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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Geografi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan erat dengan 

keruangan dan wilayah mempunyai andil yang besar dalam pemanfaatan lahan. 

Dalam pelaksanaanya hal tersebut memerlukan informasi baik yang berkaitan 

dengan kondisi fisik lahan maupun kondisi non fisik. Perlu diketahui bahwa tanah 

merupakan faktor yang tetap, sementara jumlah penduduk selalu berkembang 

meskipun telah berhasil ditekan laju pertumbuhan penduduk. Permukiman tidak 

akan berhenti sebagai masalah dalam sejarah kehidupan manusia dari jaman purba 

yang hidup dalam gua-gua sampai jaman sekarang yang hidup di gedung-gedung 

pencakar langit. Masalah permukiman selalu muncul bahkan semakin komplek     

( Eko Budiharjo, 1984 ).  

Geomorfologi adalah studi yang mendiskripsikan bentuklahan, proses-

proses yang bekerja padanya dan menyelidiki kaitan antara bentuklahan dan 

proses-proses tersebut dalam tatanan keruangannya ( Zuidam, 1979 ). Berdasarkan 

pada definisi tersebut terlihat bahwa geomorfologi berupa bentuklahan, proses 

yang bekerja padanya yang disebut dengan proses geomorfologi dan 

mengkaitkannya antara bentuklahan dengan proses tersebut secara keruangan. 

Bentuklahan dikemukakan oleh Way ( 1973 dalam Zuidam et. al. 1979 ) adalah 

kenampakan medan yang terbentuk oleh proses-proses alam dan mempunyai 

komposisi serta serangkaian karakteristik fisik dan visual dalam julat tertentu 

dimanapun bentuklahan tersebut dijumpai. Proses geomorfologi dikemukakan 

oleh Thornbury ( 1954 ) adalah semua perubahan fisikal dan kimia yang 

menyebabkan perubahan bentuk muka bumi. 

Semenjak Undang Undang No. 22 Tahun 1999, tentang pemerintah 

daerah yang berlaku efektif dari bulan Januari 2000, maka UU No. 22 Tahun 1999 

tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih besar pada daerah untuk 

mengantur, mengelola, mengarahkan serta mengembangkan potensi daerah baik 

itu sumberdaya manusia ( SDM ) maupun potensi sumberdaya alam ( SDA ) 
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daerah. Berdasarkan pada Undang Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan dasar 

kepada daerah untuk lebih dapat mengoptimalkan potensi daerah untuk 

dikembangkan dan ditata menurut karakteristik medannya. Salah satu yang dapat 

dilakukan penataan adalah tentang karakteristik medan yang sesuai untuk 

dikembangkan sebagai kawasan permukiman yang nantinya pembangunan yang 

dilakukan sesuai dengan medannya sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai 

dengan lingkungan atau ramah lingkungan. 

Pemilihan lokasi permukiman yang tepat untuk permukiman mempunyai 

arti penting dalam aspek keruangan, karena ini akan menentukan keawetan 

bangunan, nilai ekonomis dan dampak permukiman terhadap lingkungan di 

sekitarnya ( Sutikno, 1982 ). Perencanan pembangunan lahan dan tata ruang bagi 

suatu lokasi permukiman perlu didasari dari berbagai bidang dengan 

pertimbangan persyaratan dasar fisik seperti topografi, sumber daya alam, lokasi 

tanah, letak geografis, iklim dan bencana alam. Selain itu dalam penentuan lokasi 

permukiman harus memperhatikan  segi teknis pelaksanaan, taga guna lahan, 

kesehatan dan kemudahan serta politis ( Prayogo, 1983 dalam Eko Budiharjo, 

1984 ). Dalam penentuan  lokasi permukiman perlu adanya evaluasi medan guna 

mengetahui apakah persyaratan untuk lokasi permukiman yang aman dan sehat 

bagi kelangsungan hidup masyarakat. 

Permukiman yang menempati suatu medan, di mana dalam suatu 

permukiman terdapat menusia sebagai penghuni dan lingkungan sebagai ruang 

tempat untuk beraktifitas. Oleh karena itu dalam merencanakan lokasi 

permukiman harus diperhatikan karakteristik medan, karena antara lingkungan 

alam dan manusia  mempunyai hubungan timbal balik, artinya bahwa segala 

sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas penduduk/manusia dipengaruhi oleh 

lingkungan dan sebaliknya lingkungan juga dapat dipengaruhi oleh manusia.            

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan permukiman adalah 

adanya faktor-faktor pembatas fisik berupa relief, geologi dan hidrologi. 

Permasalahan relief yang dihadapi di Kecamatan Selogiri bagian selatan antara 

lain desa Kepatihan, Jenuh, Keloran dan Kaliancar yang mempunyai relief 

berbukit. Dengan kondisi yang demikian, permasalahan yang dihadapi berupa 
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erosi permukaan yang banyak terjadi pada waktu hujan. Hal ini dapat terlihat pada 

waktu musim penghujan dengan warna air permukaan yang mengalir berwarna 

coklat dan disertai dengan lumpur. Pada waktu kemarau permasalahan yang 

dihadapi berupa kekurangan air. Pada bagian utara yaitu di desa Jaten, 

Nambangan dan Sendang ijo yang berelief datar dengan jenis batuan lempung, 

pasir, kerikil dan kerakal menghadapai permasalahan berupa pengatusan yang 

jelek serta jenis tanah gromusol. Jenis tanah ini memiliki sifat yang mudah 

merekah pada musim kemarau dan mudah menjadi lumpur pada musim penghujan 

sehingga pada kenampakan yang ada di perumahan penduduk pada saat ini 

terdapat retakan-retakan pada dinding rumah akibat adanya sifat tanah tidak stabil. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengadakan penelitian 

dengan judul: “Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Lokasi Permukiman di 

Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah” 

. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Dengan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah karakteristik medan daerah penelitian serta faktor-faktor 

pembatas untuk lokasi permukiman ? 

2. Di satuan medan manakah di daerah penelitian yang paling sesuai untuk 

perencanaan lokasi pengembangan permukiman ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi karakteristik medan untuk lokasi permukiman di 

daerah penelitian serta faktor-faktor pembatas kesesuaian medan di 

daerah penelitian. 

2. Mengetahui penyebaran kesesuaian medan untuk pengembangan lokasi 

permukiman di daerah penelitian. 
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1.4.  Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

kegunaan sebagai berikut : 

1. Sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjaanaan di bidang Geografi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri pada 

umumnya dan Kecamatan Selogiri pada khususnya dalam pengambilan 

kebijakan yang berhubungan perencanaan pengembangan permukiman. 

 

1.5.  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

Zuidam ( 1983 ) mengemukakan definisi geomorfologi adalah studi yang 

mendeskripsikan bentuklahan, proses-proses yang bekerja padanya dan meyelidiki 

kaitan antara bentuklahan dan proses-proses tersebut dalam tatanan keruangannya. 

Bertolak dari batasan tersebut dapatlah dikatakan bahwa obyek studi 

geomorfologi adalah bentuklahan, proses yang bekerja padanya, material 

penyusun dan struktur geologi. Selanjutnya dikatakan bahwa terdapat lima 

tahapan pengenalan bentuklahan yang meliputi antara lain adalah sebagai berikut : 

1) deliniasi pola aliran; 

2) deliniasi relief atau morfologi; 

3) analisis vegetasi dan penggunaan lahan; 

4) analisis batuan dan struktur geologi dan 

5) analisis dan deliniasi unit dan detail geomorfologi didasarkan pada 

bentuklahan, batuan dan proses. 

Berdasarkan pada tahapan-tahanpan tersebut dalam pengenalan 

bentuklahan adalah pertama-tama yang harus dipahami adalah bentuk pola aliran 

yang berkembang dalam suatu daerah. Dengan pemahaman bentuk pola aliran 

yang berkembang, selanjutnya dapat dipahami tentang relief, hal ini dikarenakan 

relief dapat mengidentifikasi dalam mengenali kemiringan lereng, batuan baik 

yang bersifat lepas dan batuan yang bersifat tidak lepas atau kompak sehingga 

dapat mengetahui sifat batuan dan struktur geologi. Perkembangan pola aliran 
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yang mengikuti relief dan kemiringan lereng, selanjutnya dapat mengidentifikasi 

vegetasi yang berkembangan dan pada akhirnya dapat diketahui satuan 

bentuklahan yang menyusun suatu daerah serta detail geomorfologi yang ada di 

daerah tersebut. 

Guna mempelajari bentuklahan, proses-proses yang terjadi di permukaan 

bumi serta material penyusunnya maka menurut Thornbury ( 1954 ) 

mengemukakan bahwa terdapat 10 konsep dalam pengenalan bentuklahan, yaitu 

diantaranya adalah proses fisik yang sama beserta hukum-hukumnya yang 

berlangsung saat ini berlangsung pula sejak dulu sepanjang jaman geologi, 

walaupun dengan intensitas yang berbeda; struktur geologi merupakan faktor 

kontrol dominan dalam evolusi bentuklahan dan tercermin pada bentuklahan; pada 

tingkatan tertentu permukaan bumi memiliki relief disebabkan oleh bekerjanya 

proses geomorfik dengan kecepatan/tingkatan yang berbeda; proses geomorfik 

akan meninggalkan bekas yang jelas pada bentuklahan dan setiap proses 

geomorfik tersebut berkembang sesuai dengan karakteristik bentuklahannya. 

Lebih lanjut, Way ( 1973  dalam Zuidam et.al 1979 ) mengemukakan bahwa 

bentuklahan adalah kenampakan medan yang terbentuk oleh proses-proses alam 

dan mempunyai komposisi serta serangkaian karakteristik fisik dan visual dalam 

julat tertentu dimanapun bentuklahan tersebut dijumpai. 

Sutikno ( 1991 ) telah membuat parameter lahan yang digunakan untuk 

menentukan kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman. Metode yang digunakan 

dalam memperoleh data lahan dapat diperoleh melalui data survei lapangan. Kelas 

kesesuaian lahan ditentukan berdasarkan pada nilai harkat yang diperoleh pada 

masing-masing satuan lahan. Parameter yang digunakan dalam menilai kelas 

kesesuaian lahan meliputi kemiringan lereng, jumlah dan kerapatan alur, kondisi 

banjir/penggenangan, tingkat erosi permukaan, tingkat bahaya longsor, drainase 

permukaan, tingkat pelapukan, kekuatan batuan, daya dukung tanah, kembang 

kerut tanah dan kedalaman airtanah. 
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1.5.2. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Joko Siswanto ( 1997 ) dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Medan 

Untuk Lokasi Permukiman Di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo” bertujuan 

mengidentifikasi dan menilai karakteristik medan serta mengklasifikasikan satuan 

medan untuk lokasi permukiman. 

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut berupa metode survei 

lapangan dengan teknik pengambilan sampel berupa stratified random sampling 

dengan satuan medan sebagai satuan stratanya atau satuan analisis. Data yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1) relief yang meliputi kemiringan lereng dan besar sudut lereng; 

2) tanah yang meliputi daya dukung tanah, tekstur tanah; 

3) proses geomorfologi yang meliputi erosi permukaan, gerak massa tanah 

dan kedalaman saluran; 

4) batuan yang meliputi tingkat pelapukan batuan; 

5) hidrologi yang meliputi kedalaman airtanah pada sumur galian; 

6) klimatologi yang meliputi data curah hujan, suhu udara, kelembaban 

udara relatif. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian medan untuk lokasi 

permukiman mempunyai kelas sangat sesuai sampai sedang dengan faktor 

penghambat berupa erosi, tekstur dan pengatusan. Hasil akhir dari penelitian ini 

disajikan dalam bentuk peta kesesuaian medan untuk lokasi permukiman skala       

1 : 50.000. 

Krisna Meiyanti ( 1995 ) mengadakan penelitian “Penggunaan Foto 

Udara Untuk Evaluasi Lahan Bagi Pengembangan Permukiman Di Kecamatan 

Lakarsari Kotamadya Surabaya” bertujuan untuk mengetahui ketelitian dan 

kemampuan foto udara pankromatik hitam putih skala 1 : 5000 untuk identifiasi 

parameter kesesuaian lahan untuk permukiman dan melakukan evaluasi lahan di 

daerah permukiman untuk perencanaan pengemabngan permukiman. 

Metode yang digunakan berupa interpretasi foto udara untuk 

mendapatkan parameter kesesusian lahan dan dengan menggunakan sistem 

informasi geografi untuk mendapatkan kelas kesesuaian lahan dengan 
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menggunakan metode matching. Pembuatan peta satuan lahan sebagai satuan 

pemetaan diperoleh dari hasil tumpangsusun peta bentuklahan, peta lereng, dan 

peta penggunaan lahan. Peta hasil interpretasi tersebut diubah menjadi data digital 

dengan menggunakan perangkat komputer PC. Data parameter kesesuian lahan 

diubah menjadi data atribut. Penilaian tingkat kesesuaian lahan dilakukan dengan 

cara pengharkatan yaitu, menjumlahkan harkat masing-masing parameter pada 

setiap satuan lahan. Hasil penjumlahan tersebut kemudian dikelaskan sesuai 

dengan kelas kesesuaian lahan yang telah ditentukan. 

Hasil penelitian tersebut berupa foto udara pankromatik hitam putih skala 

1 : 5000 dalam penyajian data penggunaan lahan mempunyai ketelitian 

interpretasi sebesar 93,33 %, sedangkan kemampuan foto udara untuk interpretasi 

data parameter kesesuaian lahan yang dapat disadap dari foto udara  meliputi 

kemiringan lereng memiliki ketelitian 93,33 %, kerentanan terhadap banjir sebesar 

93,33 % dan ketelitian terhadap drainase tanah permukaan sebesar 86,8 %. Kelas 

kesesuaian lahan  untuk permukiman kelas sangat sesuai ( S1 ) seluas 66,44 ha, 

kelas kesesuaian lahan cukup sesuai ( S2 ) seluas 1.429 ha, kelas kesesuaian 

marginal ( S3 ) seluas 2.210 ha dan kelas tidak sesuai sementara ( N1 )  seluas 

9,65 ha. 

Indra Badri dkk ( 1999 ) mengadakan penelitian berjudul “Penilaian 

Lahan Permukiman Berdasarkan Pada Aspek Geologi Lingkungan” bertujuan 

untuk menentukan lokasi permukiman perkotaan ditinjau dari aspek geologi 

lingkungan dan mengamati faktor-faktor non-geologi dalam menentukan lokasi 

permukiman permotaan.  

Metode yang digunakan adalah mengintegrasikan berbagai komponen 

geologi lingkungan dan non-geologi. Komponen geologi lingkungan dari 

sumberdaya geologi yang meliputi ketersediaan airtanah, morfologi/kemiringan 

lereng, keadaan fisik tanah/batuan, zona sesar aktif, gelombang pasang dan banjir, 

rawan longsor, bahaya gunungapi. Komponen dari non-geologi lingkungan yang 

meliputi kawasan lindung, kawasan industri, lokasi lapangan terbang, jalan raya, 

rel kereta api dan sungai utama. 
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Penentuan lokasi permukiman perkotaan dilakukan dengan cara 

tumpangsusun dari beberapa peta tematik dan analisis penilaian lahan berdasarkan 

pada tiga elemen, yaitu intensitas, bobot dan nilai. Intensitas dimaksudkan untuk 

menunjukan tingkat kepentingan suatu parameter dalam menentukan kelayakan 

permukiman. Skala intensitas berkisar antara 2 hingga 7, semakin tinggi 

kepentingannya, maka semakin tinggi pula nilai yang diberikan, yakni mendekati 

nilai 7, sebaliknya semakin rendah kepentingannya maka nilai yang diberikan 

akan rendah, yakni mendekati nilai 2. bobot diberikan pada setiap parameter 

didasarkan pada besarnya kendala bagi permukiman. Bobot yang diberikan 

dikelompokkan menjadi kelas baik memiliki bobot 3, sedang memiliki bobot 2 

dan rendah memiliki bobot 1. Nilai merupakan hasil dari penggalian antara 

intensitas dan bobot. Berdasarkan pada nilai tersebut, amka kelas kesesuaian lahan 

untuk menentukan lokasi permukiman dikasifikasikan menjadi zona baik, zona 

sedang, zona buruk dan zona tidak layak untuk lokasi permukiman kota. 

Hasil  yang diperoleh dari penelitian yaitu daerah penelitian memiliki 

zona baik seluas 75 % dari keseluruhan daerah peenlitian, zona sedang memiliki 

luas 15 % dengan memiliki kendala berupa tingkat kerentanan gerak massa tanah 

sedangserta daerah dengan produksi akuifer 5 l/dt, zona buruk memiliki luas 5 % 

dari luas daerah penelitian memiliki kendala berupa kemiringan lereng yang lebih 

dari 30 % serta memiliki akuifer langka dan zona tidak layak untuk permukiman 

memiliki luas 5 % dari seluruh luas daerah penelitian dengan memiliki kendala 

daerah aliran lahar Gunung Pangrango.  

Berdasarkan pada telaah pustaka dan penelitian sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam penentuan lokasi permukiman perlu dilakukan 

identifikasi medan untuk mengetahui sifat dan perwatakan dari medan tersebut. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik medan yang menguntungkan 

dan yang merugikan menusia hingga mengancam keselamatan manusia sebagai 

penghuni medan tersebut. Untuk mengetahui sifat dan perwatakan medan 

dilakukan pengelompokkan bentang lahan yang komplek menjadi kelompok-

kolompok yang memiliki sifat dan perwatakan yang sama yang disebut dengan 

bentuklahan. Pengelompokan bentuklahan dilakukan dengan mengikuti cara yang 
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lakukan oleh Zuidam ( 1983 ) dan menumpangsusunkan peta bentuklahan, 

kemiringan lereng dan tanah diperoleh peta satuan medan. Untuk menilai 

kesesuaian medan untuk lokasi permukiman dilakukan dengan menilai medan 

melalui parameter kesesuain medan untuk permukiman.  

Parameter  yang digunakan dalam menilai medan untuk lokasi 

permukiman meliputi kemiringan lereng, jumlah dan kerapatan alur, kondisi 

banjir/penggenangan, tingkat erosi permukaan, tingkat bahaya longsor, drainase 

permukaan, tingkat pelapukan, kekuatan batuan, daya dukung tanah, dan 

kedalaman airtanah. Penentuan faktor pembatas didasarkan pada skor 1dan 2, 

karena angka-angka tersebut mempunyai kontribusi yang kecil terhadap jumlah 

total kelas kesesuaian medan untuk permukiman.  

Metode yang digunakan dalam menilai medan untuk kesesuaian lokasi 

permukiman menggunakan metode skoring, yaitu menjumlahkan nilai tiap 

parameter medan yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi kelas kesesuaian 

medan baik, sedang dan buruk. Satuan analisis yang digunakan berupa satuan 

medan dengan metode pengambilan sampel berupa  stratified random sampling.  

Untuk lebih jelanya perbedaan penelitian dengan penelitaan sebelumnya 

dapat ditunjukkan pada Tabel 1.2. sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian dengan Peneliti Sebelumnya 

 
 

Peneliti/ 
Tahun 

Judul Tujuan Data Metode Hasil 

Joko 
Siswanto 
 ( 1997 ) 

Evaluasi Medan Untuk 
Lokasi Permukiman Di 
Kecamatan Weru 
Kabupaten Sukoharjo 

mengidentifikasi dan menilai 
karakteristik medan serta 
mengklasifikasikan satuan medan 
untuk lokasi permukiman 

Kemiringan lereng; daya  tanah, tekstur 
tanah;erosi permukaan, gerak massa tanah 
dan kedalaman saluran; tingkat pelapukan 
batuan; kedalaman airtanah pada sumur 
galian; data curah hujan, suhu udara, 
kelembaban udara relatif. 

metode survei lapangan dengan 
teknik pengambilan sampel 
berupa stratified random 
sampling dengan satuan medan 
sebagai satuan stratanya atau 
satuan analisis 

Kelas  kesesuaian medan untuk lokasi permukiman di daerah 
penelitian adalah dari kriteria sangat sesuai sampai sedang 
dengan faktor penghambat berupa erosi, tekstur dan 
pengatusan. Hasil akhir dari penelitian ini disajikan dalam 
bentuk peta kesesuaian medan untuk lokasi permukiman skala   
1 : 50.000. 
 

Krisna 
Meiyanti 
 ( 1995 ) 

Penggunaan Foto Udara 
Untuk Evaluasi Lahan 
Bagi Pengembangan 
Permukiman Di 
Kecamatan Lakarsari 
Kotamadya Surabaya 

mengetahui ketelitian dan kemampuan 
foto udara pankromatik hitam puith 
skala 1 : 5000 untuk identifiasi 
parameter kesesuaian lahan untuk 
permukiman dan melakukan evaluasi 
lahan di daerah permukiman untuk 
perencanaan pengemabngan 
permukiman 

kemiringan lereng, jumlah dan kerapatan 
alur, kondisi banjir/penggenangan, tingkat 
erosi permukaan, tingkat bahaya longsor, 
drainase permukaan, tingkat pelapukan, 
kekuatan batuan, daya dukung tanah, 
kembang kerut tanah dan kedalaman 
airtanah 

interpretasi foto udara untuk 
mendapatkan parameter 
kesesusian lahan dan dengan 
menggunakan sistem informasi 
geografi untuk mendapatkan 
kelas kesesuaian lahan dengan 
menggunakan metode matching 

Hasil penelitian tersebut berupa foto udara pankromatik hitam 
putih skala 1 : 5000 dalam penyajian data penggunaan lahan 
mempunyai ketelitian interpretasi sebesar 93,33 %, Kelas 
kesesuaian lahan  untuk permukiman kelas sangat sesuai ( S1 ) 
seluas 66,44 ha, kelas kesesuaian lahan cukup sesuai ( S2 ) 
seluas 1.429 ha, kelas kesesuaian marginal ( S3 ) seluas 2.210 
ha dan kelas tidak sesuai sementara ( N1 )  seluas 9,65 ha. 
 

Indra 
Badri 
dkk  
( 1999 ) 

Penilaian Lahan 
Permukiman 
Berdasarkan Pada 
Aspek Geologi 
Lingkungan 

menentukan lokasi permukiman 
perkotaan ditinjau dari aspek geologi 
lingkungan dan mengamati faktor-
faktor non-geologi dalam menentukan 
lokasi permukiman permotaan 

ketersediaanairtanah, 
morfologi/kemiringan lereng, keadaan fisik 
tanah/batuan, zona sesar aktif, gelombang 
pasang dan bajir, rawan longsor, bahaya 
gunungapi. Komponen dari non-geologi 
lingkungan yang meliputi kawasan 
lindung, kawasan industri, lokasi lapangan 
terbang, jalan raya, rel kereta api dan 
sungai utama 

mengintegrasikan berbagai 
komponen geologi lingkungan 
dan non-geologi. 

Hasil  yang diperoleh dari penelitian yaitu daerah penelitian 
memiliki zona baik seluas 75 % dari keseluruhan daerah 
peenlitian, zona sedang memiliki luas 15 % dengan memiliki 
kendala berupa tingkat kerentanan gerak massa tanah 
sedangserta daerah dengan produksi akuifer 5 l/dt, zona buruk 
memiliki luas 5 % dari luas daerah penelitian memiliki kendala 
berupa kemiringan lereng yang lebih dari 30 % serta memiliki 
akuifer langka dan zona tidak layak untuk permukiman 
memiliki luas 5 % dari seluruh luas daerah penelitian dengan 
memiliki kendala daerah aliran lahar Gunung Pangrango 

Fajar 
Dania 
N.K 
( 2009 ) 

Evaluasi Kesesuaian 
Medan Untuk Lokasi 
Permukiman Di 
Kecamatan Selogiri 
Kabupaten Wonogiri 
Jawa Tengah 

Mengidentifikasi dan menilai 
karakteristik medan untuk lokasi 
permukiman di daerah penelitian serta 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Mengevaluasi kesesuaian medan untuk 
pengembangan lokasi permukiman . 

kemiringan lereng, jumlah dan kerapatan 
alur ,tekstur tanah kondisi 
banjir/penggenangan, tingkat erosi 
permukaan, tingkat bahaya longsor, 
drainase permukaan, tingkat pelapukan, 
kekuatan batuan, daya dukung tanah dan 
kedalaman airtanah 

metode survei lapangan dengan 
teknik pengambilan sampel 
berupa stratified random 
sampling dengan satuan medan 
sebagai satuan stratanya atau 
satuan analisis 

1.Daerah penelitian mempunyai tiga kelas kesesuaian medan 
untuk permukiman, yaitu kelas I (sangat baik hingga baik), II  
(Sedang) dan III (jelek hingga sangat jelek). Faktor penghambat 
utama dalam pengembangan lokasi permukiman di daerah 
penelitian adalah kemiringan lereng, kerapatan alur, drainase 
permukaan, tekstur tanah, tingkat erosi, kekuatan batuan, 
tingkat pelapukan, kedalaman airtanah, tekstur. 
2. Penyebaran kelas kesesuaian lahan untuk permukiman adalah 
kelas I di satuan medan F1.I.Gr, kelas II di satuan medan 
D3.IV.Li dan D4.III.Li dan kelas III di satuan medan D2.V.Li 
dan  D1.VI.Li 

10 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Penelitian ini berusaha untuk mencari tingkat kesesuaian  medan untuk 

lokasi permukiman dan mencari faktor penghambat yang ada di daerah penelitian 

untuk lokasi permukiman. Dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

tahapan yang diawali dengan  interpretasi peta topografi skala 1:50.000 dan peta 

geologi skala 1:100.000 untuk mendapatkan peta bentuklahan tentatif. Data yang 

diambil dari peta topografi adalah morfografi dan proses geomorfologi sedangkan 

data dari peta geologi data yang diambil adalah stuktur dan jenis batuan. Setelah 

peta bentuklahan terbuat kemudian dilakukan cek lapangan untuk menguji  

kebenaran hasil interpretasi sekaligus menambah data-data yang tidak dapat 

diperoleh langsung dari kedua peta tersebut yang akhirnya menghasilkan peta 

bentuklahan akhir. Peta bentuklahan ditumpang susun dengan peta kemiringan 

lereng dan peta tanah diperoleh peta satuan medan. Peta satuan medan digunakan 

sebagai satuan pemetaan sekaligus dijadikan sebagai satuan evaluasi dan dijadikan 

dasar untuk menentukan lokasi pengambilan sampel. 

Metode penelitian ini adalah survei yang meliputi pengamatan, 

pengukuran dan pencatatan terhadap variabel-variabel kesesuaian medan untuk 

permukiman. Pengambilan sampel dalam penelitan ini menggunakan metode 

stratified sampling, sedangkan metode analisa datanya dengan metode 

pengharkatan. Sampel yang diambil meliputi kemiringan lereng, daya dukung 

tanah, permeabilitas tanah, tekstur tanah, tingkat erosi, gerak massa batuan, 

kedalaman saluran, kerapatan aliran, tingkat pelapukan batuan, daya dukung 

tanah, kedalaman air dan sampel tanah untuk di analisa di laboratorium. Data 

sosial ekonomi antara laian: jarak terhadap pusat pemerintahan, jarak dengan 

fasilitas sosial ekonomi dan jarak dengan jalan utama 

Setelah data dari lapangan dan dari laboratorium, serta dari instansi 

terkait dikumpulkan kemudian dilakukan pemrosesan, klasifikasi dan analisa data 

untuk mengetahui kelas kesesuaian medannya. Adapun untuk lebih jelasnya 

uraian tersebut dapat dilihat di gambar 1.1 sebagai berikut : 
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              Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian 

Data sekunder: 
● Curah hujan 
●data kependudukan 

Interpretasi Peta Topografi  
Skala 1:50.000 

Interpretasi Peta Geologi 
         Skala 1:100.000 

Peta Bentuklahan 
Skala 1:50.000 

Peta Lereng skala 
1:50.000 

Peta Tanah skala 
1:50.000 

       Peta Satuan Medan  
          Skala 1:50.000 

Penentuan Sampel 

Data variabel fisik: 
- kemiringan lereng 
- jumlah kedalaman saluran 
- kondisi pengatusan 
- kemudahan mendapat air 
- daya dukung tanah 
- tingkat pelapukan batuan 
- tingkat erosi 
- gerak massa batuan 
- lama penggenangan 
- tekstur 
- kekuatanbatuan 

Analisa Data 

Kelas Kesesuaian medan untuk permukiman   
                                                

Analisa laboratorium 
- tekstur tanah 
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1.7. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, yaitu 

mengamati parameter penilai medan untuk lokasi permukiman dan pengambil 

sampel tanah untuk dianalisa di laboratorium. Untuk lebih jelasnya metode 

penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

a. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah  data yang diperoleh langsung dari survei lapangan 

dan analisa laboratrium. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1) bentuklahan; 

2) kemiringan lereng; 

3) kerentanan banjir; 

4) erosi permukaan; 

5) bahaya longsor; 

6) drainase permukaan;  

7) tingkat pelapukan batuan 

8) kekuatan batuan; 

9) daya dukung tanah; 

10)  kedalaman airtanah; 

11)  tekstur tanah. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui laporan yang telah 

dikumpulkan oleh instansi terkait. Data sekunder yang dikumpulkan adalah 

sebagai berikut :  

1. peta topografi lembar Selogiri skala 1 : 50.000; 

2. peta administrasi Kecamatan Selogiri skala 1 : 50.000; 

3. peta geologi Kecamatan Selogiri skala 1 : 100.000; 

4. peta penggunaan lahan Kecamatan Selogiri skala 1 : 50.000. 

5. curah hujan;  
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6. temperatur; 

7. tanah; 

8. geologi; 

9. kependudukan. 

 

b. Alat dan Bahan 

1) alat ukur lapangan meliputi : abney level, penetrometer, meteran 

2) alat tulis : kertas, pensil 

3) palu geologi 

c. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel menggunakan menggunakan metode stratified 

random sampling  yaitu pengambilan sampel dilakukan pada setiap satuan medan 

yang sama diambil satu dengan strata satuan medan. Adapun parameter penilai 

kesesuaian medan untuk lokasi permukiman adalah sebagai berikut : 

1. Kemiringan Lereng 

Perumahan yang dibangun tentunya berlokasi pada medan yang 

memiliki kemiringan lereng yang datar. Lereng yang datar akan 

memudahkan untuk penempatan pondasi bangunan dan menekan biaya 

pembangunan. Kelas kemiringan lereng dapat dibuat melalui peta 

topografi kemudian dilakukan pengukuran lapangan untuk memperoleh 

peta lereng akhir. Dalam penelitian ini kelas kemiringan lereng untuk 

penempatan lokasi permukiman dapat ditunjukan pada Tabel 1.3. 

sebagai berikut : 

Tabel 1.3. Klasifikasi Kemiringan Lereng  
Besar Sudut Lereng ( % ) Kriteria Harkat 

0 - 2 Datar 5 

2 -  8 Landai 4 

8 - 21 Miring 3 

21 - < 40 Terjal 2 

> 40 Sangat terjal 1 

   Sumber : Sutikno ( 1991 ) dengan modifikasi 
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2. Jumlah dan Kerapatan Alur 

Jumlah dan kerapatan alur dapat diidentifikasi melalui peta 

topografi secara kualitatif. Jumlah dan kerapatan alur dalam pentuan lokasi 

permukiman sangat berpengaruh pada pengembangan permukiman karena 

alur sungai merupakan penghambat dan apabila permukiman di letakan 

dengan daerah yang memiliki alur yang padat dan sering terjadi banjir 

akan menimbulkan ancaman terhadap penduduk yang bermukim. 

Klasifikasi kerapatan alur sungai dalam peenlitian ini dapat ditunjukan 

pada Tabel 1.4. sebagai berikut :  

Tabel 1.4. Klasifikasi Kerapatan Alur Sungai   
Kedalaman Alur ( m ) Jumlah Alur ( km/km2 ) Harkat 

< 1 0 – 1  5 

2 – 4 2 – 4 4 

5 – 8 5 – 10 3 

9 – 15 11 – 15 2 

> 16 > 15 1 

   Sumber : Sutikno ( 1991 ) 

 

3. Banjir atau Penggenangan 

Banjir atau penggenangan merupakan salah satu proses 

geomorfologi yang memberikan dampak bagi manusia berupa bencana 

banjir sehingga berakibat pada penghambat untuk pengembangan lokasi 

permukiman. Identifikasi banjir atau penggenangan dilakukan melalui 

survei lapangan dengan melakukan wawancara dengan penduduk 

setempat. Klasifikasi banjir atau penggenangan dapat ditunjukan pada 

Tabel 1.5. sebagai berikut : 
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Tabel 1.5. Klasifikasi Banjir atau Penggenangan 
 Kondisi Banjir Harkat  

Tidak pernah banjir 5 

Tergenang < 2 bulan/tahun 4 

Tergenang  2 – 6 bulan/tahun 3 

Tergenang 6 – 8 bulan/tahun 2 

Tergenang > 8 bulan/tahun 1 

   Sumber : Sutikno ( 1991 ) 

 

4. Tingkat Erosi Permukaan 

Erosi permukaan meruapak salah satu bagian dari proses 

permukaan bumi yang sifatnya meratakan permukaan bumi. Medan 

memiliki tingkat erosi yang lanjut maka batuan induk dapat tersingkap 

ke permukaan. Identifikasi tingkat erosi melalui survei lapangan dengan 

mengadakan pengamatan di setiap satuan medan dengan ciri-ciri antara 

lain berupa terdapat singkapan batuan induk, nampak adanya alur atau 

parit yang diakibatkan oleh aliran permukaan ataupun kenampakan akar 

tanaman yang sudah terlihat di permukaan tanah. Klasifikasi tingkat 

erosi permukaan dapat ditunjukan pada Tabel 1.6. sebagai berikut : 

Tabel 1.6. Klasifikasi Tingkat Erosi Permukaan  
Tingkat Erosi Permukaan Harkat  

Tidak ada kenampakan erosi 5 

Kenampakan erosi ringan 4 

Kenampakan erosi sedang 3 

Kenampakan erosi berat 2 

Kenampakan erosi sangat berat 1 

   Sumber : Sutikno ( 1991 ) 

 

5. Tingkat Bahaya Longsor 
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Longsor lahan berupakan salah satu bagian dari proses 

geomorfologi yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta 

manusia. Permukiman dibangun pada daerah atau medan yang 

merupakan daerah longsor aktif dapat mengancam keselamatan jiwa dan 

harta manusia. Identifikasi longsor dapat dilakukan melalui survei 

lapangan dengan melakukan pengamatan di setiap satuan medan dengan 

menggunakan kriteria yang ditunjukan pada Tabel 1.7. sebagai berikut : 

Tabel 1.7. Klasifikasi Tingkat Bahaya Longsor  
Tingkat Bahaya Longsor Harkat  

Tanpa ada bahaya longsor 5 

Ada gerakan massa batuan/tanah dengan ukuran kecil 4 

Gerakan massa batuan/tanah resiko sedang 3 

Gerakan massa batuan/tanah resiko tinggi 2 

Gerakan massa batuan/tanah resiko sangat tinggi 1 

   Sumber : Sutikno ( 1991 ) 

 

6. Drainase Tanah Permukaan 

Dranase tanah permukaan mencerminkan suatu lahan dalam 

kondisi selalu lembab atau tergenang oleh air. Identifikasi tingkat 

drainase tanah permukaan dapat dilakukan melalui survei lapangan 

dengan mengadakan pengamatan di setiap satuan medan dengan 

menggunakan kriteria klasifikasi seperti yang ditunjukan pada Tabel 1.8. 

sebagai berikut : 

Tabel 1.8. Klasifikasi Drainase Tanah Permukaan  
Drainase Tanah Permukaan Harkat  

Lahan kering, pengatusan sangat baik 5 

Pengatusan baik 4 

Pengatusan sedang 3 

Pengatusan jelek 2 

Pengatusan sangat jelek 1 

   Sumber : Sutikno ( 1991 ) 
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7. Kekuatan Batuan 

Kekuatan batuan hubungannya dengan permukiman adalah 

kekuatan batuan sangat berhubungan erat dalam meletakan pondasi 

bangunan. Batuan yangh kuat akan memperkokoh pondasi bangunan 

sehingga bangunan menjadi awet dan sebaliknya batuan yang mudah 

pecah akan menyebabkan pondasi bangunan cepat rusak akibat 

pergerseran dari pondasi bangunan yang pada akhirnya membuat 

bangunan tidak awet. Kekuatan batuan dapat diketahui melalui survei 

lapangan dengan melakukan pengamatan dengan menggunakan kriteria 

kekuatan batuan yang ditunjukan pada tabel 1.9. sebagai berikut : 

Tabel 1.9. Klasifikasi Kekuatan Batuan 
Kriteria Kekuatan Batuan Harkat  

Tidak mudah pecah oleh pukulan palu geologi sangat kuat  5 
Sukar pecah oleh pukulan palu geologi  4 
Pecah oleh pukulan palu geologi 3 
Mudah pecah oleh pukulan palu geologi ringan 2 
Mudah dipecah dengan tangan 1 

   Sumber : Sutikno ( 1991 ) 

 

8. Tingkat Pelapukan Batuan 

Pelapukan batuan yang telah lanjut dapat berakibat berkurangnya 

daya dukung batuan terhadap pondasi yang didirikan di atasnya, hal ini 

berakibat pada kondisi keawetan bangunan sehingga bangunan cepat 

rusak. Tingkat pelapukan batuan dapat diketahui melalui survei lapangan 

dengan mengadakan pengamatan dengan menggunakan kriteria tingkat 

pelapukan batuan yang ditunjukan pada Tabel 1.10. sebagai berikut : 

Tabel 1.10. Klasifikasi Tingkat Pelapukan Batuan  
Tingkat Pelapukan Batuan Harkat  
Batu segar 5 
Lapuk ringan 4 
Lapuk sedang 3 
Lapuk kuat 2 
Lapuk sangat kuat 1 
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   Sumber : Sutikno ( 1991 ) 

 

9. Daya Dukung Tanah 

Daya dukung tanah adalah kekuatan tanah untyuk mendukung 

atau menahan pondasi tanpa terjadi keruntuhan akibat menggeser             

( Wesley, 1977 dalam Joko Siswanto, 1997 ). Kekuatan tanah untuk 

dapat menahan beban pondasi dari suatu bangunan dapat dinyatakan 

dalam bentuk daya dukung tanah. Daya dukung tanah di setiap satuan 

medan dapat diketahui melalui survei lapangan dengan mengadakan 

pengukuran langsung di setiap satuan medan dengan menggunakan alat 

daya dukung tanah yaitu penetrometer dengan menggunakan kriteria 

yang ditunjukan pada Tabel 1.11. sebagai berikut : 

Tabel 1.11. Klasifikasi Daya Dukung Tanah  
Beban Titik ( kg/cm2 ) Kriteria Harkat 

> 1,5 Sangat tinggi 5 
1,4 – 1,5 Tinggi 4 
1,2 – 1,4 Sedang 3 
1,1 – 1,2 Rendah 2 

< 1,1 Sangat rendah 1 
   Sumber : Sutikno ( 1991 ) 

 

10. Kedalaman Airtanah 

Permukiman yang didirikan pada medan yang memiliki 

kemudahan untuk mendapatkan air terutama airtanah akan memiliki 

kesesusian medan yang baik untuk pengembangan permukiman. 

Identifikasi kedalaman airtanah dilakukan dengan cara survei lapangan 

dengan melakukan pengukuran langsung pada sumur gali yang dimiliki 

penduduk. Klasifikasi kedalaman airtanah yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat ditunjuk pada Tabel 1.12. sebagai berikut : 

Tabel 1.12. Klasifikasi Kedalaman Airtanah  
Kedalaman Airtanah ( m ) Kriteria Harkat 

< 7 Baik 5 
7 – 14 Baik sekali 4 

15 – 25 Sedang 3 
26 – 50 Jelek 2 
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> 50 Jelek sekali 1 
   Sumber : Sutikno ( 1991 ) 

11. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah berperan dalam terjadinya kembang kerut tanah. 

Tanah yang mudah mengalami kembang kerut sangat berpengaruh pada 

keawetan bangunan, bangunan akan cepat rusak karena pondasri 

bangunan tersebut dilekatakan pada tanah yang meudah mengalami 

kembang kerut. Tekstur tanah dapat diketahui melalui analisa 

laboratorium berdasarkan pada sampel yang di ambil di setiap satuan 

medan. Klasifikasi tekstur tanah dalam penelitian ini dapat ditunjukan 

pada Tabel 1.13. sebagai berikut : 

Tabel 1.13. Klasifikasi Tekstur Tanah  
Tekstur Tanah Harkat  

Geluh 5 
Geluh berpasir 4 
Geluh belempung 3 
Lempung berpasir 2 
Lempung, pasir 1 

   Sumber : Sutikno ( 1991 ) 

 

d. Klasifikasi Data 

Setelah perubah yang telah diperlukan untuk menilai kesesusian medan 

untuk permukiman diberi harkat, selanjutnya dilakukan klasifikasi kelas 

kesesusian medan untuk permukiman. Klasifikasi kelas kesesusian medan untuk 

permukiman ditentukan berdasarkan pada kelas kesesusian medan yang dibuat. 

Pembuatan kelas kesesusian medan adalah sebagai berikut : 

 
        Jumlah harkat tertinggi – jumlah harkat terendah 
Interval kelas = 
                         Jumlah kelas   
 
Sumber: Sitrisno Hadi (1982) 

 
Klasifikasi kesesusaian medan untuk permukiman berdasarkan pada 

perubah dan jumlah harkat yang diperoleh setiap satuan medan. Kelas harkat 

tersebut baru dapat dibuat setelah jumlah harkat masing-masing satuan medan 
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telah diperoleh. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh persebaran jumlah harkat 

kelas satuan medan untuk permukiman memiliki penyebaran yang merata dan 

tidak menyebar pada satu kelas saja. Kriteria kelas yang dibuat dapat ditunjukan 

pda Tabel 1.14. sebagai berikut : 

 Tabel 1.14. Klasifikasi Tingkat Kesesusian Medan  
Kelas Kriteria Kesesuain Medan untuk Permukiman Jumlah Harkat 

I Sangat baik hingga baik, medan dengan kondisi 
sangat sesuai untuk permukiman 

>36 

II Sedang, kondisi medan mempunyai beberapa 
faktor penghambat non permanen 

31 – 35 

III Jelek hingga sangat jelek, kondisi medan 
mempunyai banyak faktor penghambat atau 
terdapat beberapa faktor penghambat mutlak dan 
permanen 

25 - 30 

Sumber : Sutikno ( 1991 )  dengan modifikasi  

Faktor pembatas dalam penelitian ini adalah parameter yang mempunyai 

harkat satu dan dua. Pertimbangan digunakan harkat satu dan dua karena: 

1. Harkat satu dan dua adalah dalam kondisi yang jelek dan sangat jelek 

2. Harkat tiga mempunyai nilai sedang 

3. Harkat empat dan lima mempunyai kondisi yang baik dan sangat baik. 

 

e. Analisa Data 

Analisa data dilakukan guna memperoleh gambaran tentang medan di 

daerah penelitian yang mencakup tentang karakteristiknya dan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap lokasi permukiman di setiap satuan medan di daerah 

penelitian. Sebelas parameter yang ada digunakan untuk mengidentifikasi 

karakteristik medan untuk lokasi permukiman, kemudian  tiap-tiap parameter 

diharkatkan. 

 

1.8.Batasan Operasional 

Bentuklahan adalah kenampakan medan yang terbentuk oleh proses-proses alam 

dan mempunyai komposisi serta serangkaian karakteristik fisik dan 

visual dalam julat tertentu dimanapun bentuklahan tersebut dijumpai     

( Way, 1973 dalam  Zuidam et.al 1979 ).  
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Daya dukung tanah adalah kekuatan tanah untuk medukung atau menahan pondasi 

tanpa terjadi kerubntuhan akibat pergeseran ( Wesley, 1977 dalam 

Joko Siswanto, 1997 ). 

Evaluasi medan adalah suatu kegiatan yang meliputi analisa, klasifikasi dan 

penilaian terhadap medan untuk tujuan tertentu ( Sutikno, 1982 ). 

Geomorfologi adalah  studi yang mendeskripsikan bentuklahan, proses-proses 

yang bekerja padanya dan menyelidiki  kaitan antara bentuklahan dan 

proses-proses tersebut dalam tatanan keruangan ( Zuidam et.al 1979 ). 

Medan adalah suatu luasan dari lahan yang memiliki komplek sifat-sifat fisik pada 

permukaan maupun dekat permukaan yang penting bagi manusia          

( Mitchel dan Way, 1973 dalam Zuidam et.al, 1979 ). 

Permukiman adalah bentukan articial maupun natural dengan segala 

kelengkapannya yang digunakan oleh manusia baik secara individu 

maupun kelompok untuk tempat tinggal baik sementara maupun 

menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupan ( Hadi Sabari 

Yunus, 1987 ) 

Proses geomorfologi adalah semua perubahan fisik dan kimia yang menyebabkan 

perubahan bentuk permukaan bumi ( Thornbury, 1954 ). 

Satuan pemetaan adalah suatu wilayah yang dibatasi di dalam peta, mempunyai 

karakteristik atau kualitas yang spesifik ( FAO, 1976 ). 

Satuan medan adalah kelas medan yang terdiri dari satuan bentuklahan yang 

homogen yang berkaitan terutama dengan karakteristik medan atau 

komponen dari medan. Satuan medan mencerminkan karateristik 

eksternal dan internal yang jelas dari bentuklahan si sekitarnya             

( Zuidam et.al 1979 ).                                             
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