BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan secara umum diartikan sebagai usaha untuk
memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan
yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan
seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah
masyarakat

di

bidang

ekonomi.

Sebuah

Negara

yang

tinggi

produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya. Pembangunan
yang menghasilkan produktivitas tinggi yang tidak mempedulikan dampak
terhadap lingkungannya maka lingkungannya semakin rusak dan sumber
sumber alamnya semakin berkurang, sementara kecepatan bagi alam untuk
melakukan rehabilitasi lebih lambat dari pada kecepatan perusakan sumber
alam tersebut. Oleh karena itu, seringkali terjadi bahwa pembangunan
yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang
memadai. Akibatnya, pembangunan tidak bisa berkelanjutan, atau tidak
sustainable (Arief Budiman, 2000).
Penggunaan lahan adalah segala macam bentuk campur tangan
manusia baik secara permanen maupun siklis terhadap suatu kumpulan
sumberdaya alam dan sumberdaya yang secara singkat disebut lahan
dengan tujuan untuk mencakup kebutuhan–kebutuhannya baik keadaan
maupun spiritual atau kedua duannya (Malingreau dalam Nani Ernawati,
2008:20)
Kota yang dipandang sebagai suatu obyek studi dimana di
dalamnya terdapat masyarakat manusia yang sangat komplek, telah
mengalami proses interelasi antar manusia dan antara manusia dengan
lingkungannya. Produk hubungan tersebut ternyata mengakibatkan
terciptanya pola keteraturan dari pada penggunaan lahan. Penggunan lahan
sebagai salah satu produk kegiatan manusia di permukan bumi memang
menunjukan variasi yang sangat besar, baik di dalam kota lokal maupun di
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dalam kota regional. Pemahaman bentuk–bentuk penggunaan lahan yang
mewarnai daerah terbangun, daerah peralihan kota – desa serta daerah
perdesaan sendiri merupakan suatu hal yang prinsipiil untuk melakukan
diferensiasi struktur keruangannya. Untuk membedakan jenis penggunaan
lahan kekotaan dan penggunaan lahan kedesaan, pada umumnya
keterkaitan jenis – jenis tersebut dengan lahan pertanian menjadi fokus
utamanya. Sebagian besar jenis penggunaan lahan penggunaan lahan
kedesaan selalu berasosiasi dengan kegiatan pertanian, namun diakui pula
bahwa ada lahan kekotaaan yang digunakan untuk kegiatan–kegiatan
pertanian dan ada pula lahan–lahan kedesaan yang lebih berkaitan dengan
kepentingan non pertanian (Hadi Sabari Yunus, 2000).
Penduduk yang terlalu padat akan membuat setiap orang
menggunakan persediaan yang ada di bumi seperti air, tanah, bahan bakar,
logam, bahan makanan, dan yang pada akhirnya akan mengakibatkan
semua sumber tersebut habis jika tidak digunakan secara efisien dan
sebijaksana mungkin. Kualitas lingkungan hidup di bumi secara terus
menerus akan berubah. Banyak hutan dan sawah akan hilang digantikan
lingkungan perkotaan, permukiman, lokasi industri, dan lain – lainnya
yang tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan tersebut sehingga akan
dirugikan. Kepadatan penduduk yang tinggi selalu dikaitkan dengan
tingkat fertilitas penduduk setempat di samping terjadinya peningkatan
urbanisasi dan pengangguran, yang pada gilirannya akan mengakibatkan
persoalan – persoalan ekonomi, sosial, dan budaya (Philip Kristanto,
2002).
Aktivitas manusia sebagai mahkluk yang memanfaatkan sumber
daya alam juga memiliki kecenderungan–kecenderungan yang berpola dan
terstruktur secara spasial. Sebagai hasil naluri ilmiah dan hasil pengalaman
belajar yang panjang, sehingga terdapat pola–pola spasial yang khas
misalnya di dalam mengatur tata letak ruang publik, pekarangan, lading,
sawah, dan sebagainya. Keteraturan konfigurasi spasial aktivitas–aktivitas
sosial ekonomi masyarakat atau pola pemanfaatan ruang selalu ditemukan
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di setiap kehidupan masyarakat di dalam mempertahankan hidupnya,
menyesuaikan dengan lingkungannya, mengoptimalkan upaya–upaya
pemanfaatan sumberdaya alam, mengoptimalkan interaksi sosial, maupun
sebagai bentuk ekspresi budaya. Berbagai bentuk interaksi, baik antara
sesama manusia maupun antara manusia dengan sumberdaya alam itu
sendiri, menuntut manusia untuk menyediakan berbagai sarana dan
prasarana untuk mempermudah mengakses dan mengelola sumberdaya
tersebut. Susunan prasarana yang dibangun manusia di dalam ruang
membentuk jaringan yang terstruktur, sehingga membentuk struktur ruang.
Secara keseluruhan, berbagai bentuk konfigurasi spasial diatas membentuk
suatu keseimbangan pola dan struktur spasial yang kita sebut sebagai tata
ruang. Pola dan struktur pemanfaatan sumberdaya pada dasarnya
berdimensi spasial dan waktu akibat dinamika kehidupan yang terus
menerus berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian maka tata ruang
juga selalu bersifat dinamis dari waktu ke waktu (Ernan Rustiadi, Sunsun
Saeful hakim, dan Dyah R, 2011).
Dewasa ini pembangunan yang semakin berkembang akan
mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan lahan sehingga mendesak
lahan kosong yang ada. Perlu dihindari penggunaan lahan yang secara
serampangan yang dapat menurunkan kualitas lahan dalam menunjang
pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan yang timbul dalam
penataan ruang sebagai akibat benturan kepentingan antar sektoral dalam
pemanfaatan ruang.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang,
dengan luas wilayah 63,32 km² yang terbagi atas 16 kelurahan. Kecamatan
Gunungpati terletak dengan letak geografis terbentang antara 110° 20’
20’’ BT - 110° 24’ 23’’ BT dan 7° 0’ 57’’ LS - 7° 6’ 41’’ LS dan
merupakan bagian dataran tinggi dari Kota Semarang. Dibatasi sebelah
Barat dengan Kecamatan Mijen, sebelah Timur dengan kecamatan
Banyumanik, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah
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Utara dibatasi oleh Kecamatan Gajah mungkur (Kecamatan Gunungpati
Dalam Angka Tahun 2011).
Dalam Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031
Kecamatan Gunungpati merupakan dalam pembagian wilayah kota
(BWK) VIII Yaitu sebagai kawasan Pendidikan sehingga perkembangan
pembangunan fasilitas sosial ekonomi, permukiman baru dan pertambahan
penduduk terus meningkat. Maka dari itu memungkinkan di Kecamatan
Gunungpati

mengalami

perubahan

penggunaan

lahan.(Kecamatan

Gunungpati Dalam Angka Tahun 2011). Adapun data jumlah pertambahan
penduduk, pertambahan fasilitas sosial ekonomi, di kecamatan Gunungpati
dapat dilihat dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2 sebagai berikut :
Table 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Gunungpati Dirinci per
Kelurahan Tahun 2004 dan Tahun 2011
Jumlah Penduduk
2004
2011
1
Gunungpati
5.660
5.960
2
Plalangan
3.332
3.469
3
Sumurejo
4.635
4.846
4
Pakintelan
3.558
4.182
5
Mangunsari
3.016
4.195
6
Patemon
3.265
10.246
7
Ngijo
2.147
4.118
8
Nongkosawit
3.312
5.062
9
Cepoko
2.248
5.517
10
Jatirejo
1.609
2.854
11
Kandri
3.369
8.346
12
Pongangan
4.428
4.645
13
Kalisegoro
1.689
6.216
14
Sekaran
5.793
8.243
15
Sukorejo
7.276
7.569
16
Sadeng
4.844
5.094
Jumlah / Total
60.208
90.562
Sumber : Kecamatan Gunungpati Dalam Angka Tahun 2004 dan 2011
No

Kelurahan
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Tabel 1.2 Jumlah Fasilitas Sosial Ekonomi Kecamatan Gunungpati
Dirinci per Fasilitas Tahun 2004 dan Tahun 2011
Fasilitas

Tahun 2004

Tahun 2011

Pertambahan

TK

35

35

-

SD

38

45

7

SMP

13

15

2

SMA

6

9

3

Perguruan tinggi

1

2

1

Rumah sakit

1

1

-

Puskesmas

16

16

-

Posyandu

85

102

17

Masjid

89

100

11

Mushola

214

244

30

Gereja

5

12

7

Vihara

2

2

-

Pasar

1

2

1

Toko

490

648

194

Warung Makan

113

194

81

Pendidikan :

Kesehatan :

Tempat ibadah :

Perekonomian :

Sumber : Kecamatan Gunungpati Dalam Angka Tahun 2004 dan 2011
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Pada Kecamatan Gunungpati yang menjadi perhatian utama dalam
penelitian ini adalah terjadinya perubahan penggunaan lahan yang disebabkan
karena adannya pembangunan fisik daerah (sarana dan prasarana penduduk)
maupun oleh kegiatan sosial penduduk (permukiman, perdagangan dll). Dari
uraian penulis telah mengadakan penelitian dengan judul Analisis Perubahan
Penggunaan Lahan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2004
dan 2011.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka
dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan
Gunungpati tahun 2004 dan 2011 ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di
Kecamatan Gunungpati tahun 2004 dan 2011 ?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan
Gunungpati yang terjadi antara tahun 2004 dan 2011
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di
Kecamatan Gunungpati tahun 2004 dan 2011

1.4 Kegunaan Penelitian
1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan
program S1 Geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
2. Sebagai sumber informasi dan penambah wawasan bagi penulis dan
pembaca.
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1.5 Telaah pustaka dan Penelitian Sebelumnya
1. Telaah Pustaka
Pengaturan pemanfaatan ruang yang paling dikenal selama ini
adalah berupa pengaturan penggunaan lahan yang didahului oleh
penyusunan peencaaan penggunaan lahan. Rencana penggunaan lahan
dianggap perencanaan fisik yang yang paling utama dalam proses
penataan ruang (Ernan Rustiadi, Sunsun Saeful hakim, dan Dyah R,
2011).
Daya dukung lahan ditentukan oleh kebutuhan dan ketersediaan.
Kebutuhan lahan ditentukan oleh jumlah penduduk dan tingkat konsumsi
tiap penduduk. Ketersediaan lahan ditentukan oleh tingkat produksi dan
produktivitas lahan. Terakhir daya dukung lahan diperoleh dari
perbandingan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan (Ernan
Rustiadi, Sunsun Saeful hakim, dan Dyah R, 2011).
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan (tanah), ruang
lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia
dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara
krlangsungan hidupnya. Karena daratan merupakan salah satu bagian dari
ruang maka penatagunaan lahan tidak dapat dilepaskan dari penataan
ruang wilayah. Perencanaan tata ruang mencakup peencanaan pola
pemanfaatan ruang yang meliputi tataguna lahan, tataguna air, tataguna
udara dan tataguna sumber daya lainnya (Sarwono Hardjowigeno dan
Widiatmaka, 2007).
Perubahan Penggunaan lahan adalah perubahan yang terjadi pada
setiap penggunaan lahan (dalam ukuran luas) yang dilakukan penduduk
sebagai inividu dalam masyarakat maupun pihak lain terhadap suatu
penggunaan lahan dengan maksud lebih mengintensifikan lahan untuk
kepentingan sosial maupun ekonomi (Undang-undang No 5 Tahun 1960
pasal 6).
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2. Penelitian Sebelumnya
Arief Budiono (2008), meneliti tentang perubahan penggunaan
lahan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dengan judul
“Analisis Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Sukoharjo tahun 1998–2004 ”. Tujuan penelitian ini
mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan
lahan di kecamatan sukoharjo tahun 1998–2004 dan mengetahui
kesesuaian

dan

penyimpangan

perubahan

penggunaan

lahan

di

Kecamatan Sukoharjo tahun 1998–2004 dengan RUTRK Kecamatan
Sukoharjo tahun 2004–2013 dan mengetahui pola perubahan penggunaan
lahan di Kecamatan Sukoharjo tahun 1998–2004. Dalam penelitian ini
menggunakan metode pendekatan kompleks wilayah, dimana pendekatan
ini merupakan kombinasi antara analisa keruangan dan analisa ekologi.
Hasil penelitian ini dari tahun 1998–2004 mengalami perubahan
penggunaan lahan dari lahan pertanian ke non pertanian sebesar 169 ha
dan hasil overlay peta penggunaan lahan 1998–2004 dengan peta RUTRK
Kecamatan Sukoharjo dapat diketahui bahwa tingkat kesesuaian lahan
sebesar 95 ha (40%) dan tingkat penyimpangan penggunaan lahan sebesar
143 ha (63%) dari perubahan penggunaan lahan di kecamatan sukoharjo
tahun 1998–2004. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang
dominan terhadap perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo
tahun 1998–2004. Pola persebaran perubahan penggunaan lahan di
kecamatan sukoharjo tahun 1998–2004 adalah mengelompok (clustered).
Nani Ernawati (2008), meneliti tentang perubahan penggunaan
lahan di Kecamatan KebakKramat Kabupaten Karanganyar dengan judul
“Analisis Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kebakkramat
Kabupaten Karanganyar tahun 1996–2005 ”. Tujuan penelitian ini
mengetahui persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan
Kebakkramat antara tahun 1996 dan 2005, mengetahui faktor–faktor yang
8

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di kecamatan Kebakkramat,
dan mengevaluasi kesesuaian antara tahun 1996 dan tahun 2005 dengan
RTRW Kecamatan Kebakkramat. Dalam penelitian ini metode yang
digunakan adalah Analisa data sekunder dan Analisa peta dengan
menggunakan metode komparasi. Hasil penelitian ini yakni Perubahan
penggunaan lahan yang terjadi di daerah penelitian selama kurun waktu
tahun 1996–2005 adalah seluas 151,72 (ha). Faktor yang berpengaruh
terhadap perubahan penggunaan lahan di daerah penelitian adalah faktor
kepadatan penduduk dan faktor ketersediaan fasilitas sosial ekonomi.
Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di daerah penelitan dari tahun
1996–2005 tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
Kecamatan Kebakkramat Tahun 1991/1992 – 2010/2011.
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Tabel 1.3 Perbandingan dengan penelitian sebelumnya
Nama
Judul
(Tahun)
Arief
Analisis
Budiono Perubahan
(2008) penggunaan
lahan di
Kecamatan
Sukoharjo
Kabupaten
Sukoharjo
tahun 1998 –
2004

Nani
Analisis
Ernawati Perubahan
(2008) penggunaan
lahan di
Kecamatan
Kebakkramat
Kabupaten
Karanganyar
tahun 1996 –
2005

Penulis Analisis
(2015) Perubahan
Penggunaan
Lahan di
Kecamatan
Guungpati
Kota
Semarang
Tahun 2004
dan 2011

Tujuan

Metode

Hasil

Tujuan dalam penelitian ini menggunak
mengetahui faktor – faktor
an metode
yang mempengaruhi
pendekatan
perubahan penggunaan lahan kompleks
di kecamatan sukoharjo tahun wilayah,
1998 – 2004 dan mengetahui dimana
kesesuaian dan
pendekatan
penyimpangan perubahan
ini
penggunaan lahan di
merupakan
Kecamatan Sukoharjo tahun kombinasi
1998 – 2004 dengan RUTRK antara
Kecamatan Sukoharjo tahun analisa
2004 – 2013. Serta
keruangan
mengetahui pola perubahan dan analisa
penggunaan lahan di
ekologi.
Kecamatan Sukoharjo tahun
1998 – 2004
Tujuan penelitian ini
metode
mengetahui persebaran
yang
perubahan penggunaan lahan digunakan
di Kecamatan Kebakkramat adalah
antara tahun 1996 dan 2005, Analisa
Mengetahui faktor – faktor data
yang mempengaruhi
sekunder
perubahan penggunaan lahan dan Analisa
di kecamatan Kebakkramat, peta dengan
Mengevaluasi kesesuaian
menggunak
antara tahun 1996 dan tahun an metode
2005 dengan RTRW
komparasi.
Kecamatan Kebakkramat

Hasil penelitian ini dari tahun 1998 –
2004 mengalami perubahan penggunaan
lahan dari lahan pertanian ke non
pertanian sebesar 169 ha dan hasil
overlay peta penggunaan lahan 1998 –
2004 dengan peta RUTRK Kecamatan
Sukoharjo dapat diketahui bahwa tingkat
kesesuaian lahan sebesar 95 ha (40 %)
dan tingkat penyimpangan penggunaan
lahan sebesar 143 ha (63
%).Pertumbuhan penduduk merupakan
faktor yang dominan terhadap perubahan
penggunaan lahan di Kecamatan
Sukoharjo tahun 1998 – 2004. Pola
persebaran perubahan penggunaan lahan
di kecamatan sukoharjo tahun 1998 –
2004 adalah mengelompok ( clustered ).
Perubahan penggunaan lahan yang
terjadi di daerah penelitian
selama
kurun waktu tahun 1996 – 2005 adalah
seluas 151,72 (ha). Faktor yang
berpengaruh
terhadap
perubahan
penggunaan lahan di daerah penelitian
adalah faktor kepadatan penduduk dan
faktor ketersidiaan fasilitas sosial
ekonomi. Perubahan penggunaan lahan
yang terjadi di daerah penelitan dari
tahun 1996 – 2005 tidak sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah (RTRW)
Kecamatan
Kebakkramat
Tahun
1991/1992 – 2010/2011.

Tujuan penelitian ini
mengetahui persebaran
perubahan penggunaan lahan
di Kecamatan Gunungpati
antara tahun 2004 dan 2011,
Mengetahui faktor – faktor
yang mempengaruhi
perubahan penggunaan lahan
di kecamatan Gunungpati.

Perubahan Penggunaan Lahan yang
terjadi di daerah penelitian selama kurun
waktu 2004 – 2011 adalah seluas 1.091
ha. Faktor yang paling berpengaruh
terhadap perubahan penggunaan lahan
adalah pertambahan penduduk dan
kepadatan penduduk. Untuk faktor
pertambahan fasilitas sosial ekonomi
tidak terlalu berpengaruh.

Sumber : Penulis, 2015
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metode
yang
digunakan
adalah
Analisa
data
sekunder

1.6 Kerangka Pemikiran
Penggunaan lahan adalah segala macam bentuk campur tangan
manusia baik secara permanen maupun siklis terhadap suatu kumpulan
sumberdaya alam dan sumberdaya yang secara singkat disebut lahan dengan
tujuan untuk mencakup kebutuhan–kebutuhannya baik keadaan maupun
spiritual atau kedua duannya (Malingreau dalam Nani Ernawati, 2008:20)
Dewasa ini pembangunan yang makin berkembang ini pada
gilirannya akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk
pembangunan di kota sehingga menimbulkan perubahan penggunaan lahan.
Perubahan penggunaan lahan dari setiap tahun yang semakin meningkat
perlu adannya upaya yang dapat agar lahan di kota digunakan secara terarah.
Berdasarkan

hal

tersebut

maka

diperlukan

langkah–langkah

untui

melaksanakan rencana yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah
(RTRW) tersebut secara efisien dan tersebut.
Analisa keruangan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan baik macam perubahan,
besar, serta distribusi dan mengetahui faktor–faktor yang berpengaruh.
Masalah perubahan penggunaan lahan yang dihadapi di kecamatan
Gunungpati, salah satunya di identifikasikan adanya faktor pertambahan
penduduk sehingga menyebabkan semakin sempitnya lahan kosong yang
ada, hal ini dikarenakan adanya penambahan pembangunan fisik daerah
yang membutuhkan ruang.
Analisis permasalahan yang bersifat geografis tidak akan lepas dari
pemanfaatan peta sebagai media informasinya. Tahap analisa yang
melibatkan peta diantaranya adalah penentuan ruang, tumpang susun,
manipulasi, dan penyajian informasi, maka untuk alasan kecepatan dan
keefesienan, SIG dapat digunakan. SIG (Sistem Informasi Geografi) adalah
sistem yang berbasiskan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan
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memanipulasi informasi geografi (Aronoff, 1989 dalam Ike Purnamawati,
2013).
Usaha untuk mengkaji karakteristik lahan dan perubahan yang terjadi
di dalamnya dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan efisien. Disinilah, SIG
diharapkan dapat diterapkan untuk membantu mengetahui perubahan
penggunaan lahan serta pola yang terjadi di dalamnya. Semua data yang
terhimpun dapat menjadi informasi dalam mengambil keputusan serta
sebagai pedoman untuk menentukan skala prioritas bagi perencanaan dan
pengembangan wilayah.
Garis besar uraian pada kerangka pikir penelitian ini dapat
dituangkan secara sistematis kedalam bagan pada gambar 1.1 berikut :
Diagram Alir Penelitian
Kegiatan Pembangunan
Kecamatan Gunungpati
Faktor yang
mempengaruhi perubahan
penggunaan lahan :




Pertambahan
Penduduk
Kepadatan
Penduduk
Pertambahan
Fasilitas Sosial
Ekonomi

Pertambahan Sarana
dan Prasarana

Data statistik
Penggunaan Lahan
Tahun 2004

Data Statistik
Penggunan Lahan
Tahun 2011

Pengolahan Data
Perubahan penggunaan lahan :
Faktor dan Persebaran

Peta Perubahan Penggunaan
lahan Tahun Skala 1 : 50.000
Gambar 1.1
Sumber : Penulis, 2015
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1.7 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data
sekunder. Analisis Data sekunder merupakan analisis data yang telah tersedia
berupa data statistik dari pemerintah. Data sekunder berupa data perubahan
penggunan lahan, pertambahan penduduk, data kepadatan penduduk, data
pertambahan fasilitas sosial ekonomi serta Peta penggunaan lahan Kecamatan
Gunungpati tahun 2004 dan tahun 2011. Dalam penelitian ini perubahan
penggunaan lahan yang dimaksud adalah perubahan penggunaan lahan pertanian
ke non pertanian. Dari data total luas perubahan penggunaan lahan tersebut akan
di klasifikasikan menjadi tiga kelas yaitu kelas tinggi, sedang, dan rendah dan
kemudian diskorkan agar diketahui persebaran perubahan penggunaan lahannya.
Tahap Penelitian
Rangkaian penelitian ini secara sistematis dibagi menjadi tiga tahapan
yaitu pemilihan lokasi penelitian, pengumpulan data, dan analisis. Uraian
tahapan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemilihan Lokasi Penelitian
Di dalam penelitian ini dipilih Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
sebagai daerah penelitian di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
1. Kecamatan Gunungpati merupakan Kecamatan yang termasuk BWK VIII
dalam RTRW kota semarang yakni sebagai kawasan pendidikan yang
terdapat pertambahan penduduk, pertambahan fasilitas sosial ekonomi
seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, serta
fasilitas kegiatan ekonomi seperti toko, warung, pasar dan munculnya
pemukiman baru dari tahun 2004 - 2011, sehingga akan berpengaruh pula
pada penggunaan lahan.
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2. Semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk pembangunan di
Kecamatan Gunungpati, maka timbulah permasalahan–permasalahan yang
berhubungan dengan penggunaan lahan.
b. Pengumpulan data
Data–data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, antara
lain :
1. Letak, Luas dan batas administrasi
2. Kondisi fisik daerah
3. Kondisi kependudukan
4. Bentuk dan fungsi penggunaan lahan
5. Data statistik penggunaan lahan tahun 2004 dan 2011
6. Data pertambahan fasilitas sosial ekonomi
7. Peta penggunaan lahan tahun 2004 dan 2011
c. Analisis
1. Analisa Data
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan
menganalisis

data

pertambahan

penduduk,

kepadatan

penduduk

pertambahan fasilitas sosial ekonomi. Dari jumlah pertambahan tersebut
di klasifikasikan menjadi 3 kelas yaitu tinggi, sedang, rendah serta di
skoringkan. Data tersebut dikaitkan dengan data perubahan penggunaan
lahan pertanian ke non pertanian yang sudah di klasifikasi dan di
skoringkan agar dapat diketahui faktor apa saja yang paling berpengaruh
terhadap perubahan penggunaan lahan. Adapun cara membuat klasifikasi
data tersebut menggunakan rumus kelas interval seperti berikut :
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Adapun pemberian skoring dapat dilihat dalam tabel 1.4 berikut :
Tabel 1.4 Pemberian skoring
PPL

PP

KP

Kelas Skor Kelas Skor

PFSE

Kelas

Skor

Kelas

Skor

T

3

T

3

T

3

T

3

S

2

S

2

S

2

S

2

R

1

R

1

R

1

R

1

Sumber : Nani Ernawati, 2008

Keterangan :
PPL : Perubahan Penggunaan Lahan
PP

: Pertambahan Penduduk

KP

: Kepadatan Penduduk

PFSE : Pertambahan Fasilitas Sosial Ekonomi

2. Analisa Geografi
Analisa geografi adalah analisa yang menitikberatkan pada
keruangan. Pada umumnya analisa keruangan merupakan analisa lokasi.
Pada analisa keruangan lokasi dapat dibedakan menjadi lokasi relatif dan
lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan lokasi yang berkenaan dengan
posisinya menurut garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut suatu
wilayah dapat dibaca pada peta. Adanya lokasi absolut wilayah maka
karakteristik tempat yang akan dianalisa sudah dapat diabstrakan terlebih
dahulu, sedangkan untuk memperhitungkan karakteristik secara lebih
mendetail perlu diketahui tentang lokasi relatifnya.
Lokasi relatif suatu wilayah dapat ditinjau dari posisi suatu
wilayah terhadap kondisi wilayah disekitarnya. Lokasi relatif suatu
wilayah

dapat

memberikan
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gambaran

tentang

keterbelakangan,

perkembangan, dan kemajuan wilayah itu dibandingkan wilayah yang ada
disekitarnya dan dapat menjelaskan mengapa kondisi demikian dapat
terjadi.

1.8 Batasan Operasional
 Wilayah adalah bagian tertentu dari suatu kesatuan administratif pemerintah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (H.R. Mulyanto, 2008).
 Kawasan adalah bagian dari suatu wilayah yang khusus disediakan atau
dikemangkan untuk suatu keperluan tertentu misalnya Kawasan Industri,
Kawasan Permukiman, Kawasan Perdagangan, Kawasan Hutan Produksi
dan lain lainnya (H.R. Mulyanto, 2008).
 Sumber daya adalah kekayaan–kekayaan yang ada dalam wilayah itu yang
dapat menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk
melakukan pengembangan wilayah itu yaitu : Sumberdaya Manusia,
Sumberdaya Alam misalnya sumberdaya air, sumberdaya mineral,
sumberdaya minyak dan lain – lainnya (H.R. Mulyanto, 2008).
 Penggunaan lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia baik
secara permanen maupun siklis terhadap suatu kumpulan sumberdaya alam
dan sumberdaya yang secara singkat disebut lahan dengan tujuan untuk
mencakup kebutuhan–kebutuhannya baik keadaan maupun spiritual atau
kedua duannya (Malingreau dalam Nani Ernawati, 2008:20)
 SIG (Sistem Informasi Geografi) adalah sistem yang berbasiskan computer
yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografi
(Aronoff, 1989 dalam Ike Purnamawati, 2013).
 Pembangunan merupakan usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat
dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah
kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai
kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi (Arief
Budiman, 2000).
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Gambar 1.2 Peta Administrasi Kecamatan Gunungpati
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