 0,7 

mm dan prosentase 

kegelapan 20% dari 

Diagram Mackay

Landscape approach survey dengan teknik 

analisis deskriptif 

kuantitatif berdasarkan

perhitungan gravitasi 

potensial dan proyeksi 

eksponensial.

Analisis data sekunder 

dengan analisa data 

yaitu deskriftif  

kuantitatif , analisa 

tetangga terdekat dan 

analisa regresi linier

Hasil peta kepadatan 

penduduk dasimetrik 

(yang berupa peta 

kepadatan penduduk 

permukiman) dengan 

enam jenis sistem kelas 

interval

peta kepadatan penduduk 

administrasi, perkotaan 

(urban), permukiman, 

dan rumah mukim serta 

analisis pengaruhnya 

terhadap lingkungan dan 

social ekonomi.

proyeksi alokasi 

kebutuhan lahan 

permukiman di Kota 

Depok dipengaruhi oleh 

faktor aksesbilitas, 

penduduk dan 

ketersediaan lahan.

Peta kepadatan 

penduduk dan 

persebarannya, proyeksi 

pendudukdan proyeksi 

kebutuhan permukiman
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1.6 Kerangka Pemikiran

Kecamatan Depok mempunyai peran penting bagi Kabupaten Sleman, yaitu 

sebagai kawasan pemicu perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan 

lokasinya yang strategis berada di pinggiran kota juga berperan besar bagi wilayah 

di sekitarnya. Bagi Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, Kecamatan Depok 

berfungsi sebagai kawasan luberan kegiatan pusat kota, dan sebagai kawasan 

pengembangan mewujudkan misi dan visi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya 

yaitu sebagai pusat pendidikan, pusat bisnis dan perdagangan, jasa dan industri 

pariwisata. Hal ini yang menjadi daya tarik orang untuk bertempat tinggal di 

Kecamatan Depok sehingga pertambahan penduduk tiap tahun bertambah yang 

menyebabkan tingginya kepadatan penduduk. 

Kepadatan Penduduk itu sendiri tidak selalu sejalan dengan batas-batas 

administrasi dalam arti tidak merata seluruhnya sehingga sering terjadi kepadatan 

yang tertentu yang strategis saja yang dipengaruhi oleh letak daerah yang strategis 

baik dari aspek ekonomi, sosial maupun fasilitas umum. Hal ini seringkali 

menimbulkan permasalahan dalam penataan keruangan akibat besarnya tekanan 

penduduk terhadap lahan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan 

penduduk berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan dan 

permukiman pada masa yang akan datang.

Perumahan dan Pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 

dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia. Realitas 

tersebut yang menjadi dasar pemikiran betapa pentingnya perumahan dan 

pemukiman terbangun dalam tatanan yang lebih teratur. Laju pertumbuhan 

penduduk merupakan cerminan laju kebutuhan rumah. Pertumbuhan penduduk 

merupakan penyebab dari awal berkembangnya lokasi perumahan dan 

permukiman wilayah perkotaan. Kebutuhan rumah selalu meningkat seiring 

dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Perkembangan ini berdampak pada 

peningkatan tuntutan kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang pada hakekatnya dapat 

diartikan sebagai kebutuhan tanah. Meningkatnya kebutuhan tanah untuk 

perumahan merupakan cikal bakal perkembangan lokasi perumahan dan 

permukiman.
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Analisa penduduk telah diyakini merupakan hal yang sangat penting dalam 

perencanaan kota maupun daerah, dimana salah satu hal yang penting dalam 

analisa penduduk yaitu mengetahui perkiraan (proyeksi) jumlah penduduk dimasa 

datang. Adanya proyeksi dimasa mendatang mempermudah dalam memprediksi 

kebutuhan perumahan dan permukiman dibeberapa tahun kedepan. Dengan 

mengetahui jumlah kebutuhan perumahan di masa mendatang, pemerintah bisa 

mengambil kebijakan atau perencanaan dalam menyediakan lahan untuk 

permukiman sehingga perkembangan permukiman di masa mendatang tidak 

menyalahi peruntukannya dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) 

tersebut. 

Untuk mengetahui jumlah proyeksi kebutuhan permukiman dibutuhkan data-

data sekunder diantaranya yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan 

luas permukiman. Data–data tersebut diolah untuk mendapatkan trend atau 

kecenderungan pertumbuhannya, yang selanjutnya diolah lagi sehingga dapat 

menjawab tujuan penelitian.

Berdasarkan pada kajian teori yang telah disusun serta beberapa data sekunder 

yang diperoleh untuk mencapai tujuan penelitian, maka langkah-langkah dalam 

penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram alir penelitian sebagai berikut :
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Diagram Alir Penelitian

Sumber : Peneliti, 2011

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian

Jumlah Penduduk dan pertumbuhan penduduk Depok

Citra satelit 
Quickbird 2009

Peta RBI  
Kecamatan Depok

Klasifikasi 
Penggunaan Lahan 

Analisa Tetangga Terdekat

Proyeksi 
Kebutuhan Permukiman

2011 - 2015

Kepadatan Penduduk 
2010

Peta Distribusi Kepadatan 
Penduduk

Kecenderungan 
Pertumbuhan Penduduk 

1980 - 2010

Peta Kepadatan Penduduk 
2010

Distribusi Kepadatan 
Penduduk 

Asumsi Kebutuhan 
Luas Lahan / Jiwa

Proyeksi Penduduk 
2011 - 2015

Analisis

Data Jumlah 
Bangunan  

Analisa 
Regresi Linier
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1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa data sekunder yang 

juga diintegrasikan dengan penginderaan jauh. Metode penelitian analisa data 

sekunder merupakan sebuah upaya pengkajian yang berlandaskan pada data 

statistik yang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait. 

Sistem ini disusun secara sistematis dan terencana agar penelitian yang 

dilakukan berbobot dan memberikan kesimpulan yang tidak meragukan. 

Sistematika yang terencana dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu 

meliputi:

1.7.1 Pemilihan Daerah Penelitian

Untuk penentuan daerah penelitian digunakan metode purposive 

sampling yaitu memilih daerah penelitian dengan pertimbangan tertentu yang 

mempunyai sangkut paut erat dengan maksud penelitian (Yunus, 2010). 

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dipilih sebagai daerah penelitian, 

karena merupakan wilayah dengan pertumbuhan paling pesat di provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.7.2 Pengumpulan Data dan Alat yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi syarat tertentu 

yaitu data tersebut harus benar dan sumbernya dapat dipercaya. Kegiatan 

pengumpulan data dimulai dengan usaha – usaha untuk mendapatkan data 

serta informasi berupa data sekunder dan data primer untuk penelitian ini.

a) Data Sekunder

1. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Depok (Tahun 1980, 1990, 1995, 

2000, 2005, 2010) diperoleh dari badan pusat statistik Kabupaten 

Sleman.

2. Data Luas permukiman Desa, Kecamatan Depok

3. Peta administrasi Kecamatan Depok skala 1 : 25.000 diperoleh dari 

Bappeda Kabupaten Sleman

b) Interpretasi Citra Satelit

Data primer Citra Satelit Quickbird wilayah Depok dengan resolusi 60 

cm tahun 2009 dari Puspics UGM 
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c) Alat yang digunakan

1. Seperangkat komputer (Intel(R) Core (TM) i3 CPU, M.330, 

RAM:1,86 GB) dan printer

2. Perangkat Lunak Arc GIS 9.2, Arc View 3.3.

3. Perlengkapan kerja lapangan, yang terdiri dari peralatan tulis, 

kamera, dan GPS.

1.7.3 Tahap Pengolahan

Tahap-tahap pengolahan meliputi :

1.7.3.1 Interpretasi dan Klasifikasi penggunaan lahan

Penelitian ini dilakukan dengan integrasi penginderaan jauh, yang 

mana dalam melakukan interpretasi penggunaan lahan menggunakan 

citra satelit. Penggunaan lahan ini digunakan untuk mengetahui 

persebaran. Klasifikasi penggunaan lahan menggunakan klasifikasi 

menurut Pemda (kotamadya) :

1. Permukiman : Pola teratur (perumahan), Tidak teratur, Khusus

(Istana, Rumah bangsawan, Asrama)

2. Perdagangan : Pasar, Pusat perbelanjaan, Pertokoan, Rumah makan, 

Apotek

3. Pertanian : Sawah, Tegalan, Kebun bibit

4. Industri : Pabrik, Pembangkit listrik, Batik

5. Transportasi : Jalan raya, Rel KA, Stasiun, Terminal

6. Jasa : Kelembagaan (Kantor, Bank, Rumah sakit, Sekolah), dan Non 

kelembagaan (Tukang cukur, Tukang sepatu, Bengkel, Penjahit, 

Dokter).

7. Rekreasi : Lapangan olahraga, Gedung olahraga, Stadion, Kebun 

binatang, Kolam renang, Tempat kemah, Tempat pertunjukan

8. Tempat ibadah : Masjid, Gereja, Klenteng

9. Lain-lain : Kuburan, Lahan kosong, Lahan sedang, sawah.

Klasifikasi penggunaan lahan ini digunakan untuk memisahkan 

antara lahan permukiman dan non permukiman. Point satu (1) merupakan 
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lahan permukiman, sedangkan point dua sampai sembilan merupakan 

non permukiman. 

1.7.3.2 Menghitung kepadatan penduduk dan distribusinya

Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan teknik housing 

population density yang dikemukakan oleh Hadi Sabari Yunus (2005), 

menggunakan rumus:

= ( ) …………………(4)

Persebaran atau distribusi permukiman dianalisa dengan 

menggunakan analisa tetangga terdekat (nearest neigbour analysis) yang 

dapat diperoleh dengan cara menghitung indeks pola persebaran titik 

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Bintarto dan Surastopo 

(1979) . Rumusnya sebagai berikut :

a) Menghitung jarak rata-rata tetangga terdekat dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut :

⁻ = ∑
∑ ………………………………(5)

Dimana :

⁻Ju = Jarak  rata-rata tetangga terdekat (km)

∑⁻J = Jumlah jarak tetangga terdekat (km)

∑N = Jumlah Objek

b) Menghitung kepadatan titik  objek

= ∑
…………………………………(6)

Dimana :

P = Kepadatan titik objek / km
∑N = Jumlah kelompok objek

L = Luas wilayah (km )

c) Menghitung  jarak rata-rata titik objek dalam pola random

⁻ ℎ = √ ……………………………….(7)
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Dimana :

⁻Jh = Jarak rata-rata titik objek dalam pola random (km)

P = Kepadatan titik objek per km
d) Menghitung parameter tetangga terdekat (Nearest Neighour 

Analysis)

= ⁻
⁻ ………………………………..(8)

Dimana :

T = Indeks Penyebaran tetangga terdekat

⁻Ju = Jarak  rata-rata tetangga terdekat (km)

⁻Jh = Jarak rata-rata titik objek dalam pola random (km)

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui nilai parameter tetangga 

terdekat (T) untuk sebuah objek di wilayah Depok adalah x. Nilai x 

tersebut kemudian diperhitungkan dengan rangkaian kesatuan 

(continuum) tentang nilai nearest neighbor analysis T seperti terlihat pada 

Gambar 1.2 berikut :

     Mengelompok         Acak         Seragam

T = 0            T = 1,00                           T = 2,15

Gambar 1.2 Jenis Pola Penyebaran dan Nilai Continum T  

(Sumber : Bintarto dan Surastopo, 1979)

1.7.3.3 Proyeksi Penduduk dan Proyeksi Kebutuhan Permukiman

Pada tahap ini yaitu melakukan proyeksi dan kebutuhan langkah-

langkah yang dilakukan adalah:

Indeks Nilai
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a) Menghitung Proyeksi Penduduk 

Proyeksi penduduk dikerjakan dengan metode matematik, yaitu 

dengan metode Geometrik yaitu mengasumsikan bahwa jumlah 

penduduk akan tumbuh secara geometrik menggunakan dasar 

perhitungan bunga berbunga (bunga majemuk), dalam hal ini angka 

pertumbuhan penduduk dianggap sama untuk setiap tahun. Dalam 

melakukan proyeksi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk tetap sehingga angka pertumbuhan sama 

untuk setiap tahun. Metode ini dipilih karena menurut BPS metode 

proyeksi penduduk untuk level kecamatan  dan kabupaten 

menggunakan metode ini. Rumusnya yaitu :

= (1 + ) ……………………………..(9)

Berdasarkan rumus diatas maka laju pertumbuhan penduduk 

dihitung menggunakan metode Geometrik :

Log (1 + r ) = ………………….(10)

Dimana : 

Pt : Jumlah penduduk pada tahun t

Po : Jumlah penduduk pada awal

r   : Angka pertumbuhan penduduk

t  : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

b) Menghitung proyeksi kebutuhan permukiman

Proyeksi kebutuhan permukiman dihitung setelah mencari formula 

hubungan jumlah penduduk dengan jumlah bangunan. Hal tersebut 

untuk membuktikan bahwa semakin bertambah jumlah penduduk 

maka bertambah juga jumlah bangunan yang berakibat 

bertambahnya kebutuhan akan permukiman. Formula ini dicari 

menggunakan metode regresi linear yaitu membuat garis linier untuk 

membuat pengaruh jumlah bangunan dengan jumlah penduduk.
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Persamaan Regresi Linear :

Y = a + bX……………………………….(11)

Dimana :

Y = Variabel terikat

a  = Nilai intercept (konstanta)

b  = Koefisien regresi

X = Variabel bebas

Harga a dan b dihitung dengan rumus:

……………………………..….(12)

Standart rasio luas permukiman per jiwa menurut pemerintah yaitu 

12 m per jiwa. Dalam penelitian ini kecenderungan rasio luas 

permukiman per jiwa dihitung dengan memperhatikan antara daerah 

padat dengan yang tidak padat. Asumsi dihitung berdasarkan data 

jumlah penduduk dan luas lahan permukiman Tahun 2010, dihitung 

dengan rumus :

Luas Permukiman per jiwa = ………….(13)

Rumus penghitungan proyeksi kebutuhan permukiman disesuaikan 

dengan proyeksi penduduk.

Kebutuhan Permukiman = Luas Permukiman/jiwa x Proyeksi Jumlah 

Penduduk tahun n ………………...(14)
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1.7.4 Analisa Data

Tujuan analisa data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan dinterpretasi. Data yang sudah dikumpulkan, 

diseleksi, dan diolah selanjutnyan dilakukan analisa. Unit analisis dari 

penelitian ini adalah Desa, dimana kecamatan Depok terbagi menjadi tiga 

wilayah administrasi Desa. 

Analisa dilakukan dengan deskriftif kuantitatif yaitu analisa regresi 

linier dan analisa tetangga terdekat. Analisa tetangga terdekat digunakan 

untuk mengetahui pola sebaran kepadatannya. Analisa tetangga terdekat

merupakan analisa kuantitatif, dimana melakukan pembandingan antara pola 

permukiman dari segi ruang dan waktu dimana dalam melakukan 

penghitungan diberi ukuran yang bersifat kuantitatif.

Regresi linier adalah menentukan satu persamaan dan garis yang 

menunjukkan hubungan antar variable bebas dan tak bebas, yang merupakan 

persamaan penduga yang berguna untuk menaksir atau meramalkan variabel 

tak bebas/terikat. Analisis regresi ditujukan terutama untuk penaksiran. 

Dalam analisis ini akan dibentuk model statistik yang dapat digunakan untuk 

memprediksi nilai – nilai dari variabel tak bebas dengan dasar nilai – nilai 

variabel bebas. Analisa regresi linier ini untuk membuktikan bahwa semakin 

bertambah jumlah penduduk maka bertambah juga jumlah bangunan yang 

berakibat bertambahnya kebutuhan akan permukiman.
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1.8 Batasan Operasional

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 

perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah 

yang layak huni (UU RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman).

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 

lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan (UU RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman).

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari 

satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas 

umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 

perkotaan atau kawasan perdesaan (UU RI No. 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Proyeksi penduduk adalah prediksi (ramalan) yang didasarkan pada asumsi 

rational tertentu yang dibangun untuk kecenderungan masa yang 

akan datang dengan menggunakan peralatan statistik atau 

perhitungan matematik.

Proyeksi kebutuhan permukiman adalah prediksi (ramalan) yang didasarkan 

pada asumsi rational jumlah penduduk dengan asumsi luas 

permukiman per jiwa

Kepadatan penduduk yaitu kepadatan yang dihitung berdasarkan luasan yang 

betul-betul dimanfaatkan sebagai tempat tinggal penduduk kota, 

dengan tanpa menghitung luasan non permukiman walaupun 

berkenampakan kekotaan (Hadi Sabari yunus 2005).

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 

Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka 
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yang berdomisilli kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk 

menetap (BPS, 1995).

Distribusi penduduk adalah persebaran penduduk di suatu wiIayah tertentu 

berdasarkan pada titik-titik penggerombolan penduduk pada tempat-

tempat tertentu berdasarkan pada data geografis dan data monografis 

di tempat tersebut. (Ida Bagus Mantra, 1985).


