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KAJIAN HUBUNGAN AKTIVITAS EKONOMI DENGAN 
PEMANFAATAN RUANG DI KECAMATAN SERENGAN KOTA 

SURAKARTA TAHUN 2014 DAN 2019 
 

Abstrak 
Seiring berkembangnya kota, kota mengalami pembangunan yang signifikan sehingga 
dapat membedakan karakteristik pada masing-masing kota. Kecamatan Serengan 
mengalami pemadatan dalam hal penduduk dan ruang, sehingga otomatis dapat diketahui 
bahwa eksistensi kegiatan manusia dapat mepengaruhi dalam pemanfaatan ruang. Tujuan 
penelitian ini adalah; (1) Mengetahui Pola Aktivitas Ekonomi di Kecamatan Serengan 
Kota Surakarta, (2) Menganalisis Pemanfaatan Ruang 2014 dan 2019 di Kecamatan 
Serengan Kota Surakarta, (3) Mengkaji pengaruh aktivitas ekonomi dengan pemanfaatan 
ruang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif 
dengan pendekatan ADS atau analisis data sekunder. Metode analisis untuk menjawab 
tujuan dengan analisis korelasi untuk menjawab hubungan antara aktivitas ekonomi 
dengan pemanfaaatan ruang dengan mengatahui pola aktivitas ekonomi dengan data 
Banyaknya Sektor Ekonomi, Banyaknya Sarana Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Jumlah 
penduduk berdasarkan pekerjaan. Kemudian menganalisis pemanfaatan ruang dengan 
mengetahui pengunaan lahan. Dengan Analisis korelasi dan keruangan dapat melihat 
hubungan aktivitas ekonomi dengan pemanfaatan ruang. Hasil penelitian didapatkan (1) 
Kecamatan Serengan memiliki pola aktivitas ekonomi yang berupa kegiatan komersial 
distribusi dan produksi besifat informal (2) Pemanfaatan Ruang yang ada didominasi oleh 
perdagangan dan jasa sedangkan pola pengunaanya adalah pemukiman, perdagangan dan 
jasa dengan luas 167,05 Ha untuk pemukiman sedangkan perdagangan dan jasa memiliki 
luas 90,55 Ha (3) Hubungan aktivitas ekonomi dan pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh 
perilaku individu atau kelompok terhadap setiap fungsi lahanya dan dengan sistem 
kegiatan kolektif tertentu. 

Kata kunci: Aktivitas ekonomi, Pemanfaatan ruang, Kecamatan Serengan, Hubungan 

 
     Abstract 
As cities develop, cities experience significant development so that they can differentiate 
the characteristics of each city. Serengan sub-district is experiencing congestion in terms 
of population and space, so it can automatically be seen that the existence of human 
activities can affect the use of space. The objectives of this research are; (1) Knowing the 
Patterns of Economic Activity in Serengan Subdistrict, Surakarta, (2) Analyzing 2014 and 
2019 Spatial Utilization in Serengan Subdistrict, Surakarta, (3) Assessing the influence of 
Economic Activities with Spatial Use The method used in this research is descriptive 
quantitative method with the SDA approach or secondary data analysis. The analytical 
method to answer the objective with correlation analysis to answer the relationship 
between economic activity and spatial use by knowing the patterns of economic activity 
with data on the number of economic sectors, the number of economic facilities, the 
population and the population by occupation. Then analyze space use by knowing land 
use. With correlation and spatial analysis can see the relationship between economic 
activity and space utilization. The research results obtained (1) Serengan District has a 
pattern of economic activity in the form of commercial distribution and informal 
production (2) The existing use of space is dominated by trade and services, while the 
pattern of use is settlement, trade and services with an area of 167.05 Ha for settlement. 
whereas trade and services have an area of 90.55 Ha. (3) The relationship between 
economic activity and spatial use is influenced by individual or group behavior towards 
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each land function and by certain collective activity systems. 

Keywords: Economic activity, spatial use, Serengan District, Relationship 
 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia saat ini dalam masa pembangunan untuk mewujudkan 

masyarakat sejahtera melalui pelaksanaan program-program pembangunan 

ekonomi. Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari instrumen 

hukum tata ruang. Melalui instrumen hukum tata ruang berbagai kepentingan 

pembangunan, baik antara pusat dan daerah, antardaerah, antarsektor maupun 

antar pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan selaras, serasi, seimbang, 

dan terpadu. Perencanaan tata ruang tersebut telah disusun baik pada tingkat  

kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional yang tertuang dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW). 

Dalam wilayah perkotaan, kebijakan penataan ruang wilayah kota 

merupakan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun 

waktu 20 tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan wujud dari 

upaya pemerintah untuk menyelaraskan aspek fisik lahan dengan aspek sosial 

ekonomi. Dengan meluasnya wilayah maka semakin jauh cakupan sarana dan 

prasarana kota yang harus disediakan, yang berarti terjadi peningkatan kebutuhan 

investasi. 

Perbedaan kondisi daerah akan mengakibatkan corak pembangunan yang 

diterapkan berbeda pula. Kebijaksanaan yang diterapkan dan berhasil pada suatu 

daerah belum tentu memberikan hasil yang sama bagi daerah lainnya. Salah satu 

hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan wilayah ialah menyangkut 

proses pertumbuhan ekonomi.  

Penciptaan lapangan kerja di perkotaan tumbuh hingga 45 persen sejak 

tahun 2001, dibandingkan di pedesaan yang hanya sebesar 6 persen. Selain itu, 

urbanisasi memiliki kaitan penting dengan meningkatnya pekerjaan formal, 

dimana 72 persen dari pekerjaan yang tercipta di perkotaan merupakan pekerjaan 

formal. Pada tahun 2015, sektor jasa mengambil alih posisi sektor pertanian 
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dengan jumlah lapangan kerja terbesar dalam perekonomian Indonesia, di luar 

transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.  

Kecamatan Serengan di Kota Surakarta adalah kecamatan yang paling 

padat di Kota Surakarta. Kecamatan Serengan sendiri mempunyai luas wilayah 

3,19 km2 dan mempunyai 7 kelurahan. Pengambilan kecamatan ini dikarenakan 

Kecamatan Serengan dengan keadaan jumlah penduduk yang tinggi se-kota 

Surakarta yang diikuti penggunaan lahan yang padat dan memiliki banyak 

aktivitas ekonomi, dengan tingkat kepadatan 1144.65 km2 (Badan Pusat Statistik 

Kota Surakarta 2018) dengan memiliki jenis ekonomi pada bidang jasa.  

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kuantitatif Deskriptif dengan 

pendekatan analisis data sekunder (ADS). Metode ini mengunakan data sekunder 

sebagai data penunjang utama. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan Obesrvasi dan Data Sekunder. Observasi meliputi pengamatan pada 

lapangan dengan mencocokan data sekunder dengan pengamatan di lapangan. 

Data sekunder yang dikumpulan berupa data penggunaan lahan dari citra satelit 

yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi di Kecamatan Serengan, yang 

selanjutnya akan digunakan sebagai data dalam pembuatan peta penggunaan lahan 

yang digunakan untuk melihat Pemanfaatan Ruang yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh aktivitas Ekonomi yang di timbulkan per-kelurahan kecamatan Serengan. 

 Pengolahan data yang dilakukan dengan melihat korelasi  antara Aktivitas 

ekonomi dan Pemanfaatan Ruang untuk mendapatkan kesinambungan antara 

hubungan Pengaruh aktivitas ekonomi dan pemanfaatan ruang di Kecamatan 

Serengan, dengan memanfaatkan data hasil observasi dan dicocokan terhadap data 

sekunder. 

 Metode analisis yang pertama memakai Analisis Korelasi yang 

menghubungkan antara Aktivitas ekonomi dan hasil Pemanfaatan ruang tersebut 

berdasarkan data yang sebelumnya diperoleh melalui data sekunder. Metode 

analisis kedua mengunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mengubah 

sekumpulan data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami yang 
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berbentuk informasi yang lebih ringkas (Istijanto, 2009). Metode ini terpaku pada 

hasil dari korelasi antara aktifitas ekonomi dan pemanfaatan ruang Kecamatan 

Serengan.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pola Aktivitas Ekonomi Kecamatan Serengan 2014 dan 2019 

 Aktivitas Kecamatan Serengan terdiri dari sektor yang berupa Industri, 

Perdagangan dan jasa, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) 2014 dan 

2019. Setiap Kelurahan di dominasi oleh Toko/Kios yang jumlahnya tetap. 

Adapun toko ataupun kios yang terbanyak berada di Kelurahan Kemlayan 

yang berjumlah 419 yang berbeda sedikit dari Kelurahan danukusuman yang 

berjumlah 418. Indusri pada Kecamatan Serengan memiliki klasifikasi skala 

tenaga kerja yaitu besar, sedang, dan kecil. Terdapat penambahan industri dari 

tahun ke tahun yang dimpun oleh data Disperindag dari mulai 2014, pada 

industri kecil mempunyai jumlah 712, industri menengah 170, dan pada 

industri besar yaitu 54. Untuk tahun 2019 industri memngalami penambahan 

yang signifikan, dari industri kecil berjumlah 954, industri menengah 

berjumlah 271 dan industri besar berjumlah 103. Untuk diketahui data industri 

yang dihimpun oleh disperindag ini berdasarkan tingkat investasi, sehingga 

bukan dari besarnya lahan ataupun bangunan. Berikut merupakan tabelnya:   

Tabel 1 jumlah industri dan klasifikasi industri 

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta 

 Menurut data Disperindag, Jenis-jenis industri yang terdapat pada 

Kecamatan Serengan terdiri dari skala kecil, menengah, hingga tinggi. 

terdapat beragam jenis industri yang terdapat pada Kecamatan Serengan, 

No Industri ≤ 2014 2019 

1 Industri Kecil 712 954 

2 Industri Menengah 170 271 

3 Industri Besar 54 103 
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Mulai dari Konveksi, Produk Tekstil jadi, furniture, Kerajinan, dan 

percetakan. 

 Berdasarkan data yang dihimpun dari Kecamatan Serengan dalam Angka 

2014 dan 2019, penduduk Kecamatan Serengan memiliki pekerjaan yang 

bervariasi. Pada publikasi milik Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul 

Kecamatan Serengan dalam Angka 2014 terdapat 10 klasifikasi pekerjaan 

kemudian pada publikasi tahun 2019 mengalami penambahan serta perubahan 

menjadi 13 jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang disebutkan dalam sumber 

data diantaranya adalah PNS/ TNI/ Polisi, buruh/tukang, perdagangan, petani/ 

peternak/ pekebun, transportasi, karyawan BUMN/ BUMD, guru/ dosen, 

wiraswasta, dokter/ bidan/ perawat/ apoteker, ustad/ pendeta/ pastor, 

pensiunan, lainnya, dan belum/ tidak bekerja yang tersebar di 7 kelurahan di 

Kecamatan Serengan. Berdasarkan data BPS tahun 2014, pekerjaan yang 

mendominasi adalah buruh industri dan buruh bangunan dengan jumlah 

buruh industri terbesar 1610 jiwa terdapat di Kelurahan Joyotakan, kemudian 

jumlah buruh bangunan sebesar 992 orang dari jumlah total 4021 jiwa berasal 

dari Kelurahan Danukusuman. Adapun data yang telah diolah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1 Banyaknya penduduk menurut mata pencaharian tiap kelurahan tahun 2014   

   Sumber: Hasil Pengolahan Penelitian, 2020 
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 Dari grafik batang di atas dapat diketahui jumlah paling banyak 

dari jenis pekerjaan yang ada adalah lain-lain, yang di dalamnya 

terdapat beberapa jenis pekerjaan yang belum disebutkan. Buruh 

industri menempati pekerjaan yang paling banyak dipilih oleh 

masyarakat Kecamatan Serengan dengan jumlah 6883 jiwa. Sementara 

itu, buruh tani memiliki jumlah terendah dengan tidak adanya 

masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani atau berjumlah 0. 

Adapun profesi petani hanya berjumlah 4 orang di Kecamatan Serengan.  

 

Gambar 2 Banyaknya penduduk menurut mata pencaharian tiap kelurahan 

tahun 2019 

Sumber: Hasil Pengolahan Penelitian, 2020 

Dari penambahan dan perubahan klasifikasi pekerjaan pada tahun 

2019, berjumlah menjadi 13 jenis pekerjaan yang sebelumnya (pada 

tahun 2014) berjumlah 10 jenis pekerjaan. Berdasarkan dari grafik data 

di atas, angka tertinggi adalah belum/ tidak bekerja. Setelah itu, jumlah 

tertinggi kedua yaitu karyawan swasta/ honorer sebesar 15.307 jiwa 

dalam wilayah adminstrasi Kecamatan Serengan. Pada sektor 

perdagangan berjumlah 1030 jiwa. Dan jumlah paling sedikit dari 

profesi-profesi yang ada adalah petani/ peternak/ pekebun dan 
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transportasi yang hanya berjumlah masing-masing sebesar 21 jiwa. 

3.2 Pemanfaatan Ruang 2014 dan 2019 

3.2.1 Pemanfaatan Ruang 2014 

 Pemanfaatan ruang yang ada pada Kecamatan Serengan mengalami 

pembangunan fisik yang pesat, hal ini terlihat pada semua lahan yang sudah 

terbangun menjadi bangunan. Adapun terdapat beberapa jenis fungsi lahan 

yang sudah terbangun antara lain industri, perkantoran, perdagangan dan jasa, 

permukiman padat tinggi, ruang terbuka hijau (RTH), pendidikan, tempat 

ibadah, dan kesehatan. Pada tabel 2  menunjukan jenis pengunaan lahan 

dalam bentuk hektar berikut:   

Tabel 2 Jenis Pengunaan lahan 2014 dalam hektar 

Pengunaan Lahan Luas (Ha) 
Industri 2,82 
Perdagangan dan jasa 90,55 
Makam 1,980 
Permukiman Padat 
tinggi 167,05 
Sempadan Sungai 25,62 
Pendidikan 11,50 
Perkantoran 1,730 
Ruang terbuka hijau 2,400 
Kesehatan 0,002 
Tempat Ibadah 0,930 
Sempadan Kereta 2,620 

Sumber: DPUPR 

Pada Tabel 2 jenis pengunaan lahan terlihat bahwa Kecamatan Serengan 

didominasi oleh pemukiman padat tinggi, perdagangan dan jasa. Dari Tabel 2 

dapat dilihat bahwa kecenderungan pengunaan lahan dalam luas hektar tidak 

ada lagi jenis pengunaan pertanian dan lahan kosong. Hal ini ditunjukkan 

pada peta penggunaan lahan 2014 dengan pola penggunaan lahannya adalah 

campuran antara perumahan serta perdagangan dan jasa. Peta pengunaan 

lahan 2014 ditunjukkan pada gambar  3 di bawah ini : 
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Gambar 3 Peta Penggunaan Lahan tahun 2014 

Sumber : DPUPR Kota Surakarta 
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3.2.2 Pemanfaatan Ruang 2019 

Pemanfaatan Ruang 2019 hampir sama dengan 2014, yang terdiri dari 

jenis pemanfaatan ruang yaitu industri, perkantoran, perdagangan dan jasa, 

permukiman padat tinggi, ruang terbuka hijau (RTH), pendidikan, tempat 

ibadah, dan kesehatan. Pemukiman memiliki luas yang paling besar yaitu  

167,05 Ha, lalu urutan ke dua perdagangan dan jasa yaitu memiliki luas 90,55 

Ha. Adapun tabel jenis pengunaan lahan 2019 dalam hektar berikut: 

Tabel 3 Jenis Pengunaan lahan 2014 dalam hektar 

Pengunaan Lahan Luas (Ha) 
Industri 2,82 
Perdagangan dan jasa 90,55 
Makam 1,980 
Permukiman Padat 
tinggi 167,05 
Sempadan Sungai 25,62 
Pendidikan 11,50 
Perkantoran 1,730 
Ruang terbuka hijau 2,400 
Kesehatan 0,002 
Tempat Ibadah 0,930 
Sempadan Kereta 2,620 

Sumber: DPUPR 

Gambar 3 menunjukan bahwa pemanfaatan ruang pada 2019 tidak ada 

perubahan dengan tahun 2014, dengan pola sema yang berupa dominasi 

pemukiman , perdagangan dan jasa yang bersifat memanjang mengikuiti 

alur aksesbilitas jalur transportasi. Sehingga dapat dikenali bahwa pola 

pengunaan lahannya terbentuk oleh pemanfaatan aktivitas manusia, yang 

pada gambar 4 sudah tidak ada lagi lahan pertanian. 
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Gambar 4 Peta Penggunaan Lahan tahun 2014 

Sumber: DPUPR 
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3.3 Hasil perhitungan korelasi antara hubungan aktivitas ekonomi dengan 

pemanfaatan ruang melalui aplikasi STATA 14.2 

Hasil perhitungan dengan aplikasi STATA, Kecamatan Serengan 

diperoleh nilai korelasi sebesar 0.6384 dengan nilai signifikansi 0.0345 

Koefisien korelasi tersebut menunjukkan adanya tingkat hubungan yang kuat 

antara aktivitas ekonomi dengan pemanfaatan ruang. Kemudian, pada 

signifikansi dengan nilai 0.0001 ≤ α = 0,05 menandakan bahwa H0 ditolak 

yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas ekonomi 

dengan pemanfaatan ruang. Berikut gambar hasil perhitungan: 

  
Gambar 5 Hasil Perhitungan Korelasi Menggunakan Aplikasi STATA 14.2 

Sumber: Hasil Pengolahan Penelitian, 2020 

3.4 Pembahasan 

  Kecamatan Serengan memiliki sarana perekonomian yang dihimpun oleh 

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta yang dibagi oleh jenis pasar, swalayan, 

toko/kios/warung, dan lainya. Jumlah yang dihimpun pada tahun 2014 dan 2019 

mengalami angka yang sama, yang dapat dilhat bahwa tidak ada penambahan atau 

penguarangan lagi untuk sarana perekonomian. Kecamatan Serengan mengalami 

pertambahan industri secara signifikan yang dihimpun oleh dinas perdagangan 

dari tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2014 terdapat 712 industri kecil, 170 

industri menengah, dan 54 industri besar. Sedangkan pada 2019 industri kecil 

mengalami kenaikan yang berjumlah 954, industri menengah 170 dan industri 
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besar 103. Kenaikan ini di karenakan jumlah klasifikasi yang dihimpun oleh dinas 

perdagangan berdasarkan tingkat investasi pada industri tersebut, pada industri 

kecil memiliki tingkat investasi Rp. 0 – Rp. 200.000.000, industri menengah Rp. 

201.000.000 – 1 miliyar (Rp), dan pada industri kecil memiliki investasi lebih dari 

1 miliyar (Rp). 

 Pusat kegiatan dari aktivitas ekonomi penduduknya mempunyai pekerjaan 

beragam dan memiliki dominasi pada pekerjaan tertentu. Pada tahun 2014 

aktivitas ekonomi penduduk Kecamatan Serengan didominasi oleh buruh industri 

sedangkan pada tahun 2019 adalah karyawan swasta. Adanya perbedaan 

klasifikasi pekerjaan antara tahun 2014 dengan 2019 karena data 2019 mengalami 

penambahan dan pengurangan klasifikasi perkerjaan. Aktivitas ekonomi 

Kecamatan Serengan  ini dapat dikenali bahwa masyarakat yang tinggal 

merupakan pekerja di bidang informal dan berada pada kelurahan yang juga 

merupakan padat penduduk, yaitu Kelurahan Serengan, tipes, dan Danukusuman. 

Adanya aglomerasi antara aktivitas ekonomi masyarakat juga di pengaruhi oleh 

dimensi lokasi yang mengacu pada tempat tertentu sebagai ekspresi individu atau 

kelompok yang menganggap cocok terhadap kondisi atau siklus kehidupanya dan 

ditamabah jalur transprotasi Kecamatan Serengan yang menuju pusat kota dan 

titik simpul (Pertemuan antara beberapa jalur transprotasi) jalan masuk Kota 

Surakarta, masyarakat yang tak ingin jauh dari pekerjaanya, Pemanfaatan lokasi 

strategis pemilik. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar 4.6 dan 4.5 disajikan 

bahwa perdagangan dan jasa mengikuti arah pada jalur transprotasi dan bersifat 

memanjang, Sehingga aktivtas ekonomi pada Kecamtan Serengan di pengaruhi 

oleh gaya tarik luar dan dalam. 

 Dalam pengunaan lahan 2014 dan 2019 pola penggunaan lahanya bersifat tetap, 

dikarenakan lahan yang terbangun sudah climax dan Hal ini berpengaruh pada 

pemanfaatan ruang di Kecamatan Serengan yang penempatan pusat kegiatan ini 

mengikuti aksesbilitas tertinggi. Menurut William Alonso (1964) dalam Yunus 

(2000) pasaran lahan perkotaan mengikuti dengan pasaran Lahan bidang 

pertanian, sehingga setiap lokasi lahan akan di jual pada penawar tertinggi. Dalam 
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hal ini The bid-rent curves menunjukan pola pengunaan lahan kota ada 3 jenis: (1) 

Retailing, (2) Industrial, (3) residensial (Yunus, 2000). Untuk Kecamatan 

Serengan ini lebih pada retailing perdagangan dan jasa dikarenakan aksesbilitas 

yang tinggi, dan sehingga pemukiman penduduk tertutupi oleh perdagangan dan 

jasa yang berada pada jalur utama transprotasi yang notabenenya memiliki 

aksesbilitas tinggi.  

 Pola kegiatan manusia dapat merubah penampakan lingkungan sekitarnya, yang 

tercemin pada proses timbal balik antara ekonomi terhadap pola pengunaan fungsi 

lahan Kecamatan Serengan, dalam kasus ini korelasi antara kegiatan manusia 

dapat merubah sekitarnya, aktivitas ekonomi masyarakat yang dekat dengan 

aksesbilitas tinggi dimanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan profit 

maximal, dengan memanfaatkan setiap jengkal lahan yang berada. Penempatan 

bangunan yang legal juga mendapatkan pengaruh terhadap fungsi yang mau 

pemilik manfaatkan dengan sebaik mungkin oleh pemilik sehingga pola 

pemanfaatan ruangnya terjadi demikian, pada 2014 dan 2019 pola aktivitas 

ekonomi Kecamatan Serengan dipengaruhi oleh kegiatan komersial yang 

tercermin pada pekerjaan masyarakatnya, Terlebih lagi letak Kecamatan Serengan 

memiliki letak yang datar topografinya sehingga memudahkan dalam titik simpul 

transprotasi. Sejalan dengan peta pengunaan lahan hasil pemanfaatan ruang yang 

terjadi ditemukenali bahwa pola pemanfaatanya aktivitas komersial. Menurut 

Chapin (1965) dalam Yunus (2000) menjelaskan dalam perorangan ataupun 

kelompok masyarakat selalu memiliki nilai-nilai tertentu pada setiap fungsi lahan.  

Dengan uji  korelasi yang telah dilakukan antara variabel sarana perekonomian 

dan pengunaan lahan mempunyai hasil hubungan kedua variabel tersebut bersifat 

signifikan. Hasil koefisien korelasinya sebesar 0.0345 Koefisien korelasi tersebut 

menunjukkan adanya tingkat hubungan yang kuat antara aktivitas ekonomi 

dengan pemanfaatan ruang. Dengan demikian jika sarana ekonomi mempunyai 

jumlah yang banyak maka bertambah juga pengunaan lahanya. 

 Berkat adanya aktivitas ekonomi individu atau masyarakat dalam pemanfaatan 

ruang  terutama pada Kecamatan Serengan terjadi perubahan sosial yang 
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memunculkan perubahan dalam tatanan dalam mata pencaharian (aktivitas 

ekonomi) yang berupa tipe dan pengkhusuan atau spesialisasi. Adanya faktor 

algomerasi penduduk yang mengelompok pada CBD (central business district) 

merupakan pembentukan wilayah sosial baru yang berbeda, yang memanfaatkan 

jangkauan atau rentang dalam aksesbilitas untuk memanfaatkan ruang sebaik 

mungkin, walaupun yang dominan adalah perdagangan dan jasa pada 

pemanfaatan ruangnya dan pola aktivitas ekonominya adalah pekerja informal 

yang bergantung pada pemilik modal (kapital) sehingga menyebabkan pola 

pembentukan tatanan ekonomi yang urbanized.  

 

4. PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

1) Kecamatan Serengan memiliki pola aktivitas ekonomi yang berupa 

kegiatan komersial distribusi dan produksi yang besifat informal. 

2) Pemanfaatan Ruang yang ada didominasi oleh perdagangan dan jasa 

sedangkan pola pengunaanya adalah pemukiman, perdagangan dan jasa 

dengan luas 167,05 Ha untuk pemukiman sedangkan perdagangan dan 

jasa memiliki luas 90,55 Ha. 

3) Hubungan aktivitas ekonomi dan pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh 

perilaku individu atau kelompok terhadap setiap fungsi lahanya dan 

dengan sistem kegiatan kolektif tertentu. 

 

4.2 SARAN 

1) Dibutuhkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang secara kopehensif 

untuk mengetahui arah kemana potensi atauupun baik buruknya sebuah 

ruang yang terbangun sehingga bisa terencana lebih matang 
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