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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang penelitian 

Perwilayahan adalah usaha untuk membagi–bagi permukaan bumi atau 

bagian permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu pula (Hadi Sabari 

Yunus, 1977). Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, 

sumberdaya buatan manusia (infrastruktur) serta bentuk-bentuk kelembagaan. 

Istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-

sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. 

Robinson Tarigan (2005) mengemukakan bahwasanya ruang wilayah merupakan 

ruang pada permukaan bumi, dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup 

dan beraktifitas. 

Perkembangan wilayah diawali dengan munculnya pusat-pusat 

pertumbuhan baru. Sumber daya manusia berperan penting dalam pembentukan 

pusat pertumbuhan di suatu wilayah, karena dengan bertambahnya jumlah 

penduduk menyebabkan kebutuhan akan ruang semakin meningkat. Pertambahan 

penduduk yang cepat akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan 

permukiman, infrastruktur, serta fasilitas umum lainnya. Terbatasnya lahan 

kosong di perkotaan pada akhirnya akan mendorong pengalihan lahan pertanian 

menjadi lahan non pertanian di daerah pinggiran kota.  

Tingkat perkembangan wilayah secara fisik dapat dilihat dari wilayah 

terbangun (buil-up area) terhadap total luas wilayahnya, kondisi tersebut dapat 

diketahui dari kerapatan jaringan jalan, luas area perkantoran dan perdagangan, 

serta persebaran wilayah permukiman, sedangkan dari segi sosial dapat diketahui 

dari jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan 

persebaran penduduk yang berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat. 
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Di Indonesia kebijakan otonomi daerah berkembang menjadi dasar 

pembentukan daerah baru melalui pemekaran, penghapusan, dan penggabungan 

daerah. Pembentukan daerah otonomi baru dapat dilaksanakan jika memenuhi 

aspek-aspek penilaian antara lain kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial 

budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, dan pertimbangan lain yang 

memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Pemekaran wilayah 

berkembang intensif sebagai upaya pemerataan pembangunan, dimaksudkan 

untuk mewujudkan daerah untuk mampu berkembang secara mandiri, menjaga 

keseimbangan perkembangan wilayah antara daerah baru dengan daerah induk, 

menghindari dampak negatif sosial lingkungan, serta meningkatkan pelayanan 

sarana dan prasarana secara optimal. 

Kecamatan Ungaran memiliki luas wilayah 73,9515 km² atau 7,78 % dari 

luas wilayah Kabupaten Semarang. Pada tahun 2005, Kecamatan Ungaran  

mengalami  pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Ungaran Barat dan 

Kecamatan Ungaran Timur, hal ini sesuai dengan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2003 Nomor 20, 21 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 11,12 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Ungaran Barat dan 

Kecamatan Ungaran Timur. Kecamatan Ungaran Barat terdiri atas 5 desa dan 6 

kelurahan dengan luas wilayah 35,9605 km², sedangkan Kecamatan Ungaran 

Timur memiliki luas wilayah 37,9910 km² meliputi 5 desa dan 5 kelurahan. 

Pemekaran wilayah di Kecamatan Ungaran bertujuan untuk pemerataan 

pembangunan di daerah pinggiran guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan dalam bidang pelayanan masyarakat. 

Bergesernya fungsi Kota Semarang dari kota industri menjadi kota 

perdagangan dan jasa mendorong berpindahnya kawasan industri ke daerah 

penyangga Kota Semarang, yakni Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan 

Kabupaten Semarang. Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur 

yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang menjadi bagian dari kawasan 
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industri di Kabupaten Semarang. Perkembangan industri yang cukup pesat akan 

berdampak pada tingginya pertumbuhan penduduk di kedua kecamatan ini.  

Pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi 

di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur. Kebutuhan tenaga 

kerja pada sektor industri yang cukup besar menjadi magnet bagi penduduk dari 

daerah lain untuk bekerja dan bertempat tinggal di kedua kecamatan ini. Laju 

migrasi yang tinggi berdampak pada kebutuhan perumahan maupun rumah sewa 

(kost), sehingga menyebabkan perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi 

non pertanian.  Untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk di daerah 

penelitian tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 Pertumbuhan jumlah penduduk di daerah penelitian tahun 2007-

2011 

Tahun Jumlah penduduk (jiwa) Perubahan Pertumbuhan 
Ungaran 

Barat 
Ungaran 
Timur 

Jiwa Persen ( % )  
Ungaran 

Barat 
Ungaran Timur Ungaran 

Barat 
Ungaran 
Timur 

2007 66.772 59.653 - - - - 
2008 66.895 60.282 123 629 0,18 1,05 
2009 67.736 60.911 841 629 1,25 1,04 
2010 74.481 68.686 6745 7775 9,95 12,76 
2011 75.040 69.176 559 490 0,75 0,70 

Sumber : BPS Kabupaten Semarang tahun 2007 - 2011 

Variasi pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat akan 

mempengaruhi penggunaan lahan pada suatu daerah. Kebutuhan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan sosial ekonominya berdampak pada meningkatnya 

kebutuhan akan lahan sebagai tempat tinggal, pendidikan, perdagangan, dan jasa. 

Sarana dan prasarana akan dibangun untuk menunjang kegiatan tersebut. 

Perubahan penggunaan lahan adalah beralihnya atau berubahnya bentuk 

penggunaan lahan yang satu menjadi bentuk penggunaan yang lain 

(Purwadarminta, 1976).  
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Keterbatasan ruang di Kota Semarang sebagai kota pemerintahan, industri, 

perdagangan, dan jasa akan memberi pengaruh terhadap meningkatnya 

pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan 

Ungaran Timur. Pertumbuhan penduduk yang meningkat akan berpengaruh pada 

kebutuhan ruang sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, dan melakukan aktifitas 

lainnya, disisi lain ketersediaan lahan yang terbatas menjadikan kebutuhan akan 

lahan semakin tinggi. Tabel 1.2 berikut menyajikan perbandingan penggunaan 

lahan tahun 2007 dan 2011 di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran 

Timur.  

Tabel 1.2 Perubahan penggunaan lahan pertanian ke lahan non pertanian di 

daerah penelitian tahun 2007 dan 2011  

Tahun Ungaran Barat (dalam km²) Ungaran Timur (dalam km²) 

Pertanian Non 
pertanian 

Luas 
wilayah 

Pertanian Non Pertanian Luas 
wilayah 

2007 16,3776 19,5829 35,9605 21,0646 16,9264 37,9910 

2011 23,1831 12,7774 35,9605 21,4308 16,5602 37,9910 

Sumber : BPS Kabupaten Semarang tahun 2007 dan 2011 

Kecamatan Ungaran sebagai Ibukota Kabupaten Semarang telah 

mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan 

Ungaran Timur, namun jika dilihat dari kondisi fisik dan sosial ekonominya maka 

kedua Kecamatan tersebut memiliki variasi pertumbuhan yang berbeda. Menarik 

untuk diketahui faktor dominan apakah yang menyebabkan perbedaan 

pertumbuhan di kedua kecamatan tersebut yang terwakili oleh perubahan 

penggunaan lahannya. Berdasarkan kondisi di atas maka, penulis mengadakan 

penelitian dengan judul “ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN 

DI KECAMATAN UNGARAN BARAT DAN KECAMATAN UNGARAN 

TIMUR PASCA PEMEKARAN WILAYAH TAHUN 2007 DAN 2011 ” 
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1.2 Perumusan masalah 

Perkembangan daerah di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan 

Ungaran Timur pasca pemekaran wilayah tahun 2007 – 2011 melatar belakangi 

permasalahan yang diajukan, antara lain berikut ini : 

1. bagaimana arah persebaran perubahan penggunaan lahan di daerah 

penelitian tahun 2007 dan 2011, dan 

2. variabel-variabel apa saja yang berasosiasi terhadap perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan 

Ungaran Timur. 

1.3 Tujuan penelitian 

 Penelitian mengenai perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ungaran 

Barat dan Kecamatan Ungaran Timur pasca pemekaran wilayah bertujuan untuk : 

1. mengetahui arah persebaran penggunaan lahan di Kecamatan Ungaran 

Barat dan Kecamatan Ungaran Timur pasca pemekaran wilayah, dan 

2. mengetahui variable-variabel yang berasosiasi terhadap perubahan 

penggunaan lahan di masing - masing kecamatan. 

1.4 Kegunaan penelitian 

 Besar harapan semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat 

bagi : 

1. penyusun, penelitian ini berguna sebagai sarana mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang secara teori telah dipelajari di bangku kuliah dan 

dipraktekkan dalam bentuk penelitian, dan 

2. pemerintah daerah setempat, diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

menentukan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerahnya. 
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1.5 Telaah pustaka dan penelitian sebelumnya 

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 semakin intensif untuk 

mendapatkan lokasi strategis. Persaingan terjadi untuk memperebutkan lokasi-

lokasi seputar pusat kegiatan atau paling dekat dengan pusat-pusat kegiatan, 

dalam hubungannya dengan optimalisasi penggunaan lahan. Kebijakan 

penggunaan lahan diartikan sebagai serangkaian kegiatan tindakan yang sitematis 

dan terorganisir dalam penyediaan lahan, serta tepat pada waktunya, untuk 

peruntukan pemanfaatan dan tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan 

masyarakat (Suryantoro, 2002). 

Penggunaan lahan dapat diketahui dari penutup lahannya (landcover), 

yakni semua perwujudan yang menutup lahan baik perwujudan alamiah ataupun 

buatan manusia (Malingreau dan Rosalia Cristiani, 1999). Nilai lahan dan 

penggunaan lahan berkaitan erat dengan faktor kesuburan tanah, faktor 

lingkungan, dan keadaan drainase, selain itu nilai lahan juga dipengaruhi oleh 

lokasi, derajat aksesibilitas yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai suatu  

lahan, dan biasanya hal ini dikaitkan dengan keberadaan konsumen akan barang 

dan jasa. 

Salah satu permasalahan daerah perkotaan adalah semakin terbatasnya 

lahan perkotaan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi penduduknya. 

Keterbatasan lahan perkotaan menyebabkan permintaan akan lahan di pinggiran 

kota semakin meningkat. Ketersediaan lahan pertanian di perdesaan pada akhirnya 

akan berkurang karena imbas dari perkembangan kota yang semakin cepat. 

Pengurangan lahan pertanian akan menimbulkan keraguan akan kemampuan 

intensitas pertanian dalam memberikan nilai lebihnya dimasa yang akan datang. 
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Asosiasi adalah menarik kesimpulan dari perbandingan dua atau lebih 

kasus yang sama / sejenis pada waktu dan ruang yang berbeda (Widoyo Alfandi, 

2001). Lahan yang terbangun akan menjadi magnet bagi pembangunan yang lain, 

sehingga pertumbuhan penduduk juga akan meningkat. Penggunaan lahan yang 

terjadi akan berasosiasi dengan bentuk penggunaan lahan yang lain karena adanya 

hubungan keterkaitan untuk saling melengkapi. Tujuan analisis asosiasi keruangan 

adalah untuk mengetahui apakah sebaran gejala tertentu berkorelasi dengan 

sebaran gejala yang lain (Hadi Sabari Yunus, 2010).  

Beberapa penelitian tentang perubahan penggunaan lahan pernah 

dilakukan oleh (Yudi Eko Cahyono, 2004) dalam penelitiannya yang berjudul 

Analisis perbandingan pertumbuhan bagian-bagian Kota Klaten secara 

Administratif antara tahun 1998-2002, dengan teknik sistem informasi geografis. 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan bagian-bagian Kota Klaten dan mengetahui 

perbandingan kecenderungan pertumbuhan bagian-bagian Kota Klaten tahun 

1998-2002. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis data sekunder yang 

memanfaatkan data yang telah diterbitkan oleh lembaga swasta maupun instansi 

pemerintah meliputi kondisi fisik wilayah (topografi, struktur geologi, 

geomorfologi, pengairan, tanah), RUTK, data kependudukan, serta sarana 

pelayanan sosial ekonomi masyarakat. Data sekunder tersebut diperoleh dengan 

mengutip catatan maupun literatur dari BAPPEDA, BPN, BPS, serta monografi 

Kecamatan Klaten yang dibantu dengan observasi lapangan. Adapun hasil dari 

penelitian tersebut adalah, perubahan mata pencaharian dan perubahan panjang 

jalan kabupaten/kota menjadi faktor dominan yang menyebabkan pertumbuhan 

Kota Klaten antara tahun 1998-2002. Tingkat pertumbuhan kota yang paling 

tinggi diantara ketiga bagian kecamatan Kota Klaten tahun 1998-2002 adalah di 

Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Tengah masuk dalam kategori 
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sedang, dan Kecamatan Klaten Selatan memiliki pertumbuhan kota yang paling 

rendah. 

Erwin Susilawati (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

keruangan pola perubahan bentuk penggunaan lahan Kecamatan Boyolali tahun 

1999–2003 bertujuan untuk mengetahui luas perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Boyolali tahun 1999 dan 2003, serta mengetahui arah perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Boyolali tahun 1999 dan 2003. Data yang 

digunakan adalah data primer dengan  pengamatan langsung di lapangan serta 

didukung dengan data sekunder berupa peta topografi Kecamatan Boyolali, peta 

administrasi Kecamatan Boyolali, peta penggunaan lahan Kecamatan Boyolali 

tahun 1999 dan 2003, data kependudukan Kecamatan Boyolali tahun 1999 dan 

2003, dan data sosial ekonomi Kecamatan Boyolali tahun 1999 dan 2003. Metode 

yang digunakan adalah tumpang susun (Overlay) dari  dua peta bentuk 

penggunaan lahan Kecamatan Boyolali tahun 1999 dan 2003, sehingga dihasilkan 

peta perubahan penggunaan lahan antara tahun 1999-2003. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa daerah tertinggi yang mengalami perubahan bentuk 

penggunaan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian ada di Kelurahan 

Winong yakni seluas 1.01 ha atau 0.187%, hal tersebut disebabkan karena 

meningkatnya jumlah pemukiman baru di kelurahan tersebut. 

Penelitian mengenai perubahan penggunaan lahan banyak dilakukan oleh 

mahasiswa sebagai tugas skripsi, tesis, maupun disertasi. Cakupan wilayah serta 

tujuan penelitian yang berbeda menjadikan penelitian mengenai perubahan 

penggunaan lahan selalu menarik untuk terus diteliti. Persamaan dan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.3 

berikut. 
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Tabel 1.3 Tabel perbandingan 

Penelitian Yudi Eko Cahyono 
(2004) 

Erwin Susilawati 
(2005) 

Ali Muqodas 
(2014) 

Judul Analisis Perbandingan Pertumbuhan 
Bagian-Bagian Kota Klaten Secara 
Administratif Antara Tahun 1998-
2002 Dengan Teknik Sistem 
Informasi Geografis  

Analisis Keruangan 
Pola Perubahan Bentuk 
Penggunaan Lahan 
Kecamatan Boyolali 
Tahun 1999 dan 2004 

Analisis Perubahan Penggunaan 
Lahan di Kecamatan Ungaran 
Barat dan Kecamatan Ungaran 
Timur Pasca Pemekaran tahun 
2007 dan 2011 

Tujuan - Mengetahui faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan 
bagian-bagian Kota Klaten. 

- Mengetahui perbandingan 
kecenderungan pertumbuhan 
bagian-bagian Kota Klaten antara 
tahun 1998-2002. 

- Untuk mengetahui 
luas bentuk 
penggunaan lahan 
di Kecamatan 
Boyolali tahun 
1999 dan 2004. 

- Mengetahui arah 
perubahan 
penggunaan lahan 
di Kecamatan 
Boyolali Tahun 
1999 dan 2004. 

- Mengetahui arah persebaran 
penggunaan lahan di 
Kecamatan Ungaran Barat dan 
Kecamatan Ungaran Timur. 

- Mengetahui variabel-variabel 
yang berasosiasi terhadap 
perubahan penggunaan lahan 
di daerah penelitian. 

Data - Sekunder  
a) Topografi, 
b) Struktur geologi 
c) Geomorfologi 
d) Pengairan 
e) Tanah 
f) RUTK 
g) Data kependudukan 
h) Data sarana pelayanan sosial 

ekonomi  

- Primer  
- Sekunder  
a) Peta topografi  
b) Peta Administrasi  
c) Peta Penggunaan 

lahan tahun 1999 
dan 2003 

d) Data kependudukan 
e) Data sosial 

ekonomi  

- Sekunder 
a) Peta Administrasi 
b) Peta penggunaan lahan tahun 

2007 dan 2011 
c) RUTRK 
d) Data penggunaan lahan 
e) Data kependudukan 
f) Data sarana dan prasarana 

sosial  

Metode 
Penelitian 

- Analisis data sekunder - Analisis data 
sekunder 

- Analisis data sekunder 

Hasil 
Penelitian 

Menunjukkan faktor dominan yang 
menyebabkan pertumbuhan Kota 
Klaten adalah perubahan mata 
pencaharian dan perubahan panjang 
jalan kabupaten / kota. 

Menunjukkan daerah 
tertinggi   yang 
mengalami perubahan 
penggunaan lahan dari 
pertanian ke non 
pertanian adalah di 
Kelurahan Winong 
seluas 1.01 ha 

Perubahan penggunaan lahan 
pertanian ke non pertanian dengan 
kelas perubahan tertinggi terdapat 
di  Kelurahan Langensari, 
Kecamatan Ungaran Barat dan 
Desa Leyangan, Kecamatan 
Ungaran Timur.  
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1.6 Kerangka penelitian 

 Kawasan perkotaan merupakan kawasan dengan tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang lebih cepat dibanding kawasan perdesaan, kawasan perkotaan 

diperuntukkan sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan, dan kegiatan 

ekonomi non pertanian. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, 

kemudahan akses transportasi serta tersedianya lapangan pekerjaan diperkotaan 

mendorong masyarakat perdesaan untuk berpindah ke kota. Arus urbanisasi yang 

tinggi menyebabkan kebutuhan akan lahan di perkotaan semakin meningkat, 

akibatnya perubahan penggunaan lahan yang begitu cepat dapat menimbulkan 

permasalahan lain seperti kebutuhan lahan yang tinggi, berkurangnya tanah 

produktif untuk lahan pertanian, menipisnya persediaan air bersih, biaya hidup 

yang tinggi, bahkan meningkatnya angka kriminalitas.  

Perkembangan suatu wilayah tidak bisa dihindari, keterbatasan lahan tentu 

menyebabkan kompetisi antar aktifitas untuk memperoleh lahan, dan pada suatu 

saat akan menyebabkan perubahan penggunaan lahan dari suatu aktifitas menjadi 

aktifitas lain yang lebih produktif. Dalam hal ini, Pemerintah daerah memiliki 

wewenang dalam mengatur dan mengelola wilayahnya melalui peraturan daerah, 

dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar berbagai sektor dan 

kepentingan, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi 

pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. 

Kota Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang menjadi bagian dari 

(PKN) Pusat Kegiatan Nasional KEDUNGSAPUR (Kendal, Ungaran, Salatiga, 

Purwodadi) yang berfungsi sebagai kota pendukung kawasan metropolitan 

Semarang dalam pelayanan permukiman dan jasa-jasa perkotaan lainnya. Pada 

tahun 2005, Kecamatan Ungaran dimekarkan menjadi Kecamatan Ungaran barat 

dan Kecamatan Ungaran Timur. Pemekaran wilayah ini bertujuan untuk 
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pemerataan pembangunan di daerah  pinggiran, terutama daerah yang jauh dari 

pusat Kota Ungaran.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah perubahan penggunaan 

lahan dari masing-masing kecamatan pasca pemekaran wilayah tahun 2007 dan 

2011, serta untuk mengetahui variabel-variabel yang berasosiasi terhadap 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan 

Ungaran Timur. Pemekaran wilayah di Kecamatan Ungaran melatar belakangi 

permasalahan yang terjadi pasca pemekaran tersebut. Perkembangan suatu daerah 

dapat diketahui dengan menganalisa bentuk perubahan penggunaan lahannya. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan melalui peta 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan 

Ungaran Timur tahun 2007 dan 2011, dari hasil pengamatan tersebut dapat 

diketahui arah perubahan penggunaan lahan serta variabel-variabel yang 

berasosiasi terhadap perubahan penggunaan lahan di daerah penelitian. 

Indikator untuk mengetahui perkembangan suatu wilayah adalah dengan 

melihat perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada suatu daerah dengan 

rentang waktu yang berbeda. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di 

Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur tahun 2007–2011 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya  perubahan jumlah penduduk, 

kepadatan penduduk, ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian, 

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan jaringan jalan.  

Gambar 1.1 berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian 

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Ungaran pasca 

pemekaran wilayah tahun 2007–2011 yang disajikan dalam bentuk diagram alir 

penelitian. 
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Sumber : Penulis 

Gambar 1.1 Diagram alir penelitian 

Kecamatan Ungaran Barat Kecamatan Ungaran Timur 

Kependudukan 

• Jumlah Penduduk 

• Pertumbuhan Penduduk 

• Kepadatan Penduduk 

• Persebaran Penduduk 

Variabel - variabel yang mempengaruhi 
perubahan penggunaan lahan 

Analisis perubahan penggunaan lahan 

• Arah persebaran perubahan penggunaan lahan 

• Variabel-variabel yang berasosiasi terhadap perubahan penggunaan 
lahan di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur 

Pemekaran Kecamatan Ungaran 
tahun 2005 

Sarana Prasarana 

• Jaringan Jalan 

• Sarana Ekonomi 

• Sarana Pendidikan 

Kondisi Fisik 

• Peta Administrasi 1:50.000 

• Peta Topografi 1:50.000 

• Penggunaan Lahan Th 2007 

• Penggunaan Lahan Th 2011 
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1.7 Metode dan Tahap-Tahap Penelitian 

Secara harfiah menganalisa adalah suatu usaha untuk mengamati secara 

detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen 

pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Fokus utama penelitian 

ini adalah menganalisa perkembangan wilayah, kaitannya dengan perubahan 

penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian yang terjadi di Kecamatan 

Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur tahun 2007–2011. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder. 

Metode analisis data ini merupakan metode penelitian yang memanfaatkan data 

yang telah diterbitkan oleh lembaga swasta maupun instansi pemerintah meliputi 

kondisi fisik wilayah (iklim, geomorfologi, geologi), data kependudukan, sarana 

prasarana sosial (perekonomian, pendidikan, jaringan jalan), peta penggunaan 

lahan, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang. Data 

sekunder tersebut diperoleh dengan mengutip catatan maupun literatur dari 

BAPPEDA, BPS, DPU, serta monografi Kecamatan Ungaran Barat dan 

Kecamatan Ungaran Timur. Metode ini akan dibantu dengan observasi lapangan 

dengan harapan akan menggambarkan fenomena yang sebenarnya di lapangan. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini merupakan langkah awal sebelum melakukan penelitian di 

lapangan, tahapan – tahapannya adalah sebagai berikut. 

a. Studi pustaka yang diperoleh dari beberapa literatur yang memuat 

studi dari topik yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Orientasi lapangan dilakukan dengan pengumpulan data primer dan 

data sekunder, data primer dilakukan dengan melakukan pengamatan 
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dan dokumentasi. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan 

mengutip peta, catatan, maupun literature yang diterbitkan oleh kantor 

dinas seperti BAPPEDA, BPS, DPU, serta Monografi kecamatan yang 

telah dipublikasikan. 

c. Studi peta dilakukan untuk mempelajari peta-peta penggunaan lahan 

Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur tahun 2007 

dan 2011. 

2. Tahap Kerja Lapangan 

Tahap kerja lapangan merupakan tahapan pengumpulan data dari data 

sekunder yang dikutip dari instansi pemerintahan, data tersebut berupa data 

statistik kependudukan dan peta-peta sebagai berikut. 

a. Peta Topografi Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran 

Timur. 

b. Peta administrasi Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran 

Timur. 

c. Peta penggunaan lahan Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan 

Ungaran Timur tahun 2007 dan 2011. 

d. Data kependudukan meliputi jumlah, persebaran, kepadatan, dan 

pertumbuhan penduduk di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan 

Ungaran Timur tahun 2007 dan 2011. 

e. Data sarana dan prasarana sosial meliputi sarana perekonomian, 

sarana pendidikan, dan jaringan jalan di Kecamatan Ungaran Barat 

dan Kecamatan Ungaran Timur tahun 2007 dan 2011. 
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3. Tahap Analisis data dan Peta 

Analisis merupakan pemisahan dari suatu keseluruhan ke dalam bagian – 

bagian untuk dikaji tentang komponennya, sifat, peranan, dan hubungannya 

(Widoyo Alfandi, 2001). Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data 

dengan tabel digunakan untuk mendeskripsikan data dengan melakukan 

klasifikasi dari variabel-variabel yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan di daerah penelitian. 

Klasifikasi wilayah adalah usaha untuk mengadakan penggolongan 

wilayah secara sistematis ke dalam bagian – bagian tertentu berdasarkan properti 

tertentu, dengan memperhatikan keseragaman sifat dan semua individu (Hadi 

Sabari Yunus, 1977). Melalui rumus Sturges dapat dicari jumlah yang 

dikehendaki dari nilai interval masing-masing variabel. 

Rumus Sturges : 

Interval Kelas
Nilai tertinggi Nilai terendah
Jumlah kelas yang dikehendaki 

Peta adalah salah satu bentuk model, yang menggambarkkan informasi 

geografi, yang disajikan dalam alat peraga tertentu, yang secara fisik dapat berupa 

globe, model fisik, peta skets, foto udara, dan citra landsat (Widoyo Alfandi, 

2001). Tahap analisis peta adalah kegiatan menyederhanakan kekomplekan 

lingkungan untuk menjelaskan kekacauan  informasi pada peta, sehingga melalui 

peta dapat memberikan informasi hubungan keruangan secara lebih mudah bagi 

pengguna peta. Analisis peta perubahan penggunaan lahan Kecamatan Ungaran 

Barat dan Kecamatan Ungaran Timur diperoleh dengan cara tumpang susun atau 

overlay dari peta penggunaan lahan Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan 

Ungaran Timur tahun 2007 dan 2011. Hasil analisis peta tersebut dapat diketahui 
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bentuk, luasan, pola, dan persebaran dari perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi dalam kurun waktu yang berbeda.  

Analisis perubahan penggunaan lahan diketahui dengan analisis 

multitemporal yaitu dengan cara tumpang susun (overlay) dua peta penggunaan 

lahan dari tahun yang berbeda, sehingga dapat diketahui perubahan keruangan 

yang terjadi di daerah penelitian. Perkembangan suatu wilayah diketahui dengan 

melakukan penilaian terhadap indikator fisik dan non fisik sebagai berikut. 

a. Data penggunaan lahan di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan 

Ungaran Timur tahun 2007 dan 2011. 

b. Data kependudukan berupa jumlah, persebaran, kepadatan, dan  

pertumbuhan penduduk di daerah penelitian tahun 2007 dan 2011. 

c. Data sarana prasarana sosial masyarakat meliputi jaringan jalan, sarana 

perekonomian, dan sarana pendidikan. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Tahap penyusunan laporan adalah tahap akhir dari penelitian yang telah 

dilakukan, meliputi penyusunan laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang 

dilengkapi dengan peta, gambar dan tabel. 

1.8 Batasan Operasional 

Analisis merupakan pemisahan dari suatu keseluruhan ke dalam bagian–bagian 

untuk dikaji tentang komponennya, sifat, peranan, dan hubungannya (Widoyo 

Alfandi, 2001). 

Analisis asosiasi keruangan adalah suatu usaha untuk mengamati dan 

menguraikan sebaran gejala tertentu berkorelasi dengan sebaran gejala yang lain 

(Hadi Sabari Yunus, 2010).  
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Asosiasi adalah menarik kesimpulan dari perbandingan dua atau lebih kasus yang 

sama/sejenis pada waktu dan ruang yang berbeda (Widoyo Alfandi, 2001). 

Klasifikasi wilayah adalah usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah 

secara sistematis ke dalam bagian – bagian tertentu berdasarkan properti tertentu, 

dengan memperhatikan keseragaman sifat dan semua individu (Hadi Sabari 

Yunus, 1977). 

Penggunaan lahan dapat diketahui dari penutup lahannya (landcover), yakni 

semua perwujudan yang menutup lahan baik perwujudan alamiah ataupun buatan 

manusia (Malingreau dan Rosalia Cristiani, 1999). 

Perubahan penggunaan lahan adalah beralihnya atau berubahnya bentuk 

penggunaan lahan yang satu menjadi bentuk penggunaan yang lain 

(Purwadarminta, 1976).  

Perwilayahan adalah usaha untuk membagi – bagi permukaan bumi atau bagian 

permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu pula (Hadi Sabari Yunus, 

1977). 

Peta adalah salah satu bentuk model, yang menggambarkkan informasi geografi, 

yang disajikan dalam alat peraga tertentu, yang secara fisik dapat berupa globe, 

model fisik, peta skets, foto udara, dan citra landsat (Widoyo Alfandi, 2001). 

Ruang wilayah merupakan ruang pada permukaan bumi, dimana manusia dan 

makhluk lainnya dapat hidup dan beraktifitas (Robinson Tarigan, 2005). 

Variabel adalah suatu sifat atau jumlah yang mempunyai nilai kategorial atau 

mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan bilangan (Widoyo Alfandi, 2001). 

 


