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ANALISIS SPASIAL TINGKAT KUALITAS LINGKUNGAN FISIK 
PERMUKIMAN MENGGUNAKAN CITRA WORLDVIEW-2 DI 

KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA 
TENGAH 

Abstrak 
Permukiman merupakan suatu ruang yang meliputi bangunan rumah beserta 
halaman dan pekarangannya, jaring-jaring jalan, dan perangkat lain yang 
mendukung kelancaran hidup yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal dan 
dapat mendukung aktifitas kehidupan sehari-hari. Keberadaan permukiman 
kumuh merupakan cerminan belum berhasilnya pembangunan permukiman di 
perkotaan hal ini juga dialami oleh Kecamatan Jepara yang memiliki masalah 
pemukiman kumuh di beberapa desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu, 1.) 
Menganalisis agihan tingkat kualitas lingkungan fisik di daerah penelitian serta 
2.) Menganalisis faktor lingkungan fisik permukiman yang dominan yang 
berpengaruh terhadap kualitas lingkungan di daerah penelitian. Metode analisis 
yang digunakan untuk memperoleh tujuan yang pertama yakni analisis 
pemanfaatan dengan menggunakan metode overlay. Analisa dan sintesis data 
kuantitatif dilakukan dengan peniliain harkat pengkelasan atau scoring.  Metode 
analisis yang digunakan untuk memperoleh tujuan yang kedua yakni tabel 
frekuensi. Tabel frekuensi digunakan untuk menentukan variabel yang paling 
sering muncul sehingga didapatkan variabel dominan yang mempengaruhi 
kualitas permukiman lingkungan fisik. Persebaran hasil penilaian tingkat kualitas 
di Kecamatan Jepara di dominasi oleh kualitas lingkungan dengan kelas sedang 
yaitu sebesar 58 blok atau 52% dari total keseluruhan blok, untuk blok dengan 
kualitas baik mencapai 34% atau sebesar 37 blok permukiman, meskipun 
demikian terdapat 16 blok dengan kualitas buruk atau sekitar 14% dari jumlah 
blok yang ada di permukiman. Desa dengan kualitas permukiman buruk yang 
paling besar antara lain Ujungbatu, Jobokuto, Demaan, Bulu, Kauman. Faktor 
dominan yang mempengaruhi kualitas fisik pemukiman kelas buruk dalam 
penelitian yaitu kepadatan bangunan, lokasi pemukiman, serta lebar jalan masuk 
pemukiman 
Kata Kunci: Permukiman, Penilaian Permukiman, Lingkungan Fisik 

Permukiman, Faktor Dominan, Kecamatan Jepara 

Abstract 
Settlement is a space that includes building houses and their yards and yards, road 
nets, and other devices that support the smooth running of life that has a function 
as a place to live and can support activities of daily life. The existence of slum 
settlements is a reflection of the unsuccessful development of settlements in urban 
areas, this is also experienced by the District of Jepara which has problems with 
slum settlements in several villages. The objectives of this study are, 1.) To 
analyze the distribution of the quality of the physical environment in the research 
area and 2.) To analyze the dominant physical environmental factors of 
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settlements that affect the environmental quality in the study area. The analytical 
method used to obtain the first objective is utilization analysis using the overlay 
method. Analysis and synthesis of quantitative data is carried out by assessing 
grades or scoring. The analytical method used to obtain the second objective is the 
frequency table. The frequency table is used to determine the variables that occur 
most often so that the dominant variables that affect the quality of settlements in 
the physical environment are obtained. The distribution of the results of the 
quality level assessment in Jepara District is dominated by environmental quality 
with moderate class, which is 58 blocks or 52% of the total block, for blocks with 
good quality it reaches 34% or 37 settlement blocks, although there are 16 blocks 
with poor quality. or about 14% of the total blocks in settlements. Villages with 
the highest poor quality of settlements include Ujungbatu, Jobokuto, Demaan, 
Bulu, Kauman. The dominant factors that affect the physical quality of poor class 
settlements in the study are the density of buildings, the location of settlements, 
and the width of the entrance to the settlement 
Keywords: Settlement, Settlement Assessment, The Physical Settlement, 

Dominant Factor, District of Jepara 

1. PENDAHULUAN

Permukiman itu sendiri dapat diartikan suatu area atau lahan yang digunakan 

untuk tempat tinggal yang kemudian berkembang menjadi tempat kegiatan yang 

dapat mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan lingkungan 

permukiman merupakan kesatuan ruang yang digunakan tempat tinggal 

berkehidupan sehari-hari yang meliputi rumah bermukim yang termasuk di 

dalamnya pekarangan beserta halaman, jaring-jaring jalan, dan hal-hal lain yang 

berada di sekitar permukiman yang berpengaruh pada kelancaran hidup 

(Rahardjo, 1989; Khakim, 2012). Permukiman kumuh merupakan masalah yang 

ada di setiap wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut mencerminkan belum 

berhasilnya dan ketidakmerataan pembangunan yang ada di Indonesia. 

Sebagaimana yang diatur dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 

2000, yang terkandung dalam Pasal 28 H ayat (1) tertulis bahwa “Setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam 

pasal terseut menjelaskan bahwa lingkungan permukiman yang baik dan sehat 

adalah hak setiap warga negara yang menjadi tanggung jawa yang harus terjamin 
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oleh negara, untuk itu negara diwajibkan memenuhi hak warga negara, bagi warga 

negara yang telah mampu maupun warga negara yang  belum mampu 

memenuhinya sendiri. Negara diwajibkan memberikan lingkungan permukiman 

yang baik dan menciptakan lingkungan yang sejahtera bagi seluruh warga negara 

(Wijaya, 2016). 

Keberadaan permukiman kumuh merupakan cerminan belum berhasilnya 

pembangunan permukiman di perkotaan hal ini juga dialami oleh Kecamatan 

Jepara yang memiliki masalah pemukiman kumuh di beberapa kelurahan. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 055/333 tahun 2014, kota 

Jepara memiliki beberapa wilayah kumuh yang tersebar di enam kelurahan, antara 

lain kelurahan tersebut yaitu Bulu, Kauman, Jobokuto, Ujungbatu, Demaan, serta 

Karangkebagusan (Esariti et all, 2019).  

Permasalahan permukiman kumuh dapat menjadi  tolak ukur tingkat 

kualitas lingkungan hidup bahwa kondisi fisik lingkungan di permukiman tersebut 

memiliki kualitas yang buruk. Kondisi lingkungan fisik permukiman yang buruk 

mengakibatkan sumber pencemaran terhadap lingkungan, hal ini menjadi awal 

dari kondisi kesehatan yang buruk yang berdampak pada sumber penyebaran 

penyakit dan kesehatan penduduk yang rendah (Wijaya, 2016).  

Kondisi lingkungan fisik permukiman merupakan tolak ukur kondisi 

penghuninya. Perumahan juga dapat mencerminkan kesehatan penduduk disekitar 

perumahan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada 

disekitar wilayah tempat tinggal yang meliputi pemeliharaan rumah dan 

lingkungan di sekitar, lokasi bangunan rumah, struktur bangunan, tata letak 

bangunan rumah, adaptasi masyarakat, kualifikasi, manajemen, serta unsur 

persediaan air bersih yang termasuk sebagai kebutuhan minum, memasak, dan 

mencuci serta pembuangan limbah dan lainnya.  Selain itu kesehatan lingkungan 

merupakan keadaan dimana terbebas dari berbagai penyakit, gangguan mental, 

cacat fisik maupun sosial (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 

2001). 

Kondisi permasalahan permukiman kumuh di Kecamatan Jepara dapat 

disebabkan karena rendahnya kualitas hidup masyarakat sehingga tidak mampu 



4 

membangun rumah yang memenuhi standar rumah sehat menurut Kepmenkes R.I 

No. 288/MENKES/SK/III/2003. Di dalamnya terdapat pedoman standar sarana 

dan bangunan rumah sehat. Suatu bangunan rumah atau sarana umum dinyatakan 

sehat memenuhi standar kesehatan lingkungan jika terpenuhi syarat-syarat 

menurut kebutuhan fisiologis, psikologis dan dapat digunakan sebagai sarana 

pencegahan penularan penyakit.  

Setiap warga negara memiliki hak atas tempat tinggal yang nyaman dan 

layak dihuni. Dalam UU 1 tahun 2011 diatur peraturan tersebut yang membahas 

mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu isi peraturan tersebut 

membahas tentang hal berikut “Bentuk tanggung jawab negara salah satunya 

untuk melindungi bangsa Indonesia dengan adanya penyelenggaraan perumahan 

dan kawasan bermukim”. Penyelenggaraan tersebut bertujuan guna menciptakan 

kondisi lingkungan dengan tempat tinggal yang aman, sehat, layak, serasi, teratur 

dan menjamin kepastian bermukim, yang harus terpenuhi sesuai dengan yang 

wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman 

yang terpadu dan berkelanjutan.  

Penelitian  ini mengkaji mengenai kualitas permukiman dikarenakan 

permukiman termasuk kajian dalam geografi. Melalui perkembangan kualitas 

permukiman dapat menentukan kualitas hidup manusia. Geografi merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang gejala di permukaan bumi secara fisik maupun 

yang menyangkut kehidupan yang saling mengalami ketergantungan dan dikaji 

melalui beberapa pendekatan yaitu keruangan, kelingkungan serta regional untuk 

proses serta keberhasilan untuk suatu pembangunan (Bintarto, 1981; Khakim, 

2012). Geografi permukiman merupakan bagian dari geografi manusia yang 

membahas hubungan antara pemanfaatan lingkungan oleh manusia dan manusia 

itu sendiri, bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan sebagai tempat 

bermukim serta sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari, baik 

individu maupun kelompok (Wesnawa, 2015:11; Ariyanti, 2017). Kajian geografi 

dalam penelitian permukiman yakni geografi memandang gejala atau 

kenampakan universal saling memiliki hubungan ketergantungan dengan 

interaksi manusia dan lingkungan di sekitarnya, melalui pendekatan keruangan, 
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lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Geografi melihat permukaan 

bumi merupakan wadah lingkungan hidup manusia yang dapat mengalami 

perubahan, pembangunan pada lingkungan sesuai dengan kehendak manusia 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manudia (Bintarto, 1987; Kartanti, 2015). 

Pelaksanaan penelitian ini mengacu pada Ditjen Cipta Karya Departemen 

Pekerjaan Umum 1990 yang terdapat dalam penelitian Yuniawan, 2011, dari 

berbagai penelitian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik diantaranya 

parameter tersebut adalah kepadatan bangunan permukiman, tata letak bangunan, 

lebar jalan masuk permukiman, lokasi permukiman, kondisi jalan masuk, kualitas 

atap bangunan serta faktor lainnya. Masing-masing aspek tersebut menyebabkan 

pengaruh terhadap kenyamanan permukiman yang kemudian di overlay 

menggunakan  SIG. Sistem Informasi Geografis digunakan untuk proses 

pembuatan peta agihan tingkat kualitas lingkungan fisik permukiman di 

Kecamatan Jepara serta sebagai penentu faktor parameter lingkungan fisik yang 

paling dominan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan fisik permukiman di 

Kecamatan Jepara. Proses yang dilakukan yaitu digitasi peta dari masing-masing 

parameter dan menambahkan atribut untuk dilakukan penilaian selanjutnya 

dilakukan scorring. Adapun data yang digunakan dalam penilaian tersebut yaitu 

Citra Penginderaan Jauh. Citra yang digunakan yaitu citra World View-2 yang 

dapat diakses dan diunduh melalui SAS Planet.  

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Metode 

penelitian survei dilakukan dengan menggunakan sampel untuk memindai 

populasi yang ada. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh area 

permukiman yang terdapat di Kecamatan Jepara.  

Metode pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian kali ini yakni 

mengunakan (non probability sampling). Teknik ini dipilih karena penentuan 

wilayahnya tidak dilakukan secara acak. Pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. Purposif sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

secara sengaja dimana peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil dengan 
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pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang diambil disini adalah 

pertimbangan keraguannya atau hasil interpretasi terhadap objek yang diteliti. 

Metode analisis yang digunakan untuk memperoleh tujuan yang pertama 

yakni analisis pemanfaatan dengan menggunakan metode overlay. Analisa dan 

sintesis data kuantitatif dilakukan dengan peniliain harkat pengkelasan atau 

scoring. Langkah selanjutnya dilakukan overlay pada masing-masing parameter, 

sehingga dihasilkan klasifikasi kualitas lingkungan fisik permukiman. Setelah 

semua parameter diberi harkat dilakukan tumpang susun (overlay). Teknik 

overlay yang digunakan dalam penelitian ini teknik overlay berjenjang, dimana 

nilai dari masing-masing parameter memiliki bobot yang sama, dikarenakan 

belum belum diketahui faktor dominan yang mempengaruhi kualitas lingkungan 

fisik permukiman. 

Metode analisis yang digunakan untuk memperoleh tujuan yang kedua 

yakni tabel frekuensi. Tabel frekuensi digunakan untuk menentukan variabel yang 

paling sering muncul sehingga didapatkan variabel dominan yang mempengaruhi 

kualitas permukiman lingkungan fisik. Tabel frekuensi merupakan metode 

statistika untuk menyusun data dengan cara membagi nilai-nilai observasi data 

berdasarkan data yang sering muncul. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Agihan Tingkat Kualitas Lingkungan Fisik Permukiman Kecamatan 

Jepara 

Tingkat kualitas lingkungan fisik permukiman pada penelitian ini memiliki 

3 kategori yaitu baik, sedang dan buruk. Penilaian dilakukan pada blok 

permukiman di Kecamatan Jepara yang dibagi menjadi 111 satuan blok. 

Persebaran hasil penilaian tingkat kualitas di Kecamatan Jepara di dominasi oleh 

kualitas lingkungan dengan kelas sedang yaitu sebesar 58 blok atau 52% dari total 

keseluruhan blok, untuk blok dengan kualitas baik mencapai 34% atau sebesar 37 

blok permukiman, meskipun demikian terdapat 16 blok dengan kualitas buruk 

atau sekitar 14% dari jumlah blok yang ada di permukiman. 
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3.2 Agihan Tingkat Kualitas Lingkungan Fisik Permukiman Kelas Baik 

Kecamatan Jepara 

Tingkat kualitas lingkungan di Kecamatan Jepara dibagi menjadi tiga 

kelas yaitu Kelas baik, sedang, dan rendah. Kelas yang pertama yaitu kelas 

permukiman dengan nilai 17-21. Persebaran tingkat lingkungan fisik permukiman 

kelas baik dengan keseluruhan jumlah luas wilayah sebesar 847,1 Ha, yang 

tersebar dalam 37 blok, serta terdapat di 8 desa yaitu desa bandengan, kedung 

cino, kuwasen, mulyoharjo, panggang pengkol saripan dan wonorejo. Desa 

Bandengan dengan luas wilayah sebesar 214,16 Ha memiliki tingkat kualitas 

permukiaman yang baik di 14 blok dari keseluruhan, hal tersebut sudah 

menandakan bahwa kualitas desa bandengan tergolong memiliki kualitas 

peremukiman baik yang dilihat dari lokasi pemukiman, bahwa wilayah desa 

bandengan hampir seluruh wilayahnya memiliki keadaan kualitas pemukiman 

yang baik, meskipun wilayah tersebut tergolong daerah desa pesisir tapi lebih 

cenderung memiliki akses jalan yang tergolong taraf kualitas baik dengan sudah 

meratanya didalam keseluruhan blok pemukiman. 

Terdapat 4 desa yaitu desa kedungcino, desa kuwasen, desa saripan, dan 

desa wonorejo yang memiliki tingkat kualitas lingkungan fisik paling baik yang 

mana berbeda dengan Desa Bandengan yang sudah tergolong memiliki kualitas 

pemukiman baik, perbedaannya terdapat pada jumlah kesleluruhan blok. Desa 

Bandengan hampir seluruh wilayahnya dengan 28 blok pemukiman memiliki taraf 

baik dan 1 blok masih masuk kedalam taraf buruk sehingga berbeda dengan ke 4 

desa tersebut, yang secara keseluruhan tergolong didalam pemukiman kelas baik 

dan sedang tanpa ada wilayah blok yang masuk didalam kelas buruk. 

Desa  Bandengan merupakan desa yang terletak di sebelah utara 

Kecamatan Jepara, hal ini menyebabkan desa bandengan merupakan salah satu 

desa yang berbatasan langsung dengan laut. Di Desa Bandengan terdapat pantai 

Bandengan yang merupakan pariwisata unggulan yang dimiliki yang 

menyebabkan sektor penginapan dan sektor rumah makan berkembang pesat di 

wilayah tersebut meskipun demikian Desa Bandengan merupakan wilayah yang 

jauh dari pusat perkotaan yang menyebabkan beberapa blok permukiman di Desa 
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Bandungan jauh dari sumber polusi. Besarnya luasan area di Desa Bandengan 

menyebabkan kepadatan permukiman di Desa tersebut sangat jarang, karena 

areanya dipisahkan oleh lahan kosong yang besar di tiap-tiap rumah. Besarnya 

area luasan di Desa Bandengan juga menyebabkan besarnya area vegetasi yang 

ditanami di sepanjang jalan masuk permukiman. 

3.3 Agihan Tingkat Kualitas Lingkungan Fisik Permukiman Kelas Sedang 

Kecamatan Jepara 

Tingkat kualitas lingkungan di Kecamatan Jepara dibagi menjadi tiga 

kelas yaitu Kelas baik, sedang, dan rendah. Kelas yang kedua yaitu kelas 

permukiman dengan nilai 12-16. Dilihat dari pengelompokan permukiman 

Kawasan sedang, terdapat 14 Desa yang memiliki tingkat kualitas permukiman 

sedang, dengan jumlah 58 blok, serta total luas wilayah sebesar 1022,9 Ha. Desa 

Bandengan, Desa Bapangan, serta Desa Mulyoharjo yang memiliki tingkat kelas 

pemukiman yang cukup besar yaitu terdiri dari 6-14 blok dan paling sedikit di 

Desa Karangkebagusan dengan hanya 1 blok yang memiliki kualitas pemukiman 

kelas sedang. 

Terdapat 3 desa yaitu Desa Bapangan, Desa Karangkebagusan, dan Desa 

Potroyudan yang memiliki tingkat kualitas lingkungan fisik sedang yang mana 

dari ke 3 desa tersebut secara keseluruhan tergolong keseluruhan wilayah didalam 

pemukiman kelas sedang tanpa ada wilayahnya yang masuk didalam kelas baik 

maupun kelas buruk.  

Sedikitnya jumlah bangunan rumah di ketiga desa tersebut karena luas 

wilayah didominasi oleh perkebunan warga dan merupakan wilayah bagian 

selatan Kecamatan Jepara sehingga menyebabkan nilai dari setiap indikator 

kualitas permukiman sedang. Ditinjau dari hubungan antar bangunan rumah 

tergolong memiliki jarak yang agak jauh karena banyak ditemui blok permukiman 

campuran dan besaran rumah yang tidak seragam jika dilihat dari peta Kawasan 

Kecamatan Jepara. Namun, dari segi ketersediaan sarana prasarana dan kondisi 

sarana prasarana lingkungan sudah cukup baik sehingga dari ketiga Desa tersebut 

masuk didalam permukiman Kelas sedang. Beberapa desa dengan kelas sedang 

merupakan wilayah dengan kepadatan sedang cenderung jarang, akan tetapi 
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memiliki tata letak yang cenderung tidak teratur. Hal ini dikarenakan luasnya area 

permukiman menyebabkan jarak dari masing-masing rumah berjauhan dan 

menyebabkan arah hadap tiap rumah berbeda dan tidak mempengaruhi jalan 

masuk permukiman tersebut. Pada Desa Bandengan lokasi permukiman dekat 

dengan sumber polusi, sumber polusi yang dimaksud yaitu pabrik-pabrik mebel 

yang tersebar di beberapa blok permukiman dan dekat dengan sumber bencana 

alam yaitu dekat dengan laut dan resiko terkena bencana alam banjir dan tsunami.  

3.4 Agihan Tingkat Kualitas Lingkungan Fisik Permukiman Kelas Buruk 

Kecamatan Jepara 

Tingkat kualitas lingkungan di Kecamatan Jepara dibagi menjadi tiga 

kelas yaitu Kelas baik, sedang, dan rendah. Kelas yang terakhir yaitu kelas 

permukiman dengan nilai 7-12. Terdapat 16 blok dalam 9 desa yang memiliki 

kualitas lingkungan kelas buruk antara lain 3 blok permukiman di Desa Demaan 

dan Jobokuto, 4 blok permukiman di Desa Ujungbatu dan masing-masing 1 blok 

di beberapa Desa Pengkol, Mulyoharjo, Bulu, Bandengan, Kauman, Panggan. 

Beberapa Desa dengan wilayah terluas dengan kualitas buruk antara lain 

Ujungbatu, Jobokuto, Demaan, Bulu, Kauman. 

Desa Ujungbatu yang merupakan desa di daerah berbatasan pesisir 

sedangkan Desa Panggang yang lebih Kota karena banyak terdapat pusat 

pemerintahan di daerah tersebut. Kedua Desa tersebut dapat menggambarkan 

bahwa kualitas pemukiman kelas buruk tidak hanya merata didaerah pesisir 

melainkan juga terdapat di tenagh perkotaan. Desa Ujungbatu dengan total ada 4 

blok permukiman yang termasuk didalam kelas bururk atau bisa dibilang seluruh 

wilayah Desa Ujungbatu memiliki kualitas permukiman yang buruk, sedangkan 

terdapat setengah blok di Desa Panggang yang memiliki kelas permukiman buruk, 

secara langsung mampu menunjukkan pula selain perekonomian ada juga 

pengaruh dari desa lain yang mampu mempengaruhi suatu desa dapat memiliki 

Permukiman yang baik, sudah terlihat jelas di Desa panggang yang dekat dengan 

pusat kota mampu setengah permukiman memiliki tingkat kualitas baik, berbeda 

dengan Desa Ujungbatu yang jauh dari pusat kota serta terbatasnya wilayah 

karena sebagian besar wilayah khusus digunakan untuk taman dan sarana olahraga 
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sehingga belum adanya kemajuan didalam kualitas pemukiman dan hanya bersifat 

stabil tanpa adanya kemajuan baik dari segi tata letak bangunan maupun 

kepadatan bangunannya yang sudak di taraf maksimul memenuhi keseluruhan 

wilayah. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

1) Tingkat kualitas lingkungan di Kecamatan Jepara dibagi menjadi tiga kelas

yaitu Kelas baik, sedang, dan rendah. Kelas yang pertama yaitu kelas

permukiman dengan nilai 17-21, memiliki 37 blok dalam 8 desa atau sekitar

34% dari jumlah blok keseluruhan dengan luas area 847,106914 hektar.

Kualitas lingkungan dengan kelas sedang yaitu kelas permukiman dengan

nilai 12-16, memiliki 58 blok dalam 14 desa atau sekitar 52% dari jumlah blok

keseluruhan dengan luas area 1022,952958 hektar. Kualitas lingkungan

dengan kelas buruk yaitu kelas permukiman dengan nilai 7-12, memiliki 16

blok yang tersebar dalam 8 desa atau sekitar 14% dari jumlah blok

keseluruhan dengan luasan area 197,08946 hektar.

2) Terdapat tiga faktor dominan yang mempengaruhi kualitas fisik pemukiman

kelas buruk dalam penelitian yaitu kepadatan bangunan, lokasi pemukiman,

serta lebar jalan masuk pemukiman yang masing masing faktor dominan

tersebut memiliki presentase 80-95% mempengaruhi kualitas buruk pada blok

permukiman di Kecamatan Jepara.
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