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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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 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 
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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 di 

sebabkan dekat dengan sarana prasarana pendidikan, dan juga terdapat banyaknya 
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kost di wilayah blulukan untuk dijadikan hunian mahasiswa maupun pekerja 

dengan harga kost relatif murah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kenampakan alih fungsi lahan kosong tahun 2010 menjadi jalan Toll 

tahun 2020 

 

Faktor-faktor yang mempercepat dalam terjadinya perkembangan 

permukiman pada suatu wilayah adalah bertambahnya jumlah penduduk yang 

disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan perpindahan penduduk 

(urbanisasi). Perpindahan penduduk dari desa ke kota banyak dilakukan karena 

banyaknya lapangan pekerjaan di kota yang menyebabkan tingginya tingkat 

urbanisasi di kota. Padatnya permukiman di kota dan mahalnya harga di setiap 

rumah membuat beralihnya penduduk mencari di daerah pinggiran kota yang 

dimana 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 Kec.Colomadu dan Kota Surakarta.   

Tabel 1. 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     
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Tingginya kebutuhan tempat tinggal menyebabkan harga tanah dan 

bangunan di Kota Bengawan meroket. Bahkan, harga tanah di tengah Kota Solo 

bisa mencapai Rp40 juta per m
2
. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo, 

Sriyono, mengatakan “Tanah di tengah kota yang harganya Rp3 juta per m
2
 sudah 

enggak ada. Di tengah kampung saja bisa Rp5 juta hingga Rp10 juta per m
2
 . 

Bahkan, di tengah kota bisa mencapai Rp40 juta per m
2
,” jelasnya saat ditemui 

Espos di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.  

Di 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. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perkembangan Permukiman di 

Kecamatan Colomadu Tahun 2010-2020 dengan Sistem Informasi 

Geografis.” 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah pada latar belakang dirumuskan secara spesifik dalam bentuk 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana persebaran perkembangan permukiman di Kecamatan 

Colomadu tahun 2010-2020 ? 

2. Bagaimana pola persebaran perkembangan permukiman di Kecamatan 

Colomadu tahun 2010-2020 ? 

3. Apa faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan permukiman di 

Kecamatan Colomadu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

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  

Bagian ini dirumuskan terutama kegunaan yang diharapkan dalam bidang 

keilmuan dan kegunaan praktis.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penenelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar 

2. sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Pertumbuhan Penduduk  

Penduduk merupakan komponen penting dalam pembangunan 

suatu negara, karena penduduk merupakan sumberdaya yang nantinya 

akan memanfaatkan, mengolah dan memaksimalkan potensi 

sumberdaya alam. Penduduk suatu negara yang mengalami 

peningkatan akan berdampak baik bagi kelangsungan suatu negara 

karena penduduk merupakan sumberdaya utama, tetapi jika 

pertumbuhan penduduk tidak terkendali akan menyebabkan masalah 

pada masa yang akan datang. Penduduk yang tidak mengalami 

pertumbuhan dan statis tidak selamanya memberikan manfaat, karena 

akan mengganggu keberlangsungan suatu negara sebagai komponen 

utama pembangunan. Pertumbuhan penduduk adalah suatu keadaan 

perubahan yang terjadi pada sewaktu-waktu serta dapat dihitung 

sebagai perubahan jumlah individu pada suatu populasi menggunakan 

per unit waktu dalam pengukurannya.  

Ilmu yang mempelajari tentang kependudukan dalam geografi 

disebut dengan demografi. Demografi menurut Donald J Bouge (1969) 

menjelaskan demografi adalah ilmu yang menjelaskan secara statistika 

dan matematika tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan 

perubahan – perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya lima 
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komponen demografi fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), 

perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial.  

Menurut D.V Glass demografi adalah ilmu yang secara umum 

terbatas untuk mempelajari penduduk yang dipengaruhi oleh proses 

demografis seperti, kelahiran, kematian dan migrasi. Menurut pendapat 

para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa demografi atau ilmu 

kependudukan yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk berdasarkan fertilitas, mortalitas dan migrasi. 

Berdasarkan buku Dasar – Dasar Demografi Lembaga 

Demografi FEUI (2004). Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga 

hal yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi 

berikut.  

1) Fertilitas (kelahiran), faktor fertilitas tercermin dari banyaknya 

bayi lahir hidup dalam setiap satuan waktu biasanya satu tahun.  

2) Mortalitas (kematian), faktor mortalitas diukur dari banyaknya 

kematian dari penduduk per satuan waktu.  

3) Migrasi, faktor migrasi atau perpindahan penduduk dalam 

pertumbuhan penduduk terdapat dua macam migrasi yaitu migrasi 

masuk dan migrasi keluar. 

b. Permukiman 

Permukaan bumi sebagai lingkup hidup manusia yang menjadi 

obyek kajian geografi membahas mengenai hal penting dalam 

kehidupan manusia, baik dari kebutuhannya hingga permasalahan yang 
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terjadi di dalamnya. Kebutuhan manusia tidak hanya sebatas hunian 

saja tetapi mencangkup seluruh aspek pendukung seperti sarana dan 

prasarana yang menunjangnya. Semua hal tesebut kemudian disebut 

sebagai permukiman. 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar 

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU 

Nomor 4 Tahun 1922, Tentang Perumahan dan Permukiman). 

1) Pengertian Permukiman 

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1992 Pasal 3, 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 

lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan 

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan 

perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan 

tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.  

Sedangkan dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa penataan 

perumahan dan permukiman bertujuan untuk : 

a) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan 

dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat; 
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b) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; 

c) Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran 

penduduk yang rasional; 

d) Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial , budaya, 

dan bidang-bidang lain. 

2) Pengertian Perumahan 

Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari 

permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang 

dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (pasal 1 ayat 

2). (Sumber: Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan 

Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana 

Permukiman). Secara fisik perumahan merupakan sebuah 

lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal 

dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara 

penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, 

dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara 

keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, 

kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya. 

 Permukiman dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

permukiman horizontal dan permukiman vertikal. Menurut Kamus 
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Besar Bahasa Indonesia (KBBI), permukiman vertikal adalah 

sebuah tempat tinggal atau kediaman yang dihuni, yang arah 

pertumbuhannya tegak lurus membentuk garis tegak lurus bersudut 

90° dengan permukaan bumi. Jenis-jenis dari permukiman vertikal 

terdiri atas: 

a) Rumah Susun 

Gedung atau bangunan bertingkat terbagi atas beberapa 

tempat tinggal (masing-masing satu keluarga) 

b) Apartemen 

Merupakan tempat tinggal (terdiri atas kamar duduk, 

kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan sebagainya) yang berada 

pada satu lantai bangunan yang bertingkat yang besar dan 

mewah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas (kolam renang, 

pusat kebugaran, toko, dan sebagainya). 

Permukiman horisontal adalah merupakan sebuah tempat 

tinggal atau kediaman yang dihuni, yang arah pertumbuhannya 

terletak pada garis atau bidang yang sejajar dengan horison atau 

garis datar. Permukiman horisontal antara lain perumahan. 

Permukiman yang terus bertambah dikarenakan adanya 

peningkatan jumlah penduduk kemudian akan membentuk sebuah 

perkembangan permukiman. Perkembangan permukiman dalam 

geografi permukiman di pusatkan pada artificial settlements, dimana 

secara kontinum keberadaan permukiman dapat dibedakan menjadi 
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permukiman perkotaan (urban settlements), permukiman peralihan 

antara desa dengan kota (rurban settlements), dan permukiman desa 

(rural settlements) (Yunus, 1987). 

c. Pola Permukiman  

Secara etimologi, pola permukiman berasal dari dua kata pola 

dan permukiman. Permukiman pola atau dalam bahasa inggris disebut 

Pattern diartikan sebagai susunan gambar dan warna (Echols dan 

Shadily, 1975) dalam (Su Rito Hardoyo, 1989). 

Pola permukiman dan persebaran (dispersion) dan persebaran 

permukiman mempunyai hubungan yang erat. Persebaran permukiman 

membicarakan hal dimana terdapat permukiman dan dimana tidak 

terdapat permukiman di suatu daerah. Pola permukiman membicarakan 

sifat persebaran permukiman tersebut. (Su Rito Hardoyo, 1989). 

Menurut Bintarto dan Surastopo Hadisumarno (1979:74) pola 

permukiman yaitu: Pola permukiman yang dikatakan seragam 

(uniform), random, mengelompok (cluster) dan lain sebagainya dapat 

diberi ukuran yang bersifat kuantitatif. Cara sedemikian ini 

perbandingan antara pola permukiman dapat dilakukan dengan lebih 

baik bukan hanya dari segi waktu namun juga dari segi ruang (space). 

Pendekatan sedemikian ini disebut analisis tetangga terdekat (nearest 

neightbour analysis). 
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Gambar 1. 2 Pola Persebaran Permukiman Menurut Bintarto 

Keterangan:  

a) Apabila nilai T = 0-0,7, maka termasuk dalam pola 

mengelompok, dimana jarak antara lokasi satu dengan lokasi 

lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat 

tertentu. 

b) Apabila nilai T = 0,7- 1,4, maka termasuk dalam pola random, 

dimana jarak antar lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak 

teratur. 

c) Apabila nilai T = 1,4 - 2,15, maka termasuk dalam pola 

seragam, dimana jarak antara lokasi satu dengan lokasi lainnya 

relatif sama. 

Persebaran atau agihan permukiman membentuk pola 

permukiman, maka ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

persebaran pola permukiman juga secara langsung berpengaruh 

terhadap pola permukiman. Menurut Henry S. Shryook et all (1971) 

dalam Su Rito Hardoyo (1989), persebaran permukiman dipengaruhi 

oleh iklim (suhu dan curah hujan), topografi, bentuk lahan, sumber 

daya alami; hubungan keruangan; faktor budaya; serta faktor 
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demografi. 

Perkembangan permukiman di suatu wilayah yang menimbulkan 

pola-pola tersendiri tidak terlepas dari berbagai faktor yang berasosiasi 

di dalamnya, khususnya kota.  

d. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Permukiman Kota  

Menurut Catanese (1998) faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan kota dapat berupa faktor fisik maupun non fisik. Faktor 

fisik antara lain:  

1) Faktor lokasi, dimana kota itu berada akan sangat mempengaruhi 

perkembangan kota tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemampuan 

kota tersebut untuk melakukan aktivitas dan interaksi yang 

dilakukan penduduknya. 

2) Faktor geografis, kondisi geografis suatu kota akan mempengaruhi 

perkembangan kota. Kota yang mempunyai kondisi geografis yang 

relatif datar akan sangat cepat untuk berkembang dibandingkan 

dengan kota di daerah bergunung-gunung yang akan menyulitkan 

dalam melakukan pergerakan baik itu orang maupun barang. 

Sedangkan faktor-faktor non fisik yang berpengaruh terhadap 

perkembangan suatu kota berupa:  

1) Faktor perkembangan penduduk, dapat disebabkan oleh dua hal 

yaitu secara alami (internal) dan migrasi (eksternal). Perkembangan 

secara alami berkaitan dengan kelahiran dan kematian yang terjadi 

di kota tersebut, sedangkan migrasi berhubungan dengan 
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pergerakan penduduk dari luar kota masuk ke dalam kota sebagai 

urbanisasi, dimana urbanisasi dapat mempunyai dampak positif 

maupun negatif. Perkembangan dikatakan positif apabila jumlah 

penduduk yang ada tersebut merupakan modal bagi pembangunan, 

dan berdampak negatif apabila jumlah penduduk membebani kota 

itu sendiri. 

2) Faktor aktivitas kota, kegiatan yang ada di dalam kota tersebut 

terutama kegiatan perekonomian. Perkembangan kegiatan 

perekonomian ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari 

dalam kota itu sendiri (faktor internal) yang meliputi faktor-faktor 

produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal serta faktor-faktor yang 

berasal dari luar daerah (faktor eskternal) yaitu tingkat permintaan 

dari daerah-daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh 

daerah yang bersangkutan. 

Aktivitas perekonomian di kota akan lebih mudah dilakukan 

dengan adanya aksesibilitas dan transportasi yang menunjangnya. 

Perkembangan kemajuan jaman memicu munculnya banyak jalan raya 

sebagai sarana transportasi yang lebih cepat dan praktis. Jalan raya 

yang ramai membantu pertumbuhan ekonomi penduduk yang tinggal 

di sekitarnya untuk membangun permukiman di sepanjang jalan raya, 

sehingga mendorong tumbuhnya permukiman di sepanjang jalan raya. 

Pengaruh jalan terhadap persebaran permukiman dapat dilihat dari 

panjang jalan dan kepadatan jalan di suatu daerah. Apabila terdapat 
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permukiman dan bangunan serta pusat-pusat kegiatan pada suatu 

daerah maka jumlah jalan yang ada akan semakin banyak (Banowati, 

2006). 

Menurut penelitian Yunus (1987) tentang Studi Pemekaran Kota 

Daerah Kotamadya Yogyakarta tahun 1981 bahwa pada daerah 

pemekaran terdapat 16 sembilan belas faktor lingkungan yang 

merupakan faktor penarik (interesting factors) antara lain : 

1) mencari tempat yang lebih luas karena harga tanah yang masih 

murah 

2) mendekati tempat kerja 

3) mencari tempat yang lebih bebas dari polusi udara 

4) mencari tempat yang lebih bebas dari polusi tanah 

5) mencari tempat yang lebih bebas dari polusi air 

6) mencari tempat yang lebih bebas dari polusi suasana sosial 

7) mendapatkan rumah dinas  

8) membeli tanah di daerah pemekaran karena sebelumnya belum 

punya tanah dan rumah  

9) sebelumnya sudah mempunyai tanah dan rumah tetapi mencari lagi 

daerah pemekaran 

10) mencari tempat tinggal yang menyenangkan 

11) mendekati pusat kegiatan pendidikan, seperti perguruan tinggi, 

sekolah, dan lain sejenisnya 

12) mendekati pusat kegiatan budaya 
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13) mendekati pusat kegiatan ekonomi 

14) mendekati pusat agama 

15) mendapatkan warisan 

16) mendapat bagian tanah dari tempat kerja 

17) ingin berdiri sendiri 

18) merupakan investasi modal 

19) mendapatkan penghasilan baru. 

Berdasarkan kesembilan belas faktor tersebut terdapat sembilan 

faktor utama yang mempengaruhi pemekaran daerah yaitu daerah 

pinggiran kota antara lain:  

1) mencari tempat yang lebih luas karena harga tanah yang masih 

murah 

2) sebelumnya sudah mempunyai tanah dan rumah tetapi mencari lagi 

daerah pemekaran 

3) mendekati tempat kerja  

4) ingin berdiri sendiri 

5) mencari tempat tinggal yang menyenangkan 

6) mendekati pusat kegiatan pendidikan 

7) mencari tempat yang lebih bebas dari polusi udara 

8) mendapat bagian tanah dari tempat kerja 

9) mencari tempat yang lebih bebas dari polusi suasana sosial. 
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e. Pengindraan Jauh 

Pengindraan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis 

data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan 

objek, daerah atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan kiefer, 1999). 

Pengambilan data pengindraan jauh dilakukan dari jarak jauh, oleh 

karena itu diperlukannya tenaga penghubung yang membawa data 

objek ke sensor, tenaga penghubung tersebut dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu tenaga alam (sinar matahari) dan tenaga buatan (pulsa radar).  

Konsep dasar pengindraan jauh terdiri atas beberapa komponen 

yang meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan objek 

di permukaan bumi, sensor, sistem pengelahan data dan berbagai 

pengguna data. Komponen pengindraan jauh menurut Lilesand dan 

Kiefer (1999) diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Sumber tenaga 

Sumber tenaga dibedakan menjadi dua yaitu tenaga aktif (bila 

sumber tenaga berasal dari matahari) dan tenaga pasif (apabila 

tenaga berasal dari tenaga buatan). 

2) Atmosfer 

Atmosfer pada dasarnya mempunyai sifat menyerap, memantulkan, 

menghamburkan dan melewatkan radiasi elektromagnetik pengaruh 

atmosfer ini tidak sama bagi bagian spectrum yang berbeda. 
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3) Interaksi antara tenaga dan obyek 

Tiap obyek dimuka bumi memantulkan spectrum elektimagnetik 

yang diterima atau akan memancarkan spektrum elektromagnetik 

dari dalam obyek tersebut. Radiasi dari tiap obyek diterima dan 

direkam oleh sensor dan sesudah diproses akan terbentuk citra. 

4) Sensor 

Sensor menerima dan merekam radiasi yang datang dari obyek. 

Sensor pada dasarnya dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu kamera 

atau sensor fotografi dan sensor bukan kamera atau non-fotografi. 

Kamera beroperasi pada bagian spectrum tampak mata, sedangkan 

sensor non-fotografi dapat beroperasi pada bagian spektrum yang 

jauh lebih luas yakni dari sinar X hingga panjang gelombang radio. 

5) Perolehan data dan penggunan data 

Perolehan data pengindraan jauh dapat dilakukan dengan interpretasi 

manual ataupun digital dan data ini dapat dimanfaatkan oleh 

pengguna untuk berbagai aplikasi pengindraan jauh. 

Pemanfaatan pengindraan jauh dalam penelitian ini dipilih  

sebagai sarana dalam mengetahui perubahan pemanfaatan lahan karena 

data pada pengindraan jauh yang memiliki sifat sementara (temporal) 

yang dimana data tersebut cocok digunakan dalam mengidentifikasi 

perubahan pemanfaatan lahan dari tahun ke tahun. Cakupan dari citra 

hasil pengindraan jauh yang memiliki jangkauan yang luas dan 

mencakup luasan kecamatan ataupun kabupaten juga mempercepat 
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pengerjaan dalam mengidentifikasi perubahan pemanfaatan lahan 

sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dalam penelitian 

perubahan pemanfaatan lahan di Kecamatan Colomadu ini. 

f. Interpretasi Citra 

Interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji foto udara atau 

citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti 

pentingnya objek tersebut (Estes dan Simonett, 1975 dalam Deta 

Aprima Br Nasution, 2018). Di dalam mengenal obyek yang tergambar 

pada citra, ada tiga rangkaian kegiatan yang diperlukan yaitu : 

1) Deteksi adalah usaha penyadapan data secara global baik yang 

tampak maupun yang tidak tampak. Di dalam deteksi ditentukan ada 

tidaknya suatu obyek. Misalnya obyek sawah. 

2) Identifikasi adalah kegiatan untuk mengenali obyek yang tergambar 

pada citra yang dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh 

sensor.  

3) Analisi adalah tahap mengumpulkan keterangan lebih lanjut terkait 

dari hasil identifikasi. 

Interpretasi citra pengindraan jauh dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu interpretasi citra secara manual dan interpretasi citra secara 

digital (Purwadhi, 2001). Interpretasi citra secara visual/manual adalah 

interpretasi data pengindraan jauh yang mendasarkan pada pengenalan 

ciri/karakteristik obyek secara keruangan. Karakteristik obyek dapat 

dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi yaitu bentuk, ukuran, pola, 
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bayangan, rona/warna, tekstur, situs, asosiasi dan konvergensi bukti. 

Sedangkan interpretasi citra digital berupa klasifikasi citra pixel 

berdasarkan nilai spektralnya dan dapat dilakukan dengan cara 

statistik. dalam pengklasifikasian citra secara digital, mempunyai 

tujuan khusus untuk mengkategorikan secara otomatis setiap pixel 

yang mempunyai informasi spektral yang sama dengan mengikutkan 

pengenalan pola spektral, pengenalan pola spasial dan pengenalan pola 

temporal yang akhirnya membentuk kelas atau tema keruangan 

(spasial) tertentu.  

Pemilihan interpretasi visual dan digital dapat didasarkan pada 

aspek-aspek berikut ini : 

1) Tingkat keakurasian yang di inginkan, interpretasi secara digital 

seringkali bermasalah terhadap ketelitian hasil interpretasi, yang 

dimana hasil klasifikasi perlu dilakukan uji lapangan untuk 

mengetahui keakuratannya. 

2) Waktu dan tenaga yang dimiliki, interpretasi secara digital 

memiliki keunggulan dalam menganalisis citra dengan resolusi 

spasial yang tinggi atau intensitas gangguan yang lebih banyak. 

3) Kualitas citra yang dianalisis, interpretasi citra secara visual cocok 

digunakan untuk kualitas citra yang memiliki resolusi tinggi atau 

intensitas gangguan yang lebih banyak. 
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4) Kualitas interpreter dalam mengenali kondisi di lapangan, semakin 

baik interpreter dalam mengetahui kondisi di lapangan maka 

pemanfaatan interpretasi secara visual akan lebih menguntungkan. 

Interpretasi citra dalam penalitian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi objek - objek pemanfaatan lahan seperti bangunan, 

sawah, tegalan dan pemanfaatan lahan lainnya yang dimana dengan 

melakukan interpretasi citra tersebut akan diketahui pemanfaatan lahan 

yang digunakan pada wilayah penelitian.  

g. Citra GeoEye-1 

Satelit optis GeoEye-1 diluncurkan pada 6 September 2008 dari 

pangkalan angkatan udara Vandenberh, California, USA. Satelit 

GeoEye memiliki fitur teknologi paling canggih yang pernah 

digunakan dalam sisitem pengindraan jauh komersial. Sensor ini 

dikmbangkan untuk proyek besar karena dapat menghasilkan lebih dari 

350.000 sq. km/ hari.  

Berikut ini merupakan karakteristik citra GeoEye-1 yang 

tercantum pada Tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1. 2 Karakteristik Citra GeoEye-1 
Tanggal Peluncuran 6 September 2008 at California, USA 

Kecepatan Pada Orbit 7,5 km/detik 

Akurasi 5 meter dan 3 meter CE 90 

Ketinggian Orbit 681 kilometer 

Lebar sapuan 15,2 km - Nadir 

Resolusi Spasial 
0,46 meter (Pankromatik) - Nadir 

1,84 meter (Multispectral) - Nadir 

Saluran (Band) 

Pankromatik : 450 – 800 nm 

Blue : 450 – 510 nm 

Green : 510 – 580 nm 

Red : 655 – 580 nm 

Infrared : 780 – 920 nm 

 Sumber : citrasatelit.wordpress.com 
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Maxar Technologies adalah sebuah perusahaan teknologi 

antariksa yang bermarkas besar di Westminster, Colorado, Amerika 

Serikat, yang mengkhususkan diri dalam penyediaan komunikasi, 

pengamatan Bumi, radar, dan pengorbitan satelit, produk satelit, dan 

jasa lainnya. 

Berikut ini merupakan produk dari vendor Maxar technologies 

yang tercantum pada Tabel 1.3 berikut ini: 

Tabel 1. 3 Jumlah Produk Satelit Vendor maxar 

Vendor Produk Resolusi Piksel Spectral Bands 

Maxar 

Technologies 

(USA) 

IKONOS 

QuickBird 

WorldView-1 

WorldView-2 

WorldView-3 

WorldView-4 

GeoEye-1 

1m x 1m 

60cm x 60cm 

50cm x 50cm 

50cm x 50cm 

30cm x 30cm 

30cm x 30cm 

50cm x 50cm 

5 band: 

Pan & Multi (B, G, R, NIR) 

Pan & Multi (B, G, R, NIR) 

9 band: 

Pan & Multi (Coastal, B, G, Y, 

R, RE, NIR1, NIR2) 

16 band: 

Pan, 8 Multi, 8 SWIR & 12 

CAVIS 

5 band: 

Pan & Multi (R, G, B, NIR) 

Pan & Multi (R, G, B, NIR) 

Sumber : earthline.info. 

h. Sistem Informasi Geografis 

Menurut Aronoff (1989) Sistem Informasi Geografis yakni suatu 

sitem yang berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam 

menangani data bereferensi geografi yaitu pemasukan data, manajemen 

data (penyimpanan dan pemanggilan kembali), manipulasi dan analisis 

data, serta keluaran 14 sebagai hasil akhir (output). Dengan hasil akhir 

(output) dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pada 

masalah yang berhubungan dengan geografi. Berdasarkan sumber Esri 
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(1990), SIG adalah kumpulan yang terorganisasi dari perangkat keras 

komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yag di rancang 

secara efesien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, 

memaniipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk 

informasi yang bereferensi geografis. 

Pemanfaatan system informasi geografi ini dalam analisis 

prioritas penataan ruang terbuka hijau ini menggunakan prangkat lunak 

ArcGIS yang merupakan suatu perangkat lunak yang di buat oleh 

ESRI. ArcGIS merupakan suatu perangkat pengolah data spasial yang 

mampu mendukung berbagai format data gabungan dari 3 perangkat 

lunak ArcInfo, ArcView, dan ArcEditor yang mempunyai kemampuan 

dalam geoprocessing, modelling dan scripting serta mudah di 

aplikasikan dalam berbagai tipe. Analisis data spasial akan 

menggunakan bantuan tool yang ada pada perangkat lunak ArcGIS. 

Kemudian dilakukan overlay dan langkah editing untuk memasukan 

rumus pengharkatan pada masing-masing parameter dengan bantuan 

field calculator pada ArcGIS. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini mengenai perkembangan permukiman  yang berhubungan 

dengan pengelolahan daerah kajian yang sudut pandang penelitian yang berbeda-

beda pada beberapa penelitian yang di lakukan secara masing- masing yaitu : 

Indaryono (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Perkembangan Daerah Permukiman di Kecamatan Balik Bukit Tahun 2005-2014” 
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untuk mengetahui perubahan luas permukiman, pola permukiman dan arah 

perkembangan permukiman di Kecamatan Balik Bukit tahun 2005-2014. Metode 

yang digunakan yaitu metode deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data yaitu 

dokumentasi. Teknik analisis menggunakan analisis peta. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian tersebut adalah: 1. Perubahan luas daerah permukiman dalam 

kurun waktu 10 tahun sebesar 279 hektar atau 62,69%. 2. Pola permukiman yang 

terjadi adalah pola mengelompok. 3. Arah perkembangan permukiman yang 

terjadi sejak tahun 2005 sampai tahun 2014 lebih cenderung ke arah utara. 

Ariyanti (2013) melakukan penelitian dengan judul “analisis 

perkembangan permukiman di Kecamatan Laweyan tahun 2006-2015” untuk 

mengetahui persebaran perkembangan permukiman,mengetahui pola persebaran 

permukiman, dan mengetahui faktor yang mempengaruhi perkembangan 

permukiman. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif  dengan hasil yang 

diperoleh adalah 1. perkembangan permukiman disebabkan perubahan 

penggunaan lahan yaitu sawah lahan kosong dan perluasan dan persebaran di 

seluruh kelurahan 2. pola persebaran perkembangan permukiman adalah 

mengelompok 3. factor fisik yaitu kemiringan lereng yang landau,factor non fisik 

yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi,aksesibilitas yang padat,factor 

lingkungan yang ingin mencari daerah yang menyenangkan.   

Kartika (2016) melakukan penelitian dengan judul “Perkembangan 

permukiman pinggiran kota di kelurahan pesantren kecamatan mijen kota 

semarang tahun 2010-2015” untuk mengetahui perubahan luas penggunaan lahan, 

pola permukiman dan faktor-faktor yang mempengaruhi tipologi perkembangan 



25 

  

kelompok permukiman pada koridor jalan raya Semarang-Boja. Hasil yang di 

dapatkan dari penelitian ini yaitu. 1. perkembangan luas lahan permukiman dari 

14,91 hektar pada tahun 2010 bertambah menjadi 64,33 hektar pada tahun 2015 

atau naik sekitar 331,45% / 5 tahun. 2.Pola persebaran permukiman penduduk di 

Kelurahan Pesantren menggunakan perhitungan analisis tetangga terdekat, 

sehingga diperoleh hasil nilai T = 0,21 pada tahun 2010 dan T = 0,091 pada tahun 

2015 disimpulkan bahwa termasuk dalam klasifikasi pola persebaran 

mengelompok. 

Dzakiya,et all.(2019) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

perkembangan dan pola permukiman di wilayah Kecamatan Perbatasan Kota 

Semarang dan Kabupaten Kendal” Untuk Mengetahui perkembangan 

permukiman di wilayah perbatasan di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal pada 

tahun 2010, 2015 dan 2019. Mengetahui pola persebaran permukiman di wilayah 

perbatasan di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal pada tahun 2010, 2015 dan 

2019. Dengan metode analisis deskriptif . dengan hasil 1. perubahan luas lahan 

permukiman di Kecamatan Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Mijen, 

Ngaliyan, Singorojo dan Tugu pada tahun 2010 – 2015 sebesar 211,10 ha dan 

pada tahun 2015 – 2019 sebesar 369,57 ha. Perubahan tersebut terdiri dari 

permukiman teratur yang mengalami perubahan sebesar 184,16 ha dan 

permukiman tidak teratur mengalami perubahan sebesar 354,43 ha. Dari hasil 

perhitungan nilai indeks tetangga terdekat (T) dapat diketahui pola persebaran 

permukiman di Kecamatan Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Mijen, 

Ngaliyan, Singorojo dan Tugu adalaha mengelompok dan acak. Luas pola 
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persebaran mengelompok sebesar 112.940,49 ha. Luas pola persebaran acak 

sebesar 233.879,72 ha. 

Adapun perbandingan penelitian dan persaaman dari beberapa penelitian 

sebelumnya yang terkait tentang Perkembangan Permukiman , dapat lihat dari 

persamaanya yakni dari metode yang cenderung sama yakni  metode deskriptif 

yang menggunakan metode wawancara untuk mendapatkat hasil dari tujuan ke 3. 

Sedangkan untuk perbandinganya yakni yang paling menonjol dari lokasi 

penelitian, sumber data dan beberapa parameter yang digunakan. Penelitian 

dilakukan di Kecamatan Colomadu untuk mengetahui dan faktor dominan atau 

yang paling berpengaruh besar terhadap Perkembangan permukiman. Penelitian 

yang dilakukan meggunakan Citra Quickbird sebagai sumber data utama untuk 

mengkaji perkembangan permukiman. Parameter yang digunakan terbatas hanya 

menggunakan kepadatan permukiman, pola tata letak bangunan, lebar jalan masuk 

permukiman, kondisi jalan masuk permukiman. 
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Tabel 1. 4 Perbandingan penelitian sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Indaryono 

(2015) 

Analisis 

Perkembangan Daerah 

Permukiman di 

Kecamatan Balik 

Bukit Tahun 2005-

2014 

1. Untuk mengetahui perubahan 

luas pemukiman di 

Kecamatan Balik Bukit 

Kabupaten Lampung Barat 

tahun 2005-2014. 

2. Untuk mengetahui pola 

pemukiman yang terjadi di 

Kecamatan Balik Bukit 

Kabupaten Lampung Barat. 

3. Mengetahui arah 

perkembangan pemukiman di 

Kecamatan Balik Bukit 

Kabupaten Lampung Barat. 

Metode deskriptif 1. Perubahan luas daerah permukiman 

dalam kurun waktu 10 tahun sebesar 279 

hektar atau 62,69%. 

2. Pola permukiman yang terjadi adalah 

pola mengelompok. 

3. Arah perkembangan permukiman yang 

terjadi sejak tahun 2005 sampai tahun 

2014 lebih cenderung ke arah utara. 

Rieke 

Ariyanti 

(2013) 

analisis perkembangan 

permukiman di 

Kecamatan Laweyan 

tahun 2006-201 

1. untuk mengetahui 

persebaran perkembangan 

permukiman 

2. mengetahui pola persebaran 

permukiman. 

3. dan mengetahui faktor yang 

mempengaruhi 

perkembangan permukiman 

Metode deskriptif 1. perkembangan permukiman disebabkan 

perubahan penggunaan lahan yaitu sawah 

lahan kosong dan perluasan dan 

persebaran di seluruh kelurahan. 

2. Pola persebaran perkembangan 

permukiman adalah mengelompok. 

3. faktor fisik yaitu kemiringan lereng yang 

landai, faktor non fisik yaitu 

pertumbuhan penduduk yang tinggi, 

aksesibilitas yang padat, faktor 

lingkungan yang ingin mencari daerah 

yang menyenangkan. 

Ester Gita 

Kartika 

Perkembangan 

permukiman pinggiran 

1. mengetahui perubahan luas 

penggunaan lahan 

Metode Deskriptif 1. perkembangan luas lahan permukiman 

dari 14,91 hektar pada tahun 2010 
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(2016) kota di kelurahan 

pesantren kecamatan 

mijen kota semarang 

tahun 2010- 2015 

permukiman penduduk di 

kelurahan pesantren tahun 

2010-2015 

2. mengetahui pertumbuhan pola 

permukiman dan pada koridor 

jalan raya Semarang-Boja di 

kelurahan Pesantren 

3. mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

perkembangan kelompok 

permukiman pada koridor 

jalan raya Semarang-Boja 

bertambah menjadi 64,33 hektar pada 

tahun 2015 atau naik sekitar 331,45% / 5 

tahun. 

2. Pola persebaran permukiman penduduk 

di Kelurahan Pesantren menggunakan 

perhitungan analisis tetangga terdekat, 

sehingga diperoleh hasil nilai T = 0,21 

pada tahun 2010 dan T = 0,091 pada 

tahun 2015 disimpulkan bahwa termasuk 

dalam klasifikasi pola persebaran 

mengelompok 

Mavita 

Nabata 

Dzakiya,et 

all 

(2019) 

Analisis 

Perkembangan Dan 

Pola Permukiman 

Wilayah Kecamatan 

Perbatasan Kota 

Semarang Dan 

Kabupaten Kendal 

1. Mengetahui perkembangan 

permukiman di wilayah 

perbatasan di kota 

semarang dan kabupaten 

Kendal tahun 2010,2015 dan 

2019 

2. Mengetahui  pola  

persebaran 

permukiman di wilayah 

perbatasan di kota semarang 

dan kabupaten Kendal tahun 

2010,2015 dan 2019 

Analisis deskriptif 1. perubahan luas lahan permukiman di 

Kecamatan Boja, Kaliwungu, Kaliwungu 

Selatan, Mijen, Ngaliyan, Singorojo dan 

Tugu pada tahun 2010 – 2015 sebesar 

211,10 ha dan pada tahun 2015 – 2019 

sebesar 369,57 ha. Perubahan tersebut 

terdiri dari permukiman teratur yang 

mengalami perubahan sebesar 184,16 ha 

dan permukiman tidak teratur mengalami 

perubahan sebesar 354,43 ha. 

2. Dari hasil perhitungan nilai indeks 

tetangga terdekat (T) dapat diketahui 

pola persebaran permukiman di 

Kecamatan Boja, Kaliwungu, Kaliwungu 

Selatan, Mijen, Ngaliyan, Singorojo dan 

Tugu adalah mengelompok dan acak. 

Luas pola persebaran mengelompok 

sebesar 112.940,49 ha. Luas pola 
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persebaran acak sebesar 233.879,72 ha. 

Tommi 

Rudianto 

(2021) 

Analisis 

Perkembangan 

Permukiman Di 

Kecamatan Colomadu 

Tahun 2010-2020 

Dengan Sistem 

Informasi Geografis 

1. Mengetahui persebaran 

perkembangan permukiman 

dikecamatan Colomadu 

tahun 2010-2020 

2. Mengetahui pola persebaran 

perkembangan permukiman 

di Kecamatan Colomadu 

tahun 2010-2020 

3. Mengetahui faktor dominan 

yang mempengaruhi 

perkembangan permukiman 

di Kecamatan Colomadu 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pertumbuhan penduduk pada suatu daerah akan berpengaruh secara 

langsung terhadap kebutuhan lahan untuk pemukiman pada daerah tersebut. 

Pertumbuhan pemukiman akan mengakibatkan lahan pertanian dan perkebunan 

dijadikan tempat bermukim oleh masyarakat pada suatu daerah. Terbatasnya lahan 

yang tersedia untuk pemukiman akan mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan 

yang berlebihan pada suatu wilayah. Setiap wilayah yang mengalami 

overpopulation kemudian penduduknya memutuskan untuk mencari wilayah lain 

yang dapat digunakan untuk membangun hunian, karena pada dasarnya setiap 

penduduk ingin tinggal di lingkungan yang nyaman serta dapat merasakan 

kemudahan hidup dari permukiman yang didiaminya. Keinginan tersebut 

kemudian mendorong penduduk untuk melakukan migrasi ke wilayah lain yang 

diwujudkan dengan bentuk urbanisasi.  

Urbanisasi kemudian menimbulkan persebaran penduduk di setiap wilayah 

yang kemudian terdapat perkembangan baru di wilayah tersebut. Urbanisasi 

bukan salah satu alternatif yang baik apabila pembangunan permukiman tidak 

diimbangi dengan ketersediaan lahan.  

Setiap lahan yang mengalami alih fungsi menjadi permukiman kemudian 

menimbulkan pola-pola yang menggambarkan perkembangan permukiman di 

wilayah tersebut. Pola-pola perkembangan permukiman akan menggambarkan 

alasan penduduk kemudian memilih lahan tersebut untuk dijadikan hunian 

mereka.  



31 

 

  

Pola persebaran permukiman 

Faktor yang mempengaruhi 

a. Fisik 

a.  Letak Strategis 

b. Tersedianya lahan dan harga tanah 

murah 

b. Non Fisik 

a. Pertumbuhan penduduk  

b. Status kependudukan 

c. Faktor Sosial dan faktor Ekonomi 

Ketersediaan lahan 

permukiman 

Pertumbuhan 

penduduk 

Konsep perkembangan 

permukiman 

Perkembangan daerah 

permukiman 

Berkembanganya permukiman yang menimbulkan pola lantas tidak 

terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor 

tersebut antara lain secara fisik non fisik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3 Kerangka Penelitian 
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1.7 Batasan Operasional 

Analisis adalah penguraian sesuatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (KBBI). 

Rumah adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding dan atap baik 

sementara maupun tetap digunakan untuk tempat tinggal atau bukan (sensus 

penduduk,1980). 

Permukiman dapat diartikan sebagai bentukan artidisial maupun natural dengan 

segala kelengkapan yang digunakan oleh manusia, baik ndividu maupun 

kelompok, untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam 

rangka menyelenggarakan kehidupannya (Yunus,1987) 

Pertumbungan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat 

di hitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi 

menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. (Wikipedia) 

Demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran wilayah, dan 

komposisi penduduk, perubahan dan sebab perubahan itu yang biasanya timbul 

karena kelahiran,perpindahan penduduk dan mobilitas social (Philip M Hauser 

dan Dudley Ducan (1959) di dalam Mantra (2003) 

 


