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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota merupakan kawasan permukiman yang secara fisik ditunjukkan

dengan adanya kumpulan rumah-rumah yang relatif padat dan besar, serta

tersedianya berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan masyarakat. Kota

dapat terbentuk karena adanya aglomerasi permukiman yang padat dibandingkan

wilayah sekitarnya.

Permukiman sendiri merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia

karena permukiman tersebut sebagai tempat dimana sejumlah orang tinggal dan di

dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan

masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari.

Peningkatan jumlah penduduk dan berbagai macam aktivitas merupakan

bukti perkembangan dan pertumbuhan suatu kota yang akhirnya akan

menimbulkan masalah kepadatan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu masalah

terbatasnya lahan akibat perkembangan kota. Untuk mendorong keperluan dan

aktivitas masyarakat sehari-hari dibutuhkan lahan untuk mendirikan rumah, jalan,

toko, tempat pembuangan sampah dan lain-lain. Lahan sebagai sumber daya yang

tidak dapat diperbarui dengan kapasitas yang terbatas.

FAO (1976), di dalam Arsyad (1989) mendefinisikan lahan sebagai

lingkungan fisik, yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda

lain yang ada selama masih berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Termasuk di

dalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang seperti reklamasi

daerah pantai, penebangan hutan atau hal yang merugikan seperti erosi.

Pemilihan lokasi pemukiman yang tepat akan berpengaruh terhadap

keawetan dan kualitas bangunan. Pemilihan lokasi permukiman tersebut

didasarkan pada kondisi sumber daya alam, kondisi tanah, topografi, iklim dan

ancaman bencana alam serta daya dukung tanahnya, dimana daya dukung tanah

tersebut merupakan faktor terpenting dalam suatu pembangunan khususnya

bangunan permukiman. Dalam pemilihan lokasi permukiman harus
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memperhatikan karakteristik medan. Untuk mengetahui karakteristik medan maka

harus paham kesesuaian lahan, sehingga dapat diketahui tingkat kecocokan suatu

lahan untuk penggunaan lahan tertentu.

Evaluasi lahan adalah proses penilaian lahan yang digunakan untuk tujuan

tertentu, meliputi pelaksanaan dan interpretasi survei dan studi bentuk lahan,

tanah, vegetasi, iklim dan aspek lahan lainnya, agar dapat mengidentifikasi, dan

membuat perbandingan berbagai penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan

FAO (1979) di dalam Arsyad (1989). Evaluasi ini sangat diperlukan untuk

mengetahui nilai suatu lahan untuk penggunaan lahan tertentu.

Kesesuaian lahan untuk penggunaan lahan yang berbagai macam di setiap

wilayah, dipengaruhi oleh campur tangan manusia. Hal tersebut akan

mempengaruhi tingkat kualitas lahannya, kualitas lahan dapat ditingkatkan

ataupun sebaliknya. Misalnya melakukan tindakan pengendalian erosi merupakan

contoh peningkatan kualitas lahan.

Karnawati (2005) mendefinisikan gerakan tanah sebagai suatu gerakan

menuruni lereng oleh massa tanah dan atau batuan penyusun lereng, akibat dari

terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Massa yang

bergerak dapat berupa massa tanah, massa batuan ataupun bahan rombakan hasil

percampuran antara massa tanah dan batuan penyusun lereng.

Pemicu gerakan massa dipengaruhi oleh infiltrasi hujan, getaran, dan

aktivitas manusia. Dalam bukunya dijelaskan bahwa curah hujan tertentu dalam

waktu tertentu akan memicu terjadinya gerakan tanah, air yang dicurahkan akan

meresap, karena terlalu banyak maka akan mendorong massa tanah untuk

bergerak. Pola penggunaan lahan juga berperan penting dalam memicu terjadinya

longsor. Peneneman jenis tanaman yang terlalu berat dengan jarak tanam yang

begitu dekat akan membuat tanah tidak dapat menopang beban berat dan

menyebabkan longsor dan pemotongan lereng untuk dijadikan jalan atau

permukiman juga akan mengakibatkan longsor.

Air merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan di dunia ini,

dimana air sendiri adalah zat cair yang ada di permukaan bumi sebagai bagian

terbesar dari lapisan hidrosfer bumi. Air dapat digunakan untuk keperluan minum,
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irigasi, mencuci, memasak,, dan juga keperluan lainnya. Kondisi air di Kecamatan

Jatiyoso Kabupaten Karanganyar cukup baik mengingat curah hujan yang ada di

wilayah penelitian cukup tinggi.

Kebutuhan air baku di Kabupaten Karanganyar, khususnya daerah

perbukitan atau pegunungan seperti Kecamatan Jatiyoso, Matesih, Tawangmangu

dan Jenawi selama ini sebagian diperoleh dari sir sumur dimana kualitas dari air

sumur ini cukup baik dan untuk produksi pertanian atau perkebunan

menggunakan pola tadah hujan.

Kecamatan Jatiyoso memiliki luas wilayah sebesar 67,16 km² atau

6.716,4 Ha dengan jumlah penduduk 36.147 jiwa yang terdiri dari 9 desa dengan

kepadatan penduduk mencapai 538 jiwa/km². Kecamatan Jatiyoso berbatasan

dengan Kecamatan Tawangmangu sebelah utara, Kabupaten Wonogiri sebelah

selatan, Kecamatan Jatipuro, Jumapolo dan Jumantono sebelah barat, sedangkan

di sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur. Kecamatan Jatiyoso

memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan berada pada ketinggian rata-rata 950

m di atas permukaan air laut (Kecamatan Jatiyoso dalam Angka Tahun 2016).

Faktor iklim, jasad hidup, bahan induk, topografi, dan waktu memiliki

pengaruh terhadap pembentukan tanah. Faktor iklim yang sangat berpengaruh

terhadap pembentukan tanah adalah curah hujan. Semakin tinggi curah hujan

maka pembentukan tanah akan semakin intensif. Faktor topografi meliputi

kemiringan lereng, bentuk lereng, dan proses pengembangan tanah.

Tanah di daerah penelitian memiliki tekstur lempung hingga geluh

berlempung, struktur gumpal dengan tingkat permeabilitas lambat hingga sedang

sehingga kemampuan infiltrasinya sangat lambat. Namun di daerah lain juga

dijumpai tanah yang ketika musim penghujan mengembang dan dalam musim

kemarau retak-retak.

Relief Karanganyar khususnya Kecamatan Jatiyoso yang secara umum

berbukit atau pegunungan dengan kemiringan lereng yang curam dan daerah

tersebut merupakan daerah dengan mata pencaharian masyarakatnya adalah

pertanian maka terjadi alih fungsi lahan dari hutan besar menjadi lahan budidaya.

Hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya gerakan massa didaerah ini,
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khususnya di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. Intensitas hujan yang

tinggi didaerah ini juga menjadi penyebabnya. Oleh karena itu perlu dilakukan

evaluasi kesesuaian lahan untuk permukiman di Kecamatan Jatiyoso.

Pemilihan lokasi permukiman sangat penting bagi kehidupan karena akan

menentukan kekuatan bangunan dan dampak yang akan ditimbulkan oleh

permukiman tersebut terhadap lingkungan. Dalam suatu permukiman terdapat

manusia sebagai penghuni dan lingkungan sebagai ruang untuk beraktivitas. Oleh

karena itu dalam menentukan kecocokan lahan untuk permukiman harus

memperhatikan karakteristik medan, karena antara lingkungan dengan manusia

memiliki hubungan timbal balik. Hal ini berarti segala sesuatu yang berhungan

dengan aktivitas manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan sebaliknya lingkungan

juga dapat dipengaruhi oleh manusia.

Bencana tanah longsor terjadi di sepuluh lokasi Kecamatan Jatiyoso,

Kabupaten Karanganyar pada Kamis, 7 Februari 2018. Tanah longsor menimpa

bangunan rumah, pekarangan dan jalan. Penyebab utama dari bencana longsor ini

karena hujan deras yang mengguyur wilayah Karanganyar dalam jangka waktu

yang cukup lama.

Tabel 1.1 Bencana Longsor Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar 2018

Hari/ Tanggal
Kejadian

Tempat Kejadian Uraian

Senin/ 22 Januari 2018 Dsn. Kalimo RT 02/IV Desa
Wonorejo

Tebing longsor

Senin/ 29 Januari 2018 Dsn. Dukuh Suruhan RT 01/XIII

Dusun Jatirejo Desa Wonorejo

Talud perkarangan longsor

Dsn. Gondang RT 01/IX Desa

Karangsari

Tebing jalan longsor

Rabu/ 07 Februari 2018 Dsn. Gersono RT 02/XV Desa

Karangsari

Bangunan tembok rumah

tertimpa longsor

Dsn. Pacet RT 01/XII Desa

Karangsari

Bangunan tembok rumah

tertimpa longsor
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Tabel 1.1 Bencana Longsor Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar 2018

(lanjutan)

Sumber: Badan Penanggunalangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

mencatat dari tahun 2012 sampai Februari 2018 terjadi longsor sebanyak 42 kali

di 129 titik di lokasi Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji kesesuaian

lahan untuk permukiman yang ada di daerah penelitian dan untuk mengetahui

karakteristik lahan yang cocok untuk permukiman sehingga didapatkan judul

“ANALISIS KESESUAIAN LAHAN UNTUK PERMUKIMAN DI

KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun dari latar belakang dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesesuaian lahan untuk permukiman di Kecamatan

Jatiyoso Kabupaten Karanganyar?

2. Bagaimana karakteristik lahan yang cocok untuk permukiman di

Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar?

Hari/ Tanggal
Kejadian

Tempat Kejadian Uraian

Rabu/ 07 Februari 2018 Dsn. Blodro RT 027/XIII Desa Tlobo Bangunan tembok rumah

tertimpa longsor

Dsn. Plamar RT 01/XV Desa

Jatiyoso

Tanah perkarangan longsor

Dsn. Plamar RT 01/XV Desa

Jatiyoso

Bangunan talud longsor

Dsn. Blimbing RT 02/XII Desa

Jatiyoso

Bangunan talud tertimpa

longsor

Dsn. Watugede RT 01/V Desa

Wonokeling

Bangunan dapur longsor
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kesesuaian lahan untuk permukiman di Kecamatan

Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

2. Mengetahui karakteristik lahan yang cocok untuk permukiman di

Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang tingkat kesesuaian lahan untuk

permukiman di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

2. Memberikan informasi tentang karakteristik yang sesuai untuk

pembangunan permukiman di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten

Karanganyar.

3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas geografi

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka
1. Kesesuaian Lahan Untuk Permukiman

Kesesuaian lahan pada hakekatnya merupakan penggambaran tingkat

kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu (Sitorus, 1985).

Kesuaian lahan untuk permukiman dipakai beberapa parameter

geomorfologis yaitu yang berhubungan dengan relief, proses geomorfologis,

batuan, tanah, hidrologi, vegetasi, dan aksesibilitas yang lebih banyak

melihat pada faktor penggunaan lahannya (Khadiyanto, 2005 dalam Hartadi,

2009).

2. Permukiman

Nursyid, S (1981, dalam Dahroni 1998), Geografi permukiman adalah

studi geografi mengenai permukiman disuatu wilayah di permukaan bumi.
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Geografi permukiman membahas bilamana suatu wilayah mulai dihuni

manusia, bagaimana perkembangan manusia itu selanjutnya, bagaimana

bentuk pola permukiman dan faktor-faktor geografi apakah yang

mempengaruhi perkembangan dan pola permukiman tersebut. Studi geografi

dapat diarahkan untuk mengkaji kondisi tanah dan batuan yang serasi untuk

permukiman, kondisi hidrologi yang menunjang persediaan air, kondisi

drainase yang mengalir air buangan dan pencegahan banjir.

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan di luar kawasan lindung,

baik dalam lingkup ruang perkotaan maupun pedesaan, dan juga memiliki

fungsi sebagai lingkungan tempat hunian serta tempat kegiatan yang

mendukung perikehidupan dan penghidupan. Wilayah permukiman di

perkotaan yang sering disebut sebagai daerah perumahan, memiliki

keteraturan bentuk fisik. Sebagian besar rumah pada daerah perumahan

menghadap secara teratur ke arah kerangka jalan yang ada dan sebagian

besar terdiri dari bangunan permanen, berdinding tembok, dan dilengkapi

dengan penerangan listrik (Koestoer, 1997).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, di dalam Hilmi, (2015)

menjelaskan bahwa permukiman merupakan bagian dari satu satuan

perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau

kawasan pedesaan. Perkembangan permukiman perlu memperhatikan

kondisi fisik alam, aturan kebijakan normatif yang berlaku. Guna

menentukan kesesuaian lahan bagi permukiman, perlu dilakukan

pengamatan, pengujian dan pengukuran terhadap beberapa parameter dan

tidak pada kawasan lindung.

Perencanaan pada kawasan permukiman mengacu pada aturan normatif

yaitu UU Nomor 1 Tahun 2011 mengenai kawasan perumahan dan

permukiman. Kriteria dan norma-norma perencanaan pada kawasan

permukiman adalah sebagai berikut :

- Pemanfaatan ruang harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat

dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari
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bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai

bagi pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan

kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan

terjangkau oleh sarana transportasi umum.

- Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan harus didukung oleh ketersedian

fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa,

perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah, dan

drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama).

- Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada.

Kriteria dalam pengembangan kawasan permukiman berdasarkan SK

Mentan No. 837/KPTS/UM/11/1980 dan No. 583/KPTS/UM8/1981 adalah

sebagai berikut :

- Keadaan kemiringan lahan landai sampai agak mkiring (0-8% ddan 8-

15%)

- Tidak termasuk daerah rawan bencana

- Memiliki aksesibilitas yang baik (jalan, fasilitas umum, dan sosial) dan

terletak pada lokasi strategis.

- Kemudahan untuk mengakses air bersih.

3. Bentuk Lahan

Bentuklahan merupakan bagian dari permukaan bumu yang mempunyai

bentuk khas sebagai akibat dari proses dan struktur batuan selama periode

tertentu. Keberadaannya ditentukan oleh faktor topografi, struktur/batuan

dan proses eksogenetik, sehingga termasuk bentukan hasil proses destruktif.

Bentuklahan merupakan salah satu sumber data yang dapat digunakan untuk

mengkaji potensi wilayah, khususnya terhadap sumberdaya alami (Suharjo,

1996).

a. Tanah

Menurut Junun Sartohadi, Suratman, Jamulya, Nur Indah Sari

Dewi (2013) studi tentang tanah adalah tubuh alam gembur yang

menyelimuti sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai sifat dan
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karakteristik fisik, kimia, biologi, serta morfologi yang khas sebagai

akibat dari serangkaian panjang berbagai proses yang membentuknya.

Adanya rembesan kapiler dari air tanah yang dangkal

menyebabkan tanah menjadi agak jenuh air. Di daerah tropik dan daerah

beriklim kering, evaporasi akan berlangsung cepat, tetapi akan terhambat

pada bagian tengah dari bangunan karena akan tertutup bangunan,

sehingga menyebabkan tanah di bagian tepi lebih kering daripada di

bawah bagian tengah bangunan dan pada tanah bertekstur liat akan

menyebabkan perbedaan pengkerutan maupun kekuatan tanah sehingga

sering terjadi penurunan pada bagian tengah dan menimbulkan

keruntuhan (Nash, 1951 dalam Taryono, 1997).

b. Lahan

Lahan secara geografis Vink (1975), di dalam Ritohardoyo (2013)

sebagai suatu wilayah tertentu di atas permukaan bumi, khususnya

meliputi semua benda penyusun biosfer yang dapat dianggap bersifat

menetap atau berpindah berada di atas wilayah meliputi atmosfer, dan di

bawah wilayah tersebut mencakup tanah, batuan (bahan) induk, topografi,

air, tumbuh-tumbuhan dan binatang, dan berbagai akibat kegiatan

manusia pada masa lalu maupun sekarang, yang semuanya memiliki

pengaruh nyata terhadap penggunaan lahan oleh manusia, pada masa

sekarang maupun masa yang akan datang.

Penentuan kelas pada suatu lahan untuk tempat tinggal didasarkan

pada kemampuan lahan sebagai penopang pondasi.Sifat lahan yang

berpengaruh adalah daya dukung tanah dan sifat-sifat tanah yang

berpengaruh terhadap biaya penggalian dan konstruksi sifat-sifat lahan

seperti kerapatan (density), tata air tanah (wetness), bahaya banjir,

plastisitas dan tekstur, potensi mengembang dan mengerutnya tanah

berpengaruh terhadap daya dukung tanah USDA (1971), dalam Taryono

(1997).

c. Bencana Longsor
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Bencana longsor adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat

yang disebabkan oleh bergeraknya massa tanah dari puncak lereng ke

bawah lereng sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

(Hermon, 2015).

Gerakan massa (mass movement) tanah atau sering disebut tanah

longsor (landslide) merupakan salah satu bencana alam yang sering

melanda daerah perbukitan di daerah tropis basah. Kerusakan yang

ditimbulkan oleh gerakan massa tersebut tidak hanya kerusakan secara

langsung seperti rusaknya fasilitas umum, lahan pertanian, ataupun

adanya korban manusia, akan tetapi juga kerusakan secara tidak langsung

yang melumpuhkan kegiatan pembangunan dan aktivitas ekonomi di

daerah bencana alam dan sekitarnya (Hardiyatmoko, 2006).

1.5.2 Penelitian Sebelumnya
Alunita, Artan (2012) melalukan penelitian tentang analisis kesesuaian

lahan perumahan kelas menengah menggunakan data penginderaan jauh dengan

sistem informasi geografis di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu

mengetahui tingkat akurasi data penginderaan jauh dalam memberikan informasi

fisik lahan yang diperlukan untuk penentuan lokasi perumahan kelas menengah di

Kota Surabaya, Mengetahui lokasi daerah yang memenuhi kriteria sesuai untuk

digunakan menjadi perumahan kelas menengah di Kota Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah uji akurasi,

tumpangsusun dan pemberian harkat. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian

ini yaitu pengumpulan data spasial, kerja lapangan untuk mengetahui kesesuaian

lahan untuk perumahan kelas menengah di Kota Surakarta. Uji akurasi diperoleh

melalui matriks penentuan sampel dan kerja lapangan. Pengolahan data dilakukan

menggunakan fasilitas tumpangsusun peta-peta tematik selanjutnya masing-

masing peta diberi harkat dengan memperhatikan parameter yang digunakan.
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Hasil penelitian meliputi hasil uji akurasi dan lokasi perumahan kelas

menengah berdasarkan kesesuaian lahan, mulai dari hasil interpretasi citra satelit

ALOS AVNIR-2, perolehan data kemiringan lereng, analisis data hingga

penentuan lokasi perumahan kelas menengah berdasar kesesuaian lahan dengan

mempertimbangkan faktor fisik lahan dan faktor aksesibilitas terhadap perumahan.

Uji ketelitian interpretasi bentuklahan sebesar 89,47% dan uji ketelitian

interpretasi penggunaan lahan sebesar 79,45%. Dapat diketahui hasilndari

penelitian ini yaitu Kota Surabaya termasuk dalam kriteria lahan yang sesuai dan

sesuai bersyarat untuk perumahan kelas menengah. Peta yang dihasilkan dari

faktor fisik dan faktor aksesibilitas yaitu lahan dengan kriteria sesuai dengan luas

13,17 km² atau 4% dari luas daerah penelitian, terletak di Surabaya bagian barat

dan kriteria sesuai beryarat seluas 316,48 km² atau 96% dari luas daerah

penelitian terletak di sebagian besar Kota Surabaya diantaranya wilayah Surabaya

Utara, Surabaya Pusat, Surabaya Timur, dan Surabaya Selatan.

Liesnoor Setyowati Dewi (2007) melakukan penelitian tentang kajian

evaluasi kesesuaian lahan permukiman dengan teknik sistem informasi geografis

(SIG). Tujuan dari penelitian tersebut adalah melakukan inventarisasi kesesuaian

lahan pada Wilayah Pengembangan Permukiman di Kota Semarang,

Mengevaluasi kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman di Kota Semarang,

Menerapkan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengevaluasi

tingkat kerawanan bencana pada Wilayah Pengembangan Permukiman di Kota

Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

perbandingan (matcing) dan metode tumpang susun. Hasil dari penelitian ini

berupa peta kesesuaian lahan untuk permukiman dan dilakukan evaluasi kawasan

rawan bencana pada wilayah pengembangan.
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Tabel 1.2. Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil

Artan, 2012 Analisis kesesuaian
lahan untuk
permukiman untuk
permukiman kelas
menengah
menggunakan data
penginderaan jauh
dengan sistem
informasi geografis
di kota Surabaya

1. Mengetahui tingkat akurasi data penginderaan
jauh dalam memberikan informasi fisik lahan
yang diperlukan untuk penentuan lokasi
perumahan kelas menengah di Kota Surabaya,

2. Mengetahui lokasi daerah yang memenuhi
kriteria sesuai untuk digunakan menjadi
perumahan kelas menengah di Kota Surabaya.

Uji akurasi,
tumpang susun,
dan pemberian
harkat.

Peta perumahan kelas menengah
berdasar kesesuaian lahan melalui
proses tumpangsusun beberapa
peta dan pemberian harkat
terhadap faktor kesesuaian
terhadap faktor fisik lahan dan
faktor aksesibilitas.

Dewi Liesnoor
Setyowati
(2007)

Kajian Evaluasi
Kesesuaian Lahan
Permukiman
Dengan teknik
Sistem Informasi
Geografis (GIS)

1. Melakukan inventarisasi kesesuaian lahan pada
Wilayah Pengembangan Permukiman.

2. Mengevaluasi kesesuaian lahan untuk kawasan
permukiman di Kota Semarang,

3. Menerapkan teknologi Sistem Informasi
Geografis (SIG) untuk mengevaluasi tingkat
kerawanan bencana pada wilayah
Pengembangan Permukiman.

Teknik
perbandingan
(matching) dan
metode tumpang
susun

Peta kesesuaian lahan untuk
permukiman dan evaluasi
kawasan rawan bencana pada
Wilayah Pengembangan.

Isma Dwi
Nugraheni
(2018)

Analisis
Kesesuaian Lahan
Untuk Permukiman
Di Kecamatan
Jatoyoso
Kabupaten
Karanganyar

1. Menganalisis tingkat kesesuaian lahan untuk
permukiman di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten
Karanganyar.

2. Mengevaluasi kesesuaian antara penggunaan
lahan yang ada dengan kesesuaian lahan yang
telah diterapkan.

Metode yang
digunakan
adalah survei
dan tumpang
susun.

Peta kesesuaian lahan untuk
permukiman di Kecamatan
Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.



13

1.6 Kerangka Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mencari tingkat kesesuaian lahan untuk

lokasi permukiman. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang

diawali dengan interpretasi peta topografi dan peta geologi untuk mendapatkan

peta bentuklahan. Peta bentuklahan ditumpang susun dengan peta kemiringan

lereng dan peta tanah maka akan diperoleh hasil peta satuan medan . Peta satuan

medan digunakan sebagai satuan pemetaan sekaligus dijadikan sebagai satuan

evaluasi atau sebagai dasar untuk menentukan lokasi pengambilan sampel.

Metode penelitian yang digunakan adalah survei meliputi pengamatan,

pengukuran dan pencatatan terhadap variabel kesesuaian lahan untuk permukiman.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode stratified

sampling, sedangkan metode analisis datanya dengan metode deskriptif. Sampel

yang diambil meliputi kemiringan lereng, tekstur tanah, lama penggenangan

akibat banjir, kedalaman saluran, dan gerak massa batuan. Setelah data di dapat

dari lapangan dan dari laboratorium kemudian dilakukan pemrosesan, klasifikasi

dan analisis data untuk mengetahui kelas kesesuaian lahannya.

Permukiman merupakan tempat penduduk tinggal dimana di dalamnya

terdapat berbagai macam sarana dan prasarana untuk menunjang berbagai

aktivitas sehari-hari. Dengan adanya pertambahan penduduk menyebabkan

penggunaan lahan akan meningkat salah satunya untuk dijadikan permukiman,

maka seiring berjalannya waktu lahan akan semakin berkurang.

Kecamatan Jatiyoso merupakan salah satu kecamatan yang ada di

Kabupaten Karanganyar yang berada pada daerah pegunungan dengan kemiringan

lereng yang curam. Curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kecamatan

Jatiyoso rawan akan bencana tanah longsor, karena tanah tidak mampu menopang

air dalam jumlah yang banyak. maka terjadilah longsor dan mengenai bangunan

atau permukiman yang menimbulkan banyak korban jiwa maupun kerusakan

bangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi kesesuaian lahan.

Kesesuaian lahan untuk permukiman merupakan tingkat kecocokan lahan

untuk bangunan permukiman yang ditinjau dari karakteristik lahan diantaranya
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tekstur tanah, daya dukung tanah, lama penggenangan akibat banjir, kedalaman

saluran, gerak massa batuan, dan kemiringan lereng. Analisis keruangan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah satuan medan Kecamatan Jatiyoso. Unit

spasial dalam penelitian ini adalah unit bentuklahan, jenis tanah, kemiringan

lereng, dan parameter-parameter penentu lokasi permukiman di Kecamatan

Jatiyoso. Analisis dalam penelitian ini adalah menganalisis hasil peta kesesuaian

lahan untuk lokasi permukiman berdasarkan sebaran lokasi tingkat kesesuaian

lahan.

1.7 Batasan Operasional

Kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk

penggunaan tertentu (Sitorus,1985).

Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi

dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi

penggunaannya. Termasuk didalamnya adalah akibat-akibat kegiatan manusia,

baik pada masa lalu maupun sekarang, seperti reklamasi daerah-daerah pantai,

penebangan hutan, dan akibat-akibat yang merugikan seperti erosi dan akumulasi

garam, FAO (1976), dalam Sarwono, (2011).

Permukiman menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 yaitu sebagai

bagian permukaan bumi yang dihuni oleh manusia, meliputi segala sarana

prasarana penunjang kehidupan penduduk menjadi satu kesatuan dengan tempat

tinggal yang bersangkutan.

Medan adalah luasan lahan yang mempunyai komplek sifat fisikal pada

permukaan maupun deket permukaan yang berarti manusia (Van Zuidam, 1979).

Satuan medan adalah medan yang ditunjukkan oleh bentuklahan yang

mempunyai karakteristik dan komponen medan yang utama (Van Zuidam, 1979).
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