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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan perkotaan merupakan suatu proses meningkatnya jumlah 

demografi ataupun aspek fisik spasial yang mengakibatkan peningkatan pada 

fungsi perkotaan (Tan et al., 2014). Pertumbuhan perkotaan memberikan 

dampak positif salah satunya meningkatkan perekonomian wilayah selain itu 

juga dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap hilangnya lahan usaha 

pertanian yang ada di sekitarnya. 

Wilayah Peri Urban diistilahkan sebagai daerah Urban Fringe atau yang 

dikenal dengan istilah pinggiran kota yang merupakan daerah peralihan 

pemanfaatan lahan, karakteristik sosial dan demografi (yunus, 2008). Daerah 

ini biasanya sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah 

setempat karena sangat penting nya daerah tersebut terhadap kondisi 

kehidupan masyarakat baik penduduk desa maupun kota dimasa yang akan 

datang. Urban Fringe sangat memiliki pengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat pada masa yang akan datang mengingat perkembangan dari 

urban fringe bersifat dinamis dan semua aspek fisikal, sosial ekonominya 

cenderung memiliki struktur yang institutional yang tumpang tindih, maka 

baik itu pola ataupun prosesnya juga akan bedampak pada perkembangan 

yang dapat menentukan tatanan kehidupan kekotaan di masa yang akan 

datang. 

Tingginya pertumbuhan penduduk serta konsekuensi pada kebutuhan 

penduduk terhadap ruang dapat ditentukan oleh semakin cepatnya proses alih 

fungsi perubahan penggunaan lahan dari agriculture menuju ke non-

agriculture, wilayah wilayah pada koridor pedesaan sudah mengalami 

transformasi struktur menuju wilayah kota (Giyarsi, 2009). Terjadinya 

transformasi pada suatu wilayah yang terjadi secara spasial, secara 

morfologis akan memepengaruhi pemanfaatan lahan yang ada pada suatu 
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wilayah, karena perubahan secara spasial memiliki arti bahwa terjadinya 

perubahan pada bentuk penggunaan lahan. Sejalan dengan berkembangnya 

zaman transformasi spasial Wilayah Peri Urban sangat diharapkan akan 

tetapi juga akan mengakibatkan kekhawatiran dimasa mendatang, karena hal 

ini dapat mengakibatkan berkurangnya lahan terbuka yang sebelumnya 

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian berubah pada lahan non pertanian, 

walaupun disisi lain menjadi malapeta namun industrialisasi pada daerah 

pedesaan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat . 

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar yang ada di indonesia, 

kota ini merupakan pusat kegiatan nasional sehingga memiliki pengaruh 

yang sangat besar terhadap wilayah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, 

Karanganyar, Wonogiri, Sragen. Seiring dengan berjalannya waktu 

perkembangan fisik yang terjadi di Kota Surakarta cenderung menyebar 

ke daerah pinggiran hal ini dikarenakan oleh aktifitas dipusat kota bisa 

dikatakan cukup padat, dengan demikian menunjukkan adanya gejala 

pertumbuhan perkotaan ke arah aglomerasi kota (Sugestiadi dan Basuki, 

2018). Salah satu kecamatan yang terdampak dari Kota Surakarta yang 

termasuk dalam wilayah yang berada ditengah-tengah antara kota dan 

desa Adalah Kecamatan Colomadu, jika diklarifikasikan wilayah tersebut 

merupakan suatu percampuran antara struktur lahan sebuah kota dengan 

struktur lahan wilayah desa dan biasanya sering disebut dengan Wilayah 

Peri Urban  (Andreas, 2010). Tidak bisa dikategorikan sebagai daerah 

kota, karena letaknya yang tidak modern, akan tetapi juga tidak bisa 

dikatakan sebagai desa, karena daerahnya juga bukan merupakan daerah 

yang tertinggal atau terbelakang. Letak Kecamatan Colomadu yang lebih 

dekat dengan Kota Surakarta berimbas positif terhadap kemajuan wilayah 

Colomadu, contoh konrit kemajuan Colomadu adalah semakin 

terkenalnya lokasi wisata sejarah pabrik gula Colomadu. Aktivitas 

lainnya dari Kota Surakarta yang berdampak pada Kecamatan Colomadu 

adalah di bidang pendidikan. Keberadaan Universitas Sebelas Maret 

(UNS) yang lokasinya berada di tengah-tengah kota Solo membawa 
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dampak yang sangat signifikan terhadap wilayah sekitarnya, seperti 

contohnya jalur lintasan colomadu menuju UNS memiliki aksebtabilitas 

yang sangat bagus dan juga perkembangan perekonomiannya semakin 

meningkat pesat akibatnya terbatasnya ketersediaan lahan pada suatu 

kota tersebut. 

Kepadatan penduduk Kecamatan Colomadu pada tahun 2020 

sebanyak 80.110 jiwa/km2 jika dilihat total keseluruhan di Kecamatan 

Colomadu. Jumlah penduduk pada setiap desa mengalami pertambahan 

pada tahun 2010 dan 2020, prosentase pertambuhan penduduk yang 

paling tinggi adalah pada desa Gedongan yaitu sebanyak 4.484 jiwa/km2 

maka dari itu banyak terjadi transformasi secara fisikal maupun sosial 

ekonomi yang terjadi pada desa tersebut. adapun tabel perbandingan 

jumlah penduduk Kecamatan Colomadu seperti tabel 1.1. berikut. 

Tabel 1.1. Perbandingan Jumlah Penduduk Wilayah Kecamatan 

Colomadu Tahun 2010 dan 2020. 

No  Desa Tahun 2010 Tahun 2020 

1.  Ngasem 4.183  6.071 

2. Bolon 5.416     7.318 

3. Malangjiwan 10.337    12.852 

4. Paulan 2.934      3.509 

5. Gajahan 1.890      2.341 

6. Blulukan 4.599                 7.942 

7. Gawanan 4.688      6.744 

8. Gedongan 5.018      9.502 

9. Tohudan 5.065      6.408 

10. Baturan 10.501               11.393 

11. Klodran 4.281                 6.057 

Jumlah 60.828     80.110 

 

 
Sumber : Kecamatan Colomadu dalam Angka, 2010 dan 2020. 
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Luas wilayah Kecamatan Colomadu tahun 2020 adalah 1.564,4 Ha, 

yang terdiri dari luas tanah sawah 465 Ha, dan luas tanah kering 1.019 

Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 465 Ha, sedangkan untuk luas 

tanah pekarangan adalah 980 Ha,untuk tegalan seluas 65,4 Ha, kolam 2,7 

Ha, dan tanah lainnya seluas 69,5 Ha. sehingga dengan ini dapat 

diketahui dominasi penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Colomadu 

adalah sebagai Bangunan seluas 980 Ha. adapun tabel perbandingan 

peggunaan lahan Kecamatan Colomadu seperti tabel 1.2. Berikut. 

Tabel 1.2. perbandingan penggunaan Lahan dan Luas Wilayah 

Kecamatan Colomadu Tahun 2010 dan 2020. 

Penggunaan Lahan Luas (ha) 

Tanah sawah  528                            465 

- Irigasi teknis 528       465 

- Irigasi sederhana 0  0 

- Tadah hujan 0   0 

Lahan kering                          1.035                       1.019 

- Bangunan/pekarangan 900       980 

- Kebun/tegalan 58,3        65,4 

- kolam 2,7      2,7 

Lain-lain  69,3                         69,5 

Jumlah luas wilayah                       1.564,2                    1.564,2 

Sumber : Kecamatan Colomadu dalam Angka, tahun 2020. 

Transformasi yang terjadi secara fisikal dapat ditandai dengan 

bertambahnya fasilitas umum yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Adapun 

jumlah dari fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Colomadu adalah 

sebagai Tabel 1.3. Berikut. 

 

Tahun 2010 Tahun 2020 
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Tabel 1.3. Fasilitas Pendidikan Kecamatan Colomadu Tahun 2010 dan 

2020. 

Fasilitas Tahun 2010 Tahun 2020 

Pendidikan :  

SD 

SMP 

SMA 

 

30 buah 

5 buah 

5 buah 

 

32 buah 

6 buah 

6 buah 

Sumber : Kecamatan Colomadu dalam Angka, 2010 dan 2020 

Persebaran fasilitas pendidikan di Kecamatan Colomadu juga berdampak 

pada transformasi pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan terbangun 

yang digunkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, fasilitas 

pendidikan pada Kecamatan Colomadu cukup memadai meskipun jumlah 

sekolah tidak sama di setiap desa. Pendidikan tingkat SD/Sederajat 

tersebar di semua desa, paling banyak terdapat di Desa Malangjiwan 

sebanyak 5 sekolah. Sedangkan sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK 

sudah tersedia di beberapa desa di kecamatan Colomadu. 

Bertambahnya penduduk di Kecamatan Colomadu maka juga dapat 

mengakibatkan bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan yang ada 

mengingat pelayanan kesehatan sangat penting bagi setiap penduduk. 

Perubahan sarana kesehatan dapat dilihat pada tabel 1.4. Berikut. 

     Tabel 1.4. Fasilitas Kesehatan Kecamatan Colomadu Tahun 2010 dan 

2020. 

Fasilitas Tahun 2010 Tahun 2020 

Kesehatan : 

Rumah sakit 

Puskesmas 

Posyandu 

Poliklinik 

Rumah bersalin 

 

1 buah 

2 buah 

69 buah 

3 buah 

4 buah 

 

1 buah 

2 buah 

69 buah 

8 buah 

3 buah 

      Sumber : Kecamatan Colomadu dalam Angka, 2010 dan 2020. 
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Identifikasi mengenai pertumbahan wilayah peri urban dapat 

dilakukan melalui identifikasi secara spasial untuk mengetahui perubahan 

tutupan lahan terbangun dan non terbangun Untuk dapat memperkuat 

bagaimana pertumbuhan WPU dari tahun 2010 sampai dengan 2020. 

Setelah mengetahui tren pertumbuhan wilayah WPU maka dilakukan 

klasifikasi tipologi zona perwilayahan WPU berdasarkan aspek fisik, 

sosial, dan ekonomi. Hasil klasifikasi tersebut yaitu Predominaty urban, 

Semi Urban, dan Potential Urban. Berdasarkan pemikiran tentang latar 

belakang seperti yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS SPASIAL DINAMIKA 

PERTUMBUHAN WILAYAH PERI-URBAN (WPU) DI 

KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR ” 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti penjelasan diatas maka 

permasalahan yang terjadi di daerah penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut; 

1) Bagaimana dinamika sebaran klasifikasi Wilayah Peri Urban 

Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, 

2) Faktor dominan apakah yang dapat mempengaruhi perkembangan 

Wilayah Peri Urban Kecamatan Colomadu, Kabupaten 

Karanganyar, dan 

3) Bagaimana arah perkembanagan permukiman di Kecamatan 

Colomadu. 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ini dicapai pada penelitian ini adalah; 

1) Mengetahui dinamika sebaran klasifikasi Wilayah Peri Urban 

Kecamatan Colomadu pada tahun 2010 dan 2020, 

2) Menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan wilayah 

peri urban Kecamatan Colomadu, dan 

3) Mengeahui arah perkembangan permukiman di Kecamatan Colomadu. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dalam penelitian ini adalah seperti yang dibawah ini; 

1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan 

bagi instansi yang terkait utuk menentukan kebijakan dalam 

pengembangan wilayah, 

2)  Memberikan informasi kepada instansi terkait keselarasan Wilayah 

Peri Urban terhadap RTRW Kabupaten Karanganyar, dan 

3) Sebagai sumber informasi ataupun sumbangan pemikiran kepada 

peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa. 

 

1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Dinamika Penduduk 

Dinamika penduduk merupakan suatu kondisi dimana struktur 

penduduk, jumlah penduduk maupun persebarannya mengalami 

perubahan akibat terjadinya proses demografi yang meliputi suatu 

perpindahan, kelahiran maupun kematian (Bappenas, 2013). 

Pertumbuhan penduduk memiliki tiga elemen utama yaitu migrasi, 

mortalitas, dan juga fertilitas. Tingkat fertilitas sendiri memiliki 

dampak positif terhadap laju pertumbuhan penduduk, sedang kan 

yang memberikan pengaruh negatif terhadap laju pertumbuhan 

adalah mortalitas menurut Lucas, Donald & Young (1990). 

 

1.5.1.2 Pertumbuhan Wilayah 

Pertumbuhan wilayah merupakan sebuah sebuah proses dinamika 

perkembangan secara internal maupun eksternal yang terjadi di 

wilayah tersebut, pada dasarnya suatu pertumbuhan wilayah ditandai 

dengan pasar yang dapat merasakan dari hasil produksi wilayah yang 

bersangkutan menurut Ikadri et. Al (1999). Pertumbuhan wilayah 



8 
 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan juga 

dipengaruhi oleh faktor intrnal (Glasson, 1990). 

Faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi terjadinya 

pertumbuhan wilayah (Prruox dalam Glasson, 1999). Berikut. 

1) Tahap pertama, wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian 

sehingga untuk investasi sangat sedikit dan juga perekonomian 

dalam tahap ini merupakan subsistem swasembada. 

2) Tahap kedua, adanya kemajuan pada aspek transportasi dan juga 

perdagangan sehingga mendorong adanya spesialisasi wilayah 

dan juga meciptakan adanya industri-industri baru dan bisa 

memenuhi kebutuhan para petani. 

3) Tahap ketiga, dengan semakin bertambahnya perdagangan antar 

wilayah. 

4) Tahap keempat, penduduk yang semakin bertambah dan juga 

diiringi oleh semakin berkurangnya hasil pertanian yang mana 

dapat menyebabkan terjadi industrialisasi. 

5) Tahap kelima, merupakan pengembangan industri tersier yang 

berorientasi ekspor. Suatu wilayah akan melakukan ekspor 

barang ataupun jasa ke wilayah yang kurang berkembang. 

Pengaruh eksternal yang dapat menjadi faktor pertumbuhan pada 

suatu wilayah adalah ditandai dengan adanya eksplotasi sumber daya 

alam dan pertumbuhan wilayah yang berbasis ekspor yang hubungan 

nya dengan permintan dari eksternal wilayah bersangkutan. 

 
1.5.1.3  Wilayah Peri Urban 

Wilayah Peri Urban (WPU) merupakan penyebaran perkembangan 

yang ada di kawasan perkotaan terhadap daerah pinggiran yang 

diakibatkan oleh adanya keterbatasan lahan dan juga eksistensi yang 

ada di daerah perdesaan yang mana nantinya dapat memberikan 

pengaruh terhadap wilayah peri urban (Rakodi dan Adel 1999). 
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Macam-macam transformasi Wilayah Peri Urban menurut Yunus 

(2008) adalah sebagai berikut. 

1) Transformasi Fisikal Wilayah Peri Urban 

Transformasi Fisikal merupakan gejala manusia yang sejalan 

dengan dinamika kehidupan penduduk suatu wilayah . pada 

transformasi ini salah satunya meliputi aspek transformasi pada 

perubahan penggunaan lahan. 

2) Transformasi ekonomi Wilayah Peri Urban 

Transformasi kegiatan pada wilayah desa menjadi wilayah kota 

dalam beberapa hal yaitu prespektif kegiatan ekonomi pada 

penduduk asli dalm penelitian ini adalah kecamatan colomadu 

dan juga prespektif kegiatan ekonomi pada penduduk pendatang. 

3) Transformasi sosial Wilayah Peri Urban 

Transformasi yang dapat dilihat pada aspek pendidikan pada 

suatu wilayah dan juga dapat dilihat pada perubahan struktur 

wilayah agraris menuju struktur non-agraris. Transformasi yang 

terjadi tentunya bukan karena faktor fisik saja melainkan juga 

faktor sosial ekonomi dan budaya penduduk yang seiring berjalan 

nya waktu semakin menuju kearah kekotaan. 

1.5.1.4  Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh merupakan sebuah ilmu ataupun seni yang 

dapat memperoleh informasi tentang objek dan gejala pada suatu 

wilayah dengan cara menganalisis data yang diperoleh tanpa 

melakukan kontak mata secara langsung terhadap objek, wilayah, 

ataupun objek yang dikaji akan tetapi dengan menggunakan alat yang 

disebut dengan drone (Kiffer dan Lilleseand, 2007). Komponen 

penginderaan jauh disajikan dalam gambar 1.1. Berikut. 
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    Komponen-komponen penginderaan jauh seperti berikut. 

1. Sumber tenaga  

Sumber tenaga dalam proses penginderaan jauh seperti berikut. 

a. Sistem pasif merupakan sistem yang menggunakan sinar 

matahari. 

b. Sistem aktif mrupakan sistem yang menggunakan tenaga buatan 

contohnya gelombang mikro. 

Jumlah tenaga yang dapat diterima oleh objek tentunya 

berbeda beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah seperti waktu penyinaran, bentuk permukaan bumi dan 

keadaan cuaca. 

2. Atmosfer 

Lapisan udara yang terdiri dari beberapa jenis gas yaitu antara lain 

adalah seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen dan helium. 

Gambar 1.1 Penginderaan Jauh 
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3. Interaksi tenaga dan objek 

Interaksi antara objek dan tenaga yang dapat dilihat dari rona yang 

dihasilkan oleh foto udara. 

4. Sensor dan wahana 

Sensor dibedakan menjadikan dua hal yaitu sensor fotografik, 

sensor elektronik. Sedangkan wahana merupakan media yang 

digunakan untuk membawa sensor untuk mendapatkan inderaja. 

5. Perolehan dan penggunaan data 

Perolehan data inderaja dapat diperoleh dengan dua cara yaitu 

data manual dan data numerik. Sedangkan untuk penggunaan data 

merupakan komponen akhir yang paling penting dalam sistem 

inderaja. 

 

1.5.1.5 Sistem Informasi Geografis 

   Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem yang berorientasi 

kepada letak geografis yang ada di permukaan bumi, yang mampu 

untuk mengolah dan memanipulasi serta dapat menampilkan data 

atribut dan spasial (Setiawan, 2011). Komponen sistem penginderaan 

jauh seperti berikut. 

1) Perangkat Lunak 

Perangkat lunak menjadi bagian pada sistem operasi dalam 

pemograman yang mana digunakan dalam proses memasukkan, 

penyimpanan dan juga dapat mendistribusikan serangkaian data 

dalam sebuah penelitian. 

2) Perangkat keras 

 Perangkat keras memiliki peranan data data peneltian yang 

meliputi input, proses pengolahan data, dan output. 
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3) Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia dalam komposisi SIG sering disebut 

Brain Ware yang berarti proses penguasaan ilmu tekonologi yang 

dimiliki oleh manusia untuk mengelola tahapan-tahapan SIG. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Ratna dan Santoso (2017), dalam penelitiannya  yang berjudul 

“Analisis Keterkaitan Wilayah Peri Urban Di Kabupaten Gresik 

Dengan Wilayah Desa-Kota Di Sekitarnya” penelitiannya bertujuan 

untuk mengetahui hubungan keterkaitan wilayah peri urban gresik 

terhadap wilayah kota dan desa dilihat dari keterkaitan fisik, sosial, 

dan ekonomi. Hasil penelitian ini untuk dapat mengklasifikasikan dari 

zona tipolgi  Wilayah Peri Urban. Hal ini dikarenakan dengan 

mengetahui klasifikasi zonanya maka akan mengetahui wilayah atau 

desa mana saja yang mengalami perkembangan . Persamaan penelitian 

penulis dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya dan 

penelitian ini memiliki output yang sama yang mengetahui klasifikasi 

zona Tipologi Wilayah Peri Urban yaitu meliputi wilayah Peri Urban 

Primer, Peri Urban Sekunder, dan Rural Peri Urban. Sedangkan untuk 

perbedaannya terletak pada daerah penelitian. 

Kurnianingsih dan Rudiarto (2014), dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Transformasi Wilayah Peri-Urban Pada Aspek Fisik 

Dan Sosial Ekonomi Studi Kasus Kecamatan Surakarta”. Penelitiannya 

bertujuan untuk mengetahui transformasi wilayah peri urban 

kecamatan surakarta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif dan memperoleh sample data menggunakan teknik 

proportionate purposive Sampling. Persamaan pada penelitian penulis 

adalah sama-sama memiliki metode yang sama untuk memperoleh data 

penelitian sedangkan untuk perbedaannya adalah Pada penelitian ini 

hanya mengetahui transformasi wilayah secara fisikal meliputi 
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perubahan penggunaan lahan namun untuk penelitian penulis dapat 

mengetahui klasifikasi zona Tipologi Wilayah Peri Urban yaitu 

meliputi wilayah Peri Urban Primer, Peri Urban Sekunder, dan Rural 

Peri Urban. 

Kurnianingsih (2013), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Klasifikasi Tipologi Zona Perwilayahan Wilayah Peri Urban Di 

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo”. Penelitiannya bertujuan 

untuk mengetahui identifikasi tingkat urbanisasi suatu desa dalam 

aspek fisik dan sosial ekonomi yang menggunakan metode analisis 

kuantitatif dengan membandingkan data dengan kriteria dengan 

klasifikai zona perwilayahan peri urban. Hasil akhir pada penelitian ini 

Mengetahui klasifikasi zona Tipologi Wilayah Peri Urban. Persamaan 

dengan penelitian penulis adalah Sama-sama mengetahui klasifikasi 

zona Tipologi Wilayah Peri Urban yaitu meliputi wilayah Peri Urban 

Primer, Peri Urban Sekunder, dan Rural   Peri Urban. 

Sugiarto (2020), dalam penelitian ini yang berjudul 

Analisis Spasial Dinamika Pertumbuhan Wilayah Peri-Urban (WPU) Di 

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar”. Tujuan dalam 

penulisan ini untuk mengetahui tipologi zona wilayah peri urban 

berdasarkan aspek fisik dan sosial ekonominya dengan menggunakan 

metode analisis deskriptif kuantitatif dengan membandingkan data 

dengan kriteria dengan klasifikai zona perwilayahan peri urban. Hasil 

akhir pada penelitian ini mengetahui klasifikasi zona Tipologi Wilayah 

Peri Urban seperti Zona Peri Urban Primer, sekunder dan Rural Peri 

Urban.
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Tabel 1.5 Penelitian Sebelumnya 

No Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Kartika Dwi 

Ratna dan Eko 

Budi Santoso 

(2017) 

Analisis Keterkaitan Wilayah 

Peri Urban Di Kabupaten 

Gresik Dengan Wilayah Desa-

Kota Di Sekitarnya. 

Mengetahui hubungan 

keterkaitan wilayah peri 

urban gresik terhadap 

wilayah kota dan desa 

dilihat dari keterkaitan 

fisik, sosial, dan 

Ekonomi 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan 

analitycal network 

process (ANP) 

Hasil akhir pada penelitian 

ini adalah mendapatkan 

klasifikasi zona Tipologi 

Wilayah Peri Urban 

2 Nela agustin 

kurnianingsih, 

Iwan Rudiarto 

(2014) 

Analisis Transformasi Wilayah 

Peri-Urban Pada Aspek Fisik 

Dan Sosial Ekonomi Studi 

Kasus Kecamatan Surakarta 

Mengetahui 

transformasi wilayah 

peri urban kecamatan 

surakarta 

Metode penelitian ini 

menggunakan penelitian 

kuantitatif  dan 

memperoleh sample data 

menggunakan teknik 

proportionate purposive 

Sampling 

Hasil akhir dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui 

transformasi Wilayah Peri 

Urban 
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3 Nela agustin 

kurnianingsih 

(2013) 

Klasifikasi Tipologi Zona 

Perwilayahan Wilayah Peri 

Urban Di Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten Sukoharjo 

Mengetahui identifikasi 

tingkat urbanisasi suatu 

desa dalam aspek fisik 

dan sosial ekonomi. 

Yang ditunjukan dalam 

klasifikasi zona tipologi 

wilayah peri-urban. 

Pada penelitian ini 

digunakan metode 

analisis kuantitatif dengan 

membandingkan data 

dengan kriteria dengan 

klasifikai  zona 

perwilayahan peri urban 

Hasil akhir pada penelitian 

ini Mengetahui klasifikasi 

zona Tipologi Wilayah Peri 

Urban. 

4  Nugroho Alvin 

Sugiarto  

(2020) 

Analisis Spasial Dinamika 

Pertumbuhan Wilayah Peri 

Urban (Wpu) Di Kecamatan 

Colomadu Kabupaten 

Karanganyar. 

 

Mengetahui klasifikasi 

zona perwilayahan 

Wilayah Peri Urban 

Kecamatan Colomadu. 

dan Mengetahui 

keselarasan 

pertumbuhan wilayah 

Kecamatan Colomadu 

terhadap RTRW 

Kecamatan Colomadu. 

Pada penelitian ini 

metode yang digunakan 

adalah dengan analisis 

deskriptif kuantitatif 

dengan membandingkan 

data dengan kriteria 

dengan klasifikai  zona 

perwilayahan peri urban 

Hasil akhir pada penelitian 

ini Mengetahui klasifikasi 

zona Tipologi Wilayah Peri 

Urban. Seperti Zona Peri 

Urban Primer, Zona Peri 

Urban Sekunder Dan Zona 

Rural Peri Urban. 
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1.6 Kerangka Penelitian  

Wilayah Peri Urban merupakan wilayah pinggiran yang mengalami 

perubahan sejalan dengan perkembangan wilayah. Meningkatnya 

perkonomian daerah perkotaan membawa dampak yang positif terhadap 

wilayah hiterland. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya 

transformasi Wilayah Peri Urban salah satunya adalah Pertumbuhan 

penduduk karena semakin bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke 

tahun maka hal ini dapat mempengaruhi luas perubahan lahan pada suatu 

wilayah. 

Adanya pertambahan penduduk pada suatu wilayah dapat mempengaruhi 

pada sebaran fasilitas umum yang mengikuti kepadatan penduduk pada di 

suatu wilayah tersebut, dalam hal ini semakin tinggi angka pertumbuhan 

penduduk maka semakin banyak fasilitas-fasilitas penjunjang, namun begitu 

juga sebaliknya jika semakin rendah angka pertumbuhan penduduk maka 

semakin sedikit fasilitas yang ada pada suatu wilayah tersebut karena hal ini 

disesuaikan terhadap kepadatan penduduk. 

Pertambahan penduduk juga dapat mengakibatkan aktifitas manusia 

untuk memanfaatkan sumber daya lahan yang dapat mendorong terjadinya 

perubahan pada perkembangan arah permukiman. 

Pengidentifikasian pada daerah penelitian dilakukan berdasarkan 

pengumpulan data primer dan sekunder, serta dilakukan perbandingan 

pertumbuhan pada Wilayah Peri Urban dalam kurun waktu 2010 dan 2020  

yang mengalami perubahan pada aspek fisik dan sosial ekonomi. 

Sedangkan untuk mengetahui klasifikasi zona Wilayah Peri Urban maka 

dapat diketahui dengan cara menganalisa peta dari hasil overlay peta aspek 

fisik dan sosial ekonomi pada tahun 2010 dan 2020. Untuk memudahkan 

pemahaman maka dibuat kerangka pikir sepertri diagram 2.1 seperti 

berikut. 
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Gambar 1.2 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Sekunder 

Identifikasi WPU berdasarkan 

aspek fisik, sosial, dan ekonomi 

Analisis hubungan WPU dengan 

wilayah kota dan desa dari aspek 

fisik, sosial, dan ekonomi 

Menentukan Klasifikasi Tipologi dan 
karakteristik Wilayah Peri Urban 

(analisis Deskriptif Kualitatif) 

Pengumpulan Data 

Data Primer 
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1.7 Batasan Operasional 

Dinamika Penduduk merupakan perubahan yang terjadi pada 

kependudukan yang meliputi kelahiran kematian dan migrasi 

(Bappenas, 2013), 

Pertumbuhan Wilayah Pertumbuhan wilayah merupakan sebuah 

sebuah proses dinamika perkembangan secara internal maupun 

eksternal yang terjadi di wilayah tersebut (Ikradi At Al, 1999), 

Wilayah Peri Urban merupakan perkembangan yang ada di kawasan 

perkotaan terhadap daerah pinggiran yang diakibatkan oleh adanya 

keterbatasan lahan (Rakodi dan Adel 1999). 

Peri Urban Primer merupakan wilayah urban dimana ciri kekotaan yang 

lebih mendominasi dibandingkan ciri pedesaan (Singh, 2017). 

Peri Urban Sekunder merupakan wilayah Peri Urban dimana antara ciri 

kekotaan dan ciri kedesaan saling mempengaruhi (Singh, 2017). 

Rural Peri Urban merupakan wilayah Urban dimana ciri kedesan yang 

lebih mendominasi dibandingkan ciri kekotaan (Singh, 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	Skripsi Nugroho Alvin Sugiarto (E100170189)
	Oleh :
	FAKULTAS GEOGRAFI
	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Perumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	Tujuan yang ini dicapai pada penelitian ini adalah;
	1) Mengetahui dinamika sebaran klasifikasi Wilayah Peri Urban Kecamatan Colomadu pada tahun 2010 dan 2020,
	1.4 Kegunaan Penelitian
	Kegunaan dalam penelitian ini adalah seperti yang dibawah ini;
	1) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi instansi yang terkait utuk menentukan kebijakan dalam pengembangan wilayah,
	2)  Memberikan informasi kepada instansi terkait keselarasan Wilayah Peri Urban terhadap RTRW Kabupaten Karanganyar, dan
	3) Sebagai sumber informasi ataupun sumbangan pemikiran kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa.
	1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya
	1.5.1.2 Pertumbuhan Wilayah
	1.5.1.3  Wilayah Peri Urban
	Analisis hubungan WPU dengan wilayah kota dan desa dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi
	BAB II
	METODE PENELITIAN
	2.1 Metode Penelitian
	2.1.1 Populasi/Objek Penelitian
	2.1.2 Metode Pengambilan Sampel
	2.1.3 Metode Pengumpulan Data
	2.1.4 Instrumen dan Bahan Penelitian
	2.1.5  Teknik Pengolahan Data
	1. Aspek Fisik
	Tabel 2.1 Aspek Fisik
	Sumber, Desrainy et all (2010) Pryor (1997 dalam Yunus, 2008)
	2.1.7 Diagram Alir Penelitian
	Tahapan proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini digambarkan dalam diagram alir pada gambar 2.1. sebgai berikut.




