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ANALISIS PERKEMBANGAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN 

COLOMADU TAHUN 2010-2020 DENGAN SISTEM INFORMASI 

GEOGRAFIS 

 
Abstrak 

Kecamatan Colomadu merupakan Kecamatan yang berada di pinggiran kota 

Surakarta yang berkembang pesat selama 10 tahun terakhir, Kecamatan tersebut 

mengalami perkembangan perumukiman karena adanya arus urbanisasi. 

Meningkatnya perkembangan permukiman di Kecamatan Colomadu dengan 

lahan seluas 15,64 km
2
 dilakukan penelitian dengan tujuan: Menganalisis 

persebaran dan pola perkembangan permukiman di kecamatan Colomadu 

tahun 2010 sampai 2020 serta faktor dominan yang berpengaruh terhadap 

perkembangan permukiman di Kecamatan tersebut dengan metode deskriptif. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: (1) pengumpulan data 

primeriyang dilakukan secara langsung diantaranya: (a) pengambilan citra geo- 

eye 1 tahun 2010 dan 2020, (b) observasi lapangan, (c) wawancara dengan 

peduduk di Kecamatan Colomadu di lakukan dengan cara Cluster Sampling; 

(2) pengumpulan data sekunder yang diambil dari instansi pemerintah; (3) 

dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan pada peta yang telah di overlay 

dengan mendeskripsikannya menggunakan analisis tetangga terdekat untuk 

mengetahui pola permukimannya, serta mengkaitkan kedua analisis tersebut 

dengan faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan permukimannya. 

Hasil penelitian yaitu persebaran permukiman dipengaruhi oleh lahan kosong, 

semak, dan sawah yang menjadi perubahan terbesar yang membentuk pola 

persebaran perkembangan permukiman di seluruh kelurahan adalah 

mengelompok, namun ada kelurahan yang memiliki pola acak. Faktor dominan 

yang mempengaruhi perkembangan permukiman yang terjadi di Kecamatan 

Colomadu adalah: (1) letak yang strategis, dimana Kecamatan Colomadu banyak 

dibangun usaha kecil maupun usaha besar di sepanjang jalan Adi sucipto maupun 

jalan Adi Soemarmo, (2) masih tersedianya lahan dan harga tanah murah, dimana 

harga tanah di Kecamatan Colomadu berbanding jauh dengan harga tanah di Kota 

Surakarta, (3) faktor ekonomi dan sosial yang memadai. 

 

Kata Kunci : analisis, perkembangan, permukiman, pinggiran kota 

 
Abstract 

Colomadu District is a subdistrict located on the outskirts of Surakarta that has 

grown rapidly over the past 10 years, the district is experiencing the development 

of perumukiman due to the flow of urbanization. The increasing development of 

settlements in Colomadu Subdistrict with an area of 15.64 km2 was conducted 

with the aim of: Analyze the distribution and pattern of settlement development in 

Colomadu District in 2010 to 2020 as well as the dominant factors that affect the 

development of settlements in the district with descriptive methods. The data 

collection techniques in this study are: (1) primary data collection conducted 

directly including: (a) geo-eye image capture 1 in 2010 and 2020, (b) field 
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observation, (c) interviews with researchers in Colomadu Subdistrict conducted 

by sampling cluster; (2) secondary data collection taken from government 

agencies; (3) Documentation. Data analysis techniques are carried out on maps 

that have been overlayed by describing it using the analysis of the nearest 

neighbors to find out the pattern of settlements, and associate both analyses with 

the dominant factors that influence the development of settlements. The results 

ofi the study are that the distribution of settlements is influenced by vacant land, 

shrubs, and rice fields which are the biggest changes that form the pattern of 

distribution of settlement development throughout the village is clustering, but 

there are villages that have random patterns. The dominant factors that affect the 

development of settlements that occur in Colomadu Subdistrict are: (1) strategic 

location, where Colomadu District is built by many small businesses and large 

businesses along Adi sucipto road and Adi Soemarmo road, (2) there is still 

available land and cheap land prices, where the price of land in Colomadu 

Subdistrict is compared to the price of land in Surakarta City, (3) adequate 

economic and social factors. 

 

Keywords: analysis, development, settlements, suburbs 

 
1. PENDAHULUAN 

Pertambahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah perkotaan selalu diikuti oleh 

peningkatan kebutuhan ruang. Kota sebagai perwujudan geografis selalu 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dua faktor utama yang sangat 

berperan adalah faktor penduduk (demografis) dan aspek-aspek kependudukan 

(Yunus,1987 dalam Giyarsih, 2001). Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1992 pasal 1 ayat 3 tentang Permukiman, dinyatakan bahwa permukiman 

adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa 

kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan satuan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. 

Kecamatan Colomadu merupakan salah satu kecamatan yang terpisah 

dari Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Colomadu berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Sukoharjo di selatan, Kabupaten Boyolali di utara dan 

barat, serta Kota Surakarta (Solo) di timur. Kecamatan Colomadu memiliki 11 

kelurahan dan memeiliki luas 15,64 km
2
, kelurahan tersebut Antara lain kelurahan 

Baturan, Blukukan, Bolon, Gajahan, Gawanan, Gedongan, Klodran, 

Malangjiwan, Ngasem, Paulan, Tohudan. Jumlah penduduk tahun 2012 yaitu 
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72.760, dan kepadatan penduduk 49.978 jiwa/km
2
. Dengan membandingkan 

jumlah penduduk tahun 2012 dengan kepadatan penduduk tahun 2019 maka dapat 

diketahui. perkembangan kepadatan penduduk di Kecamatan colomadu dari 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 jumlah penduduk 

Kecamatan colomadu adalah 80.110, dengan kepadatan penduduk 55.001 

orang/km
2
. 

Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk di   Kecamatan   Colomadu 

selama 7 tahun terakhir ini mengalami perkembangan sebesar 10,1 % dengan 

jumlah pertumbuhan sebesar 7,350 jiwa, hal ini disebabkan karena pertambahan 

jumlah penduduk baik alami ataupun migrasi ke Kecamatan Colomadu yang 

dianggap memiliki lokasi yang strategis dengan pembangunan yang semakin 

berkembang seperti berdekatan dengan Exit Toll Colomadu yang menghubungkan 

antara 4 Kota yaitu kota Surakarta, Jawa Tengah dengan Kabupaten Ngawi, Jawa 

Timur. Selain itu letaknya yang berdekatan dengan Bandara Internasional Adi 

Soemarmo Boyolali, membuat banyaknya perubahan pemanfaatan lahan dari 

lahan menjadi bangunan-bangunan seperti perhotelan, restoran dan perumahan 

baik yang memiliki skala besar, sedang ataupun kecil. 

Perkembangan pesat yang ada di salah satu desa di kecamatan colomadu 

yaitu desa malangjiwan ada beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya 

di desa tersebut yaitu dekat dengan pasar colomadu dan beberapa permukiman 

dijadikan rumah kost untuk hunian pelajar/siswa TNI AU. Letak yang strategis 

untuk mendirikan suatu toko ataupun warung di sepanjang jalan Adi Sumarmo 

juga menjadikan masyarakat banyak perpindah dan mencari tempat tinggal di 

daerah tersebut. 

Berbeda dengan desa blulukan di desa tersebut banyak di dapatkan 

perumahan atau hunian yang berdiri di atas lahan kosong dan lahan sawah 

disebabkan dekat dengan sarana prasarana pendidikan, dan juga terdapat 

banyaknya kost di wilayah blulukan untuk dijadikan hunian mahasiswa maupun 

pekerja dengan harga kost relatif murah. 

Padatnya permukiman di kota dan mahalnya harga di setiap rumah 

membuat beralihnya penduduk mencari di daerah pinggiran kota yang dimana 
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memiliki harga yang lebih murah dibandingkan lahan di kota. Kecamatan 

Colomadu juga berbatasan langsung dengan kota, sehingga memudahkan 

masyarakat untuk mendapatkan akses sarana dan prasrana. Berikut tabel 

perbandingan harga yang ada di Kecamatan Colomadu dan Kota Surakarta. 

Tabel 1. Perbandingan Harga Tanah di Kec. Colomadu dan kota Surakarta 
 

Kec. 

Colomadu 
Harga Sumber Surakarta Harga Sumber 

Baturan 2,5 - 3 jt /m
2
 rumah123.com Laweyan 5jt - 10jt /m

2
 Solopos.com 

Klodran 2jt - 4jt /m
2
 OLX.com Tengah kota 35jt - 40jt /m

2
 Solopos.com 

Malangjiwan 2,5 jt - 5jt /m
2
 OLX.com    

 

Kecamatan Colomadu yang letaknya sangat strategis berada di pinggiran 

kota Surakata adalah salah satu pilihan masyarakat untuk di jadikan hunian atau 

tempat tinggal dengan selisih harga yang begitu besar yaitu sebesar Rp2 juta 

hingga Rp5 juta per m
2
 . Namun nilai tersebut sangat tergantung pada letak tanah 

yang ada pada setiap desa di kecamatan Colomadu. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada faktor 

dominan atau faktor yang paling berpengaruh dan objek penelitian, peneliti 

menggunakan objek penelitian di Kecamatan Colomadu Tahun 2010-2020, 

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian di Kecamatan 

Laweyan Tahun 2006- 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

ini:(1) Menganalisis persebaran perkembangan permukiman di kecamatan 

Colomadu tahun 2010- 2020; (2) Mengetahui pola persebaran

 perkembangan permukiman di Kecamatan Colomadu tahun 2010-2020; 

(3) Menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan 

permukiman di Kecamatan Colomadu. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang 

(Moh.Nazir, 1988). 
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2.1. Metode pengambilan sampel 

Metode pengambilan sampel yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode 

pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi yaitu untuk 

mengetahui kondisi permukiman yang terjadi di Kecamatan Colomadu dengan 

tehnik cluster sampling. 

2.2. Metode analisis data 

2.2.1. Perubahan luas permukiman 

Perubahan luas pemukiman di Kecamatan Colomadu akan diketahui dengan 

dilakukan overlay peta sebaran pemukiman tahun 2010 dan tahun 2020 yang di 

peroleh dari perekaman citra satelit, kemudian hasil overlay kedua peta di analisis 

untuk mengetahui perkembangan pemukimannya. 

2.2.2. Pola permukiman 

Pola pemukiman yang terjadi di Kecamatan Colomadu akan di analisis 

menggunakan teknik analisis tetangga terdekat   menurut   Bintarto (1979:74) 

dengan rumus: 

    (1) 

 

Keterangan: 

T = Indeks penyebaran tetangga terdekat 

Ju = Jarak rata-rata yang di ukur antara satu titik tetangga yang terdekat. Jh 

Jh= Jarak rata-rata yang diperoleh andai kata semua titik 

mempunyai pola random. 

P = kepadatan titik dalam tiap kilometre persegi dari jumlah titik yang 

ada dibagi dengan luas wilayah dalam km2. 
 

    (2) 

Pengukuran yang dilakukan dalam analisis tetangga terdekat ini dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan batas wilayah. 

b. Mengubah penyebaran pemukiman pada peta pemukiman menjadi pola titik 

penyebaran. 

c. Memberikan nomor urut tiap titik untuk mempermudah penghitungan jarak 

dan menganalisisnya. 

d. Mengukur jarak terdekat antara satu titik dengan titik lain yang merupakan 
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tetangga terdekatnya. 

e. Menghitung besar parameteri tetangga terdekat atau nilai T. 

2.2.3. Arahan perkembangan permukiman 

Teknik analisis data yangi digunakan untuk mengetahui   arah perkembangan 

pemukiman yaitu dengan teknik analisis peta. Teknik analisis peta digunakan 

untuk mengetahui arah perkembangan luas pemukiman di Kecamatan Colomadu 

tahun 2010-2020. Dalam menganalisis peta data peta bersumber dari citra satelit 

tahun perekaman 2010 dan 2020 setelah dilakukan overlay akan dilihat bagaimana 

perkembangan pemukiman apakah ke arah Barat, Timur, Utara atau ke arah 

Selatan dari masing-masing desa yang terdapat di Kecamatan Colomadu 

kemudian akan dihitung rata-rata arah persebaran pemukiman di kecamatan 

tersebut yang bertujuan untuk mengetahui arah perkembangannya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pada penelitian ini dibagi menjadi tiga cangkupan yaitu (1) persebaran 

perkembangan permukiman berdasarkan peruban penggunaan lahannya dan 

letaknya, (2) pola persebaran perkembangan permukiman, (3) faktor-faktor 

dominn yang mempengaruhi perkembangan permukiman baik dalam faktor fisik 

maupun faktor non fisik. 

3.1 Persebaran perkembangan permukiman di Kecamatan Colomadu Tahun 

2010-2020 

Setiap perubahan penggunaan lahan untuk permukiman yang terjadi di Kecamatan 

Colomadu tersebar di setiap kelurahannya. Perubahan penggunaan lahan yang di 

sebabkan oleh aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pada setiap 

tahunnya mengalami perubahan baik dalam skala rendah hingga tinggi, hal ini di 

sebabkan oleh tingginya kebutuhan manusia pentingnya tempat tinggal dan sarana 

dan prasarana lainnya. Berikut ini merupakan Tabel penggunaan lahan di 

Kecamatan Colomadu tahun 2010 dan 2020. 
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Tabel 2. Data Penggunaan Lahan Di Kecamatan Colomadu Tahun 2010-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan penggunaan lahan terjadi pada setiap tahunnya, seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk pada suatu wilayah yang menjadikan 

meningkatnya kebutuhan manusia akan sarana pendukung dan kebutuhan akan 

pentingnya tempat tinggal. Kecamatan Colomadu setiap tahunnya mengalami 

perubahan penggunaan lahan, baik berskala kecil hingga besar. Kecamatan 

Colomadu memiliki luas wilayah sebesar 1587,47 ha dengan beberapa macam 

penggunaan lahan, seperti sawah, permukiman, semak belukaridan, lahan kosong 

dari tahun 2010 sampai 2020 bertambah sebesar 101,46 ha dihitung dari setiap 

desa Perubahan penggunaan lahan menjadi permukiman bila dilihat lebih rinci 

lahan kosong menjadi permukiman (+13,5ha) sawah menjadi permukiman 

(+81,74ha) dan, semak belukar menjadi permukiman ( +6,23ha). 

Bertambahnya lahan permukiman di Kecamatan Colomadu di setiap 

tahunnya dikarenakan harga tanah di wilayah tersebut masih rendah dibandingkan 

dengan harga tanah di kota, selain harga tanah juga perubahan lahan disebabkan 

oleh letak yang strategis dengan rute aksesibilitas yang baik. Perubahan tertinggi 

pada desa Gawanan yang menurut analisa lapangan sangat berbanding terbalik 

dengan data sekunder yang menurut data lapangan perubahan yang berpengaruh 
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besar pada Desa Malangjiwan yang banyak terbangunnya fasilitas-fasilitas 

penunjang kehidupan manusia, keberadaan Museum De Tjolomadoe, markas TNI 

AU, dan Bandara, yang ada pada Desa Malangjiwan. Hal ini dapat dikatakan desa 

Gawanan secara letak geografisnya bersebelahan dengan Desa Malangjiwan yang 

terkena dampak pekembangan permukimannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Sebaran Perkembangan Pemuukiman Kecamatan COlomadu 

Tahun 2010-2020 

3.2 Pola Persebaran Perkembangan Permukiman di Kecamatan Colomadu 

Tabel 3. Pola Persebaran Perkembangan Pemukiman Di Kecamatan Colomadu 
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Hasil dari perhitungan pada tabel diatas adalah sebagian besar pola 

yang terjadi di Kecamatan Colomadu adalah mengelompok. Ada beberapa 

kelurahan yang mengalami pola   persebaran   perkembangan   permukiman 

acak seperti pada kelurahan Ngasem, Gawanan dan, Blulukan. 

Persebaran perkembangan permukiman di Kecamatan Colomadu 

dihitungi berdasarkan persebaran perkembangan permukiman dibagi menjadi 

tiga blok yaitu Blok Rendah, Sedang, dan Tinggi. berdasarkan pada hasil 

perubahan penggunaan lahan menjadi permukiman dari yang paling sedikit 

sampai yang paling banyak. 

Semakin padat aksesibilitas atau kepadatan jalannya, maka suatu 

wilayah dapat di asumsikan permukimannya akan semakin mengelompok, 

sedangkan semakin rendah aksesibilitas   maka   permukimannya   semakin 

acak. Secara garis besar tingkat aksesibilitas di kecamatan Colomadu cukup 

padat. Keadaan terebut kemudian berbanding lurus dengan pola perkembangan 

permukiman yang secara umum mengelompok. 

Ada beberapa kelurahan yang tingkat aksesibilitasnya tidak demikian. 

Kelurahan gajahan memiliki aksesibilitas yang rendah, namun pada keadaan pola 

perkembangan permukimannya justru mengelompok dengan nilai T sebesar 

(0,258341). Keadaan tersebut akan semakin padat pada tahun-tahun berikutnya 

pada kelurahan gajahan yang cenderung mendekati pusat kota maupun pusat 

ekonomi dan sosial. 
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Gambar 2. Peta Titik Perkembangan Pemukiman Kecamatan Colomadu Tahun 

2010-2020 
3.3 Faktor Dominan Perkembangan Permukiman di Kecamatan Colomadu 

3.3.1 Faktor fisik 

Setiap perkembangan permukiman yang ada di permukaan bumi dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya latar belakang penduduk 

membangun permukiman di wilayah tersebut. Ada dua faktor yang mempengaruhi 

perkembangan permukiman di Kecamatan Colomadu selama sepuluh tahun 

terakhir dari tahun 2010 hingga tahun 2020 yaitu faktor fisik dan faktor non fisik. 

Dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini: 

3.3.2 Letak Strategis 

Letak atau lokasi suatu daerah yang strategis menyebabkan suatu daerah akan 

lebih mudah dijangkau dan menjadi daya Tarik masyarakat untuk 

mengembangkan daerah tersebut dan akan berpengaruh terhadap perubahan 

penggunaan lahan. Letak merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan 

permukiman sebab lokasi yang sesuai kan berpengaruh terhadap perkembangan 

permukiman. 
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Tabel 4. Data Responden Berdasarkan Faktor Fisik Perkembangan Permukiman di 

Kecamatan Colomadu 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Colomadu terletak dipinggiran kota surakarta yang merupakan 

pusat kota kresidenan Surakarta dengan pusat pembangunan dan perkembangan 

baik dari segi lapangan kerja, perekonomian maupun yang lainnya menjadikan 

banyak orang ingin mendekati daerah tersebut dan bertempat tinggal, namun 

dengan keterbatasan lahan dan tingginya harga lahan di Kota Surakarta, 

sehingga masyarakat mencari alternative lain untuk bertempat tinggal di Daerah 

sekitarnya. Setidaknya dari 40 responden memilih mengapa tinggal di Kecamatan 

Colomadu sebanyak 17 orang dengan persentase tertinggi memilih dengan alasan 

letak yang strategis untuk membangun usaha baik itu usaha kecil maupun usaha 

besar. 

Kebutuhan penduduk akan permukiman menjadi kebutuhan pokok untuk 

hidup dan tinggal disuatu wilayah. Keadaan tersebut kemudian mempengaruhi 

harga tanah disuatu wilayah Colomadu dimana sangat berbeda jauh dengan harga 

di wilayah Surakarta selisih harga yang signifikan menjadikan masyarakat 

pendatang memilih bertempat tinggal dan membangun sebuah rumah di 

kecamatan colomadu yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dengan pusat kota di 

Surakarta. 

Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 harga tanah di wilayah 

Colomadu masih murah berkisar Antara 1,2 juta hingga 5 juta per m
2
. Sangat 

berbeda dengan harga tanah di wilayah kota Surakarta berkisar 5 juta hingga 40 

juta per m
2
. Namun sekarang dengan adanya perkembangan wilayah yang sangat 

drastis di Kecamatan Colomadu banyak didapati harga tanah semakin tinggi pada 

tahun 2021 dengan kisaran harga 3 juta sampai 7 juta per m
2
 hal ini disebabkan 
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oleh perubahan lahan dan perkembangan yang signifikan di Kecamatan Colomadu 

3.3.3 Faktor non fisik 

Faktor non fisik pertama yang mempengaruhi perkembangan permukiman 

disebuah wilayah tidak lepas dari aktivitas manusia untuk menjalani 

kehidupannya. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Colomadu dari tahun 2010 

sampai 2020 mengalami peningkatan. Data yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu data tahun 2012 dan tahun 2019, dikarenakan ketersediaan yang terbatas 

pada tahun tahun sebelumnya. Jumlah penduduk di Wilayah Penelitian sebesar 

72,760 jiwa dan tahun 2020 sebesar 80,110 jiwa atau meningkat sebesar 10,1 %. 

Kelurahan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah kelurahan 

malangjiwan sebanyak 1,181 jiwa dan kelurahan dengan pertumbuhan penduduk 

rendah adalah kelurahan gajahan sebanyak 207 jiwa, tidak bias menjadi alasan 

kenapa kelurahan gajahan pertumbuhan penduduk yang paling rendah 

dikarenakan luas wilayah dibanding dengan kelurahan lainnya kelurahan gajahan 

menjadi kelurahan terkecil disusul dengan Kelurahan Paulan. 

Penduduk di Kelurahan Malangjiwan membangun permukiman secara 

mengelompok mengikuti dengan kondisi sosial yang tinggi terdapat banyak 

fasilitas baik dari fasilitas ekonomi maupun sosial yang ada di Kelurahan 

Malangjiwan, sama hal nya dengan Kelurahan Baturan yang pola pemukimannya 

mengelompok. 

Pertumbuhan penduduk yang rendah kemudian berbanding terbalik 

dengan pola dan luas wilayah sehingga mengalami kepadatan yang rendah. 

Penduduk di Kelurahan Paulan, Kelurahan Bolon, dan Kelurahan Klodran yang 

membangun permukiman secara mengelompok, Kelurahan dengan kondisi 

tersebut merupakan wilayah yang mengikuti jalan arteri, namun ada beberapa 

Kelurahan dengan pola menyebar /acak yaitu wilayah ngasem,gawanan,dan 

blulukan hal ini disebabkan wilayah tersebut mengikuti jalan arteri baik jl.Adi 

Soemarmo, Jl.Adi sucipto dan Jl.solo-semarang. 

a. Status Kependudukan 

Secara umum, setiap penduduk menginginkan untuk tempat tinggal 

sendiri dan membentuk keluarga sendiri dan tidak bersama keluarga maupun 
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saudara, karena setiap individu akan memiliki kehidupan masing-masing. Dari 

data primer status kependudukan penduduk dibagi dua kelompok keluarga 

yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. 

Tabel 5. Data responden Penduduk asli dan penduduk pendatang 
 

No Kelompok Penduduk Jumlah Frek (%) 

1 penduduk asli 23 58 

2 penduduk pendatang 17 42 

Jumlah 40 100 

 

Banyak faktor yang melatarbelakangi penyebab adanya lebih dari satu 

keluarga dalam sebuah rumah, karena adanya saudara yang kemudian 

memiliki keluarga dalam satu rumah yang sama sehingga memilih hidup dan 

mencari tempat tinggal sendiri. Begitu pula dengan penduduk pendatang yang 

berasal dari luar Kecamatan Colomadu kemudian memilih untuk tinggal di 

daerah tersebut, dimana mereka berasal dari Wonogiri, Pacitan, dan luar 

daerah lainnya dan tidak jauh dari kerabat serta saudaranya serta mudahnya 

aksesibilitas untuk saling berkunjung. Selain itu, kenyamanan dan rasa senang 

tinggal tinggal di Kecamatan Colomadu juga menjadi alasan lain mengapa 

memilih untuk tinggal dalam jangka waktu yang panjang. 

b. Faktor Penarik berdasarkan Ekonomi 

Fasilitas Ekonomi merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia 

dalam menunjang pemenuhan kehidupannya. Di kecamatan Colomadu 

memiliki fasilitas sosial yang cukup lengkap dan tersebar di berbagai wilayah 

di Kecamatan Colomadu, sehingga menjadi salah satu faktor penarik penduduk 

untuk tinggal di wilayah tersebut. 

Tabel 6. Data Responden Berdasarkan Faktor Ekonomi 
 

No Faktor Lingkungan Jumlah Frek (%) 

1 Mendekati Tempat bekerja 29 72 

2 Mendekati Pusat Perbelanjaan 11 28 

Jumlah 40 100 

 

Sejumlah responden mengatakan bahwa jarak dari rumah menuju 

fasilitas sarana dan prasarana terbilang dekat, namun pada ada beberapa 

responden juga mengatakan jarak pada fasilitas sarana dan prasarana agak 
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jauh adalah responden yang ada pada kelurahan ngasem dan gedongan pada 

dasarnya kelurahan tersebut berbatasan langsung dengan perbatasan dengan 

kabupaten boyolali. 

c. Faktor Sosial yang Memadai 

Fasilitas Sosial merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia 

dalam menunjang kehidupannya. Semakin lengkap fasilitas sosial yang 

tersedia maka semakin baik kualitas wilayah tersebut. Dari data responden 

dapat di katakan banyak memilih berpenghuni dekat dengan fasilitas sosial 

Tabel 7. Data Responden Berdasarkan Faktor Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Kecamatan Colomadu merupakan wilayah yang mengalami 

perkembangan yang signifikan dari aspek fisik maupun sosial dalam 

kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu tahun 2010 hingga 2020. 

Perkembangan ini terfokus pada perkembangan permukimannya. 

Perkembangan ini disebabkan oleh aktivitas manusia dalam pertambahan 

jumlah penduduk melalui imigrasi dari berbagai wilayah di Indonesia 

b. Pola persebaran perkembangan permukiman di Kecamatan Colomadu 

merupakan termasuk pola mengelompok (Cluster) dengan nilai 

(0,258341). Pola persebaran permukiman ini sangat terlihat di beberapa 

Kelurahan seperti kelurahan Baturan dan Kelurahan Malangjiwan. Pola 

persebaran ini dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk 

dari tahun 2010 higga 2020 yang membuat perkembangan semakin pesat 

di wilayah Colomadu. 

c. Faktor dominan meliputi faktor fisik yaitu letak yang strategis dan harga 

tanah di bandingkan dengan harga lahan di kota sangat jauh sehingga 

masyarakat membangun tempat tinggal di pinggiran kota surakata, 
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terdapat bandara Internasional Adi Soemarmo dan terdapat 2 ruas pintu 

Tol yang menjadikan daya tari dan khas dari Kecamatan Colomadu 

,sedangkan faktor  sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan 

Colomadu memilih bertempat tinggal di wilayah tersebut dengan alasan 

dekat dengan tempat kerja, dan banyak fasilitas fasilitas penunjang 

kehidupan masyarakat, seperti dekat sarana kesehatan, hiburan, maupun 

tempat ibadah yang mudah ditemui di Kecamatan Colomadu.. 

4.2 Saran 

Kondisi perkembangan permukiman di Kecamatan Colomadu dalam kurun 

waktu 10 tahun terakhir mengalami   peningkatan   harus menjadi 

pertimbangan yang sangat serius karena keadaan tersebut kemudian 

harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang 

sudah disusun oleh pemerintah Kabupaten Karanganyari sehingga 

keadaan yang ada di lapangan sesuai dengan yang direncanakan. 

Publikasi data yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjukan 

seluruh aspek yang berkaitan dengan pembangunan haruslah sesuai dengan 

keadaan di lapangan. Data publikasi yang tidak susuai kemudian akan 

mempersulit dalam penelitian karena data tersebut akan digunakan 

sebagai data acuan   maupun   data   utama   sebagai data sekunder yang 

kemudian diolah dan   disesuaikan   dengan keadaan lapangan. 
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