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SARI 

Djayanegara, Arifandi. 2013. Evaluasi Kesesuaian Lahan UntukKawasan  

Industri Besardi Kota Semarang.Skripsi, JurusanGeografi, FakultasIlmuSosial, 

UniversitasNegeriSemarang. PembimbingSkripsi Dr. Juhadi, M.Sidan Drs. Heri 

Tjahjono, M.Si. 

Kata Kunci: Evaluasi, Kesesuaian Lahan, Kawasan Industri Besar 

Semarang merupakan pusat kegiatan perindustrian di Jawa Tengah yang 

mengalami perkembangan pembangunan kawasan industri besar. Hal ini 

mendorong meningkatnya kebutuhan akan lahan, memaksa terjadinya perubahan 

penggunaan lahan, sehingga perlu dilakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk 

mengetahui tingkat kesesuaian kawasan industri besar. Permasalahan dalam 

penelitian ini: (1). Bagaimana persebaran spasial kawasan industri besar di Kota 

Semarang. (2). Bagaimana tingkat kesesuaian kawasan industri besar yang 

tersebar di wilayah Kota Semarang. Adapun penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: (1). Sebaran spasial kawasan industri besar di Kota Semarang, (2). 

Tingkat kesesuaian lahan kawasan industri besar di Kota Semarang. 

 Variabel penelitian: kesesuaian lahan, sebaran spasial kawasan industri, 

evaluasi kesesuaian kawasan industri besar. Populasi penelitian yaitu kawasan 

industri besar dengan sampel satuan medan kawasan industri besar. Teknik 

pengumpulan data: Observasi lapangan, studi dokementasi, dan studi 

literatur.Metode analisis penelitian menggunakan teknik analisis Overlay, dan 

teknik analisis deskriptif. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Kawasan industri di 

Kota Semarang terbagi menjadi 11 kawasan yaitu Candi, Terboyo, Bukit 

Semarang Baru, Tanjung Emas, Setya Budi, Simongan, Wijaya Kusuma, Tambak 

Aji, Nyonya Meneer, Genuk, dan Penggaron. Sebaran spasial kawasan industri 

besar di Kota Semarang berpola acak. Struktur spasialnya sesuai dengan 

fungsional BWK, kecenderungan bersifat terpusat tetap berada di dalam kawasan 

industri. Kesesuaian kawasan industri meliputi sangat sesuai, sesuai, sedang, dan 

tidak sesuai. Kawasan industri dengan tingkat kesesuaian sangat sesuai seluas 

115,849 Ha, kesesuaian sesuai memiliki luas 1099,854 Ha, tingkat kesesuaian 

sedang 568,559 Ha, dan luas lahan yang tidak sesuai seluas 12,284 Ha. 

Kesimpulan dari penelitian bahwa, kawasan industri di Kota Semarang 

telah sesuai Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, tentang rencana tata 

ruang wilayah Kota Semarang tahun 2013 – 2031. Saran yang diajukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: (1). Kawasan industri yang membutuhkan perluasan 

sebaiknya diarahkan kewilayah sekitarnya yang masih dalam satu kerasidenan 

dengan Kota Semarang. (2). Evaluasi kesesuaian lahan ini digunakan untuk 

memberikan saran kepada pemerintah agar dalam menetukan kebijakan 

penggunaan lahan untuk kawasan industri harus memperhatikan aspek fisik 

tingkat kesesuaian lahannya. (3). Perlunya perbaikan kondisi sarana dan prasarana 

pendukung kawasan industri, khususnya pada kondisi jalan yang rusak dan 

saluran drainase. (4). Manajemen dalam pengelolaan lahan sangat diperlukan agar 

dalam penggunaan lahan disesuaikan dengan daya dukung lahannya, agar 

ekosistem lahan tetap terjaga untuk menghindari semakin banyaknya dampak – 

dampak yang terjadi akibat perkembangan kawasan industri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan industri adalah bagian dari usaha jangka panjang 

untuk meningkatkan struktur ekonomi yang tidak seimbang, karena terlalu 

bercorak pertanian kearah struktur ekonomi yang lebih kokoh dan 

seimbang antara pertanian dan industri. Pembangunan industri ini 

ditujukan untuk memperluas lapangan kerja, meratakan kesempatan 

berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang 

pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam dan energi, 

serta sumberdaya manusia.Indonesia yang memiliki keragaman sektor 

usaha industri, dengan persebaran mulai dari Sabang hingga Merauke, 

sehingga industri patut dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi 

nasional. 

Seiring perkembangan jaman, makin banyak industri yang 

berkembang pesat. Industrialisasi di Indonesia berkembang dengan hasil 

yang signifikan sehingga, secara struktural kontribusi sektor industri 

terhadap pertumbuhan ekonomi telah melampaui sektor pertanian (sektor 

primer) yang sebelumnya menjadi sektor dominan, menyebabkan beberapa 

dampak negatif seperti, pertumbuhan permukiman disekitar kawasan 

industri, kemacetan lalu lintas, rusaknya kawasan lindung, dan masih 

banyak lagi. Semakin banyaknya masalah yang terjadi maka diperlukan 
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evaluasi kesesuaian lahan pada kawasan tempat berdirinya 

indusri.Pemilihan lokasi yang tepat bagi pembangunan kawasan industri, 

akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kawasan industri pada 

masa yang akan datang. Pengembang kawasan industri sebelum 

membangun kawasan industrinya harus memilih lokasi yang dapat 

mengakomodasi kebutuhan investor pada umumnya, di samping itu harus 

memastikan bahwa lokasi kawasan industri berada dalam wilayah rencana 

tata ruang wilayah dimana kawasan industri akan dibangun, dan pemilihan 

lokasi yang baik akan dapat menghemat biaya pembangunan kawasan 

industri. 

Meningkatnya persaingan dan kebutuhan penggunaan lahan baik 

untuk kebutuhan industri, permukiman, maupun kebutuhan akan lainnya 

berdampak konflik karena adanya suatu benturan kepentingan. Selain itu 

penggunaan lahan yang tidak didasari dengan kesesuain lahan akan 

mengakibatkan terjadinya bencana alam baik banjir maupun longsor, 

rusaknya resistensi fisik tanah, ketidakselarasan ekologi dan lainnya, yang 

pada akhirnya akan merusak atau memperburuk produktivitas tanah, 

oksigen yang tercemar karena polusi udara, dan kurangnya kawasan 

lindung serta daerah resapan air. Hal itu disebabkan karena kurangnya 

perencanaan secara matang. Maka dari itu perkembangan pusat 

pertumbuhan baru seperti kawasan industri ataupun dengan melakukan 

persebaran pembangunan industri dipinggiran kota tetap harus 

memperhatikan kondisi, potensi, dan faktor-faktor geografis untuk 
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mendukung pertumbuhan industri yang ada, dan memperhatikan dampak 

yang dapat ditimbulkan sehingga dapat diminimalisir agar tidak menjadi 

permasalahan dikemudian hari. 

Disisi lain pembangunan dan perkembangan industri di daerah 

perkotaan menimbulkan permasalahan baru bagi daerah perkotaan 

terutama untuk penggunaan lahan karena dengan adanya pembangunan 

dan pembangunan industri diperkotaan akan mendorong meningkatnya 

kebutuhan akan lahan, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan 

lahan. Hal ini memaksa terjadinya perubahan penggunaan lahan yang 

kemudian menjadi beban tambahan bagi daerah perkotaan. Permasalahan 

penggunaan ruang dan sumberdaya alam yang akan terjadi dimasa 

mendatang terasa semakin meningkat. Beberapa kasus seperti perubahan 

penggunaan lahan dari hutan ke permukiman, dari pertanian ke industri, 

sarana dan prasarana semakin sulit dikendalikan pada kondisi yang ideal 

(Suratman, 2005 dalam Khadiyanto, 2005). Pembangunan pusat 

pertumbuhan baru seperti kawasan industri ataupun dengan melakukan 

penyebaran pembangunan industri dipinggiran kota tetap harus 

memperhatikan kondisi potensi, dan faktor-faktor geografis untuk 

mendukung pertumbuhan industri yang ada dan memperhatikan dampak 

yang dapat ditimbulkan sehingga dapat diminimalisir agar tidak menjadi 

permasalahan di masa mendatang. 

Menurut Tarigan (2005: 55-56), kebijakan yang bersifat 

menetapkan atau mengatur, artinya pemerintah menetapkan penggunaan 
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lahan pada suatu sub wilayah (zona) atau lokasi yang hanya boleh untuk 

kegiatan penggunaan tertentu yang sepesifik. Ketentuan itu bisa selain 

menyebut kegiatannya, serta disertai dengan kriteria dari kegiatan tersebut 

(volume, ukuran, bentuk, dan ketinggian) telah mengatur penggunaan 

lahan ditujukan dalam UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar 

pokok-pokok agraria, dan UU nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan- 

ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, beserta peraturan 

pemerintah, keputusan menteri, dan berbagai peraturan pelaksanannya. 

Adapun kebijakan ini ditetapkan untuk mencapai sasaran, yaitu (1) 

Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup, (2) Menyediakan lahan 

untuk kepentingan umum, (3) Melindungi masyarakat dari kemungkinan 

menderita kerugian yang besar, yaitu untuk kegiatan yang memiliki faktor 

eksternabilitas negatif yang besar, (4) Menciptakan/ menjaga keasrian/ 

keindahan/ kenyamanan suatu lingkuan, (5) Agar terdapat efisiensi dalam 

penyediaan prasarana, (6) Menghindari penggunaan lahan yang pincang 

sehingga tidak efisien, (7) Menghindari penggunaan lahan yang tidak 

memberikan sumbangsih yang optimal.Hal ini dilakukan karena 

pentingnya kawasan lindung mempunyai fungsi utama sebagai penyimpan 

cadangan air, penstabilan debit air, pelindung daerah bawahnya dari 

kerusakan karena gejala alam (longsor dan banjir), penyedia oksigen, 

penjaga spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan dari kepunahan (Tarigan, 

2005: 60). 
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Sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang 

merupakan pusat pemerintahan yang mengatur 34 kota dan kabupaten 

lainnya. Maka wajar bila kota ini memiliki berbagai fasilitas yang lebih 

baik dan lebih lengkap dibanding kota-kota lain di Jawa Tengah. Kota 

Semarang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat 

mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya (daerah hinterland). Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan ketersediannya fasilitas–fasilitas yang sangat 

memadai seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, perusahaan, pendidikan, 

kesehatan, dan berbagai jenis industri. Perdagangan dan industri 

pengolahan berperan amat dominan dalam perekonomian Kota Semarang. 

Kontribusi kedua sektor tersebut terhadap PDRB lebih dari 65 persen. 

Menurut data yang diterbitkan BPS Propinsi Jawa Tengah tahun 2009, 

jumlah industri besar di Kota Semarang mencapai 148 buah dengan nilai 

output sebesar Rp 17 triliun. Sementara itu, Kegiatan perdagangan para 

pengusaha di Kota Semarang banyak yang berorientasi ekspor. Hal ini 

terlihat dari tingginya nilai ekspor, yaitu lebih dari US$ 437 juta. Sektor 

yang terbesar menyumbang devisa adalah perindustrian, yaitu lebih dari 

US $ 396 juta atau lebih dari 90 persen keseluruhan nilai ekspor. Disini 

terlihat bahwa Kota Semarang merupakan kota industri. Hal inilah yang 

membuat Semarang menjadi “Central Business District”, ditunjang dengan 

daerah–daerah di sekitar Kota Semarang yang mempunyai banyak potensi, 

baik sebagai daerah range ataupun threshold sebagai luas pasar minimal 

yang dapat dikuasai produsen dari total pasar. 
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Pada umumnya kawasan industri di Kota Semarang telah banyak 

mengalami permasalahan – permasalahan setelah industri besar berdiri. 

Kawasan industri candi sering terjadi kemacetan yang parah pada jam-jam 

tertentu, daerah industri genuk pun tidak luput dari permasalahan seperti 

banjir yang terjadi pada saat hujan. Tidak hanya itu, banyak jalan-jalan 

yang rusak pada daerah tertentu, hal ini disebabkan banyaknya kendaraan 

besar yang mengangkut bahan baku industri sehingga mengakibatkan 

ketidaksesuaian dengan kekuatan jalan itu sendiri. Padahal jalan yang 

berada pada daerah – daerah tersebut merupakan jalan arteri yang 

merupakan jalur keluar masuknya kendaraan baik dari daerah Semarang 

maupun luar Kota Semarang. Cepatnya perkembangan industri 

menyebabkan tingginya migrasi ke Kota Semarang sehingga kepadatan 

penduduk tidak dapat ditekan, timbulnya pemukiman kumuh yang padat. 

Hal ini bukan tidak mugkin akan menyebabkan hilangnya kawasan terbuka 

hijau sehingga akan menyebabkan tingginya polusi udara, hilangnya 

daerah tegalan atu sejenisnya karena telah berganti dengan kawasan 

industri atau bahkan menjadi kawasan industri baru. 

Pengelolaan lahan dan penggunaan lahan yang ada haruslah 

mengevaluasi sumberdaya lahan sesuai dengan sifat fisik yang dimiliki 

suatu lahan dari ketidaksesuaian penggunaan lahan yang tidak 

memperdulikan potensi lahan, maka untuk kedepannya membutuhkan 

upaya konservasi yang tepat guna perencanaan dalam pemanfaatan lahan 

tanpa merusak atau merubah resistensi tanah.Evaluasi lahan pada 
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hakikatnya merupakan proses pendugaan potensi sumber daya lahan untuk 

berbagai penggunaan. Lahan sangat bervariasi dalam berbagai faktor 

seperti topografi, iklim, geologi, geomorfologi, tanah, air, vegetasi atau 

penggunaan lahan. Lahan yang merupakan objek penelitian, keadaannya 

kompleks dan tidak merupakan suatu unsur fisik ataupun sosial ekonomi 

yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi dari 

lingkungan biofisisnya (Mangunsukardjo, 1985 dalam Khadiyanto, 2005). 

Oleh karena itu tindakan klasifikasi kesesuaian lahan penting artinya untuk 

perencanaan penggunaan lahan yang optimal.Berdasarkan uraian diatas, 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang kondisi fisik dalam pengembangan 

industri besar dari sudut pandang geografi. Sehingga peneliti mengambil 

judul “EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK KAWASAN 

INDUSTRI BESAR DI KOTA SEMARANG”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

(1) Bagaimana persebaran spasial kawasan industri besar di Kota Semarang ? 

(2) Bagaimana tingkat kesesuaian kawasan industri besar yang tersebar 

diwilayah Kota Semarang ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuanyang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

(1) Mengetahui sebaran spasial kawasan industri besar di Kota Semarang. 

(2) Mengevaluasi kesesuaian lahan kawasan industri besar di Kota Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di dapat dalam penelitian ini: 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam mengevaluasi lokasi kawasan berdirinya 

industri. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Dapat dijadikan sebagai masukan informasi dalam mengambil 

keputusan atau kebijakan daerah setempat untuk perencanaan 

pembangunan kota khususnya bidang yang terkait dengan perencanaan 

pembangunan. 

1.5. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan gambaran 

dari penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah atau batasan yang 

terdapat dalam penelitian: 
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1.5.1 Industri Besar 

Industri besar adalah industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja 

100 orang atau lebih (BPS, 2009: 169). Kajian evaluasi industri meliputi 

industri besar yang berada di Kota Semarang yang tersebar di Kecamatan 

Genuk, Tugu, dan Ngaliyan. 

 

1.5.2 Kawasan Industri 

Dalam peraturan kementerian Nomor 35 tahun 2010, Kawasan 

industri (industrial estate) adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan 

industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang 

dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah 

memiliki izin usaha kawasan industri. Beberapa kawasan industri yang ada 

di Kota Semarang terdapat di Kecamatan Tugu dengan kawasan industri 

Wijayakusuma, Kecamatan Ngaliyan terdapat Kawasan Tambak Aji dan 

Kawasan Industri Candi, Kecamatan Mijen terdapat Kawasan Industri 

Bukit Semarang Baru, Kecamatan Semarang Utara terdapat Kawasan 

Industri Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Barat terdapat Kawasan 

Industri Simongan, Kecamatan Genuk terdapat Kawasan Industri Terboyo, 

Kecamatan Banyumanik terdapat Kawasan Industri Setya Budi, serta 

Kecamatan Peduungan terdapat Kawasan Industri Penggaron. 
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1.5.3 Evaluasi Lahan 

Evaluasi lahan menurut Zuidam dan Concelado (1979) adalah 

proses pelaksanaan penilaian lahan untuk keperluan tertentu meliputi 

interpretasi hasil survei dan studi mengenal bentuk lahan, tanah, 

penggunaan lahan, vegetasi, iklim dan aspek lain ntuk mengidentifikasi 

dan membandingkan penggunaan lahan untuk tujuan evaluasi (Sugiyanto, 

2002: 22). Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan 

informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk 

menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah 

dilakukan (Arikunto, 2004 : 1).Dalam penelitian ini kajian dalam 

mengevaluasi lahan meliputi kemiringan lereng, kerawanan bencana, 

penggunaan lahan, jaringan jalan dan jenis tanah dengan menggunakan 

pendekatan unit medan. Peneliti menggunakan unit medan untuk 

mengevaluasi lahan atas dasar melakukan penerapan rekayasa untuk non 

pertanian atau untuk lahan terbangun, sedangkan pada unit lahan di 

terapkan pada batasan untuk pertanian (Tjahjono, 2008: 47).  

 

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian awal (prawacana), bagian pokok, dan bagian akhir. 
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1.6.1 Bagian Awal 

Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahaan kelulusan, 

pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, dan daftar lampiran. 

 

1.6.2 Bagian Pokok 

Pertama, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan  peneliltian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

Kedua, Kajian Pustaka yang terdiri dari lahan, perencanaan 

penggunaan lahan, fungsi lahan, evaluasi lahan, dasar evaluasi lahan, 

tujuan evaluasi, metode kesesuaian lahan, struktur dan klsifikasi 

kesesuaian lahan, prinsip evaluasi lahan, metodelogi evaluasi lahan FAO, 

pengertian industri, syarat berdirinya industri, aspek industri, klasifikasi 

industri, penggolongan industri, prinsip hubungan industri, kawasan 

industri, tujuan pembangunan kawasan industri, kesesuaian lahan untuk 

industri, dan penelitian terdahulu. 

Ketiga, Metode Penelitian yang terdiri dari wilayah penelitian, alat 

dan bahan, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, tahapan penelitian, metode analisis data, dan 

kerangka pengolahan data. 

Ke-empat, Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari hasil 

penelitian, hasil pengamatan, dan tingkat kesesuaian kawasan industri. 
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Kelima, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang 

diungkapkan oleh penulis dari hasil pemikiran dalam pembuatan karya 

ilmiah ini. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir berisikan daftar pustaka yang digunakan sebagai dasar 

dalam skripsi dan hasil akhir peta yang telah dibuat, serta dilengkapi dengan 

lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.      Lahan 

Lahan  adalah  bagian dari landscape yang mencakup lingkungan 

fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan vegetasi alami 

(natural vegetation) yang semuanya mempengaruhi potensi 

penggunaannya (FAO: 1976, dalam Rayes: 2007). Pengertian kesesuaian 

lahan (land suitability) berbeda dengan kemampuan lahan (Land 

capability). Kesesuaian lahan adalah kesesuaian sebidang lahan untuk 

tujuan penggunaan atau komoditi spesifik. Adapun kemampuan lahan 

lebih menekankan pada kapasitas berbagai penggunaan lahan secara 

umum yang dapat diusahakan di suatu wilayah. Semakin banyak jenis 

tanaman yang dapat dikembangkan berarti kemampuan lahan tersebut 

semakain tinggi (PUSLITTANAK, 1993). 

 

2.1.1. Perencanaan Penggunaan Lahan 

Urutan kegiatan perencanaan penggunaan lahan adalah sebagai 

berikut: 

(1) Diketahuinya akan perubahan. 

(2) Identitas tujuan. 

(3) Memformulasikan usulan, termasuk pilihan penggunaan lahan dan 

pengenalan mengenai persyaratannya. 



14 

 

 

 

(4) Pengenalan dan definisi berbagai tipe lahan. 

(5) Melakukan perbandingan dan evaluasi dari setiap tipe lahan dari 

peruntukan berbagai penggunaan. 

(6) Melakukan pemilihan yang paling cocok bagi setiap tipe lahan. 

(7) Desain proyek dapat berupa suatu Feasibility study. 

(8) Keputusan untuk implementasi. 

(9) Implementasi. 

(10) Pemantauan pekerjaan. 

 

2.1.2 Fungsi Lahan 

Sumber daya lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang terdiri 

atas iklim, topografi, tanah, hidrologi, dan vegetasi dimana pada bata-batas 

tertentu mempengaruhi kemampuan lahan. Menurut FAO 1995 

(Khadiyanto, 2005), lahan memiliki banyak fungsi meliputi: 

2.1.2.1 Fungsi Produksi 

Sebagai basis dari berbagai sistem penunjang kehidupan, melalui 

produksi biomassa yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, bahan 

bakar kayu dan bahan-bahan biotik lainnya bagi manusia, baik secara 

langsung maupun melalui binatang ternak termasuk budidaya kolam dan 

tambak ikan. 
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2.1.2.2 Fungsi Lingkungan Biotik 

Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan (terrestial) yang 

menyediakan habitat biologi dan plasma nuftah bagi tumbuhan, hewan dan 

jasad mikro diatas maupun dibawah permukaan tanah. 

2.1.2.3 Fungsi Pengatur Iklim 

Lahan dan penggunaannya merupakan sumber (source) dan rosot 

(sink) gas rumah kaca dan menentukan neraca energi global berupa 

pantulan, serapan dan transformasi dari energi radiasi matahari dan daur 

hidrologi global. 

2.1.2.4 Fungsi Hidrologi 

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumber daya air tanah dan air 

permukaan serta mempengaruhi kualitasnya. 

2.1.2.5 Fungsi Penyimpanan 

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah dan 

mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia. 

2.1.2.6 Fungsi Pengendali Sampah dan Populasi 

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga, dan 

pengubah senyawa-senyawa berbahaya. 

2.1.2.7 Fungsi Ruang Kehidupan 

Lahan menyediakan saranan fisik untuk tempat tinggal manusia, 

industri dan aktivitas sosial seperti olaj raga dan rekreasi. 
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2.1.2.8 Fungsi Peninggalan dan Penyimpanan 

Lahan merupakan media untuk menyimpan dan melindungi benda-

benda bersejarah dan sebagai suatu sumber informasi tentang kondisi 

iklam dan penggunaan lahan dimasa lalu. 

2.1.2.9 Fungsi Penghubung Spasial 

Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, masukan 

produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang antara daerah 

terpencil dari suatu ekosistem alami. 

 

2.2. Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu biasanya dievaluasi 

berdasarkan karakteristik atau kualitas lahan. Karakteristik lahan 

merupakan kelengkapan lahan itu sendiri, yang dapat dihitung atau 

diperkirakan seperti curah hujan, jenis tanah, dan ketersediaan air. 

Sedangkan kualitas lahan merupakan sifat tanah yang lebih kompleks 

seperti kesesuaian kelembapan tanah, kelembaban terhadap erosi dan 

ketahanan banjir (FAO, 1976).Struktur dari klasifikasi kesesuaian lahan 

terdiri dari 4 kategori yang merupakan tingkatan generalisasi yang bersifat 

menurun, berikut ini adalah 4 kategori klasifikasinya: 

 

2.2.1 Ordo Kesesuaian Lahan (Order) 

Ordo menunjukkan jenis atau macam kesesuaian atau keadaan 

kesesuaian secara umum. Kesesuaian lahan pada orde inimenunjukkan 
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apakah lahan sesuai atau tidak untuk pengunaan tertentu dan dibedakan 

atas orde sesuai (S= Suitable) serta orde tidak sesuai (N= Not Suitable). 

 

2.2.2 Kelas Kesesuaian Lahan (Class) 

Kelas menunjukkan kesesuain lahan dalam orde dan menggambar 

tingkat–tingkat kesesuaian dari orde. Menurut FAO (1976), penentuan 

jumlah kelas ini berdasarkan pada keperluan minimum untuk mencapai 

tujuan interpretasi dan umumnya terdiri dari 5 kelas, berikut ini 

pembagiannya: 

(1) Kelas S1: sangat sesuai (highly suitable) 

(2) Kelas S2:cukup sesuai (moderatly suitable) 

(3) Kelas S3: sesuai marginal (marginally suitable) 

(4) Kelas N1: tidak sesuai pada saat ini (currently not suitable) 

(5) Kelas N2: tidak sesuai permanen (permanently not suitable) 

 

2.2.3 Sub Kelas Kesesuaian Lahan (Sub Class) 

Sub kelas menunjukkan sub pembatas atau macam perbaikan yang 

diperlukan didalam kelas. Sebagai contoh kelas S2 mempunyai faktor 

pembatas keadaan kemiringan lereng (t) akan menurunkan sub kelas (S2t). 

 

2.2.4 Satuan Kesesuaian Lahan (Unit) 

Unit kelas yang menunjukkan perbedaan-perbedaan kecil yang 

diperlukan dalam pengelolaan didalam sub kelas serta merupakan 
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pembagian lebih lanjut dari sub kelas, dan berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya dalam sifat sifat-sifat atau aspek tambahan dari pengelolaan 

yang diperlukan dan dan merupakan pemmbedaan detil dari pembatas-

pembatasnya dengan diketahui pembatas secara detil akan memudahkan 

penafsiran penelitian. 

2.3. Evaluasi Lahan 

Evaluasi lahan merupakan proses penilaian penampilan atau 

keragaan (performance) lahan untuk penggunaan tertentu, melalui 

pelaksanaan dan interpretasi survei dan studi bentuklahan, tanah, vegetasi, 

iklim, dan aspek lahan lainnya, agar dapat diidentifikasi dan dibuat 

pembanding berbagai penggunaan lahan yang mungkin dikembangkan 

(FAO, 1976). 

Pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana 

untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen 

dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh 

kesimpulan (Yunanda: 2009). 

Menurut Djali dan Pudji (2008: 1), evaluasi dapat diartikan sebagai 

proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah 

ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas 

objek yang dievaluasi.Evaluasi lahan merupakan suatu proses pendugaan 

potensi sumber daya lahan untuk berbagai penggunaan (Rayes, 2007: 

141). 
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Evaluasi lahan menurut Zuidan dan Concelado (1979) adalah 

proses pelaksanaan penilaian lahan untuk keperluan tertentu meliputi 

interpretasi hasil survei dan studi mengenal bentuk lahan, tanah, 

penggunaan lahan, vegetasi, iklim dan aspek lain ntuk mengidentifikasi 

dan membandingkan penggunaan lahan untuk tujuan evaluasi (Sugiyanto, 

2002: 22).Evaluasi kesesuaian lahan adalah suatu proses mengetahui 

potensi lahan untuk penggunaan tertentu termasuk didalamnya penggunan 

lahan untuk tanaman, penggunaan lahan untuk perkebunan, penggunaan 

lahan untuk kawasan berdirinya industri dan penggunaan lahan untuk 

lainnya (Dent, 1987). 

2.3.1 Dasar Evaluasi Lahan 

Untuk menetukan metoda dan penghampiran yang diperlukan, 

harus ditentukan terlebih dahulu dasar-dasar yang digunakan, yang 

mencakup ketentuan-ketentuan berikut: 

(1) Kesesuaian lahan harus didasarkan atas penggunaan lahan untuk 

tujuan tertentu, karena penggunaan yang berbeda memerlukan syarat 

yang berbeda. 

(2) Diperlukan perbandingan antara biaya dan keuntungan dalam 

pengunaan lahan yang direncanakan. 

(3) Diperlukan penghampiran multi disiplin. Proses evaluasi lahan 

memerlukan sumbangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu tanah, 

teknolgi penggunaan lahan, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan lain-lain. 
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(4) Harus relevan terhadap sifat-sifat fisik, ekonomi dan sosial daerah 

yang dimaksud. 

(5) Berdasarkan penggunaan untuk waktu yang tidak terbatas (sustain 

basis), jangan sampai dikemudian hari menyebabkan kemunduran 

lingkungan dan kerusakan lahan, meskipun dalam jangka pendek 

sangat menguntungkan. 

(6) Evaluasi meliputi lebih dari satu macam penggunaan lahan atau perlu 

perbandingan (Hardjowigeno dan Widiatmaka: 2007). 

 

2.3.2 Tujuan Evaluasi 

Menurut FAO (1976) tujuan evaluasi adalah menentukan nilai 

lahan untuk keperluan tertentu, langkah dalam evaluasi lahan setelah 

menetapkan tujuan adalah menetapkan faktor penciri. Faktor tersebut 

merupakan sifat lahan yang mempunyai hubungan erat dengan tujuan 

evaluasi. 

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan, demikian 

juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002: 13), ada dua tujuan 

evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan 

kepada progaram secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih 

difokuskan pada masing-masing komponen. Tujuan evaluasi adalah 

(Crawford, 2000 dalam Inkantriani, 2008): 

(1) Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah 

tercapai dalam kegiatan. 
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(2) Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil. 

(3) Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. 

(4) Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. 

 

2.3.3 Prinsip Evaluasi Lahan 

Prinsip dasar yang digunakan dalam proses evaluasi lahan adalah 

(FAO, 1976): 

(1) Kesesuaian lahan dinilai berdasarkan jenis penggunaan lahan yang 

spesifik. Penggunaan lahan yang berbeda memerlukan syarat yang 

berbeda pula. 

(2) Evaluasi lahan memerlukan perbandingan antara keuntungan yang 

diperoleh dengan masukan yang diperlukan. 

(3) Memerlukan pendekatan multi disiplin dari para ahli ilmu alam, 

teknologi penggunaan lahan, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. 

Evaluasi hampir senantiasa memasukkan pertimbangan-pertimbangan 

ekonomi. 

(4) Evaluasi dilakukan sesuai dengan kondisi-kondisi fisik lahan, sosial 

ekonomi daerah yang dikaji serta kondisi nasional. 

(5) Kesesuian didasarkan atas penggunaan yang lestari. Aspek kerusakan 

atau degradasi lingkungan diperhitungkan pada saat menilai 

kesesuaiannya agar sampai menyebabkan kerusakan liangkungan 

dikemudian hari, meskipun dalam jangka pendek usaha tersebut 

sangat menguntungkan. 
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(6) Evaluasi melibatkan perbandngan lebih dari satu jenis penggunaan 

lahan. Jika hanya satu jenis yang dipertimbangkan, maka akan 

mnimbulkan kerugian karena beberapa jenis penggunaan lain yang 

lebih menguntungkan tidak teramati. 

 

2.3.4 Metode Evaluasi Lahan 

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan 

bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan atau membuat kebijakan 

tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang 

sistematis. Dalam mengevaluasi lahan terdapat 3 metode , berikut ini 

adalah metode evaluasi lahan:  

2.3.4.1 Metode Pemerian (Description) 

Metode pemerian merupakan salah suatu cara membeberkan atau 

melukiskan dalam kalimat mengenai suatu hal berdasarkan karakteristik 

lahan tersebut. 

2.3.4.2 Metode Pengharkatan (Scoring) 

Metode pengharkatan merupakan suatu cara dalam satu cara 

melakukan penilaian dengan menilai potensi lahan dengan memberikan 

harkat pada setiap parameter lahan, sehingga dapat diperoleh kelas 

kesesuain lahan berdasarkan perhitungan harkat dari setiap parameter 

lahan. 
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2.3.4.3 Metode Perbandingan atau Pencocokan (Matching) 

Metode perbandingan merupakan suatu metode dengan jalan 

mengevaluasi kesesuaian lahan dengan jalan mencocokkan serta 

memperundingkan antara karakteristik lahan. Sehingga diperoleh potensi 

setiap suatu lahan tertentu, metode ini biasa dilakukan dengan teknik 

Tabulabis. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses 

matching meliputi: 

(1) Kualitas lahan pada setiap satuan pemetaan lahan. 

(2) Kualitas lahan untuk setiap penggunaan lahan. 

(3) Rating penggunaan lahan. 

Macam matching adalah sebagai berikut: 

(1) Weight factor matching, adalah teknik matching untuk mendapatkan faktor 

pembatas dan kelas kesesuaian lahan. 

(2) Arithmatic matching, adalah teknik matching dengan mempertimbangkan 

faktor yang dominan sebagai penentu kelas kesesuaian lahan. 

(3) Subjective matching, adalah teknik matching dengan mempertimbangkan 

subyektivitas dalam menentukan kelas kesesuaian lahan (Hauzing, 1986 

dalam Khadiyanto, 2005). 

 

2.3.5 Metodelogi Evaluasi Lahan FAO 

 Evaluasi lahan merupakan proses penilaian potensi suatu lahan 

untuk penggunaan-penggunaan spesifik yang dilakukan dengan cara-cara 

tertentu, yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan dalam 
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pengambilan keputusan penggunaan lahan. Evaluasi lahan didasarkan pada 

analisis hubungan antara lahan dan penggunaan lahan, mengestimasi input, 

yang dibutuhkan, serta output yang diinginkan. Evaluasi lahan mencakup 2 

aspek pokok, yaitu: 

(1) Sumber daya fisik: tanah, topografi, iklim. 

(2) Sumber daya sosial ekonomi (sosek): ukuran lahan petani, tingkat 

pengelolaan ketersediaan tenaga kerja, letak pasar dan aktivitas manusia 

lainnya (Rayes, 2007: 150). 

 

2.4 Pengertian Industri 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri adalah kegiatan 

memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan 

peralatan. Industri juga dapat diartikan sebagai segala aktivitas manusia 

dibidang ekonomi yang produktif dalam proses pengolahan atau 

pembuatan bahan dasar menjadi barang yang lebih bernilai daripada bahan 

dasarnya untuk dijual. 

Industri dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian disefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah 

bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi 

barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 

Industri adalah bagian dari proses produksi di mana bagian ini 

tidak mengambil bahan-bahan langsung dari alam yang kemudian 
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mengolahnya hingga menjadi barang yang bernilai bagi masyarakat 

(Bintarto,1989: 87). Industri yaitu kegiatan ekonomi dengan memperoses 

atau mengolah bahan-bahan atau barang-barang dengan menggunakan 

sarana peralatan seperti mesin, untuk menghasilkan barang (jadi) dan jasa 

(Sujana, 2007 dalam Inkantriani, 2008). 

(1) Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam 

atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut, 

misalnya kapas untuk industri tekstil, batu kapur untuk industri semen, biji 

besi untuk industri besi dan baja. 

(2) Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah 

yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri, misalnya 

lembaran besi atau baja untuk industri pipa, kawat, konstruksi jembatan, 

seng, tiang telpon, benang adalah kapas yang telah dipintal untuk industri 

garmen (tekstil), minyak kelapa, bahan baku industri margarine. 

(3) Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah 

mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses 

lebih lanjut menjadi barang jadi, misalnya kain dibuat untuk industri 

pakaian, kayu olahan untuk industri mebel dan kertas untuk barang-barang 

cetakan. 

(4) Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk 

konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi, misalnya industri 

pakaian, mebel, semen, dan bahan bakar. 
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(5) Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan 

dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau 

bagian-bagiannya. 

(6) Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan 

perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri 

lainnya. 

 Istilah industri sering diidentikkan dengan semua kegiatan 

ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi 

barang setengah jadi atau barang jadi yang disebut sebagai kegiatan 

manufaktur (manufacturing). Dari pengertian diatas dan perkembangan 

industri saat ini terlihat bahwa industri hanya menekankan pada kegiatan 

pengolahan saja, padahal kegiatan industri tidak hanya kegiatan mengolah, 

namun kegiatan yang terkait langsung dengan produktivitas dan komersial. 

Dengan kata lain, industri tidak terlepas dari aspek untung-rugi yang 

tentunya terkait pula dengan pengelolaan yang berbasis pada efisiensi dan 

efektivitas. 

  

2.4.1 Syarat Berdirinya Industri 

 Syarat berdirinya industri adalah untuk dapat melaksanakan 

industrialisasi, secara umum dicontohkan berupa syarat yang berlaku 

untuk setiap jenis industri, yaitu: 
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(1) Tersedianya bahan mentah dan sumber tenaga alam maupun manusia 

(2) Tersedianya tenaga kerja yang terdidik dan tenaga ahli untuk dapat 

mengolah sumber-sumber alam 

(3) Tersedianya modal dan transportasi yang baik 

(4) Memiliki daerah pemasaran yang baik 

(5) Adanya manajemen yang baik untuk melancarkan dan mengatur 

segala pengolahan industri 

(6) Kestabilan pemerintah (Rahardjo, 1984 dalam Inkantriani, 2008). 

 

2.4.2 Aspek Industri 

Aspek lokasi industri menurut Jayadinata (1992) dikelompokkan 

kedalam industri berhaluan bahan, berhaluan pasar (market oriented) dan 

berhaluan pekerja. 

2.4.2.1 Industri Berhaluan Bahan Berlokasi Di Tempat Bahan Mentah 

(1) Pengolahan barang yang cepat rusak atau busuk. Seperti daging, ikan, 

bunga dan sejenisnya. 

(2) Pengolahan dalam jumlah besar atau barang bagal atau curahan (bulky 

goods) karena angkutan mahal. Seperti kulit kina, kayu, beras, 

batubara, dan sejenisnya. Jika dalam industri tertentu, perbandingan 

kehilangan berat mencapai 90% dalam keadaan semua faktor yang 

sama, pabrik cenderung berlokasi ditempat bahan mentah. 

(3) Pengolahan pelikan, kecuali aluminium yang memerlukan listrik yang 

banyak dan murah. 
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2.4.2.2 Industri Berhaluan Pasar (Market Oriented) Berlokasi Di Tempat 

Pemasaran. 

(1) Jika dalam pembuatan industri tertentu, perbandingan kehilangan berat 

adalah nol persen, karena biaya angkutan untuk barang industri lebih 

mahal daripada untuk barang mentah, dalam keadaan dalam semua 

faktor yang sama, pabrik itu lebih cenderung berlokasi di daerah 

pemasaran. Seperti roko, roti dan sejenisnya. 

(2) Pembotolan air minum, karena air bersih mudah didapat. 

(3) Barang memerlukan ongkos tinggi, karena ukuran yang besar. 

(4) Industri pakaian karena mode yang cepat berubah. 

2.4.2.3 Industri Berhaluan Pekerja 

Berlokasi di tempat tenaga kerja, ialah dalam pengerjaan barang 

industri yang memerlukan keahlian khusus (dalam hal ini umumnya 

tenaga buruh yang tertarik oleh industri). 

 

2.4.3 Klasifikasi Industri 

Industri secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

 

2.4.3.1 Industri Dasar atau Hulu 

 Industri hulu memiliki sifat sebagai berikut: padat modal, berskala 

besar, menggunakan teknologi maju dan teruji. Lokasinya selalu dipilih 

dekat dengan bahan baku yang mempunyai sumber energi sendiri dan 

pada umumnya lokasi ini belum tersentuh pembangunan. Oleh karena ini 
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industri hulu membutuhkan perencanaan yang matang beserta tahapan 

pembangunannya, mulai dari perencanaan sampai operasional. Di sudut 

lain dibutuhkan pengaturan tata-ruang, rencana pemukiman, 

pengembangan kehidupan perekonomian, pencegahan kerusakan 

lingkungan dan lain-lain.  Pembangunan industri ini dapat 

mengeakibatkan perubahan lingkungan, baik dari aspek sosial – ekonomi 

dan budaya maupun pencemaran. Terjadi perubahan tatanan sosial, pola 

konsumsi, tingkah laku, sumber air, kemunduran kualitas udara, 

penyusutan sumber daya alam dan sebagainya. 

2.4.3.2 Industri Hilir 

 Industri ini merupakan perpanjangan proses industri hulu. Pada 

umumnya industri ini mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi, 

lokasinya selalu diusahakan dekat pasar, menggunakan teknologi madya 

dan teruji, padat karya. 

2.4.3.3 Industri Kecil 

 Industri kecil banyak berkembang di perdesaan dan perkotaan, 

memiliki peralatan sederhana. Walaupun hakikat produksinya sama 

dengan industri hilir, tetapi sistem pengolahannya lebih sederhana. 

Sistem tata letak pabrik maupun pengolahan limbah belum mendapat 

perhatian. Sifat industri ini padat karya. 

 Sesuai dengan program pemeritah, untuk lebih memudahkan 

pembinaannya, industri dasar dibagi lagi menjadi industri kimia dasar 

dan industri mesin dan logam dasar, sedangkan industri hilir sering juga 



30 

 

 

 

disebut dengan aneka industri.Selain pengelompokan di atas, industri 

juga diklasifikasikan secara konvensional sebagai: 

(1) Industri primeryaitu industri yang mengubah bahan mentah menjadi bahan 

setengah jadi. 

(2) Industri sekunder yaitu industri yang mengubah barang setengah jadi 

menjadi barang jadi 

(3) Industri tersier yaitu industri yang sebagaian besar meliputi industri jasa 

dan perdagangan atau industri yang mengolah  bahan industri sekunder. 

Klasifikasi industri berdasarkan SK Menteri Perindustrian 

No.19/M/I/1986: 

(1) Industri kimia dasar : misalnya industri semen, obat-obatan, kertas, 

pupuk, dsb. 

(2) Industri mesin dan logam dasar : misalnya industri pesawat terbang, 

kendaraan bermotor, tekstil, dll. 

(3) Industri kecil : industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, 

minyak goreng curah, dll. 

(4) Aneka industri : industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan 

lain-lain. 

Jenis-Jenis / Macam Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja 

(1) Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga 

kerja berjumlah antara 1-4 orang. 

(2) Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerja 

berjumlah antara 5-19 orang. 
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(3) Industri sedang atau industri menengah adalah industri yang jumlah 

karyawan atau tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang. 

(4) Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerja 

berjumlah antara 100 orang atau lebih. 

 

2.4.4 Penggolongan Industri 

Berdasarkan penggolongannya, industri di kelompokkan menjadi 

dua yaitu: 

(1) Industri rakyat atau industri kecil memiliki ciri-ciri seperti, 

produksinya menggunakan tenaga kerja, menggunakan alat dan teknik 

sederhana, tempat produksinya dilakukan dirumah. Contohnya 

kerajinan batik, batu bata, genteng, dan lainnya. 

(2) Industri besar dengan ciri-ciri seperti, modal yang digunakan besar, 

dapat bisa berasal dari pemerintah, swasta nasional, patungan atau 

modal asing, menggunakan mesin-mesin modern dalam produksinya 

menggunakan tenaga kerja yang terdidik. Contohnya pengolahan kayu, 

otomotif, dan sebagainya (Widiyanti, 1989 dalam Inkantriani, 2008). 

 

2.4.5 Prinsip Hubungan Industri 

Beberapa prinsip hubungan industri meliputi: 

(1) Kepentingan bersama: pengusaha, pekerja, masyarakat dan 

pemerintah. 

(2) Kemitraan dan saling ketergantungan antara pekerja dan pengusaha. 
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(3) Hubungan fungsional dan pembagian tugas. 

(4) Kekeluargaan 

(5) Peningkatan produktifitas 

(6) Peningkatan kesejahteraan bersama (Simanjuntak, 2009: 9). 

 

2.5 Kawasan Industri 

Dewasa ini telah berkembang kawasan-kawasan industri sesuai 

dengan karakteristiknya masing-masing. Untuk menyamakan persepsi 

maka berikut ini adalah beberapa pengertian yang berkaitan dengan 

kawasan industri berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 

Tahun 2010: 

(1) Kawasan Industri (industrial estate) yaitu, kawasan tempat 

pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh 

perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha 

kawasan industri. 

(2) Kawasan Peruntukan Industri adalah bentang lahan yang 

diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan. 

(3) Perusahaan industri yaitu, badan usaha yang melakukan kegiatan 

dibidang usaha industri diwilayah indonesia. 
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(4) Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan yang 

mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. 

(5) Tata tertib kawasan industri (estate regulation) yaitu, peraturan 

yang ditetapkan oleh perusahaan kawasan industri, yang mengatur 

hak dan kewajiban perusahaan kawasan industri, perusahaan 

pengelola kawasan industri, dan perusahaan industri dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan kawasan industri. 

 

2.5.1 Tim Nasional Kawasan Industri (Timnas-KI) 

Tim yang dibentuk oleh menteri perindustrian dengan tugas membantu 

dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kawasan 

industri. 

 

2.5.2 Kawasan Industri Berikat 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 1986 bab 

1, pasal 1, ayat 1 yang mengatur tentang kawasan industri berikat 

menyatakan bahwa Kawasan Berikat (Bonded Zone) adalah suatu kawasan 

industri dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean indonesia yang di 

dalamnya diberlakukan ketentuan khusus dibidang pabean, yaitu terhadap 

barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah 

pabean indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, 

cukai, atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan 

untuk tujuan impor, ekspor, atau re-ekspor. Kawasan tersebut memiliki 
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tiga fungsi yaitu sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, dan 

pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Sedangkan 

dalam  Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 32/2009 disebutkan, 

Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun 

barang impor atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah 

pabean untuk diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk 

diekspor. 

 

2.5.3 Tujuan Pembangunan Kawasan Industri 

Adapun tujuan pemerintah membangun kawasan industri yang 

tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2010 

dengan harapan dapat memberikan dampak sebagai berikut: 

Memberikan kemudahan bagi dunai usaha untuk memperoleh 

kaveling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai infrastruktur 

yang memadai. 

(1) Memberikan kepastian hukum lokasi tempat usaha, 

sehinggaterhindar dari segala bentuk ganggauan dan diperolehnya 

rasa aman bagi dunia usaha. 

(2) Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengendalikan 

masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan 

industri. 
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2.6. Kesesuaian Lahan Kawasan Industri 

Faktor pembatas utama dalam menentukan lahan yang sesuai bagi 

pengembangan industri adalah faktor fisik meliputipenggunaan lahan, 

kemiringan lereng, gerakan tanah, jenis tanah, kerawanan banjir, jaringan 

jalan, dan geologi amblesan. Faktor pembatas lainnya bukan berasal dari 

faktor fisik lahannya, akan tetapi faktor aksesibilitas kepada bahan baku 

dan pasar, kelayakan ekonomis, dan sebagainya. Dalam kajian ini hanya 

diidentifikasikan kesesuaiannya berdasarkan sifat-sifat fisiknya saja. 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya, peneliti 

mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, karena terdapat persamaan 

dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat 

pada tabel 2.1 berikut: 
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

 

  

No Peneliti Judul Tujuan Variabel Metode Hasil 

1. Anas 

Sarasadi 

(2011) 

Evaluasi 

Sebaran 

Spasial 

Lokasi 

Stasiun 

Pelayanan 

Bahan Bakar 

Umum 

Pertamina Di 

Kota 

Semarang 

Berbasis SIG 

1. Melakukan 

pemetaan pola 

sebaran spasial 

lokasi SPBU 

diwilayah 

Kota 

Semarang. 

2. Mengevaluasi 

tentang kelas 

kesesuaian 

lokasi SPBU 

dalam 

hubungan 

dengan 

sebaran spasial 

populasi 

penduduk dan 

tingkat 

kepadatan lalu 

lintas 

kendaraan 

bermotor di 

wilayah Kota 

Semarang. 

1. Jumlah 

SPBU 

2. Jarak 

terdekat 

antar SPBU 

3. Lokasi 

absolute 

(kordinat X 

dan Y) 

SPBU 

4. Lokasi 

administratif 

(berdasarkan 

administrasi) 

5. Tingkat 

kepadata lalu 

lintas 

6. Tingkat 

kepadatan 

penduduk 

perkecamata

n 

7. Jumlah dan 

jenis 

kendaraan 

bermotor 

Teknik 

analisis 

SIG dan 

teknik 

analisis 

deskripti

f 

kualitatif 

Sebaran 

SPBU 

mengelomp

ok pada 

pusat 

kegiatan, 

tidak 

berhubunga

n dengan 

kepadatan 

penduduk 

dan 

kepadatan 

populasi 

kendaraan. 

47 SPBU 

masuk 

dalam 

kriteria 

sesuai, 6 

sangat 

sesuai, dan 

7 SPBU 

kurang 

sesuai. 

Dengan 

jumlah total 

60 SPBU. 
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Lanjutan tabel 2.1 

 

 

 

  

No Peneliti Judul Tujuan Variabel Metode Hasil 

2. Dian Pur 

wanto 

(2008) 

Pemetaan 

Kesesuaian 

Lahan Untuk 

TPA Sampah 

Dengan 

Cekungan 

Air Tanah 

Kabupaten 

Wonosobo 

Menghasilkan 

peta kesesuaian 

lahan untuk 

TPA sampah 

pada daerah 

cekunan air 

tanah 

Daerah 

cekungan air 

tanah 

Kabupaten 

Wonosobo dan 

kesesuaian 

lahan untuk 

TPA sampah 

Analisis 

peta 

Sesuai 

sedang 

berada pada 

daerah 

Wonosobo 

Selatan, 

sesuai 

rendah pada 

daerah 

Sukoharjo, 

Sepuran, 

dan Kepil, 

sedangkan 

Wonosobo 

Utara 

masuk 

dalam 

daerah yang 

tidak sesuai. 

3. Akhirul 

Munajat 

(2010) 

Pemanfaatan 

SIG Untuk 

Evaluasi 

Kesesuaian 

Lahan 

Permukiman 

Di 

Kecamatan 

Bandungan 

Kabupaten 

Semarang 

1. Memberikan 

informasi 

tentang 

evaluasi 

kesesuaian 

lahan. 

2. Menganalisis 

kelas 

kesesuaian 

lahan 

1. Kembang 

kerut dan 

Daya dukung 

tanah 

2. Kerawanan 

bencana 

longsor 

3. Derainase 

permukaan 

tanah 

4. Kedalaman 

air tanah 

5. Pemusatan 

mata air 

6. Kemudahan 

mendapatkan 

air tanah 

Metode 

tumpang 

susun 

(overlay) 

dan 

penghark

atan 

(scoring) 

23% 

wilayah 

permukima

n 

menempati 

wilayah 

yang sesuai 

untuk 

permukima

n dan 77% 

sesuai 

marginal 

cukup. 
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Lanjutan tabel 2.1 

No Peneliti Judul Tujuan Variabel Metode Hasil 

4. Sri Titi Lestari 

(2010) 

Analisis Persebaran 

Industri 

Besar Di 

Kabupaten 

Purbalingga 

Berbasis 

SIG 

1. Menganalisis 

persebran 

industri besar 

2. Mengetahui 

karakteritik 

industri besar 

3. Tingkat 

penyerapan 

tenaga kerja 

industri besar 

1. Persebaran 

meliputi lokasi, 

pola persebaran 

industri besar, 

aksesibilitas, 

sarana dan 

prasarana 

2. Karakteristik 

meliputi jenis 

industri, jumlah 

tenaga kerja, 

bahan baku 

modal dan 

pemasaran 

3. Penyerapan 

tenaga kerja 

meliputi jumlah 

total penduduk 

usia kerja dan 

jumlah 

penduduk yang 

bekerja. 

Deskriptif 

eksploratif 

dan 

analisis 

deskriptif 

persentase. 

Pola sebaran 

industri 

mengelom

pok, 

berorienta

si pada 

kemudaha

n mencari 

tenaga 

kerja, 

namun 

tingkat 

penyerapa

n masih 

sedikit. 

5. Arifandi 

Djayane

gara 

(2013) 

Evaluasi 

Kesesuaian 

Lahan 

untuk 

Kawasan 

Industri 

Besar di 

Kota 

Semarang 

1. Mengetahui 

sebaran spasial 

kawasan industri 

besar di Kota 

Semarang. 

2. Mengevaluasi 

tingkat 

kesesuian lahan 

untuk kawasan 

industri besar di 

Kota Semarang. 

1. Sebaran spasial 

kawasan industri 

besar 

2. Kesesuaian 

lahan untuk 

kawasan industri 

besar 

3. Evaluasi 

kesesuian lahan 

unutk kawasan 

industri besar. 

Teknik 

analisis 

SIG dan 

analisis 

deskriptif 

Kawasan 

industri 

besar 

memiliki 

pola 

sebaran 

acak dan 

mengelom

pok. 

Sebagian 

besar 

kawasan 

industri 

berada 

pada 

kawasan 

yang 

sesuai. 

Sumber: Perpustakaan Jurusan Geografi UNNES (2012) 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan melalui tabel 

diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa dari kelima penelitian memiliki beberapa 

persamaan dalam hal tujuan dan metode penelitiannya, baik dalam mengevaluasi 

lokasi SPBU oleh Anas Sarasadi, Dian purwanto melakukan evaluasi tempat 

pembuangan akhir sampah, Sri Titi Lestari melakukan analisis sebaran industri, 

dan Akhirul Munajat melakukan evaluasi untuk permukiman. Tujuan mereka 

memiliki persamaan yaitu melakukan evaluasi kesesuaian lahan dan melakukan 

pemetaan spasial. Sedangkan metode yang digunakan adalah teknik analisis SIG 

dengan cara tumpang susun (Overlay) kemudian dilakukan pengharkatan 

(scoring). Perbedaan pada peneliti terletak pada teknik analisis medan yang 

digunakan dengan menggunakan peta unit medan, pada penelitian terdahulu hanya 

menggunakan peta penggunaan lahan tanpa menggunakan peta satuan lahan, juga 

menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Wilayah Penelitian 

Wilayah penelitian ini adalah kawasan industri besar yang 

berlokasi di wilayah Kota Semarang. Pemilihan lokasi ini karena Kota 

Semarang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah yang menjadi pusat industri 

besar dengan luas mencapai luas wilayah mencapai 37.370,56 Ha atau 

373,7 Km2. Secara geografis, Kota Semarang terletak diantara 109
0
 35

’ 
– 

110
0
 50

’ 
bujur timur dan 6

0
 50’ – 7

0
 10’ lintang selatan, sedangkan secara 

administratif dibatasi oleh: 

- Sebelah timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan 

- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 

- Sebelah barat : Kabupaten Kendal 

- Sebelah utara : Laut Jawa 

 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat Penelitian 

(1) Global Positioning System (GPS) 

(2) Program ArcMap 10 dan ArcCatalog 10 

(3) Program Microsoft Word dan Excel 

(4) Printer 

(5) Alat-alat tulis 
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3.2.2 Bahan Penelitian 

(1) Citra Satelit Quickbird Kota Semarang Tahun 2010 yang diperoleh dari 

LAPAN. 

(2) Peta Administrasi Kota Semarang Tahun 2011 yang diperoleh dari 

BAPPEDA. 

(3) Peta Rencana Tata Guna Lahan Semarang Tahun 2011-2031 yang 

diperoleh dari BAPPEDA. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

  Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya 

terbatas atau tidak terbatas (Tika, 2005: 24). Populasi dalam penelitian 

ini adalah kawasan industri besar yang tersebar di Kota Semarang. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari objek atau individu-individu yang 

mewakili suatu populasi (Tika, 2005: 24).Penentuan sampel dilakukan 

dengan teknik “Total sampling”, berdasarkan satuan medan kawasan 

industri besar yang ada di Kota Semarang. Sampel yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah sampel-sampel yang diambil sesuai dengan satuan 

medan kawasan industri. Satuan medan berbeda diambil satu sampel, 

sehingga masing – masing sampel akan  mewakili satuan medan lainnya. 

Karakteristik fisik selengkapnya dianalisis berdasarkan kondisi dari unsur 



42 

 

 

 

fisik lainnya yaitu penggunanaan lahan, jaringan jalan dan kerawanan 

bencana. 

Karakteristik fisik satuan medan yang akan dinilai seluruhnya 

merupakan data sekunder berupa peta kemiringan lereng, bentuk lahan,  

geologi,jenis tanah, penggunaan lahan, kerawanan bencana, gerakan 

tanah, dan geologi ambelesan. Karakteristik fisik ini sangat diperlukan 

untuk menentukan kelas kesesuaian medan untuk kawasan industri. 

Penelitian hanya mengambil pada unsur fisik saja, hal ini dilakukan 

karena terbatasnya waktu dan biaya untuk penelitian 

 

3.4. Variabel 

 Variabel merupakan operasionalisasi sebuah konsep supaya dapat 

diteliti secara empiris (Wardiyanta, 2006:11). Variabel penelitian 

merupakan titik perhatian dari suatu penelitian. Adapun variabel dalam 

penelitian ini disajikan pada tabel 3.1berikut ini: 

Tabel 3.1 Variabel dan sub-variabel Penelitian 

No. Variabel Sub-variabel 

1 Sebaran spasial kawasan industri besar - Analisis tetangga terdekat 

- Struktur spasial kawasan 

industri besar 

- Perkembangan spasial 

kawasan industri besar 

- Komparasi spasial kawasan 

industri besar 

- Kecenderungan spasial 

kawasan industri besar  

2 Evaluasi kesesuaian lahan industri besar - Kelas kesesuaian lahan 

- Kawasan industri besar 

Sumber: Analisis Peneliti (2012) 
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 Dalam penelitian terdapat 2 variabel yaitu sebaran spasial kawasan 

industri besar, dan evaluasi kesesuaian lahan kawasan industri besar. 

Masing masing variabel dibagi lagi kedalam beberapa Sub-variabelnya, 

hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian. Berikut ini 

beberapa penjelasan variabel-variabel diatas, antara lain: 

 

3.4.1 Sebaran Spasial Kawasan Industri Besar 

  Sebaran spasial industri besar di dapat dari digitasidari peta 

kawasan industri besar yang kemudian di analisis dengan menggunakan 

Toolboxes Average Nearest Neighbor menggunakan software ArcGis10. 

Perkembangan dan kecenderungn kawasan industri dapat diketahui 

dengan tumpang susun antara peta kawasan industri tahun 2000 dengan 

peta kawasan industri pada tahun 2010. Pada analisis struktur kawasan 

industri dengan cara overlay pada peta kawasan industri dengan peta 

bagian wilayah Kota Semarang. 

 

3.4.2 Evaluasi Kesesuaian Lahan 

  Kesesuaian dengan fisik atau bentang lahan untuk kawasan industri 

dapat dilihat berdasarkan kriteria penggunaan lahan, kemiringan lereng, 

gerakan tanah,kerawanan banjir, jaringan jalan, geologi amblesan, dan 

jenis tanah. 
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3.4.2.1 Penggunaan Lahan 

Dalam perencanaan pengembangan wilayah termasuk perencanaan 

pengembangan industri perlu mengetahui penggunaan lahan lainnya, 

karena ada beberapa penggunaan lahan yang tidak boleh dialihfungsikan, 

yaitu sawah irigasi, permukiman, kawasan lindung (sempadan sungai, 

sempadan pantai, serta kawasan strategis militer). Perlindungan terhadap 

lahan pertanian terutama yang beririgasi teknis dan lahan dengan fungsi 

utama melindungi sumber daya alam dari pengaruh kawasan industri 

diatur dalam Keppres Nomor 41 Tahun 1996. 

3.4.2.2 Kemiringan Lereng 

 Kemiringan lereng merupakan aspek yang harus 

dipertimbangkan dalam penentuan lokasi industri. Semakin besar 

kemiringan lerengnya, maka akan semakin besar pula investasi yang harus 

dikeluarkan untuk penanganannya. Hal ini disebabkan faktor pemotongan 

dan penimbunana lereng untuk bangunan, serta pertimbangan stabilitas 

lereng. Selain itu, kemiringan lereng juga akan berpengaruh terhadap 

kecepatan aliran dan volume aliran permukaan yang dapat mengakibatkan 

banjir. 

3.4.2.3 Gerakan Tanah 

  Gerakan tanah merupakan suatu gerakan yang terjadi akibat 

keadaan tanah yang tidak stabil, dikarenakan lereng yang miring atau 

merupakan suatu daerah patahan, akibatnya tanah menjadi tidak stabil 

akibat dari pergeseran tersebut. Sehingga, gerakan tanah menjadi salah 



45 

 

 

 

satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suatu lahan 

tempat berdirinya industri. Beberapa jenis gerakan tanah, yaitu: 

(1) Translasi, bergeraknya massa tanah dan batuan padabidang gelincir 

berbentuk rata atau menggelombang landai. 

(2) Rotasi, bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir 

berbentuk cekung. 

(3) Pergerakan blok, perpindahan batuan yang bergerak pada bidang 

gelincir berbentuk rata (translasi blok batu). 

(4) Runtuhan batuan, terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material 

lain bergerak kebawahdengan cara jatuh bebas. 

(5) Rayapan tanah, jenis gerakan tanah yang bergerak lambat. 

(6) Aliran bahan rombakan, terjadi ketika massa tanah bergerak di 

dorong oleh air (DISTAMBEN: 2007). 

3.4.2.4 Kerawanan Banjir 

Kawasan industri di Indonesia pada umumnya terletak di daerah 

yang datar, daerah datar memiliki kelebihan dan kekurangan untuk lokasi 

industri. Saluran drainasae yang tidak mencukupi untuk menanpung laju 

air akan menyebabkan  meluapnya air dari hujan maupun laut, sehingga 

menyebabkan terjadinya banjir, yang merupakan faktor merugikan untuk 

berdirinya bangunan. Oleh karena itu, faktor banjir perlu dipertimbangkan 

dalam penentuan lokasi industri. Karakteristik banjir dinilai dari lamanya 

penggenangan. 
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3.4.2.5 Jaringan Jalan 

Jaringan jalan berperan penting dalam aksesibilitas atau daya 

angkut barang dan manusia. Jaringan jalan terbagi menjadi beberapa 

kelompok sebagai berikut: 

(1) Jalan utama, merupakan jalan raya yang melayani lalu lintas 

yang tinggi antarkota penting atau antarpusat kota. Jalan-jalan 

utama dibangun untuk dapat melayani lalu lintas yang cepat 

dan berat. 

(2) Jalan sekunder, merupakan jalan raya yang melayani lalu lintas 

yang cukup tinggi antara kota-kota penting dan kota-kota yang 

lebih kecil. Jalan sekunder melayani daerah-daerah di 

sekitarnya. 

(3) Jalan penghubung, merupakan jalan untuk keperluan aktivitas 

daerah dan juga dipakai sebagai penghubung antara jalan-jalan 

dari golongan yang sama maupun yang berlainan. Jalan ini 

termasuk kelas jalan yang rendah. 

 Data mengenai jaringan jalan utama dapat diperoleh melalui pengukuran 

langsung dilapangan serta, interpretasi foto udara. Melalui interpretasi 

foto udara dapat diperoleh informasi mengenai jaringan jalan, 

seperti panjang, lebar, dan bahan jalan. Dari hasil interpretasi 

dapat dilakukan buffer terhadap jalan yang ada. Untuk melihat lokasi-

lokasi yang jaraknya dekat dengan jalan utama. Pada lokasi-lokasi ini 

cocok untuk lokasi industri. 
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3.4.2.6 Geologi Amblesan 

 Geologi amblesan adalah turunnya permukaan tanah sebagai akibat dari 

perubahan yang terjadi akibat perubahan yang terjadi dibawah permukaan 

tanah.Amblesan tanah sebetulnya merupakan proses alam untuk mencapai 

keseimbangan, baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun alam 

(Murdohardono, 2007 dalam DISTAMBEN, 2007). Berikut ini beberapa faktor 

penyebab terjadinya amblesan: 

(1) Adanya spontaneous combustion pada lapisan batubara, meskipun 

geologi tetap mempunyai peranan yang penting 

(2) Penambangan untuk endapan berlapis 

(3) Pemompaan air tanah, uap geothermal, dan minyak bumi yang 

berlebihan akan menaikkan efektivitas tekanan dan mengakibatkan 

kompaksi dan amblesan tanah 

(4) Penambangan pada badan bijih yang mempunyai kemiringan sangat 

tajam dan bentuk pipa. 

(5) Pengeringan pada endapan gambut atau lignite. 

(6) Akibat tektonik, biasanya peristiwa ini terjadi akibat turunnya bagian 

bawah dari patahan atau sinklin. Umumnya terjadi sangat lambat 

walaupun pernah terjadi amblesan sedalam 2 meter dalam waktu yang 

singkat. 

(7) Beban dari luar. 

(8) Pelarutan batuan dibawah tanah. 

Beberapa masalah yang diakibatkan geologi amblesan, yaitu: 
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(1) Retakan pada dinding batu yang disebabkan oleh tekanan dan tarikan. 

(2) Mengubah bentuk jendela, bingkai pintu, dan badan jalan. 

(3) Bangunan tinggi menjadi tidak seimbang atau miring. 

(4) Masuknya air ke area penambangan. 

(5) Banjir pada darah rendah atau menjadi rawa. 

(6) Kerusakan pada aliran pipa, atau terjadinya aliran balik di dalam pipa. 

(7) Retakan terbuka sampai ke permukaan tanah akan berakibat rusaknya 

konstruksi diatasnya. 

(8) Perubahan pola aliran dan air tanah (DISTAMBEN: 2007). 

3.4.2.7 Jenis Tanah 

 Tanah dinilai berdasarkan tekstur lapisan atas dan bawah, faktor ini sangat penting 

terutama pengaruhnya terhadap keadaan drainase dan sifat-sifat fisik tanah yang 

berhubungan dengan itu seperti pembuatan bangunan bangunan yang memerlukan 

penggalian tanah, serta kepekaan terhadap erosi yang dapat terjadi karena keadaan 

tanah yang tidak mendukung untuk berdirinya suatu bangunan (Hardjowigeno dan 

Widiatmaka: 2007). 

 Keterangan lebih jelas mengenai parameter kesesuaian lahan untuk kawasan 

industri besar, disajikan pada tabel 3.2 yang tertera dibawah. 
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Tabel 3.2 Parameter Kesesuaian Lahan Kawasan Industri Besar 

No Parameter Harkat 

1 

 

 

 

 

 

Penggunaan lahan 

- Lahan kosong, semak belukar, dan 

padang rumput. 

- Tegalan dan rawa. 

- Perkebunan 

- Hutan 

- Permukiman, bangunan, sawah, militer, 

dan situs purbakala. 

 

4 

3 

2 

1 

-4 

2 Kemiringan lereng 

- Datar            (0 - 2 %) 

- Landai          (2 - 15 %) 

- Miring          (15 - 25 %) 

- Terjal           (25 - 40 %) 

- Sangat terjal (> 40 %) 

 

5 

4 

3 

2 

1 

3 Gerakan Tanah 

- Sangat rendah 

- Rendah 

- Menengah 

- Tinggi 

 

4 

3 

2 

1 

4 Kerawanan Banjir 

- Tidak pernah terjadi genangan. 

- Hampir tidak terjadi genangan dalam 1 

tahun, jika terjadi genangan <1 jam. 

- ≥3 × tergenang dalam satu tahun, 

genangan 3–5 jam. 

- ≥ 5 × tergenang dalam satu tahun. 

- Selalu tergenang 

 

5 

4 

 

3 

 

2 

1 

5 Jaringan Jalan 

- Sangat dekat (0–500 m) 

- Dekat (500–1.000 m) 

- Sedang (1.000–1.500 m) 

- Jauh (1.500–2.000 m) 

- Sangat jauh (> 2.000 m) 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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 Lanjutan tabel 3.2 

No Parameter Harkat 

6 Geologi amblesan 

- Sangat rendah (0 < 2 cm/tahun) 

- Rendah            (2 < 4 cm/tahun) 

- Sedang            (4 < 6 cm/tahun) 

- Tinggi             (6 < 8 cm/tahun) 

- Sangat tinggi   (> 8 cm/tahun) 

 

5 

4 

3 

2 

1 

7 Jenis tanah 

- Alluvial, Glay, Planosol, Latosol 

- Brown Forest, Non Caltic Brown, mediterania 

- Andesol, Lateric, Grumosol, Podsol, Podsoltic 

- Regosol, Litosol, Organosol, Renzina 

 

4 

3 

2 

1 

Sumber: Tim Penyusun Kursus Kesesuaian Lahan Angkatan IV Geografi 

UGM (1994) 
 

 Kesesuaian lahan industri besar dapat diketahui dengan cara menjumlahkan 

harkat-harkat yang telah ada. Semakin tinggi jumlah harkat, maka semakin baik 

pula tingkat kesesuaian lahan untuk kawasan industri. Kesesuaian lahan industri 

dibagi menjadi 5 kriteria, kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 halaman 51 

–52. Evaluasi kesesuaian lahan kawasan industri besar dapat diketahui dengan 

overlay peta kesesuaian lahan kawasan industri besar Kota Semarang dengan peta 

kawasan industri besar Kota Semarang. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Informasi yang bisa digunakan sebagai bahan orientasi dan analisis 

data, maka dalam penelitian ini memperoleh data dilakukan dengan cara: 
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3.5.1 Observasi 

Metode Observasi adalah cara mengumpulkan data berlandaskan 

pada pengamatan langsung terhadap gejala fisik obyek penelitian 

(Wardiyanta, 2006:32). Metode ini digunakan untuk mengamati kondisi 

fisik secara langsung dengan cara pencatatan, sehingga diperoleh 

gambaran umum mengenai lokasi penelitian. Pengamatan lapangan 

dilakukan untuk memperoleh data-data penggunaan lahan yang telah dialih 

fungsikan, dan letak koordinat kawasan industri yang diteliti dengan 

menggunakan GPS (Global Positioning System). 

 

3.5.2 Studi Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). 

Dalam penelitian ini digunakan kajian pustaka dan kajian peta yang 

berkaitan dengan fenomena lithosfer. Data tersebut diperoleh dari kantor-

kantor pemerintahan, seperti Badan Pusat Statistik, BAPPEDA, Dinas 

Industri dan Perdagangan, dan Instansi lainnya. Penggunaan sumber 

dokumentasi dalam penelitian dilakukan dengan melakukan seleksi 

terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Dari 

proses dokumentasi diperoleh data-data sekunder berupa peta dan data dari 

instansi-instansi yang terkait. 
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3.5.3 Studi Literatur 

Studi literatur dimaksudkan untuk mencari teori tentang peta dan 

pengolahannya dari berbagai sumber baik dari majalah, buku, artikel, 

karya tulis dan lain-lain. 

 

3.6 Tahapan Penelitian 

Suatu penelitian dikatakan ilmiah jika mempunyai beberapa 

persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut berhubungan dengan langkah-

langkah penelitian dan sejalan dengan metode penelitian yang telah 

ditentukan, maka penelitian ini ditempuh melalui tahap-tahap berikut: 

 

3.6.1 Tahap Pra Lapangan 

(1) Studi kepustakaan 

(2) Penentuan tujuan evaluasi, metode, dan data yang diperlukan serta 

penetapan daerah penelitian. 

(3) Pembuatan peta tentatif 

(4) Menentukan titik sampel 

 

3.6.2 Tahap Kerja Lapangan 

(1) Pengamatan pada kawasan industri besar 

(2) Mendokumentasikan dan mencatat semua hal yang terkait dengan topik 

penelitian 
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3.6.3 Tahap Pasca Lapangan 

(1) Analisis sampel  

(2) Tabulasi data 

(3) Analisis dan klasifikasi data sesuai satuan medan 

(4) Pembuatan peta kesesuaian lahan untuk kawasan industri besar 

(5) Evaluasi lahan berdasarkan hasil analisis dan klasifikasi lahan yang 

ditujukan untuk kawasan industri besar 

(6) Penulisan laporan penelitian dilengkapi dengan peta tematik dan tabel 

analisis data 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 

1987: 263). Adapun proses analisis data yang dipergunakan untuk 

mendapatkan hasil kesimpulan penelitian antara lain: 

 

3.7.1 Teknik Analisis SIG (Overlay) 

 Teknik yang digunakan yaitu dengan menginterpretasikan peta 

yang di integrasikan dengan Sistem Informasi Geografi (SIG). Data titik 

lokasi industri yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis secara 

spasial menggunakan peta. Untuk mengetahui karakteristik medan, 

dilakukan pengkajian satuan medan melalui teknik tumpang susun 

(Overlay) antara peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, dan peta bentuk 
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lahan (Sriyono, 2002). Setelah mendapakan peta unit medan, dilanjutkan 

melakukan overlaydengan peta penggunaan lahan, kerawanan banjir, 

gerakan tanah, geologi amblesan, dan jaringan jalan yang telah dilakukan 

buffering.Dari proses tumpang susun ini akan diperoleh peta satuan 

evaluasi kesesuaian lahan industri besar. 

 

3.7.2 Teknik Analisis Deskriptif  

 Analisis deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang 

berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat 

penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya (Subana dan 

Sudrajat, 2005:54). Teknik analisis yang digunakan adalah model 

pengharkatan (skoring). Teknik ini digunakan untuk melakukan evaluasi 

kesesuain lokasi industri, tolak ukur suatu lokasi industri yang sesuai dapat 

didasarkan oleh faktor fisik, faktor sosial ekonomi, dan manajemen 

lalulintas. Karena perhitungan biaya dan waktu, penelitian dibatasi hanya 

pada faktor fisik saja. 

 Metode pengharkatan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menjumlahkan masing-masing harkat dari masing masing parameter pada 

setiap satuan medan yang diteliti. Jumlah nilai tertinggi yang didapatkan 

adalah 32 (tiga puluh dua) dari hasil penjumlahan 7 (tujuh) sub variabel 

kesesuaian lahan dengan harkat 4 – 5 (sangat baik), sedangkan nilai 

terendah yang diperoleh adalah 2 dari hasil penjumlahan 7 (tujuh) sub 

variabel kesesuaian lahan dengan harkat – 4 sampai dengan 1 (sangat 
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buruk). Berdasarkan penilaian ini, dibuat 5 kelas kesesuaian lahan dengan 

penilaian setiap kelas dengan interval: 

 

 Skor maksimal – Skor minimal 

Interval = 

 Jumlah kelas 

 

 

 32 – 2 

Interval = 

 5 

Tjahjono (2008) 

 

 Berdasarkan perhitungan diatas, klasifikasi kesesuaian lahan unutk 

lokasi industri besar dapat dilihat pada tabel 3.3pemberian penilaian pada 

masing masing satuan medan diperhatikan pula adanya faktor-faktor 

pembatas yang diperkirakan dapat mengganggu pembangunan lokasi 

berdirinya industri. Hal ini perlu diperhatikan pada parameter satuan 

medan yang mempunyai kondisi sangat buruk hingga sangat sesuai. 

Dengan adanya faktor pembatas, maka dapat dikatakan sebagai faktor 

penghambat karena mengurangi nilai jumlah harkat pada parameter 

medan. 

Tabel 3.3 Kriteria Kelas Kesesuaian Lahan Untuk Industri Besar 

Kelas 
Kesesuaian 

Medan 

Jumlah 

Harkat 
Pemerian 

I Sangat Sesuai > 30 

Satuan medan mempunyai potensi kesesuaian 

sangat sesuai, tanpa faktor penghambat atau 

pembatas. 

II Sesuai 23 – 29 

Satuan medan mempuyai potensi dan kesesuaian 

baik, dengan pembatas atau penghambat yang 

dapat diatasi secara personal oleh pengembang 

industri. 
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III Sedang 16 – 22 

Satuan medan mempunyai potensi dan 

kesesuaian menengah, dengan pembatas atau 

penghambat yang muncul diatasi secara 

bersama dalam lingkungan lokasi permukiman 

dalam medan yang sama 

 

Lanjutan tabel 3.3 

Kelas 
Kesesuaian 

Medan 

Jumlah 

Harkat 
Pemerian 

III Sedang 16 – 22 

Satuan medan mempunyai potensi dan 

kesesuaian menengah, dengan pembatas atau 

penghambat yang muncul diatasi secara 

bersama dalam lingkungan lokasi permukiman 

dalam medan yang sama. 

IV Tidak Sesuai 9 – 15 

Satuan medan mempunyai potensi dan 

kesesuaian rendah, dengan faktor penghambat 

besar yang harus diatasi secara menyeluruh 

oleh pembuat kebijakan dengan arahan 

konservasi tepat. 

V 
Sangat Tidak 

Sesuai 
2 – 8 

Satuan medan sangat tidak sesuai yang tidak 

mempunyai potensi dan tidak sesuai untuk 

pengembangan industri maupun kawasan 

industri, sehingga medan harus dijadikan 

daerah konservasi. 

Sumber: Analisis Peneliti (2012) 

 Pencantuman faktor-faktor pembatas/penghambat baik dalam peta 

maupun dalam pemerian, dimaksudkan supaya para perencana 

pembangunan dapat menentukan tindakan (treatment) yang diperlukan 

bagi satuan-satuan tertentu dalam rangka pembangunan kawasan industri. 
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3.8 Kerangka Pengolah Data 

 

 

Input 

 

 

 

  

  

 

 

Process 

 

 

 

  

 

 

 

Output  

 

Keterangan: 

Input 

Process 

 Output 

 

Gambar 3.1 Kerangka Pengolah Data 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian meliputi kondisi lokasi daerah penelitian, kondisi 

geomorfologi, kondisi jenis tanah, kondisi penggunaan lahan, kondisi 

kemiringan lereng, kondisi gerakan tanah, kondisi kerawanan banjir, 

kondisi jaringan jalan, kondisi terjadinya geologi amblesan, satuan medan 

yang terdapat pada daerah penelitian, kesesuaian lahan untuk lokasi 

industri, sebaran spasial kawasan industri besar Kota Semarang, dan 

evaluasi medan kawasan industri besar terhadap kelas kesesuaian lahan 

untuk industri besar, serta  hubungan dan pengaruh faktor-faktor 

kesesuaian lahan untuk lokasi industri besar terhadap kelas kesesuaian 

lahannya. 

 

4.1.1 Deskripsi Umum Daerah Penelitian 

Gambaran umum lokasi penelitian ini adalah menjelaskan tentang 

keadaan fisik di Kota Semarang yang terdiri dari letak lintang bujur dan 

letak administratiflokasi penelitian. 

 

4.1.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang 

Secara geografis kota Semarang terletak pada posisi 6° 50’ – 7° 10’ 

Lintang Selatan (LS) dan 109° 50’ – 110° 35’ Bujur Timur (BT). Luas 

wilayah Kota Semarang secara keseluruhan adalah 37.370 hektar atau 

373,7 km
2
. 

4.1.1.2 Letak Administrasi 

Secara administratif , Kota Semarang terdiri atas 16 wilayah 

Kecamatan meliputi kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajah 

Mungkur, Smarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, 
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Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, 

Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan (Gambar 4.1). Kecamatan Mijen 

merupakan kecamatan terluas dengan luas 6441,14 Ha, sedangkan 

Kecamatan Gayamsari adalah kecamatan paling sempit dengan luas 

515,50 Ha. Keterangan luas kecamatan yang ada di Kota Semarang dapat 

melihat tabel 4.1, yang terdapat dibawah. 

Tabel 4.1. Luas Kecamatan Kota Semarang 

No Kecamatan 
Luas Wilayah 

Ha % 

1 Mijen 6441,14 17,24 

2 Gunungpati 5309,49 14,21 

3 Banyumanik 2487,90 6,65 

4 Gajah Mungkur 717,24 1,91 

5 Semarang Selatan 795,14 2,12 

6 Candisari 520,85 1,39 

7 Tembalang 4272,49 11,43 

8 Pedurungan 1946,72 5,20 

9 Genuk 2582,83 6,91 

10 Gayamsari 515,50 1,37 

11 Semarang Timur 722,34 1,93 

12 Semarang Utara 1062,58 2,84 

13 Semarang Tengah 567,25 1,51 

14 Semarang Barat 2272,62 6,08 

15 Tugu 2998,99 8,02 

16 Ngaliyan 4157,48 11,13 

Jumlah 37370,56 100,00 

Sumber: Semarang Dalam Angka (2011) 
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Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Semarang 
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Secara alamiah kota Semarang memiliki karakteristik topografi yang unik. 

Keunikan tersebut disebabkan karena wilayah kota ini berada pada ketinggian 0 – 

348 meter di atas permukaan laut (dpl). Dengan demikian berdasarkan 

ketinggiannya, kota Semarang terdiri atas 3 (tiga) bagian kota yaitu :  

- kawasan pantai, dengan ketinggian antara 0 – 5 meter dpl  

- kawasan kota bawah, dengan ketinggian antara 5 – 100 meter dpl  

- kawasan kota atas, dengan ketinggian diatas 100 meter dpl.  

Ditinjau berdasarkan fungsi kawasannya, kawasan pantai merupakan 

kawasan permukiman dan industri. Kawasan kota bawah merupakan kawasan 

pusat kota dengan fungsi – fungsi perkantoran dan permukiman. Sedangkan 

kawasan kota atas merupakan kawasan pengembangan dimana sebagian besar 

merupakan kawasan permukiman dan kawasan penyangga. Secara administratif, 

Kota Semarang dibatasi oleh: 

- Sebelah timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan 

- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 

- Sebelah barat : Kabupaten Kendal 

- Sebelah utara : Laut Jawa 

 

4.1.2 Kondisi Fisik Kota Semarang 

  Kondisi fisik kota semarang yang dijabarkan dalam penelitian ini 

merupakan kondisi fisik yang berhubungan dengan parameter kesesuaian 

lahan kawasan industri yang meliputi penggunaan lahan, kemiringan 

lereng, gerakan tanah, kerawanan banjir, jaringan jalan, geologi 

ambelesan, jenis tanah, geomorfologi, kondisi geologi, dan satuan 

medan. 
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4.1.2.1 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di Kota Semarang meliputi bangunan, hutan, 

tegalan, tambak, semak belukar, sawah irigasi, rumput/tanah kosong, 

rawa, permukiman, perkantoran, perkebunan dan lain-lain (Gambar 4.2). 

Sebagian besar penggunaan lahan lebih dioptimalkan untuk tambak 

(Gambar 4.3), permukiman (Gambar 4.4), tegalan, dan lainnya. Luasan 

lebih jelas dapat melihat tabel 4.2, dibawah ini. 

 Tabel 4.2. Luasan Penggunaan Lahan Kota Semarang 

No Keterangan 
Luas 

Ha % 

1. Bangunan 117,69 0,31 

2. Hutan 16,31 0,05 

3. Semak Belukar 677,56 2,00 

4. Sawah Irigasi 7822,87 20,00 

5. Rumput/Tanah Kosong 1743,23 5,00 

6. Rawa 178,32 0,47 

7. Permukiman 8962,91 24,00 

8. Perkantoran 64,52 0,17 

9. Kebun/Perkebunan 10142,38 27,00 

10. Tegalan 4728,05 13,00 

11. Lain-lain 2916,72 8,00 

Total 37370,56 100,00 

Sumber: Hasil Analisis Peta Penggunaan Lahan Kota Semarang (2012) 
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Gambar 4.2 Peta Penggunaan Lahan 
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Gambar 4.3 Penggunaan lahan tambak, Kec. Semarang Utara 

Sumber: Arifandi Djayanegara (2013) 

 

 

 

 
Gambar 4.4 Penggunaan lahan permukiman, Kec. Semarang Utara 

Sumber: Arifandi Djayanegara (2013) 
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4.1.2.2 Kemiringan Lereng 

Kondisi topografi Kota Semarang bervariasi antara datar, landai, miring, 

terjal dan sangat terjal. Bila digambarkan secara keseluruhan wilayah, dapat 

diambil kesimpulan bahwa topografi yang ada di daerah kota Semarang sangat 

beragam. Dataran rendah berada di Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang 

Utara, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Timur, Gayamsari, 

Pedurungan dan Genuk. Pada daerah ini ketinggian berada pada angka kemiringan 

0-2%. Daerah landai meliputi Kecamatan Mijen, Gunungpati, Candisari, Gajah 

Mungkur, dan sebagian wilayah Ngaliyan, dengan tingkat kemiringan 2-8%. 

Kecamatan Ngaliyan, Gunungpati, Banyumanik, Tembalang, dan Gajah Mungkur 

merupakan beberapa kawasan dengan kategori miring yang berada pada tingkat 

kemiringan 8-15%. Daerah yang masuk dalam kawasan terjal dan sangat terjal 

terdapat pada daerah perbatasan antara Banyumanik dan Gunungpati, Mijen dan 

Gunungpati. Peta kemiringan lereng dapat melihat Gambar 4.5 pada halaman 62, 

keterangan lebih jelas mengenai luasan kemiringan lereng dapat melihat tabel 4.3. 

 Tabel 4.3. Luasan Kemiringan Lereng Kota Semarang 

No 
Kemiringan 

Lereng (%) 
Keterangan 

Luas 

Ha % 

1. 0 - 2 % Datar 16557,60 44,30 

2. 2 - 8 % Landai 14018,20 37,51 

3. 8 - 25 % Miring 4828,71 12,92 

4. 25 - 40 % Terjal 1146,07 3,06 

5. > 40 % Sangat Terjal 819,98 2,19 

Total 37370,56 100,00 

Sumber: Hasil Analisis Peta Lereng Kota Semarang (2012) 
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Gambar 4.5 Peta Kemiringan Lereng 
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4.1.2.3 Gerakan Tanah 

Gerakan tanah yang terdapat di Kota Semarang terdiri dari kategori sangat 

rendah, rendah, menengah dan tinggi. Kategori sangat rendah berada pada 

kawasan pantai meliputi Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, 

Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Timur, Gayamsari, Genuk, 

Pedurungan, dan sebagian Kecamatan Mijen, Banyumanik, Tembalang serta 

Ngaliyan. Kecamatan yang memiliki gerakan tanah rendah terdapat di Kecamatan 

Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Semarang Barat, Gajah Mungkur, Candisari, 

Banyumanik, dan Tembalang. Daerah gerakan tanah dengan tingkat menengah 

berada pada Kecamatan Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Semarang Barat, Gajah 

Mungkur, Candisari, Banyumanik, dan Tembalang. Gerakan tanah tinggi berada 

pada Kecamatan Gunungpati, Semarang Barat, Banyumanik, dan Tembalang. 

Penjelasan mengenai sebaran gerakan tanah dapat melihat Gambar 4.6, Luasan 

area gerakan tanah dapat dlihat pada tabel 4.4, berikut: 

Tabel 4.4. Luasan Gerakan Tanah Kota Semarang 

No Gerakan Tanah 
Luas 

Ha % 

1. Sangat Rendah 22786,00 61,00 

2. Rendah 5654,48 15,11 

3. Menengah 5536,40 14,81 

4. Tinggi 3393,68 9,08 

Total 37370,56 100,00 

Sumber: Hasil Analisis Peta Gerakan Tanah Kota Semarang (2012) 
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Gambar 4.6 Peta Gerakan Tanah 
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4.1.2.4 Kerawanan Banjir 

Kota Semarang merupakan kota yang dapat dikatakan datarannya 

lebih rendah dari lautannya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bencana 

meningkatnya debit air laut yang keluar kedaratan atau disebut juga 

dengan air rob. Bencana banjir di Semarang juga terjadi akibat buruknya 

drainase (Gambar 4.7) dan (Gambar 4.8). Beberapa daerah yang sering 

terjadi bencana banjir bik disebabkan oleh air rob maupun hujan banyak 

terjadi di daerah Kota Semarang bagian utara karena daerah ini berbatasan 

langsung dengan laut jawa, meliputi Kecamatan Semarang Barat, 

Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Timur, 

Gayamsari, Genuk, dan Tugu. Daerah lainnya terdapat di Kecamatan 

Nagliyan, Mijen, Banyumanik, dan Tembalang (Gambar 4.9). Daerah ini 

mengalami banjir, namun tidak separah di bagian utara Kota Semarang, 

selengkapnya pada tabel 4.5, sedangkan peta kerawanan banjir di Kota 

Semarang dapat di lihat di bawah. 

Tabel 4.5. Luasan Kerawanan Banjir Kota Semarang 

No Keterangan Data 
Luasan 

Ha % 

1. Sangat Baik Tidak Pernah Tergenang 32664,38 87,40 

2. Baik 
Tergenang <1 jam, hampir tidak 

terjadi/Tahun 
1761,31 4,71 

3. Sedang Tergenang 3-5 jam, > 3 kali/Tahun 2058,51 5,50 

4. Buruk Tergenang > 5 kali/Tahun 875,28 2,34 

5. 

Sangat 

Bu

ruk 

Selalu Tergenang 11,08 0,02 

Total 37370,56 100,00 

Sumber: Hasil Analisis Peta Kerawanan Banjir Kota Semarang 

(2012) 
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Gambar 4.7 Kerawanan Banjir Daerah Tanjung Emas, Kec. Semarang Utara 

Sumber: Arifandi Djayanegara (2013) 

 

 
Gambar 4.8 Kerawanan Banjir Daerah Stasiun Tawang, Kec. Semarang Utara 

Sumber: Arifandi Djayanegara (2013) 
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Gambar 4.9 Peta Kerawanan Banjir Kota Semarang 
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4.1.2.5 Jaringan Jalan 

Jalan utama Kota Semarang menghubungkan antara Kota Semarang 

dengan kota-kota lain yang berbatasan dengan kabupaten kabupaten yang ada di 

sekitarnya. Dibagian timur Kota Semarang jalan alteri kaligawe menghubungkan 

transportasi darat menuju Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, di bagian 

barat jalan terdapat jalan wali songo dan jalan alteri Semarang-Boja yang biasa di 

sebut dengan jalan prof. DR. Hamka yang menghubungkan Kota Semarang ke 

Kabupaten Kendal (Gambar 4.10). Jalan alteri perintis kemerdekaan dibagian 

selatan menuju ke arah Kabupaten Semarang. Peta jaringan jalan dalam penelitian 

ini dengan menggunakan buffering untuk mengetahui jarak kawasan industri 

dengan jalan alteri sebagai infrastruktur yang mendukung dalam aksesibilitas 

(Gambar 4.11). 

 
Gambar 4.10 Jalan alteri Semarang – Boja (Kabupaten Kendal), Kec. Mijen 

Sumber: Arifandi Djayanegara (2013) 
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Gambar 4.11 Peta Buffering Jaringan Jalan 
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4.1.2.6 Geologi Amblesan 

Daerah yang mengalami amblesan berada di Kota Semarang bawah 

yang tanahnya terdiri dari susunan batuan alluvial yang masih muda. 

Pengambilan air tanah yang berlebihan merupaka faktor dominan 

penyebab amblesnya tanah, disusul faktor pemampatan tanah secara alami 

dan pembebanan, baik berupa bangunan maupun pengerukan tanah 

(Murdohardono, 2003 dalam DISTAMBEN). Hal ini disebabkan batuan 

alluvium di dataran Kota Semarang bagian bawah usianya baru ratusan 

tahun, jadi belum matang sehingga terus mengalami kopresiatan 

pemadatan. Amblesan sangat tinggi berada pada bagian utara daerah 

Semarang Utara sampai Genuk dengan tingkat amblesan melebihi 8 

cm/tahun. Sedangkan tingkatan amblesan kategori tinggi dengan tingkat 

amblesan 6 – 8 cm/tahun berada pada Semarang Utara bagian tengah 

memanjang ke timur melewati bagian utara Semarang Timur dan 

Gayamsari, terus memanjang hingga Genuk. Daerah amblesan sedang 

dengan penurunan muka tanah 4 – 6 cm/tahun, hampir sama dengan 

amblesan tinggi ditambah dengan sebagian kecil Semarang Barat 

mengarah ke timur menuju bagian utara  Semarang Tengah hingga menuju 

kearah Genuk. Pada bagian utara Semarang Barat memanjang ke timur 

menuju bagian tengah Semarang Barat memenjang ke arah timur hingga 

Genuk berada pada amblesan rendah dengan penurunan tanah 2 – 4 

cm/tahun. Hampir semua daerah Kota Semarang berada pada daerah 

amblesan sangat rendah dengan amblesan 0 – 2 cm/tahun, penampakan 

geologi ambelesan dapat dilihat pada Gambar 4.12 dan peta geologi 

ambelesan (Gambar 4.13). Keterangan luas daerah geologi amblesan dapat 

dilihat pada tabel 4.8 pada halaman 71. 
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Tabel 4.6. Luasan Geologi Amblesan Kota Semarang 

No 
Tingkat Amblesan 

(cm/tahun) 
Keterangan 

Luas 

Ha % 

1. 0 – 2 Sangat Rendah 32962,44 88,20 

2. 2 – 4 Rendah 1632,33 4,36 

3. 4 – 6 Sedang 1310,22 3,50 

4. 6 – 8 Tinggi 474,36 1,26 

5. > 8 Sangat Tinggi 991,21 2,65 

Total 37370,56 100,00 

Sumber: Hasil Analisis Peta Geologi Amblesan Kota Semarang 

(2012) 

 

 
Gambar 4.12 Geologi Ambelesan Tol Semarang – Bawen, Kec. Banyumanik 

Sumber: Arifandi Djayanegara (2013) 
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Gambar 4.13 Peta Geologi Ambelesan Kota Semarang 
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4.1.2.7 Jenis Tanah 

Jenis tanah di Kota Semarang memiliki jenis tanah berupa struktur 

pelapukan, endapan, dan lanau meliputi kelompok alluvial, asosiasi alluvial 

kelabu, grumosol, latosol cokelat, latosol cokelat kemerahan, mediteran cokelat 

tua, dan regosol. Penyebaran jenis tanah alluvial meliputi Kecamatan Tugu, 

Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Timur, Gayamsari, dan Genuk. Jenis 

tanah asosiasi alluvial kelabu berada pada daerah, perbatasan antara Kecamatan 

Tugu dan Ngaliyan, Semarang Barat, Gajah mungkur, Semarang Tengah, 

Semarang Timur, Gayamsari, seluruh area Kecamatan Semarang Selatan dan 

Pedurungan, Candisari, dan Tembalang. Grumosol berada pada Kecamatan 

Genuk, tanah berjenis regosol terdapat di Kecamatan Tembalang, latosol cokelat 

terdapat di daerah Kecamatan Mijen dan Gunungpati, jenis tanah mediteran 

cokelat berada pada kawasan Kecamatan Ngaliyan, Gajah Mungkur, bagian utara 

Gunungpati dan Banyumanik, dan Tembalang. Sedangkan jenis tanah latosol 

cokelat kemerahan menyebar di hampir seluruh Kecamatan Banyumanik dan 

Mijen, daerah tengah Gunungpati, dan Tembalang (Gambar 4.14). Luas jenis 

tanah dapat melihat pada tabel dibawah: 

Tabel 4.7. Luas Jenis Tanah Kota Semarang 

No Jenis Tanah 
Luas 

Ha % 

1. Latosol Cokelat Kemerahan 11812,32 31,60 

2. Aluvial 5279,16 14,12 

3. Grumosol 531,20 1,42 

4. Asosiasi Aluvial Kelabu 9673,04 25,80 

5. Regosol 397,24 1,06 

6. Latosol Cokelat 2157,10 5,77 

7. Mediteran Cokelat Tua 7520,48 20,12 

Total 37370,56 100,00 

Sumber: Hasil Analisis Peta Jenis Tanah Kota Semarang (2012) 
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Gambar 4.14 Peta Jenis Tanah Kota Semarang 
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4.1.2.8 Geomorfologi 

Berdasarkan beda tinggi sudut kelerengan, kondisi geomorfologi 

wilayah Kota Semarang dibagi menjadi 5 satuan geomorfik (Gambar 4.15), 

yaitu: 

1. Bentuklahan asal strukturalterdiri dari gawir sesar yang terdapat di sebelah 

barat Kecamatan Mijen, sebelah timur Kecamatan Gunungpati yang 

berbatasan dengan Kecamatan Banyumnik serta bagian barat yang 

berbatasan dengan Kecamatan Mijen. Sedangkan perbukitan struktural 

terdapat di Kecamatan Ngaliyan, Gajah Mungkur, Candisari, Banyumanik, 

Tembalang, bagian selatan Kecamatan Tugu, dan Semarang Barat. 

2. Bentuklahan asal denudasional ditandai dengan adanya perbukitan 

denudasional yang terdapat pada bagian utara Kecamatan Gunungpati, 

Ngaliyan bagian timur, dan Semarang Barat bagian Selatan (Gambar 

4.16). 

3. Bentuklahan asal gunung api (Vulkanik) terdapat di sebagian besar 

Kecamatan Mijen, bagian tengah Gunungpati, dan bagian selatan 

Banyumanik berupa dataran lereng kaki vulkan. Sedangkan lereng kaki 

vulkan hanya berada di daerah Kecamatan Gunungpati dan Mijen bagian 

selatan. 

4. Bentuklahan asal fluvial meliputi dataran alluvial yang tersebar di 

Kecamatan Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Selatan, 

Semarang Timur, Gayamsari, Pedurungan, dan Genuk. Dataran banjir 

terdapat pada Kecamatan Tembalang, dan Pedurungan. Kecamatan 

Semarang Utara bagian utara di dominasi oleh dataran delta. 
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5. Bentuklahan asal marine dataran pantai dan pasir pantai dapat dijumpai 

pada bagian utara Kota Semarang dengan daerah sebaran dari barat 

Kecamatan Tugu sampai dengan Genuk bagian Timur (Gambar 4.17). 

Luasan dari sebaran bentuklahan yang ada di 

Kota Semarang dapat melihat tabel 4.8, yang terdapat 

dibawah. 

Tabel 4.8. Luas Bentuklahan Kota Semarang 

No Bentuklahan 
Luas 

Ha % 

1. DataranAlluvial 5010,20 13,40 

2. Dataran Banjir 1530,06 4,09 

3. Dataran Delta 227,02 0,60 

4. Dataran Lereng Kaki Volkan 2464,12 6,59 

5. Dataran Pantai 11627,32 31,11 

6. Gawir Sesar 928,36 2,48 

7. Lereng Kaki Volkan 1233,20 3,29 

8. Pasir Pantai 5795,42 15,50 

9. Perbukitan Denudasional 3543,20 9,48 

10. Perbukitan Struktural 5011,60 13,41 

Total 37370,56 100,00 

Sumber: Hasil Analisis Peta Jenis Tanah Kota Semarang (2012) 
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Gambar 4.15 Peta Bentuklahan Kota Semarang 
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Gambar 4.16 Bentuklahan asal denudasional, Kec. Tugu 

Sumber: Arifandi Djayanegara (2013) 

 

 

 
Gambar 4.17 Bentuklahan asal Pasir Pantai, Kec. Semarang 

Barat 

Sumber: Arifandi Djayanegara (2013) 
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4.1.2.9 Formasi Geologi 

Kondisi geologi Kota Semarang terdapat enam stratigrafi geologi 

meliputi alluvium, formasi damar, formasi jongkong, formasi kalibening, 

formasi kaligetas, formasi kerek, dan lava andesit gunung ungaran 

(Gambar 4.18). 

1. Alluvium, endapan permukaan alluvium umumnya terdapat pada daerah 

kawasan pantai tersebar dibagian utara Kota Semarang mulai dari bagian 

barat Kecamatan Tugu sampai kearah timur Kecamatan Genuk, 

Pedurungan, dan Tembalang bagian utara sampai timur, meliputi 

Kecamatan Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang 

Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, dan Gayamsari. 

2. Formasi damar, batuan pasir tufaan dengan struktur batuan breksi sedimen 

dasar banyak dijumpai pada bagian tengah Kota Semarang meliputi 

Kecamatan Ngaliyan, bgian utara Mijen, sebagian besar Kecamatan Gajah 

Mungkur dan Candisari bagian utara Kecamatan Banyumanik dan 

Gunungpati, hingga Tembalang. 

3. Formasi jongkong, breksi andesit dengan struktur batuan vulkanik terdapat 

di daerah Kecamatan Tembalang dan Gunungpati. 

4. Formasi kalibening, napal berstruktur lapian marine mencakup wilayah 

Kecamtan Gunungpati, Ngaliyan, Banyumaik, dan Tembalang. 

5. Formasi kaligetas, breksi vulkanik berstruktur batuan sedimen breksi 

vulkanik banyak terdapat pada bagian selatan Kota Semarang meliputi 

Kecamtan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang. 
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6. Formasi kerek, batu lempung struktur yang berasal dari endapan vulkanik 

lahar gunung ungaran terdapat pada bagian selatan Kecamatan Gunungpati 

dan Tembalang bagian selatan. 

7. Lava andesit gunung ungaran, basalt olivin augit dengan struktur endapan 

vulkanik gunung ungaran terdapat pada bagian selatan Kecamatan Mijen. 

Keterangan mengenai luasan serta sebaran dari struktur geologi 

yang ada di Kota Semarang dapat melihat tabel 4.9 di bawah ini. 

Tabel 4.9. Luasan Formasi Geologi Kota Semarang 

No Geologi 
Luasan 

Ha % 

1. Batuan Breksi Sedimen Dasar 9644,11 25,80 

2. Batuan Sedimentasi Breksi Vulkanik 210,01 0,56 

3. Batuan Vulkanik 13312,11 35,62 

4. Endapan Permukaan Alluvium 341,12 0,91 

5. Endapan Vulkanik Gunung Ungaran 80,02 0,21 

6. Endapan Vulkanik Lahar Gunung 2459,11 6,58 

7. Lapisan Marin 11324,04 30,30 

Total 37370,56 100,00 

Sumber: Hasil Analisis Peta Struktur Geologi Kota Semarang (2012) 
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Gambar 4.18 Peta Formasi Geologi Kota Semarang 
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4.1.3 Satuan Medan Kota Semarang 

Satuan medan di Kota Semarang disusun berdasarkan bentuklahan 

yang didapatkan dari peta bentuklahan, geologi berdasarkan peta struktur 

geologi, kemiringan lereng didapatkan dari hasil digitasi peta kelas 

kemiringan, begitu pula dengan peta jenis tanah merupakan hasil dari 

digitasi dari peta jenis tanah yang didapatkan dari BAPPEDA Kota 

Semarang. Penamaan satuan medan dilakukan dengan menggunakan 

simbol yang menunjukkan urutan bentuklahan, kemiringan lereng, struktur 

geologi dan jenis tanah (Gambar 4.19). Contoh penamaan adalah sebagai 

berikut: 

DA 5 

E

A

 

I

V 

Keterangan 

DA : menandakan Dataran Alluvial (Bentuklahan) 

5 : menandakan Alluvial (Jenis Tanah) 

EA : menandakan Endapan Alluvial (Formasi Geologi) 

IV : menandakan Landai (Kemiringan Lereng) 

Variabel penyusunan satuan medan adalah sebagai berikut. 

a. Bentuklahan 

Bentuklahan terdapat 10 (sepuluh) dengan penamaan sesuai dengan 

singkatan bentuklahan, yaitu: 

1. Dataran alluvial (DA) 

2. Dataran banjir (DB) 

3. Dataran delta (DD) 

S

r

i

y

o

n

o

,

 

2

0

0
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4. Dataran lereng kaki volkan (DLKV) 

5. Dataran pasir (DP) 

6. Gawir sesar (GS) 

7. Lereng kaki Volkan (LKV) 

8. Pasir pantai (PP) 

9. Perbukitan Denudasional (PD) 

10. Perbukitan struktural (PS) 

b. Jenis Tanah 

Jenis tanah terdapat 7 (tujuh) penamaan dengan menggunakan angka 

yang berurutan : 

1. Regosol (1) 

2. Grumosol (2) 

3. Mediteran cokelat tua (3) 

4. Latosol cokelat kemerahan (4) 

5. Alluvial (5) 

6. Asosiasi alluvial kelabu (6) 

7. Latosol cokelat (7) 

c. Formasi Geologi 

Struktur geologi terdiri dari 7 (tujuh) penamaan berdasarkan singkatan 

geologi, yaitu: 

1. Batuan Vulkanik (BV) 

2. Endapan Permukaan Alluvium (EA) 

3. Endapan Vulkanik Gunung Ungaran (EU) 

4. Endapan Vulkanik Lahar Gunung (EV) 
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5. Lapisan Marin (LM) 

6. Batuan Breksi Sedimen Dasar (BB) 

7. Batuan Sedimentasi Breksi Vulkanik (BS) 

d. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng terdiri dari 5 tingkatan dengan penamaan sesuai 

skoring yang digunakan, yaitu: 

1. Kemiringan 0 - 2 % kategori datar (V) 

2. Kemiringan 2 - 8 % kategori landai (IV) 

3. Kemiringan 8 - 25 % kategori miring (III) 

4. Kemiringan 15 > 40 % % kategori terjal (II) 

5. Kemiringan 30 > % kategori sangat terjal (I) 

 

Berdasarkan keempat variabel satuan medan Kota Semarang 

terdapat 225 satuan medan dengan luasan yang berbeda-beda disajikan 

pada lampiran 1 halaman 157 – 163. 
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4.1.4 Sebaran Spasial Kawasan Industri Besar di Kota Semarang 

Kawasan industri yang terdapat di  Kota Semarang terdapat 11 

kawasan industri yang tersebar diberbagai kecamatan. Terdiri dari 

kawasan industri Wijaya Kusuma dengan luas kawasan 112,614 Ha. 

Kawasan industri Tambak Aji berada pada kawasan yang memiliki luas 

115,189 Ha.Kawasan industri Bukit Semarang Baru memiliki luas 

kawasan 116,44 Ha (Gambar 4.20). Kawasan industri Candi memiliki luas 

698,89 Ha (Gambar 4.21). Kawasan industri Simongan dengan luas lahan 

52,35 Ha. Kawasan industri Setya Budi dengan luas lahan 16,13 Ha 

Kawasan industri Tanjung Emas dengan luas lahan 147,14 Ha. Kawasan 

industri Terboyo memiliki lahan dengan luas 247 Ha (Gambar 22). 

Kawasan industri Genuk dengan luas lahan 47,33 Ha. Kawasan industri 

Nyonya Meneer berdiri pada lahan seluas 200,45 Ha dan, kawasan industri 

Penggaron dengan luas lahan 43,06 Ha, dari ke 11 industri tersebut 

terdapat 6 kawasan industri besar yang masuk dalam golongan kawasan 

industri berikat, kawasan industri berikat yang ada di Kota Semarang 

berada pada kawasan industri Terboyo, kawasan industri Tugu Wijaya 

Kusuma, kawasan industri Bukit Semarang Baru, kawasan industri 

Tanjung Emas, kawsan industri Candi, dan kawasan industri Guna Mekar 

Industri Semarang atau biasa disebut dengan kawasan industri Tambak 

Aji. Peta kawasan industri besar dapat melihat Gambar 4.23. Keterangan 

lebih jelas mengenai luasan kawasan industri dapat melihat tabel 4.10, 

pada halaman 87. 
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Tabel 4.10 Keterangan Kawasan Industri Besar di Kota 

Semarang 

No Kawasan Industri Alamat Kecamatan 
Luas 

Ha % 

1 
Bukit Semarang 

Baru 

JL. Pandanaan No. 

6 Kav 15 
Pedurungan 116,44 6,47 

2 Candi JL. Gatot Subroto Ngaliyan 698,89 38,87 

3 Genuk JL.Raya Kaligawe Genuk 47,33 2,63 

4 Nyonya Meneer JL.Raya Kaligawe Genuk 200,45 11,15 

5 Penggaron 
JL. Majapahit, KM 

11 
Pedurungan 43,06 2,39 

6 Setya Budi 
JL. Raya Setya 

Budi 
Banyumanik 16,13 0,89 

7 Simongan JL.Raya Simongan 

Semarang 

Bar

at 

52,35 2,91 

8 Tambak Aji JL. Tambak Aji Tugu 115,18 6,4 

9 Terboyo 
JL.Raya Kaligawe, 

KM 5 – 6 
Genuk 247,99 13,79 

10 Wijaya Kusuma 

JL. Raya Semarang 

- Kendal, 

KM. 12 

Tugu 112,61 6,26 

11 Tanjung Emas JL. Coaster 

Semarang 

Uta

ra 

147,14 8,18 

Total 1797,62 100,00 

Sumber: Hasil Analisis Peta Kawasan Industri Besar Kota 

Semarang 
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Gambar 4.20 Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Kec. Mijen 

Sumber: Arifandi Djayanegara (2013) 

 

 
Gambar 4.21 Kawasan Industri Candi, Kec. Ngaliyan 

Sumber: Arifandi Djayanegara (2013) 
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Gambar 4.22 Kawasan Industri Terboyo, Kec. Genuk 

Sumber: Arifandi Djayanegara (2013) 

4.1.4.1 Pola Sebaran Spasial 

Pola sebaran spasial kawasan industri besar di Kota Semarang dapat 

diketahui dengan menggunakan analisis Average Nearest Neighbor yang terdapat 

pada ArcGis10.Hasil perhitungan analisis tetangga terdekat (Gambar 4.23) 

menghasilkan nilai T adalah 1,04.Nilai P adalah probabilitas, berdasarkan analisis 

nilai P adalah 0,74 menunjukkan bahwa pola spasial diamati diciptakan oleh 

beberapa proses acak. Skor Z merupakan standar deviasi dengan skor Z adalah 

0,33. Kedua skor Z dan nilai P sangat berkaitan dengan distribusi normal standar. 

Sedangkan jarak rata – rata yang diamati 1970,22 dan jarak yang 

diharapkan 1892,86. Nilai T dengan angka 1,04 ini berada pada pola sebaran acak 

atau random (Gambar 4.24) jadi, kawasan industri besar yang berada di wilayah 

Kota Semarang memiliki pola sebaran spasial acak. Pengertian acak atau 

randomini adalah titik-titik muncul pada kawasan yang acak dan posisi satu titik 
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dengan titik lainnya tidak saling terkait.Faktor yang mempengaruhi dalam 

persebaran ini adalah adanya RTRW Kota Semarang. Keterangan mengenai hasil 

analisis disajikan pada tabel 4.11 dibawah. 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Average Nearest Neighbor pada ArcGis10 

Observed Mean Distance: 1970,224984 

Expected Mean Distance: 1892,863282 

Nearest Neighbor Ratio: 1,040870 

z-score: 0,331722 

p-value: 0,740099 

Average Nearest Neighbor Summary 

Input Feature Class: Kawasan Industri 

Distance Method: EUCLIDEAN 

Study Area: 257971060,977843 

Dataset Information 

Sumber: Hasil Analisis Peta Kawasan Industri Besar Kota Semarang 

Average Nearest Neighbor Summary 
 

 

 

Nearest Neighbor Ratio: 1,040870 

 Z-Score: 0,331722 
 

P-Value: 0,740099 

 



95 

 

 

 

 

Given the z-score of 0.33, the pattern does not appear to be significantly different 

than random. 
 

 

Gambar 4.23 Hasil Analisis Average Nearest Neighbor Kawasan Industri Besar 

Kota Semarang 
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Gambar 4.24 Peta Kawasan Industri Besar Kota Semarang 
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4.1.4.2 Struktur Spasial 

Kawasan industri besar di Kota Semarang tersebar di 6 (enam) Bagian 

Wilayah Kota (BWK). BWK merupakan kawasan fungsional atau kawasan yang 

memiliki kemiripan fungsi ruang, kawasan industri besar tersebar pada kawasan 

BWK X, BWK IX, BWK III, BWK VII, BWK IV, dan BWK V. Penyebaran ini 

disesuaikan berdasarkan klasifikasi industri secara konvensional, meliputi industri 

primer, sekunder, dan tersier. Namun ada pula kawasan industri yang mencakupi 

keseluruhannya, jadi dalam satu kawasan industri terdapat industri primer, 

sekunder, dan tersier sehingga lebih cocok disebut dengan campuran. 

Kawasan industri dengan klasifikasi ini meliputi kawasan industri Candi, 

Wijayakusuma, dan Tambak aji. Ketiga kawasan industri ini masuk dalam BWK 

X yang memang dikhususkan untuk kawasan industri. Kawasan industri Terboyo, 

Genuk, dan Nyonya Meneer yang diklasifikasikan sebagai industri campuran, 

masuk dalam BWK IV sebagai kawasan yang diperuntukkan untuk industri. 

Kawasan industri BSB merupakan kawasan industri tersier, mayoritas industri 

yang berdiri bergerak di bidang pengolahan barang sekunder dan perdagangan, 

atau dibidang jasa bersifat kawasan industri bersih. Maka, kawasan industri BSB 

masuk dalam kawasan BWK IX karena fungsi dari BWK IX adalah pelayanan 

publik. 

Kawasan industri Simongan dan Tanjung Emas adalah kawasan industri 

yang bergerak dibidang pergudangan, perdagangan, pendistribusian atau dalam 

bidang jasa. Kawasan industri ini masuk dalam BWK III, kawasan yang 

dikhususkan untuk pelayanan publik dalam bidang transportasi. Karena BWK III 

merupakan daerah yang berada pada pusat kota. Kawasan industri Setyabudi 

merupakan kawasan industri yang bergerak di bidang sekunder, atau perakitan. 

Maka penempatan kawasan ini berada pada BWK VII dengan fungsional sebagai 

kawasan pusat pelayanan. Kawasan industri Penggaron merupakan kawasan 

industri primer, sehingga masuk dalam BWK V atau pelayanan dan 

pengembangan (Gambar 4.25). Berdasarkan penjelasan di atas, keterangan dapat 

melihat tabel 4.12 di bawah. 
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Tabel 4.12 Struktur Spasial Kawasan Industri Besar Kota 

Semarang 

No Kawasan Industri 
Klasifikasi 

Industri 

Bagian 

Wilayah 

Kota (BWK) 

Fungsi BWK 

1 Candi Campuran BWK X Kawasan Industri 

2 Tambak Aji Campuran BWK X Kawasan Industri 

3 Wijaya Kusuma Campuran BWK X Kawasan Industri 

4 Bukit Semarang Baru Tersier BWK IX Pelayanan Publik 

5 Tanjung Emas Tersier BWK III Pelayanan Publik 

6 Simongan Tersier BWK III Pelayanan Publik 

7 Setya Budi Sekunder BWK VII Pusat Pelayanan 

8 Penggaron Primer BWK V Pengembangan 

9 Nyonya Meneer Campuran BWK IV Kawasan Industri 

10 Terboyo Campuran BWK IV Kawasan Industri 

11 Genuk Campuran BWK IV Kawasan Industri 

Sumber: Hasil Analisi Peta Struktur Spasial Kawasan Industri 

Kota Semarang 
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Gambar 4.25 Peta Struktur Spasial Kawasan Industri Besar Kota 

Semarang 
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4.1.4.3 Proses Spasial 

Proses spasial kawasan industri besar di Kota Semarang dapat 

diungkapkan dengan memperhatikan perubahan pola spasial yang terjadi pada 

beberapa priode. Priode yang dibandingkan dalam proses spasial kawasan industri 

besar di Kota Semarang dengan rentan waktu 10 tahun, menunjukkan proses 

spasial dari perubahan pola spasial yang terjadi (Gambar 4.26). Rentan waktu 

yang dijadikan pembanding antara tahun 2000 (Gambar 4.27) dan kawasan 

industri pada tahun 2010 (Gambar 4.28). Perkembangan kawasan industri lebih 

ditekankan kepada perluasan kawasan, dari 11 kawasan industri yang terdapat di 

Kota Semarang, hanya terdapat 3 kawasan industri yang mengalami 

perkembangan (Gambar 4.29). Kawasan industri itu  tersebut meliputi kawasan 

industri Candi, Terboyo, dan Wijaya Kusuma. Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan, ketiga kawasan industri tersebut lebih memungkinkan mengingat 

bahwa kawasan tersebut bukan area permukian yang padat penduduk melainkan 

lahan kosong yang terbengkalai, sehingga lebih mudah dalam melakukan 

perluasan kawasan untuk dibangunnya kawasan industri baru guna memenuhi 

kekurangan lahan untuk berdirinya industri. Keterangan mengenai luasan 

perkembangan kawasan industri dapat di lihat pada Tabel 4.13 pada halaman 

selanjutnya. 
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Tabel 4.13 Luas Perkembangan Kawasan Industri di Kota Semarang 

No Kawasan Industri 

Luas 

Kawasan 

Tahun 2000 

(Ha) 

Luas 

Kawasan 

Tahun 2010 

(Ha) 

Perkembangan 

kawasan Tahun 

2010 

Ha % 

1 Bukit Semarang Baru 116,44 116,44 Tetap Tetap 

2 Candi 496,32 698,90 202,57 28,98 

3 Genuk 47,34 47,34 Tetap Tetap 

4 Nyonya Meneer 200,46 200,46 Tetap Tetap 

5 Penggaron 43,07 43,07 Tetap Tetap 

6 Setya Budi 16,13 16,13 Tetap Tetap 

7 Simongan 52,35 52,35 Tetap Tetap 

8 Tambak Aji 115,19 115,19 Tetap Tetap 

9 Terboyo 216,43 247,99 31,56 12,73 

10 Wijaya Kusuma 85,36 112,61 27,25 24,20 

11 Tanjung Emas 147,14 147,14 Tetap Tetap 

Jumlah 1536,24 1797,63 261,38 65,91 

Sumber: Hasil Analisis Peta Perkembangan spasial Kawasan 

Industri Besar Kota  Semarang 

 

Gambar 4.26 Diagram Batang Perkembangan Kawasan Industri Besar 
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Gambar 4.27 Peta Kawasan Industri Besar Kota Semarang 

Tahun 2000 
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Gambar 4.28 Peta Kawasan Industri Besar Kota Semarang 

Tahun 2010 
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Gambar 4.29 Peta Perkembangan Kawasan Industri Besar Kota 

Semarang 
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4.1.4.4 Komparasi spasial 

Komparasi spasial dengan cara membandingkan kawasan industri dan 

kawasan berikat. Hasil dari pengamatan dari lokasi penelitian, diketahui pola 

sebaran acak merupakan daerah kawasan industri berikat yang pengelolaannya 

oleh BUMN. Berada pada kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan industri 

disesuaikan oleh Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota 

Semarang. Rata-rata lokasi kawasan industri berjarak dekat dengan jalan alteri. 

Jauh dari permukiman padat, perkembangannya secara horizontal. Pola sebaran 

area mengelompok merupakan kawasan industri yang dikelola oleh swasta, berada 

sangat dekat dengan jalan alteri karena umumnya dibangun sejajar dengan jalan 

alteri (Gambar 4.30). Berada sangat dekat dengan kawasan permukiman. 

Perkembangan kawasan secara vertikal karena terbatasnya lahan yang tersedia. 

Keterangan lebih jelas dapat melihat tabel 4.14 di bawah. 

Tabel 4.14 Komparasi Sebaran Spasial Kawasan Industri Besar Kota Semarang 

Penggolongan 

Lahan Industri 

Komparasi Sebaran Kawasan Industri 

Keuntungan Kerugian 

Kawasan Berikat 

- Di kelola BUMN 

- Mudah dalam 

kepengurusan Bea dan Cukai 

- Jauh dari tenaga 

kerja 

- Jauh dari jalan 

alteri 

Kawasan 

Industri 

- Dekat dengan tenaga 

kerja (Dekat Permukiman) 

- Biaya distribusi lebih 

murah 

- Terbatasnya lahan 

- Di kelola swasta 

 

Sumber: Hasil Pengamatan Kawasan Industri Besar Kota 

Semarang 
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Gambar 4.30 Peta Penggolongan Kawasan Industri Besar Kota 

Semarang 



107 

 

 

 

4.1.4.5 Kecenderungan spasial 

Kecenderungan kawasan industri besar di Kota Semarang bersifat 

terpusat pada satu kawasan dengan membentuk persegi yang terjadi pada 

kawasan industri Candi, Wijayakusuma, dan Terboyo. Hal ini disebabkan 

karena adanya hambatan fisik yang ada di beberapa kawasan industri. 

Hambatan tersebut berupa keterbatasan lahan yang terdapat pada pinggiran 

kawasan industri, sehingga perkembangan lahan untuk kawasan tidak dapat 

dilanjutkan. Kecenderungan lebih banyak menjauh dari jaringan jalan utama, 

dengan mengarah ke belakang kawasan karena adanya pertimbangan bahwa, 

harga lahan yang jauh dari jalan alteri lebih murah, namun tetap masih dalam 

lingkungan kawasan industri besar. 

Pada kawasan industri yang tidak dapat berkembang, kecenderungan 

yang terjadi lebih mengarah kearah vertikal. Kecenderungan mengarah 

vertikal terjadi akibat lahan yang keberadaannya semakin terbatas. Semakin 

berkembang kawasan industri, maka lahan yang berada dekat kawasan 

industri akan semakin berkembang sepeti adanya permukiman. Keberadaan 

permukiman inilah yang menyulitkan pengembang kawasan industri untuk 

melakukan ekspansi lahan. Pihak pengembang pun cenderung melakukan 

pengembangan usaha kearah vertikal. 

 

4.1.5 Satuan Medan Objek Penelitian 

Objek penelitian di Kota Semarang terdapat pada kawasan industri 

yang berada pada kawasan industri Wijaya Kusuma, kawasan industri 

Tambak Aji, kawasan industri Candi, kawasan industri Bukit Semarang 

Baru, kawasan industri Simongan, kawasan industri Setya Budi, kawasan 

industri Tanjung Emas, kawasan industri Terboyo, kawasan industri 

Genuk, kawasan industri Nyonya meneer, dan kawasan industri 

Penggaron. Berdasarkan deskripsi hasil identifikasi dan pengamatan objek 

penelitian maka kondisi satuan medan daerah penelitian berdasarkan 

kawasan industri di Kota Semarang disajikan pada Tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 Satuan Medan Kawasan Industri Besar 

- No 
- Objek 

Penelitian 
- Satuan Medan 

- 1. 
- Kawasan 

Indusri BSB 
- DLKV 4 BS IV dan DLKV 4 BS V 

- 2. 
- Kawasan 

Industri Candi 

- PS 6 BB III, PS 6 BB IV, PS 3 BB III, PS 3 

BB IV, PS 3 BB II, PD 4 BB IV, PD 4 BB III, PD 

4 BB II, PD 3 BB V, PD 3 BB III, PD 3 BB IV, 

PD 3 BB II, PD 4 LM III, PD 4 LM IV, DLKV 4 

BB IV, DLKV 4 BB III, DLKV 4 BB II, DLKV 3 

BB II. 

- 3. 
- Kawasan 

Industri Genuk 
- DA 2 EA V 

- 4. 

- Kawasan 

Industri Nyanya 

Meneer 

- DA 5 EA V, DA 2 EA V, dan DA 6 EA V. 

- 5. 

- Kawasan 

Industri 

Penggaron 

- DB 6 EA V 

- 6. 

- Kawasan 

Industri Setya 

Budi 

- PS 4 BS V dan PS 4 BS III. 

- 7. 

- Kawasan 

Industri 

Simongan 

- DA 6 EA V, DA 3 EA V, DA 6 BB V, DA 

6 BB III, DA 6 BB II, DA 6 BB IV, DA 3 BB V, 

DA 3 BB IV, PD 3 BB V, PD 3 BB IV, dan PD 3 

BB II. 

- 8. 

- Kawasan 

Indsutri 

Tambak Aji 

- PS 6 EA II, PS 6 EA IV, PS 6 BB III, PS 6 

BB II, PS 6 BB IV, PS 3 BB III, PS 3 BB II, dan 

PS 3 BB IV. 

- 9. 

- Kawasan 

Industri 

Terboyo 

- PP 5 EA V, DP 5 EA V, DP 2 EA V, DA 5 

EA V, DA 2 EA V, dan DA 6 EA V 

- 10. 

- Kawasan 

Industri Tugu 

Wijaya Kusuma 

- DP 5 EA V, DP 6 EA V, PS 5 EA V, dan 

PS 6 EA V 

- 11. 

- Kawasan 

Industri 

Tanjung Emas 

- DD 5 EA V 

Sumber: Hasil Analisis Peta Kesesuaian Kawasan Industri Kota 

Semarang (2012) 
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4.1.6 Kesesuaian Kawasan Industri Besar Berdasarkan Satuan Medan 

Berikut ini merupakan karakteristik satuan medan dan penjelasan 

sesuai parameter kesesuaian kawasan industri berdasarkan  satuan medan 

yang terdapat pada kawasan industri yang berada di daerah Kota 

Semarang. 

 

4.1.6.1 Kawasan Industri Bukit Semarang Baru (BSB) 

Kawasan industri Bukit Semarang Baru terdapat 2 satuan medan, berikut 

ini karakteristik beradasarkan satuan medannya disertai penjelasan parameter 

untuk kesesuaian medan kawasan industri: 

 

1. DLKV 4 BS IV 

Satuan medan DLKV 4 BS IV memiliki karakteristik dataran lereng 

kaki volkan, jenis tanah latosol Coklat kemerahan, dengan struktur geologi 

batuan sedimentasi breksi vulkanik formasi kaligetas, dan memiliki 

kemiringan dengan kategori landai berkisar 2 - 8 %. 

Satuan medan DLKV 4 BS IV terletak 1000 meter dari jalan alteri 

masuk dalam kategori sangat dekat, penggunaan lahan digunakan sebagai 

lahan kebun/perkebunan, dari segi kerawanan berada pada daerah yang sangat 

rendah gerakan tanah dan ambelesan tanah pada kisaran 0 – 2 cm/tahun, 

daerah ini merupakan daerah yang tidak pernah tergenang atau bukan 

kawasan banjir sehingga sangat baik.Satuan medan ini masuk dalam kategori 

sangat sesuai dan memiliki skor 30. Faktor penghambat berupa penggunaan 

lahan kebun/perkebunan. 

2. DLKV 4 BS V 

Satuan medan DLKV 4 BS V memiliki karakteristik dataran lereng 

kaki volkan, jenis tanah latosol cokelat kemerahan, dengan struktur geologi 

batuan sedimentasi breksi vulkanik formasi kaligetas, dan memiliki 

kemiringan dengan kategori datar berkiasar 0 - 2 %. 
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Satuan medan DLKV 4 BS V terletak 1500 meter dari jalan alteri 

masuk dalam kategori sedang, penggunaan lahan digunakan sebagai lahan 

kebun/perkebunan, dari segi kerawanan berada pada daerah yang sangat 

rendah gerakan tanah dan ambelesan tanah pada kisaran 0 – 2 cm/tahun, 

daerah ini merupakan daerah yang tidak pernah tergenang atau bukan 

kawasan banjir sehingga sangat baik. Satuan medan ini masuk dalam kategori 

sesuai dan memiliki skor 28. Faktor penghambat berupa jalur aksesibilitas 

yang berada pada jarak 1500 meter dari jalan alteri, dan penggunaan lahan 

kebun/perkebunan. 

 

4.1.6.2 Kawasan Industri Candi 

Kawasan industri Candi memiliki 18 satuan medan, berikut ini 

karakteristik beradasarkan satuan medannya disertai penjelasan parameter untuk 

kesesuaian medan kawasan industri: 

 

1. PS 6 BB III 

Satuan medan PS 6 BB III memiliki karakteristik perbukitan 

struktural, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, dengan struktur geologi batuan 

breksi sedimen dasar masuk dalam golongan formasi damar, permukaannya 

miring dengan tingkat kemiringan 8 - 25 %. 

Satuan medan PS 6 BB III terletak 1000 meter dari jalan alteri masuk 

dalam kategori dekat, penggunaan lahan berupa daerah permukiman, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah menengah, dengan geologi ambelesan 

sangat rendah 0 – 2 cm/tahun, daerah yang tidak pernah tergenang banjir 

sehingga sangat baik. Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan 

memiliki skor 20. Faktor penghambat berupa penggunaan lahan berupa 

daerah permukiman dan gerakan tanah tingkat menengah, serta lereng yang 

miring. 
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2. PS 6 BB IV 

Satuan medan PS 6 BB IV memiliki karakteristik perbukitan 

struktural, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, dengan struktur geologi batuan 

breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, memiliki kemiringan 

dengan kategori landai 2 - 8 %. 

Satuan medan PS 6 BB IV terletak 1000 meter dari jalan alteri masuk 

dalam kategori dekat, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah menengah, dengan geologi ambelesan 

sangat rendah 0 – 2 cm/tahun, daerah yang tidak pernah tergenang banjir 

sehingga sangat baik. Satuan medan ini masuk dalam kategori sangat sesuai 

dan memiliki skor 30. Faktor penghambat antara lain penggunaan lahan unuk 

kebun/perkebunan, dan gerakan tanah menengah. 

3. PS 3 BB III 

Satuan medan PS 3 BB III memiliki karakteristik perbukitan 

struktural, jenis tanah mediteran cokelat tua, dengan struktur geologi batuan 

breksi sedimen dasar masuk dalam golongan formasi damar, permukaannya 

miring dengan tingkat kemiringan 8 - 25 %. 

Satuan medan PS 3 BB III terletak 1500 meter dari jalan alteri masuk 

dalam kategori sedang, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat rendah 0 

– 2 cm/tahun, merupakan daerah yang bebas banjir, sehingga sangat baik. 

Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 24. Faktor 

penghambat berupa jalur aksesibilitas yang berada pada jarak 1500 meter dari 

jalan alteri, terdapat gerakan tanah rendah, dan lereng yang miring. 

 

4. PS 3 BB IV 

Satuan medan PS 3 BB IV memiliki karaketristik perbukitan 

struktural, jenis tanah mediteran cokelat tua, dengan struktur geologi batuan 

breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, permukaannya 

memiliki kemiringan dengan kategori landai 2 - 8 %. 
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Satuan medan PS 3 BB IV terletak 1500 meter dari jalan alteri masuk 

dalam kategori sedang, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat rendah 0 

– 2 cm/tahun, merupakan daerah yang bebas banjir, sehingga sangat baik. 

Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 25. Faktor 

penghambat berupa penggunaan lahan kebun/perkebunan, dan jalur 

aksesibilitas yang berada pada jarak 1500 meter dari jalan alteri. 

 

5. PS 3 BB II 

Satuan medan PS 3 BB II memiliki karaketristik perbukitan struktural, 

jenis tanah mediteran cokelat tua, dengan struktur geologi batuan breksi 

sedimen dasar masuk dalam golongan formasi damar, permukaannya terjal 

dengan kemiringan 15 > 40 %. 

Satuan medan PS 3 BB II terletak 1500 meter dari jalan alteri masuk 

dalam kategori sedang, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat rendah 0 

– 2 cm/tahun, merupakan daerah yang bebas banjir, sehingga sangat baik. 

Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki skor 22. Faktor 

penghambat berupa jalur aksesibilitas berjarak 1500 meter dari jalan alteri, 

penggunaan lahan yang digunakan untuk perkebunan, gerakan tanah rendah, 

dan lereng yang terjal. 

 

6. PD 4 BB IV 

Satuan medan PD 4 BB IV memiliki karakteristik perbukitan 

denudasional, jenis tanah latosol cokelat kemerahan, dengan struktur geologi 

batuan breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, dan memiliki 

kemiringan lereng yang landai berkisar 2 - 8 %. 

Satuan medan PD 4 BB IV terletak 2000 meter dari jalan alteri, dalam 

parameter industri masuk dalam kategori jauh, penggunaan lahan berupa 

kebun/perkebunan, dari segi kerawanan bencana gerakan tanah tinggi, 
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memiliki geologi ambelesan sangat rendah yaitu 0 – 2 cm/tahun, dan sangat 

baik karena tidak pernah tejadi genangan banjir. Satuan medan ini masuk 

dalam kategori sesuai dan memiliki skor 29. Fator penghambat berupa jalur 

aksesibilitas berjarak 2000 meter dari jalan alteri, penggunaan lahan berupa 

perkebunan, dan terdapat gerakan tanah tinggi. 

 

7. PD 4 BB III 

Satuan medan PD 4 BB III memiliki karakteristik perbukitan 

denudasional, jenis tanah latosol cokelat kemerahan, dengan struktur geologi 

batuan breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, permukaannya 

miring dengan tingkat kemiringan 8 - 25 %. 

Satuan medan PD 4 BB III terletak 2000 meter dari jalan alteri masuk 

dalam kategori jauh, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat rendah 0 

– 2 cm/tahun, dan sangat baik karena tidak pernah tejadi genangan banjir. 

Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 29. Fator 

penghambat berupa jalur aksesibilitas berjarak 2000 meter dari jalan alteri, 

penggunaan lahan berupa perkebunan, terdapat gerakan tanah rendah, dan 

lereng yang miring. 

 

8. PD 4 BB II 

Satuan medan PD 4 BB II memiliki karakteristik perbukitan 

denudasional, jenis tanah latosol cokelat kemerahan, dengan struktur geologi 

batuan breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, permukaannya 

terjal dengan tingkat kemiringan 25 - 40 %. 

Satuan medan PD 4 BB IIterletak 1500 meter dari jalan alteri masuk 

dalam kategori sedang, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat rendah 0 

– 2 cm/tahun, dan sangat baik karena tidak pernah tejadi genangan banjir. 

Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki skor 19. Faktor 
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penghambat berupa jalur aksesibilitas berjarak 1500 meter dari jalan alteri, 

penggunaan lahan berupa persawahan, terdapat gerakan tanah rendah, dan 

lereng yang terjal. 

 

9. PD 3 BB V 

Satuan medan PD 3 BB V memiliki karaketristik perbukitan 

struktural, jenis tanah mediteran cokelat tua, dengan struktur geologi batuan 

breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, dan permukaannya 

datar dengan tingkat kemiringan 0 – 2 %. 

Satuan medan PD 3 BB V berada sangat jauh dari jaringan jalan lebih 

dari 2500 meter dari segi aksesibilitas untuk kawasan industri sangat tidak 

layak, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat rendah 0 – 2 

cm/tahun, dan sangat baik karena tidak pernah tejadi genangan banjir. Satuan 

medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 23. Faktor 

penghambat berupa jalur aksesibilitas dengan jarak 2500 meter dari jalan 

alteri, penggunaan lahan kebun/perkebunan, dan terdapat gerakan tanah 

rendah. 

 

10. PD 3 BB III 

Satuan medan PD 3 BB III memiliki karaketristik perbukitan struktural, 

jenis tanah mediteran cokelat tua, dengan struktur geologi batuan breksi 

sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, dan permukaannya miring 

dengan tingkat kemiringan 8 – 25 %. 

Satuan medan PD 3 BB III terletak 1500 meter dari jalan alteri masuk 

dalam kategori sedang, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat rendah 0 

– 2 cm/tahun, merupakan daerah yang bebas banjir, sehingga sangat baik 

untuk menjadi kawasan industri. Satuan medan ini masuk dalam kategori 

sedang dan memiliki skor 21. Faktor pembatas berupa jalur aksesibilitas 
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dengan jarak 1500 meter dari jalan alteri, penggunaan lahan berupa 

kebun/perkebunan, terdapat gerakan tanah rendah, serta lereng yang miring. 

 

11. PD 3 BB IV 

Satuan medan PD 3 BB IV memiliki karaketristik perbukitan struktural, 

jenis tanah mediteran cokelat tua, dengan struktur geologi batuan breksi 

sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, dan permukaannya landai 

dengan tingkat kemiringan 2 – 8 %. 

Satuan medan PD 3 BB IV terletak 1500 meter dari jalan alteri masuk 

dalam kategori sedang, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat rendah 0 

– 2 cm/tahun, merupakan daerah yang bebas banjir, sehingga sangat baik 

untuk menjadi kawasan industri. Satuan medan ini masuk dalam kategori 

sedang dan memiliki skor 21. Faktor penghambat berupa jarak aksesibilitas 

ke jalan alteri 1500 meter, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dan 

gerakan tanah rendah. 

 

12. PD 3 BB II 

Satuan medan PD 3 BB II memiliki karaketristik perbukitan 

struktural, jenis tanah mediteran cokelat tua, dengan struktur geologi batuan 

breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, dan permukaannya 

terjal dengan tingkat kemiringan 25 - 40 %. 

Satuan medan PD 3 BB II terletak 1500 meter dari jalan alteri masuk 

dalam kategori sedang, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat rendah 0 

– 2 cm/tahun, merupakan daerah yang bebas banjir, sehingga sangat baik 

untuk menjadi kawasan industri. Satuan medan ini masuk dalam kategori 

sedang dan memiliki skor 22. Faktor penghambat berupa jarak aksesibilitas 

ke jalan alteri 1500 meter, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, 

gerakan tanah rendah, serta lereng yang terjal. 



116 

 

 

 

13. PD 4 LM III 

Satuan medan PD 4 LM III memiliki karaketristik perbukitan 

denudasional, jenis tanah latosol cokelat kemerahan, dengan struktur geologi 

lapisan marin tergolong dalam formasi kalibening, dan permukaannya miring 

dengan tingkat kemiringan 8 - 25 %. 

Satuan medan PD 4 LM III berada sangat jauh dari jaringan jalan 

lebih dari 2500 meter dari segi aksesibilitas untuk kawasan industri sangat 

tidak layak, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi kerawanan 

bencana gerakan menengah, geologi ambelesan sangat rendah 0 – 2 cm/tahun, 

dan sangat baik karena tidak pernah tejadi genangan banjir. Satuan medan ini 

masuk dalam kategori sedang dan memiliki skor 24. Faktor penghambat 

berupa jarak aksesibilitas ke jalan alteri 2500 meter, penggunaan lahan berupa 

kebun/perkebunan, gerakan tanah menengah, dan lereng memiliki kategori 

miring. 

 

14. PD 4 LM IV 

Satuan medan PD 4 LM IV memiliki karakteristik perbukitan 

denudasional, jenis tanah latosol cokelat kemerahan, dengan struktur geologi 

lapisan marin tergolong dalam formasi kalibening, dan permukaannya landai 

dengan tingkat kemiringan 2 – 8 %. 

Satuan medan PD 4 LM IV terletak 2000 meter dari jalan alteri masuk 

dalam kategori jauh, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah tinggi, geologi ambelesan sangat rendah 0 

– 2 cm/tahun, dan sangat baik karena tidak pernah terjadi genangan banjir. 

Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 25. Faktor 

penghambat berupa jarak aksesibilitas ke jalan alteri 2000 meter, penggunaan 

lahan berupa kebun/perkebunan, dan gerakan tanah tinggi. 
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15. DLKV 4 BB IV 

Satuan medan DLKV 4 BB IV memiliki karakteristik dataran lereng 

kaki volkan, jenis tanah latosol cokelat kemerahan, dengan struktur geologi 

batuan breksi dasar tergolong dalam formasi damar, dan permukaannya 

landai dengan tingkat kemiringan 2 – 8 %. 

Satuan medan DLKV 4 BB IV terletak 2000 meter dari jalan alteri 

masuk dalam kategori jauh, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari 

segi kerawanan bencana gerakan tanah tinggi, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dan sangat baik karena tidak pernah terjadi genangan 

banjir. Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 28. 

Faktor penghambat berupa jarak aksesibilitas ke jalan alteri 2000 meter, 

penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dan gerakan tanah tinggi. 

 

16. DLKV 4 BB III 

Satuan medan DLKV 4 BB III memiliki karakteristik dataran lereng 

kaki volkan, jenis tanah latosol cokelat kemerahan, dengan struktur geologi 

batuan breksi dasar tergolong dalam formasi damar, dan permukaannya 

miring dengan tingkat kemiringan 8 – 25 %. 

Satuan medan DLKV 4 BB III terletak 1500 meter dari jalan alteri 

masuk dalam kategori sedang, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, 

dari segi kerawanan bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, merupakan daerah yang bebas banjir, sehingga sangat 

baik untuk menjadi kawasan industri. Satuan medan ini masuk dalam kategori 

sesuai dan memiliki skor 26. Faktor penghambat berupa jarak aksesibilitas ke 

jalan alteri 1500 meter, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, gerakan 

tanah rendah, serta lereng yang miring. 

 

17. DLKV 4 BB II 

Satuan medan DLKV 4 BB II memiliki karakteristik dataran lereng 

kaki volkan, jenis tanah latosol cokelat kemerahan, dengan struktur geologi 
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batuan breksi dasar tergolong dalam formasi damar, dan permukaannya terjal 

dengan tingkat kemiringan 25 – 40 %. 

Satuan medan DLKV 4 BB II terletak 2000 meter dari jalan alteri 

masuk dalam kategori jauh, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari 

segi kerawanan bencana gerakan tanah tinggi, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dan sangat baik karena tidak pernah terjadi genangan 

banjir. Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki skor 21. 

Faktor penghambat berupa aksesibilitas ke jalan alteri 2000 meter, 

penggunaan lahan kebun/perkebunan, gerakan tanah tinggi, dan kemiringan 

lereng yang terjal. 

 

18. DLKV 3 BB II 

Satuan medan DLKV 3 BB II memiliki karakteristik dataran lereng 

kaki volkan, jenis tanah mediteran cokelat tua, dengan struktur geologi batuan 

breksi dasar tergolong dalam formasi damar, dan permukaannya terjal dengan 

tingkat kemiringan 25 - 40 %. 

Satuan medan DLKV 3 BB II terletak 2000 meter dari jalan alteri 

masuk dalam kategori jauh, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari 

segi kerawanan bencana gerakan tanah tinggi, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dan sangat baik karena tidak pernah terjadi genangan 

banjir. Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 21. 

Faktor penghambat berupa jarak ke jalan alteri 2000 meter, penggunaan lahan 

kebun/perkebunan, gerakan tanah tinggi, dan lereng yang terjal. 

 

4.1.6.3 Kawasan Industri Genuk 

Kawasan industri Genuk hanya memiliki satu jenis satuan medan dengan 

penamaan DA 2 EA V, berdasarkan penamaannya dapat diketahui bahwa satuan 

medan DA 2 EA V memiliki karakteristik dataran alluvial, jenis tanah grumosol, 

dengan struktur geologi endapan permukaan alluvium, memiliki permukaan yang 

datar dengan tingkat kemiringan 0 – 2 %. 
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Satuan medan DA 2 EA V terletak 500 meter dari jalan alteri 

masuk dalam kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa 

kebun/perkebunan, dari segi kerawanan bencana gerakan tanah sangat 

rendah, dengan geologi ambelesan rendah 2 – 4 cm/tahun, daerah yang 

tidak pernah tergenang banjir kategori sangat baik. Satuan medan ini 

masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 27. Faktor penghambat 

berupa penggunaan lahan kebun/perkebunan, dan terdapat geologi 

ambelesan rendah. 

 

4.1.6.4 Kawasan Industri Nyonya Meneer 

Kawasan industri Nyonya Meneer terdapat tiga satuan medan, 

berikut ini karakteristik beradasarkan satuan medannya disertai penjelasan 

parameter untuk kesesuaian medan kawasan industri 

 

1. DA 5 EA V 

Satuan medan DA 5 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran alluvial, jenis tanah alluvial, struktur geologi endapan permukaan 

alluvium, berada pada daerah yang datar antara 0 – 2 %. 

Satuan medan DA 5 EA V terletak 500 meter dari jalan alteri masuk 

dalam kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa rumput/tanah kosong, 

dari segi kerawanan bencana gerakan tanah sangat rendah, dengan geologi 

ambelesan sangat rendah 0 – 2 cm/tahun, daerah ini tergolong buruk, karena 

tergenang lebih dari 5 kali dalam setahun, biasa terjadi pada saat musim 

penghujan. Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 

27. Fator penghambat berupa kerawanan banjir yang buruk. 

 

2. DA 2 EA V 

Satuan medan DA 2 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran alluvial, jenis tanah grumosol, struktur geologi endapan permukaan 

alluvium, berada pada daerah yang datar antara 0 – 2 %. 
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Satuan medan DA 2 EA V terletak 500 meter dari jalan alteri masuk 

dalam kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa rawa, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah sangat rendah, dengan geologi 

ambelesanrendah 2 – 4 cm/tahun, daerah ini tergolong buruk, karena 

tergenang lebih dari 5 kali dalam setahun, biasa terjadi pada saat musim 

penghujan. Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki skor 

20. Faktor penghambat terdapat gerakan tanah dan geologi ambelesan tingkat 

rendah, kerawanan banjir yang buruk. 

 

3. DA 6 EA V 

Satuan medan DA 6 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran alluvial, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi endapan 

permukaan alluvium, berada pada daerah yang datar antara 0 – 2 %. 

Satuan medan DA 6 EA V terletak 1000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori dekat, penggunaan lahan berupa tegalan, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan sedang 4 – 6 

cm/tahun, daerah ini tergolong sedang, karenamerupakan daerah yang sering 

tergenang, namun kurang dari sejam surut kembali dan terjadi hampir setiap 

tahun. Satuan medan ini masuk dalam kategori sangat sesuai dan memiliki 

skor 30. Faktor penghambat berupa jarak ke jalan alteri 1000 meter, dan 

berada pada daerah yang rawan banjir, dan geologi ambelesan sedang. 

 

4.1.6.5 Kawasan Industri Penggaron 

Kawasan industri Penggaron hanya memiliki satu jenis satuan 

medan dengan penamaan DB 6 EA V, berdasarkan penamaannya dapat 

diketahui bahwa satuan medan DB 6 EA V memiliki karakteristik 

bentukan lahan dataran banjir, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, dengan 

struktur geologi endapan permukaan alluvium, memiliki permukaan yang 

datar dengan tingkat kemiringan 0 – 2 %. 



121 

 

 

 

Satuan medan DB 6 EA V terletak 500 meter dari jalan alteri dan 

masuk kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa lahan kosong, dari 

segi kerawanan bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan 0 

– 2 cm/tahun atau sangat rendah, sangat baik tidak pernah tejadi genangan 

ataupun banjir. Satuan medan ini masuk dalam kategori sangat sesuai dan 

memiliki skor 32.Pada satuan medan ini tidak terdapat faktor pembatas. 

 

4.1.6.6 Kawasan Industri Setya Budi 

Kawasan Industri Setya Budi terdapat dua satuan medan, berikut 

ini karakteristik beradasarkan satuan medannya disertai penjelasan 

parameter untuk kesesuaian medan kawasan industri. 

 

1. PS 4 BS V  

Satuan medan PS 4 BS V  memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan struktural, jenis tanahlatosol cokelat kemerahan, struktur geologi 

batuan sedimen breksi vulkanik tergolong dalam formasi kaligetas, berada 

pada daerah yang datar antara 0 – 2 %. 

Satuan medan PS 4 BS V terletak 500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa sawah irigasi, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat 

baik, karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir 

maupun air rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki 

skor 24.Faktor pembatas berupa penggunaan lahan sawah irigasi. 

 

2. PS 4 BS III 

Satuan medan PS 4 BS III memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan struktural, jenis tanahlatosol cokelat kemerahan, struktur geologi 

batuan sedimen breksi vulkanik tergolong dalam formasi kaligetas, berada 

pada daerah miring dengan kemiringan antara 8 – 15 %. 
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Satuan medan PS 4 BS III terletak 500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa sawah irigasi, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat 

baik, karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir 

maupun air rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki 

skor 22. Faktor pembatas berupa penggunaan lahan sawah irigasi, dan lereng 

yang miring. 

 

4.1.6.7 Kawasan Industri Simongan 

Kawasan industri Simongan terdapat 10 satuan medan, berikut ini 

karakteristik beradasarkan satuan medannya disertai penjelasan parameter 

untuk kesesuaian medan kawasan industri 

 

1. DA 6 EA V 

Satuan medan DA 6 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran alluvial, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi endapan 

permukaan alluvium, berada pada daerah yang datar dengan kemiringan 0 – 2 

%. 

Satuan medan DA 6 EA Vterletak 1000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori dekat, penggunaan lahan berupa permukiman, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat rendah 0 – 2 

cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, karena 

merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air rob. 

Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 26. Faktor 

pembatas berupa aksesibilitas ke jalan alteri 1000 meter dan gerakan tanah 

rendah. 
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2. DA 6 BB V 

Satuan medan DA 6 BB V memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran alluvial, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi  batuan 

breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada daerah 

yang datar dengan kemiringan 0 – 2 %. 

Satuan medan DA 6 BB Vterletak 1000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori dekat, penggunaan lahan berupa permukiman, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat rendah 0 – 2 

cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, karena 

merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air rob. 

Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 26. Faktor 

pembatas berupa jarak aksesibilitas jalan alteri 1000 meter, terdapat gerakan 

tanah rendah. 

 

3. DA 6 BB III 

Satuan medan DA 6 BB III memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran alluvial, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi  batuan 

breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada daerah 

yang miring dengan kemiringan 8 – 15 %. 

Satuan medan DA 6 BB III terletak 2000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori jauh, penggunaan lahan berupa permukiman, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat rendah 0 – 2 

cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, karena 

merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air rob. 

Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 25. Faktor 

pembatas berupa jarak ke jalan alteri yang jauh, penggunaan lahan 

permukiman, gerakan tanah rendah, serta lereng yang miring. 
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4. DA 6 BB II 

Satuan medan DA 6 BB II memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran alluvial, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi  batuan 

breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada daerah 

yang terjal dengan kemiringan 15 – 30 %. 

Satuan medan DA 6 BB II terletak 2000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori jauh, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah  rendah, geologi ambelesan sangat rendah 

0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, 

karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air 

rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 24. 

Faktor pembatas berupa jarak ke jalan alteri yang jauh, penggunaan lahan 

kebun/perkebunan, gerakan tanah rendah, dan lereng yang terjal. 

 

5. DA 6 BB IV 

Satuan medan DA 6 BB IV memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran alluvial, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi  batuan 

breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada daerah 

yang landai dengan kemiringan 2 – 8 %. 

Satuan medan DA 6 BB IV terletak 2000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori jauh, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah  rendah, geologi ambelesan sangat rendah 

0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, 

karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air 

rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 26. 

Faktor pembatas berupa jarak jalan alteri yang jauh, penggunaan lahan 

perkebunan, dan gerakan tanah rendah. 
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6. DA 3 BB V 

Satuan medan DA 3 BB V memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran alluvial, jenis tanah mediteran cokelat tua, struktur geologi  batuan 

breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada daerah 

yang datar dengan kemiringan 0 – 2 %. 

Satuan medan DA 3 BB V terletak 2500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sangat jauh, penggunaan lahan berupapermukiman, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah tinggi, geologi ambelesan sangat rendah 0 

– 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, 

karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air 

rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki skor 17. 

Faktor pembatas berupa jarak yang jauh dari jalan alteri, penggunaan lahan 

permukiman, dan gerakan tanah yang tinggi. 

 

7. DA 3 BB IV 

Satuan medan DA 3 BB IV memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran alluvial, jenis tanah mediteran cokelat tua, struktur geologi  batuan 

breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada daerah 

yang landai dengan kemiringan 2 – 8 %. 

Satuan medan DA 3 BB IV terletak 2000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori jauh, penggunaan lahan berupa permukiman, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah menengah, geologi ambelesan sangat rendah 0 – 2 

cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, karena 

merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air rob. 

Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki skor 18. Faktor 

pembatas berupa jarak aksesibilitas ke jalan alteri yang jauh, penggunaan 

lahan permukiman, dan gerakan tanah berada pada tingkat menengah. 
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8. PD 3 BB V 

Satuan medan PD 3 BB V memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan denudasional, jenis tanah mediteran cokelat tua, struktur geologi  

batuan breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada 

daerah yang datar dengan kemiringan 0 – 2 %. 

Satuan medan PD 3 BB V terletak 2500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sangat jauh, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah sangat  rendah, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat 

baik, karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir 

maupun air rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki 

skor 26. Faktor pembatas berupa jarak aksesibilitas yang sangat jauh ke jalan 

alteri, dan penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan. 

 

9. PD 3 BB IV 

Satuan medan PD 3 BB IV memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan denudasional, jenis tanah mediteran cokelat tua, struktur geologi  

batuan breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada 

daerah yang landai dengan kemiringan 2 – 8 %. 

Satuan medan PD 3 BB IV terletak 2000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori jauh, penggunaan lahan berupapermukiman, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah menengah, geologi ambelesan sangat rendah 0 – 2 

cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, karena 

merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air rob. 

Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki skor 16. Faktor 

pembatas berupa jarak ke jalan alteri yang jauh, penggunaan lahan 

permukiman, dan gerakan tanah berada pada tingkat menengah. 
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10. PD 3 BB II 

Satuan medan PD 3 BB II memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan denudasional, jenis tanah mediteran cokelat tua, struktur geologi  

batuan breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada 

daerah yang terjal dengan kemiringan 15 – 30 %. 

Satuan medan PD 3 BB II terletak 2500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sangat jauh, penggunaan lahan berupapermukiman, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah menengah, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat 

baik, karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir 

maupun air rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori tidak sesuai dan 

memiliki skor 14. Faktor pembatas berupa jarak ke jalan alteri yang sangat 

jauh, penggunaan lahan permukiman, dan gerakan tanah tingkat menengah. 

 

4.1.6.8 Kawasan Industri Tambak Aji 

Kawasan industri Tambak Aji terdapat 8 satuan medan, berikut ini 

karakteristik beradasarkan satuan medannya disertai penjelasan parameter 

untuk kesesuaian medan kawasan industri. 

1. PS 6 EA II 

Satuan medan PS 6 EA II memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan struktural, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi 

endapan permukaan alluvium, berada pada daerah yang terjal dengan 

kemiringan 15 – 30 %. 

Satuan medan PS 6 EA IIterletak 500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat 

baik, karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir 

maupun air rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki 
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skor 27. Faktor pembatas meliputi penggunaan lahan kebun/perkebunan, dan 

lereng yang terjal. 

 

2. PS 6 EA IV 

Satuan medan PS 6 EA IV memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan struktural, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi 

endapan permukaan alluvium, berada pada daerah yang landai dengan 

kemiringan 2 – 8 %. 

Satuan medan PS 6 EA IVterletak 500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa semak belukar, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat 

baik, karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir 

maupun air rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sangat sesuai dan 

memiliki skor 32. Pada satuan medan ini tidak terdapat faktor pembatas. 

 

3. PS 6 BB III 

Satuan medan PS 6 BB III memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan struktural, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi 

batuan breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada 

daerah yang miring dengan kemiringan 8 – 15 %. 

Satuan medan PS 6 BB IIIterletak 500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah menengah, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat 

baik, karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir 

maupun air rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki 

skor 20. Faktor penghambat pada satuan medan ini yaitu penggunaan lahan 

kebun/perkebunan dan gerakan tanah menengah. 
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4. PS 6 BB II 

Satuan medan PS 6 BB II memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan struktural, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi 

batuan breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada 

daerah yang miring dengan kemiringan 8 – 15 %. 

Satuan medan PS 6 BB IIterletak 500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah menengah, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat 

baik, karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir 

maupun air rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki 

skor 28. Faktor penghambat meliputi penggunaan lahan kebun/perkebunan, 

dan gerakan tanah pada tingkat menengah. 

 

5. PS 6 BB IV 

Satuan medan PS 6 BB IV memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan struktural, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi 

batuan breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada 

daerah yang landai dengan kemiringan 2 – 8 %. 

Satuan medan PS 6 BB IVterletak 500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa semak belukar, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat 

baik, karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir 

maupun air rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sangat sesuai dan 

memiliki skor 32. Pada satuan medan ini tidak terdapat faktor pembatas. 
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6. PS 3 BB III 

Satuan medan PS 3 BB III memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan struktural, jenis tanah mediteran cokelat tua, struktur geologi 

batuan breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada 

daerah yang miring dengan kemiringan 8 – 15 %. 

Satuan medan PS 3 BB IIIterletak 1000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori dekat, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah rendah, geologi ambelesan sangat rendah 0 

– 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, 

karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air 

rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 25. 

Faktor pembatas meliputi jarak aksesibilitas ke jalan alteri 1000 meter, 

penggunaan lahan kebun/perkebunan, gerakan tanah rendah, serta lereng 

yang miring. 

 

7. PS 3 BB II 

Satuan medan PS 3 BB II memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan struktural, jenis tanah mediteran cokelat tua, struktur geologi 

batuan breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada 

daerah yang terjal dengan kemiringan 15 – 30 %. 

Satuan medan PS 3 BB IIterletak 500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa bangunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah menengah, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat 

baik, karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir 

maupun air rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki 

skor 17. Faktor pembatas berupa penggunaan lahan berupa bangunan, 

gerakan tanah menengah,  dan lereng yang terjal. 
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8. PS 3 BB IV 

Satuan medan PS 3 BB IV memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan struktural, jenis tanah mediteran cokelat tua, struktur geologi 

batuan breksi sedimen dasar tergolong dalam formasi damar, berada pada 

daerah yang miring dengan kemiringan 2 – 8 %. 

Satuan medan PS 3 BB IVterletak 500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah menengah, geologi ambelesan sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat 

baik, karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir 

maupun air rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki 

skor 19. Faktor pembatas meliputi penggunaan lahan kebun/perkebunan, dan 

gerakan tanah tingkat menengah. 

 

4.1.6.9 Kawasan Industri Terboyo 

Kawasan industri Terboyo terdapat 6 satuan medan, berikut ini 

karakteristik beradasarkan satuan medannya disertai penjelasan parameter 

untuk kesesuaian medan kawasan industri. 

 

1. PP 5 EA V 

Satuan medan PP 5 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan pasir 

pantai, jenis tanah alluvial, struktur geologi endapan permukaan alluvium, 

berada pada daerah yang datar dengan kemiringan 0 – 2 %. 

Satuan medan PP 5 EA Vterletak 2000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori jauh, penggunaan lahan berupa tambak, dari segi kerawanan bencana 

gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan sangat tinggi lebih dari 8 

cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong baik, merupakan 

daerah yang tergenang oleh banjir ataupun air rob kurang dari 1 jam, hampir 

tidak terjadi sepanjang tahun. Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang 

dan memiliki skor 22. Faktor penghambat meliputi jarak yang jauh menuju 
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jalan alteri, penggunaan lahan tambak, geologi ambelesan sangat tinggi, dan 

terkadang sering terjadi banjir. 

 

2. DP 5 EA V 

Satuan medan DP 5 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran pasir, jenis tanah alluvial, struktur geologi endapan permukaan 

alluvium, berada pada daerah yang datar dengan kemiringan 0 – 2 %. 

Satuan medan DP 5 EA Vterletak 2000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori jauh, penggunaan lahan berupa tambak, dari segi kerawanan bencana 

gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan sangat tinggi lebih dari 8 

cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong baik, merupakan 

daerah yang tergenang oleh banjir ataupun air rob kurang dari 1 jam, hampir 

tidak terjadi sepanjang tahun. Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai 

dan memiliki skor 24. Faktor pembatas meliputi jauhnya jarak menuju jalan 

utama, penggunaan lahan tambak, geologi ambelesan yang sangat tinggi, dan 

terkadang terkena banjir. 

 

3. DP 2 EA V 

Satuan medan DP 2 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran pasir, jenis tanah grumosol, struktur geologi endapan permukaan 

alluvium, berada pada daerah yang datar dengan kemiringan 0 – 2 %. 

Satuan medan DP 2 EA Vterletak 1000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori dekat, penggunaan lahan berupa permukiman, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah sangat tinggi, geologi ambelesan sangat tinggi lebih 

dari 8 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, 

karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air 

rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki skor 17. 

Faktor pembatas yaitu jarak menuju jalan utama 1000 meter, penggunaan 

lahan permukiman, gerakan tanah dan geologi ambelesan sangat tinggi. 
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4. DA 5 EA V 

Satuan medan DA 5 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran alluvial, jenis tanah alluvial, struktur geologi endapan permukaan 

alluvium, berada pada daerah yang datar dengan kemiringan 0 – 2 %. 

Satuan medan DA 2 EA Vterletak 1000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori dekat, penggunaan lahan berupa permukiman, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan sangat tinggi lebih 

dari 8 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, 

karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air 

rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki skor 20. 

Faktor pembatas meliputi jarak menuju jalan alteri 1000 meter, penggunaan 

lahan permukiman, dan geologi ambelesan yang sangat tinggi. 

 

5. DA 2 EA V 

Satuan medan DA 2 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran alluvial, jenis tanah grumosol, struktur geologi endapan permukaan 

alluvium, berada pada daerah yang datar dengan kemiringan 0 – 2 %. 

Satuan medan DA 2 EA Vterletak 1000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori dekat, penggunaan lahan berupa permukiman, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan sangat tinggi lebih 

dari 8 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, 

karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air 

rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki skor 25. 

Faktor pembatas meliputi jarak menuju jalan alteri 1000 meter, penggunaan 

lahan permukiman, dan geologi ambelesan yang sangat tinggi. 

 

6. DA 6 EA V 

Satuan medan DA 6 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran alluvial, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi endapan 
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permukaan alluvium, berada pada daerah yang datar dengan kemiringan 0 – 2 

%. 

Satuan medan DA 6 EA Vterletak 500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sangat dekat, penggunaan lahan berupa tambak, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan tinggi dengan 

kisaran ambelesan 6 – 8 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini 

tergolong sangat baik, karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang 

oleh banjir maupun air rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai 

dan memiliki skor 26. Faktor pembatas meliputi penggunaan lahan tambak, 

dan geologi ambelesan yang tinggi. 

 

4.1.6.10 Kawasan Industri Wijaya Kusuma 

Kawasan industri Tugu Wijaya Kusuma terdapat 4 satuan medan, 

berikut ini karakteristik beradasarkan satuan medannya disertai penjelasan 

parameter untuk kesesuaian medan kawasan industri 

 

 

1. DP 5 EA V 

Satuan medan DP 5 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran pasir, jenis tanah alluvial, struktur geologi endapan permukaan 

alluvium, berada pada daerah yang datar dengan kemiringan 0 – 2 %. 

Satuan medan DP 5 EA Vterletak 1500 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sedang, penggunaan lahan berupa sawah irigasi, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan  sangat rendah 0 – 2 

cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, karena 

merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air rob. 

Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan memiliki skor 22. Faktor 

pembatas berupa jarak aksesibilitas menuju jalan utama sejauh 1500 meter, 

dan penggunaan lahan sawah irigasi. 
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2. DP 6 EA V 

Satuan medan DP 6 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan 

dataran pasir, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi endapan 

permukaan alluvium, berada pada daerah yang datar dengan kemiringan 0 – 2 

%. 

Satuan medan DP 6 EA Vterletak 1000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori dekat, penggunaan lahan berupa tambak, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan  sangat rendah 0 – 2 

cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, karena 

merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air rob. 

Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 23. Faktor 

pembatas berupa penggunaan lahan tambak, serta jarak ke jalan alteri 1000 

meter. 

 

3. PS 5 EA V 

Satuan medan PS 5 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan struktural, jenis tanah alluvial, struktur geologi endapan 

permukaan alluvium, berada pada daerah yang datar dengan kemiringan 0 – 2 

%. 

Satuan medan PS 5 EA Vterletak 1000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori dekat, penggunaan lahan berupa tambak, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan  sangat rendah 0 – 2 

cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat baik, karena 

merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir maupun air 

rob.Satuan medan ini masuk dalam kategori sesuai dan memiliki skor 29. 

Faktor pembatas berupa jarak ke jalan alteri 1000 meter, dan penggunaan 

lahan tambak. 
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4. PS 6 EA V 

Satuan medan PS 6 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan 

perbukitan struktural, jenis tanah asosiasi alluvial kelabu, struktur geologi 

endapan permukaan alluvium, berada pada daerah yang datar dengan 

kemiringan 0 – 2 %. 

Satuan medan PS 6 EA Vterletak 1000 meter dari jalan alteri masuk 

kategori sedang, penggunaan lahan berupa kebun/perkebunan, dari segi 

kerawanan bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan  sangat 

rendah 0 – 2 cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sangat 

baik, karena merupakan daerah yang tidak pernah tergenang oleh banjir 

maupun air rob. Satuan medan ini masuk dalam kategori sangat sesuai dan 

memiliki skor 30. Faktor pembatas berupa aksesibilitas ke jalan alteri 1000 

meterdan penggunaan lahan kebun/perkebunan. 

 

4.1.6.11 Kawasan Industri Tanjung Emas 

Kawasan industri Tanjung Emas hanya memiliki satu jenis satuan medan 

dengan penamaan DD 5 EA V, berdasarkan penamaannya dapat diketahui bahwa 

satuan medan DD 5 EA V memiliki karakteristik bentukan lahan dataran delta, 

jenis tanah alluvial, dengan struktur geologi endapan permukaan alluvium, 

memiliki permukaan yang datar dengan tingkat kemiringan 0 – 2 %. 

Satuan medan DD 5 EA V terletak 2000 meter dari jalan alteri dan masuk 

kategori jauh, penggunaan lahan berupa permukiman, dari segi kerawanan 

bencana gerakan tanah sangat rendah, geologi ambelesan sangat tinggi lebih dari 8 

cm/tahun, dari segi kerawanan banjir daerah ini tergolong sedang, karena daerah 

ini sering terjadi genangan lebih dari tiga kali dalam setahun, dengan intensitas 

genangan mencapai 3 – 5 jam.Satuan medan ini masuk dalam kategori sedang dan 

memiliki skor 17. Faktor penghambat berupa jarak yang jauh dari jalan alteri, 

penggunaan lahan permukiman, geologi ambelesan sangat tinggi, kerawanan 

banjir sedang. 

 



137 

 

 

 

Data yang terkumpul dari 7 peta kemudian di overlay, selanjutnya 

dilakukan tabulasi data. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kesesuaian medan kawasan industri dan mengetahui faktor-faktor pembatas 

atau penghambat bagi perkembangan kawasan industri yang berada di Kota 

Semarang. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

overlay dan scoring yang terdapat pada data atribut peta. Tahapan overlay 

peta yaitu petabentuklahan, peta jenistanah, peta struktur geologi, dan peta 

kemiringan lereng. Hasil dari overlay ini menghasilkan peta satuan medan 

yang terdapat di Kota Semarang. Untuk mendapatkan klasifikasi kesesuaian 

medan kawasan industri digunakan metode scoring, skor atau harkat yang 

diperoleh dari 7 peta (Gambar 4.31), yang dijadikan acuan sebagai parameter 

untuk menentukan kesesuaian kawasan industri yang telah disebutkan pada 

tabel 3.2 pada Bab III halaman 45 – 46. Ketererangan hasil dari penjumlahan 

skor dapat melihat tabel yang disajikan pada lampiran 2 halaman 165 – 167. 

Berdasarkan analisis dan klasifikasi yang dilakukan, maka kelas kesesuaian 

medan kawasan industri besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Satuan medan dengan kesesuian sangat sesuai (S1) memiliki jumlah 

harkat 30 – 32, menjelaskan bahwa satuan lahan dengan kondisi sangat 

sesuai untuk kawasan industri besar tidak memiliki faktor penghambat, 

seluas 136,44 Ha dengan persentase dari luas keseluruhan kawasan 

industri sebesar 7,6 %. 

2. Satuan medan dengan kesesuaian tingkat sesuai (S2) memiliki jumlah 

harkat 23 – 29, memiliki sedikit faktor penghambat, seluas 939,77 Ha 

dengan persentase 52 %. 

3. Satuan medan dengan tingkat kesesuaian sedang (S3) memiliki jumlah 

harkat 16 – 22, memiliki kesesuaian menegah, dengan faktor penghambat 

yang masih dapat diatasi, seluas 678,83 Ha dengan persentase 38 %. 
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4. Satuan medan dengan kesesuaian tidak sesuai (N1) memiliki jumlah 

harkat 9 – 15, memiliki kesesuaian yang rendah dengan faktor 

penghambat yang sulit diatasi, seluas 42,58 Ha dengan persentase 2,4 %. 

Luasan kesesuaian medan kawasan industri besar dapat melihat Tabel 

4.16 pada halaman 144. 
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Gambar 4.31 Peta Kesesuaian Lahan Kawasan Industri Besar Kota 

Semarang 

. 

 



140 

 

 

 

4.1.7 Evaluasi Kawasan Industri Besar di Kota Semarang 

Kawasan Industri besar Kota Semarang berdasarkan peta 

kesesuaian medan untuk kawasan industri besar yang di overlay dengan 

peta kawasan industri di daerah penelitian diperoleh peta evaluasi 

kesesuaian medan untuk kawasan industri besar Kota Semarang (Gambar 

4.31), untuk mengetahui luas area evaluasi kesesuaian medan dapat 

melihat pada Tabel 4.16, yang disajikan pada halaman 139. 

Hasil evaluasi kesesuaian medan kawasan industri besar, diperoleh 

bahwa 6,4 % dengan luas 115,84 Ha. Kawasan industri menempati 

wilayah yang sangat sesuai (S1) dengan kriteria satuan medan mempunyai 

potensi kesesuaian sangat sesuai, tanpa faktor penghambat atau pembatas. 

Baik dalam segi kerawanan bencana, penggunaan lahan, kemiringan 

lereng, jenis tanah yang terdapat di kawasan industri maupun segi 

aksesibilitas yang sangat memadai, atau sangat dekat dengan jalan alteri. 

Kawasan sesuai (S2) memiliki persentase 61,18 % dengan luas 

1099,85 Ha dalam artian kawasan industri tersebut berada di daerah yang 

mempunyai potensi dan kesesuaian baik. Memiliki pembatas atau 

penghambat yang dapat diatasi secara personal oleh pengembang industri. 

kesesuaian dengan tingkat sedang (S3) sebesar 31,63 % berada pada lahan 

seluas 568,55 Ha. Satuan medan mempunyai potensi dan kesesuaian 

menengah, dengan pembatas atau penghambat yang muncul pada 

tingkatan menengah.  Kemudian 5,49 % memiliki luas 13,36 Ha kawasan 

indutri menempati kawasan yang tidak sesuai mempunyai potensi dan 

kesesuaian rendah. Faktor penghambat besar yang harus diatasi secara 

menyeluruh dengan pemanfaatan konservasi secara menyeluruh. 
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Tabel 4.16. Luas Area Evaluasi Kesesuaian Medan Kawasan Industri Besar Kota Semarang 

No Nama Kawasan Industri 

Luas 

Sangat Sesuai Sesuai Sedang Tidak Sesuai Kawasan Industri 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

1 Kawasan Industri Bukit Semarang Baru 35,85 
30,7

9 
80,57 69,19 0,03 0,02     116,44 0,31 

2 Kawasan Industri Candi 5,74 0,82 547,37 78,32 145,79 20,86     698,90 1,87 

3 Kawasan Industri Genuk     47,34 
100,0

0 
        47,34 0,13 

4 Kawasan Industri Nyonta Meneer 32,11 
16,0

2 
90,57 45,19 77,77 38,80     200,46 0,54 

5 Kawasan Industri Penggaron 23,95 
55,6

2 
18,99 44,10 0,12 0,28     43,07 0,12 

6 Kawasan Industri Setya Budi     14,67 90,92 1,46 9,08     16,13 0,04 

7 Kawasan Industri Simongan     15,75 30,09 35,52 67,85 1,08 2,06 52,35 0,14 

8 Kawasan Industri Tambak Aji 0,97 0,85 99,15 86,08 15,07 13,08     115,19 0,31 

9 Kawasan Industri Terboyo     93,56 37,73 154,43 62,27     247,99 0,66 

10 Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma 17,23 
15,3

0 
91,67 81,40 3,72 3,30     112,61 0,30 

11 Kawasan Indutri Tanjung Emas     0,22 0,15 134,64 91,51 12,28 8,35 147,14 0,39 

Kawasan Industri 115,85 6,45 1099,85 61,18 568,56 31,63 13,36 0,74 1797,63 4,81 

Kawasan Non Industri 1734,15 4,73 15939,15 46,48 
15883,4

4 
43,30 

2015,6

4 
5,50 

35572,3

8 
95,19 

Kota Semarang 1850,00 4,95 17039,00 45,60 
16452,0

0 
44,02 

2029,0

0 
5,43 

37370,5

6 

100,0

0 

Sumber: Hasil Analisis Peta Kesesuaian Medan Kawasan Industri Besar Kota Semarang 
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Gambar 4.31 Peta Evaluasi Lahan untuk Kawasan Industri Besar 

Kota Semarang 
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4.1.7.1 Sebaran Kesesuaian Medan Kawasan Industri Besar Kota Semarang 

Kelas Sangat Sesuai (S1) 

Kawasan industri besar kelas sangat sesuai persebarannya terdapat 

pada kawasan industri Bukit Semarang Baru dengan luas 35,84 Ha atau 

30, 79 % dari luas kawasan industri 116,44 Ha. Kawasan industri candi 

dengan luas  5,73 Ha atau 0,82 % dari luas kawasan industri candi 698,98 

Ha. Kawasan industri Nyonya Meneer seluas 32,11 Ha atau 16,02 % dari 

luas kawasan industri Nyonta Meneer 200,45 Ha. Kawasan industri 

Penggaron dengan luas 23,95 Ha atau 55,62 % dari luas industri 

Penggaron 43,06 Ha. Kawasan industri Tambak Aji memiliki lahan 

sangat sesuai seluas 0,97 Ha atau 0,84 % dari luas kawasan industri 

Tambak Aji 115,18 Ha. Kawasan industri Wijaya Kusuma yang 

menempati lahan sangat sesuai memiliki luas 17,22 Ha atau 15,3 % dari 

luas kawasan industri 112,61 Ha. 

 

4.1.7.2 Sebaran Kesesuaian Medan Kawasan Industri Besar Kota Semarang 

Kelas Sesuai (S2) 

Kawasan industri besar kelas sesuai persebarannya terdapat pada 

semua lahan yang ada di setiap kawasan industri yang ada di Kota 

Semarang. Kawasan industri Bukit Semarang Baru seluas 80,56 Ha atau 

69,19 % dari luas kawasan indutri 116,44 Ha. Kawasan industri Candi 

seluas 547,36 Ha atau 78,32 % dari luas kawasan industri 698,89 Ha. 

Kawasan industri Genuk merupakan kawasan yang seluruh lahannya 

berada pada kesesuaian lahan yang sesuai dengan luas lahan 47,39 Ha 

atau 100 % dari luas lahan kawasan industri 47,39 Ha. Kawasan industri 

Nyonya Meneer seluas 90,57 Ha atau 45,19 % dari luas kawasan 200,45 

Ha. Kawasan industri Penggaron seluas 18,99 Ha atau 44,10 % dari luas 

indutri 43,06 Ha. Kawasan industri Setya Budi seluas 14,66 Ha atau 

90,92 % dari luas kawasan industri 16,13 Ha. Kawasan industri 

Simongan seluas 15,75 Ha atau 30,09 % dari luas kawasan industri 52,35 
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Ha. Kawasan industri Tambak Aji seluas 99,14 Ha atau 86,08 % dari luas 

kawasan industri 115,18 Ha. Kawasan industri Terboyo seluas 93,56 Ha 

atau 37,73 % dari luas kawasan 247,99 Ha. Kawsan industri Wijaya 

Kusuma seluas 91,66 Ha atau 81,4 % dari luas kawasan 112,61 Ha. 

Kawasan industri Tanjung Emas seluas 0,21 Ha atau 0,14 % dari luas 

kawasan 147,14 Ha. 

 

4.1.7.3 Sebaran Kesesuaian Medan Kawasan Industri Besar Kota Semarang 

Kelas Sedang (S3) 

Kawasan industri besar kelas sesuai persebarannya terdapat pada 

semua lahan yang ada di setiap kawasan industri yang ada di Kota 

Semarang. Kawasan industri Bukit Semarang Baru seluas 0,026 Ha atau 

0,023 % dari luas kawasan indutri 116,44 Ha. Kawasan industri Candi 

seluas 145,79 Ha atau 20,86 % dari luas kawasan industri 698,89 Ha. 

Kawasan industri Nyonya Meneer seluas 77,76 Ha atau 38,80 % dari luas 

kawasan 200,45 Ha. Kawasan industri Penggaron seluas 0,11 Ha atau 

0,27 % dari luas indutri 43,06 Ha. Kawasan industri Setya Budi seluas 

1,46 Ha atau 9,07 % dari luas kawasan industri 16,13 Ha. Kawasan 

industri Simongan seluas 35,52 Ha atau 67,85 % dari luas kawasan 

industri 52,35 Ha. Kawasan industri Tambak Aji seluas 15,06 Ha atau 

13,08 % dari luas kawasan industri 115,18 Ha. Kawasan industri Terboyo 

seluas 154,43 Ha atau 62,27 % dari luas kawasan 247,99 Ha. Kawsan 

industri Wijaya Kusuma seluas 3,71 Ha atau 3,30 % dari luas kawasan 

112,61 Ha. Kawasan industri Tanjung Emas seluas 134,64 Ha atau 91,51 

% dari luas kawasan 147,14 Ha. 

 

4.1.7.4 Sebaran Kesesuaian Medan Kawasan Industri Besar Kota Semarang 

Kelas Tidak Sesuai (N1) 

Persebaran kesesuaian medan dengan tingkat kategori tidak sesuai 

berada pada kawasan industri Simongan dengan luas 1,07 Ha atau 2,06 % 
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dari luas kawasan industri 52,35 Ha, dan kawasan industri Tanjung Emas 

seluas 12,28 Ha atau 8,34 % dari luas kawasan industri 147,14 Ha. 

Parameter yang terbukti menjadi faktor penghambat ataupun faktor 

yang mendukung untuk kesesuaian kawasan industri. Faktor penghambat 

yang paling banyak terdapat pada parameter kerawanan bencana 

 

4.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diajukan oleh peneliti, maka 

peneliti akan mengidentifikasi setiap hasil yang didapat dari penelitian 

yang telah dijabarkan pada hasil penelitian. Berikut ini pembahasan dari 

masing-masing penelitian : 

 

4.2.1 Sebaran Spasial Kawasan Industri Besar Kota Semarang 

Analisa untuk mengetahui pola sebaran spasial dapat dilakukan 

dengan menggunakan cara analisis tetangga terdekat yang dikembangkan 

oleh Clark dan Evon pada studi ekologi tanaman (Yunanda, 2009). 

Analisis seperti ini kemudian diadaptasikan untuk menganalisa pola 

persebaran permukiman. Metode kuantitatif ini membatasi suatu skala 

yang berkenaan dengan pola-pola persebaran pada ruang atau wilayah 

tertentu. Pada dasarnya, pola persebaran itu dapatdibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu pola bergerombol (cluster pattern), tersebar acak (random 

pattern). dan tersebar (dispersed pattern).Menurut Clark dan Evon, 

pembagian pola ditentukan berdasarkan T atau indeks penyebaran tetangga 

terdekat. T dengan nilai kurang dari 1 masuk dalam kategori 

mengelompok. Sedangakan nilai T lebih dari 2,15 berada pada kategori 

menyebar. Pada nilai T yang berada pada nilai 1 – 2,14 masuk dalam 

kategori acak. 

Hasil analisis yang di dapat diketahui bahwa kawasan industri 

besar yang berada di Kota Semarang berada pada kategori sebaran acak 

(Random). Berdasarkan analisis Average Nearest Neighbor kawasan 
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industri besar Kota Semarang berada pada nilai T = 1,04. Hal ini mengacu 

pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang yang 

tertuang dalam Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011. Dalam perda 

tersebut telah ditentukan bahwa kawasan industri harus berada dalam 

kawasan yang telah ditentukan dan tidak berada dalam pusat kota. 

Sehingga, struktur kawasan industri disesuaikan dengan Bagian Wilayah 

Kota (BWK) dengan kemiripan fungsi ruang yang sama. Pendapat yang 

sama dikemukakan oleh Tarigan (2005: 55-56) bahwa kebijakan yang 

bersifat menetapkan atau mengatur, artinya pemerintah menetapkan 

penggunaan lahan pada suatu sub wilayah (zona) atau lokasi yang hanya 

boleh untuk kegiatan penggunaan tertentu yang sepesifik. 

4.2.2 Evaluasi Kesesuaian Lahan Kawasan Industri Besar Kota Semarang 

Tindakan evaluasi kesesuaian lahan dengan sistem kategori penting 

artinya untuk perencanaan penggunaan lahan yang optimal. Sistem 

kategori dilakukan dengan cara menguji nilai – nilai dari sifat fisik tanah 

dan lokasi terhadap seperangkat kriteria untuk masing – masing kategori 

melalui proses penyaringan. Nilai – nilai tersebut pertama – tama diuji 

terhadap kriteria untuk kelas lahan yang terbaik, dan jika tidak semua 

kriteria dapat dipenuhi, lahan tersebut secara otomatis jatuh kedalam kelas 

yang lebih rendah. Namun, sistem kategori seperti ini mempunyai 

kelemahan dimana tidak dapat dengan mudah mengatas keadaan apabila 

tidak ada satupun faktor – faktor yang digunakan dalam kriteria yang 

bersifat sebagai faktor penghambat (Tjahjono, 2008). 

Hasil dari penelitian ini terdapat 4 kelas kesesuaian lahan untuk 

kawasan industri besar yang ada di Kota Semarang, yaitu sangat sesuai, 

sesuai, sedang, dan tidak sesuai. Dari kategori tersebut dapat diketahui 

beberapa faktor penghambat yang terdapat pada kawasan industri besar. 

Pada kelas kesesuaian lahan dengan tingkat sangat sesuai memiliki satuan 

medan dengan tingkat sangat baik, tidak terdapat faktor pembatas atau 

penghambat. Pada kelas kesesuaian lahan dengan tingkat sesuai memiliki 
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potensi kesesuaian baik, dengan faktor pembatas atau penghambat dapat 

diatasi secara personal. 

 Pada kelas kesesuaian lahan dengan tingkat kelas sedang (S3) 

memiliki karakteristik satuan medan mempunyai potensi dan kesesuaian 

menengah, dengan pembatas atau penghambat yang muncul pada 

tingkatan sedang baik dalam segi kerawanan bencana, penggunaan lahan, 

kemiringan lereng yang tidak terlalu terjal, dan jenis tanah yang terdapat di 

kawasan industri maupun segi aksesibilitas yang memadai dengan jarak 

yang tidak terlalu jauh dengan jarak 1000 – 1500 meter dengan jalan alteri. 

Pada kelas kesesuaian lahan dengan tingkattidak sesuai (N1) memiliki 

karakteristik Satuan medan mempunyai potensi dan kesesuaian rendah, 

dengan faktor penghambat besar yang harus diatasi secara menyeluruh 

oleh pembuat kebijakan dengan arahan konservasi tepat.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian tentang Evaluasi 

Kesesuaian LahanUntuk Kawasan Industri Besardi Kota Semarang, 

sebagai berikut: 

5.1.1 Kawasan industri besar di Kota Semarang telah tertata rapi berdasarkan 

Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2013 – 2031. 

5.1.2 Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian medan kawasan industri di Kota 

Semarang di ketahui bahwa terdapat 4 tingakt kesesuain medan dengan 

hasil 6,44 % dengan luas 115,849 Ha kawasan industri besar menempati 

wilayah yang sangat sesuai untuk kawasan industri besar. Sebesar 

1099,854 Ha atau 61,18 % kawasan industri besar berada pada kawasan 

dengan tingkat kesesuaian yang sesuai. Kawasan industri besar dengan 

kesesuaian sedang berada pada lahan dengan luas 568, 559 Ha dengan 

persentase 31,63 %. Kawasan industri dengan tingkat kesesuaian tidak 

sesuai merupakan kawasan yang paling kecil dengan luas 13,362 Ha atau 

0,73 %. 
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5.2. Saran 

Kota Semarang memiliki daya dukung medan yang sesuai untuk 

kawasan terbangun, maka prioritas pemanfaatan lahan harus 

memperhatikan kondisi alam dan kelestariannya. Berikut ini beberapa 

saran yang diberikan penulis untuk perkembangan kawasan industri yang 

ada di Kota Semarang. 

5.2.1 Perlunya perbaikan kondisi sarana dan prasarana pendukung kawasan 

industri, khususnya pada kondisi jalan yang rusak dan saluran drainase. 

5.2.2 Manajemen dalam pengelolaan lahan sangat diperlukan agar dalam 

penggunaan lahan disesuaikan dengan daya dukung lahannya, agar 

ekosistem lahan tetap terjaga untuk menghindari semakin banyaknya 

dampak – dampak yang terjadi akibat perkembangan kawasan industri. 

5.2.3 Evaluasi kesesuaian lahan ini digunakan untuk memberikan saran kepada 

pemerintah agar dalam menetukan kebijakan penggunaan lahan untuk 

kawasan industri harus memperhatikan aspek fisik tingkat kesesuaian 

lahannya. 

5.2.4 Kawasan industri yang semakin berkembang dan membutuhkan perluasan 

kawasan sebaiknya tidak diperkenankan untuk dibangun diwilayah Kota 

Semarang, namun diarahkan ke wilayah sekitarnya yang masih dalam satu 

kerasidenan seperti Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, dan 

Kabupaten Kendal. Hal ini mempertimbangkan semakin berkurangnya 

ruang terbuka hijau dan keterbatasan akan tersedianya lahan. 
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Lampiran 1. Tabel Satuan Medan Kota Semarang 

No Satuan Medan 
Luas 

Ha % 

1 DA 2 EA V 531,1342336 1,380190345 

2 DA 3 BB II 0,723308881 0,00187957 

3 DA 3 BB III 29,62463599 0,076981738 

4 DA 3 BB IV 7,653509744 0,019888193 

5 DA 3 BB V 66,55910143 0,172958592 

6 DA 3 EA III 7,599201036 0,019747068 

7 DA 3 EA V 122,9469249 0,31948639 

8 DA 3 LM II 1,67072173 0,00434149 

9 DA 3 LM III 7,055415963 0,018334004 

10 DA 3 LM V 67,63247792 0,175747838 

11 DA 5 EA V 723,4968374 1,880058348 

12 DA 6 BB II 9,277248374 0,024107594 

13 DA 6 BB III 88,6650371 0,230402449 

14 DA 6 BB IV 152,5599695 0,396438007 

15 DA 6 BB V 75,74489479 0,196828534 

16 DA 6 BV III 11,32852262 0,029437977 

17 DA 6 BV IV 10,22527734 0,026571116 

18 DA 6 BV V 2,677493836 0,006957659 

19 DA 6 EA II 1,117351 0,002903516 

20 DA 6 EA III 74,06898 0,192473557 

21 DA 6 EA IV 157,1641 0,408402043 

22 DA 6 EA V 5578,74 14,49675483 

23 DB 1 BB III 26,34538 0,068460344 

24 DB 1 BB IV 0,704318 0,00183022 

25 DB 1 BB V 30,77192 0,079963036 

26 DB 1 BV III 0,837152 0,002175399 

27 DB 1 BV IV 1,270272 0,003300892 

28 DB 1 BV V 8,344875 0,021684756 

29 DB 1 EA III 5,687641 0,014779743 

30 DB 1 EA IV 1,368487 0,003556111 

31 DB 1 EA V 169,6847 0,440937866 

32 DB 3 BB V 1,045524 0,002716868 

33 DB 3 BB V 0,571 0,001483784 
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Lanjutan dari Lampiran 1 

No Satuan Medan 
Luas 

Ha % 

34 DB 3 EA IV 30,00268 0,077964123 

35 DB 3 EA V 279,4334 0,726127785 

36 DB 3 EG III 0,002406 0,0000625146 

37 DB 3 EG IV 2,555062309 0,00664 

38 DB 3 EG V 32,7414669 0,085081 

39 DB 4 BS III 3,361725483 0,008736 

40 DB 4 BS IV 0,591026709 0,001536 

41 DB 4 BS V 1,107442834 0,002878 

42 DB 4 EA III 0,69272227 0,0018 

43 DB 4 EA IV 5,93665632 0,015427 

44 DB 4 EA V 72,37567819 0,188073 

45 DB 4 EG III 5,993532824 0,015575 

46 DB 4 EG IV 3,516216642 0,009137 

47 DB 4 EG V 25,75770619 0,066933 

48 DB 4 LM III 0,011130037 2,89222E-05 

49 DB 4 LM IV 10,93479135 0,028415 

50 DB 4 LM V 17,25045441 0,044827 

51 DB 6 BB IV 1,04724748 0,002721 

52 DB 6 BB V 7,400254019 0,01923 

53 DB 6 BV III 9,093704545 0,023631 

54 DB 6 BV IV 0,580345153 0,001508 

55 DB 6 BV V 11,61075082 0,030171 

56 DB 6 EA III 0,177982154 0,000462 

57 DB 6 EA IV 0,567555586 0,001475 

58 DB 6 EA V 464,5714215 1,207222 

59 DD 5 EA V 594,1175266 1,543857 

60 DLKV 3 BB I 72,15367617 0,187496 

61 DLKV 3 BB II 25,5735354 0,066455 

62 DLKV 3 BB III 38,90273576 0,101092 

63 DLKV 3 BB IV 148,0591045 0,384742 

64 DLKV 3 BB V 0,314139106 0,000816 

65 DLKV 3 BS I 29,26068261 0,076036 

66 DLKV 3 BS II 65,42199298 0,170004 
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Lanjutan dari Lampiran 1 

No Satuan Medan 
Luas 

Ha % 

67 DLKV 3 BS III 223,8509559 0,581693 

68 DLKV 3 BS IV 387,657095 1,007355 

69 DLKV 3 BS V 17,51600954 0,045517 

70 DLKV 3 LM II 4,737466712 0,012311 

71 DLKV 3 LM IV 14,22451015 0,036963 

72 DLKV 4 BB I 4,925076774 0,012798 

73 DLKV 4 BB II 27,63052188 0,0718 

74 DLKV 4 BB III 101,5541863 0,263896 

75 DLKV 4 BB IV 1016,057159 2,640297 

76 DLKV 4 BS I 122,7129379 0,318878 

77 DLKV 4 BS II 146,3992533 0,380429 

78 DLKV 4 BS III 898,0977353 2,333771 

79 DLKV 4 BS IV 3291,883838 8,554196 

80 DLKV 4 BS V 562,4504407 1,461568 

81 DLKV 4 EG IV 3,610573319 0,009382 

82 DLKV 4 LM I 7,16054563 0,018607 

83 DLKV 4 LM II 10,90341659 0,028333 

84 DLKV 4 LM III 5,300660311 0,013774 

85 DLKV 4 LM IV 44,70643879 0,116173 

86 DLKV 7 BS I 9,146365129 0,023767 

87 DLKV 7 BS II 3,612013339 0,009386 

88 DLKV 7 BS III 102,101748 0,265319 

89 DLKV 7 BS IV 504,2513583 1,310333 

90 DLKV 7 EG IV 4,188807827 0,010885 

91 DP 2 EA V 0,22971775 0,000597 

92 DP 5 EA V 1823,522346 4,738553 

93 DP 6 EA V 46,27112615 0,120239 

94 GS 3 BB I 22,01207963 0,0572 

95 GS 3 BB II 9,37972449 0,024374 

96 GS 3 BB III 0,419393234 0,00109 

97 GS 3 BS IV 16,96371818 0,044081 

98 GS 3 LM I 3,728608225 0,009689 

99 GS 3 LM II 7,253791241 0,018849 

 



156 

 

 

 

Lanjutan dari Lampiran 1 

No Satuan Medan 
Luas 

Ha % 

100 GS 3 LM III 6,494316609 0,016876 

101 GS 3 LM IV 5,401045504 0,014035 

102 GS 4 BB I 18,93261768 0,049198 

103 GS 4 BB III 33,69258395 0,087553 

104 GS 4 BS I 216,514082 0,562627 

105 GS 4 BS II 10,40201366 0,02703 

106 GS 4 BS III 197,561887 0,513379 

107 GS 4 BS IV 325,5489353 0,845962 

108 GS 4 BS V 1,16891 0,003037 

109 GS 4 LM I 16,79006084 0,04363 

110 GS 4 LM II 17,68776082 0,045963 

111 GS 4 LM III 11,41221253 0,029655 

112 GS 4 LM IV 64,92185633 0,168704 

113 LKV 4 BS I 5,133134196 0,013339 

114 LKV 4 BS II 10,24445331 0,026621 

115 LKV 4 BS III 71,66065187 0,186215 

116 LKV 4 BS IV 238,6424673 0,62013 

117 LKV 4 EG III 24,13961502 0,062729 

118 LKV 4 EG IV 623,6742068 1,620662 

119 LKV 4 EU III 46,182502 0,120009 

120 LKV 4 EU IV 538,1862931 1,398516 

121 LKV 7 BS II 7,663927421 0,019915 

122 LKV 7 BS III 41,63108211 0,108181 

123 LKV 7 BS IV 185,0388151 0,480837 

124 LKV 7 BV II 21,5646971 0,056037 

125 LKV 7 BV III 40,20917137 0,104486 

126 LKV 7 BV 4 IV 18,48583498 0,048037 

127 LKV 7 EG II 8,596709 0,022339 

128 LKV 7 EG III 258,057 0,67058 

129 LKV 7 EG IV 431,945 1,12244 

130 LKV 7 EG V 7,546677 0,019611 

131 LKV 7 EU III 36,18596 0,094032 

132 LKV 7 EU IV 476,8769 1,239199 
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Lanjutan dari Lampiran 1 

No Satuan Medan 
Luas 

Ha % 

133 PD 3 BB I 9,984555 0,025946 

134 PD 3 BB II 104,3312 0,271112 

135 PD 3 BB III 386,7329 1,004953 

136 PD 3 BB IV 372,4952 0,967956 

137 PD 3 BB V 134,2978 0,348982 

138 PD 3 BS II 1,616038 0,004199 

139 PD 3 BS IV 13,51885 0,03513 

140 PD 3 EA III 0,312175 0,000811 

141 PD 3 EA V 32,69906 0,084971 

142 PD 3 LM I 1,463784 0,003804 

143 PD 3 LM II 38,04608 0,098865 

144 PD 3 LM III 307,6805 0,79953 

145 PD 3 LM IV 208,0788 0,540708 

146 PD 3 LM V 202,0159 0,524953 

147 PD 4 BB I 0,176942 0,00046 

148 PD 4 BB II 14,5526 0,037816 

149 PD 4 BB III 127,6717 0,331764 

150 PD 4 BB IV 29,47044 0,076581 

151 PD 4 BB V 3,571265 0,00928 

152 PD 4 BS I 31,98592 0,083118 

153 PD 4 BS III 18,88045 0,049062 

154 PD 4 BS IV 36,22721 0,094139 

155 PD 4 BS V 2,066955 0,005371 

156 PD 4 LM I 48,29946 0,12551 

157 PD 4 LM II 41,25136 0,107195 

158 PD 4 LM III 279,4326 0,726126 

159 PD 4 LM IV 67,49821 0,175399 

160 PD 4 LM V 66,63693 0,173161 

161 PD 6 BB II 7,178591 0,018654 

162 PD 6 BB III 53,24016 0,138348 

163 PD 6 BB IV 54,77613 0,14234 

164 PD 6 BB V 7,971868 0,020715 

165 PP 5 EA V 1757,096 4,56594 
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Lanjutan dari Lampiran 1 

No Satuan Medan 
Luas 

Ha % 

166 PS 1 BB IV 88,78093 0,230704 

167 PS 1 BB V 25,17986 0,065432 

168 PS 1 BV III 0,09124 0,000237 

169 PS 1 BV IV 0,267816 0,000696 

167 PS 1 BB V 25,17986 0,065432 

168 PS 1 BV III 0,09124 0,000237 

169 PS 1 BV IV 0,267816 0,000696 

170 PS 1 EA III 0,065141 0,000169 

171 PS 1 EA IV 3,527158 0,009166 

172 PS 1 EA V 12,9929 0,033763 

173 PS 1 BB III 21,5624 0,056031 

174 PS 3 BB I 100,9622 0,262357 

175 PS 3 BB II 264,4094 0,687087 

176 PS 3 BB III 1141,587 2,966496 

177 PS 3 BB IV 1679,343 4,363893 

178 PS 3 BB V 118,456 0,307816 

179 PS 3 BS I 4,667575 0,012129 

180 PS 3 BS II 7,017072 0,018234 

181 PS 3 BS III 70,38536 0,182901 

182 PS 3 BS IV 161,5766 0,419868 

183 PS 3 BS V 14,3453 0,037277 

184 PS 3 EA III 10,82525 0,02813 

185 PS 3 EA IV 42,40176 0,110184 

186 PS 3 EA V 120,3418 0,312717 

187 PS 3 EG III 37,37137 0,097112 

188 PS 3 EG IV 161,0173 0,418415 

189 PS 3 EG V 12,92855 0,033596 

190 PS 3 LM II 0,060653 0,000158 

191 PS 3 LM III 0,364201 0,000946 

192 PS 3 LM IV 2,037989 0,005296 

193 PS 4 BB II 27,17344 0,070612 

194 PS 4 BB III 149,526 0,388554 

195 PS 4 BB IV 826,5468 2,147841 
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Lanjutan dari Lampiran 1 

No Satuan Medan 
Luas 

Ha % 

196 PS 4 BB V 139,3093 0,362005 

197 PS 4 BS I 49,49982 0,128629 

198 PS 4 BS II 62,71632 0,162973 

199 PS 4 BS III 324,559 0,84339 

200 PS 4 BS IV 276,05 0,717336 

201 PS 4 BS V 873,4659 2,269764 

202 PS 4 EA III 19,27773 0,050095 

203 PS 4 EA IV 16,94835 0,044041 

204 PS 4 EA V 43,1808 0,112208 

205 PS 4 EG III 20,45103 0,053143 

206 PS 4 EG IV 31,81641 0,082677 

207 PS 4 EG V 6,976228 0,018128 

208 PS 4 LM I 1,590237 0,004132 

209 PS 4 LM II 70,67208 0,183646 

210 PS 4 LM III 70,40542 0,182954 

211 PS 4 LM IV 252,6011 0,656402 

212 PS 4 LM V 29,05751 0,075508 

213 PS 5 EA V 381,0759 0,990253 

214 PS 6 BB I 41,88099 0,108831 

215 PS 6 BB II 113,5011 0,294941 

216 PS 6 BB III 399,2134 1,037385 

217 PS 6 BB IV 788,0049 2,047687 

218 PS 6 BB V 152,2696 0,395683 

219 PS 6 BV III 16,10098 0,04184 

220 PS 6 BV IV 41,53425 0,10793 

221 PS 6 BV V 5,48634 0,014257 

222 PS 6 EA I 0,173701 0,000451 

223 PS 6 EA II 3,686081 0,009579 

224 PS 6 EA III 77,93918 0,202531 

225 PS 6 EA IV 1208,101 3,139337 

Total 38482,68 100 

Sumber: Hasil Analisis Peta Satuan Medan Kota Semarang (2012) 
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Lampiran 2. Tabel Faktor Penghambat dan Potensi Satuan Medan Kesesuaian Kawasan Industri Besar 

Kota Semarang 

No 
Kawasan 

Industri 
Satuan Medan 

JT JR PL GT GA KB KL 
TS TK 

K S J S K S K S K S K S K S 

1 Candi PS 6 BB III AK 4 SD 5 P -4 ME 2 5 5 SB 5 III 3 20 S3 

2 Candi PS 6 BB IV AK 4 SD 5 RK 4 RE 3 5 5 SB 5 IV 4 30 S1 

3 Candi PS 3 BB III M 3 SE 3 KP 2 RE 3 5 5 SB 5 III 3 24 S2 

4 Candi PS 3 BB IV M 3 SE 3 KP 2 RE 3 5 5 SB 5 IV 4 25 S2 

5 Candi PS 3 BB II M 3 SE 3 KP 2 ME 2 5 5 SB 5 II 2 22 S3 

6 Candi PD 4 BB IV L 4 SD 5 SB 4 RE 3 5 5 SB 5 III 3 29 S2 

7 Candi PD 4 BB III L 4 SD 5 SB 4 RE 3 5 5 SB 5 III 3 29 S2 

8 Candi PD 4 BB II L 4 SD 5 SW -4 ME 2 5 5 SB 5 II 2 19 S3 

9 Candi PD 3 BB V M 3 SJ 1 KP 2 RE 3 5 5 SB 5 V 5 23 S2 

10 Candi PD 3 BB II M 3 SJ 1 KP 2 RE 3 5 5 SB 5 III 3 21 S3 

11 Candi PD 3 BB IV M 3 SJ 1 KP 2 ME 2 5 5 SB 5 IV 4 21 S3 

12 Candi PD 3 BB II M 3 J 2 KP 2 RE 3 5 5 SB 5 II 2 22 S3 

13 Candi PD 4 LM III L 4 SE 3 KP 2 ME 2 5 5 SB 5 III 3 24 S2 

14 Candi PD 4 LM IV L 4 SE 3 KP 2 ME 2 5 5 SB 5 IV 4 25 S2 

15 Candi DLKV 4 BB IV L 4 D 4 KP 2 SR 4 5 5 SB 5 IV 4 28 S2 

16 Candi DLKV 4 BB III L 4 D 4 KP 2 RE 3 5 5 SB 5 III 3 26 S2 

17 Candi DLKV 4 BB II L 4 SD 5 SB 4 RE 3 5 5 SB 5 II 2 28 S2 

18 Candi DLKV 3 BB II M 3 SD 5 T 3 RE 3 5 5 SB 5 II 2 26 S2 

19 Genuk DA 2 EA V G 2 SD 5 KP 2 SR 4 4 4 SB 5 V 5 27 S2 

20 Nyonya  DA 5 EA V A 4 SD 5 RW 1 SR 4 4 4 BK 4 V 5 27 S2 
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Lanjutan dari Lampiran 2 

No Kawasan Industri Satuan Medan 
JT JR PL GT GA KB KL 

TS TK 
K S J S K S K S K S K S K S 

21 Nyonya Meneer DA 2 EA V G 2 SD 5 P -4 SR 4 4 4 BK 4 V 5 20 S3 

22 Nyonya Meneer DA 6 EA V AK 4 SD 5 RK 4 SR 4 4 4 BK 4 V 5 30 S1 

23 Penggaron DB 6 EA V AK 4 D 4 H 1 SR 4 5 5 SB 5 V 5 28 S2 

24 Penggaron DB 6 EA V AK 4 D 4 T 3 SR 4 5 5 SB 5 V 5 30 S1 

25 Penggaron DB 6 EA V AK 4 D 4 B -4 SR 4 5 5 J 2 V 5 20 S3 

26 Setya Budi PS 4 BS V L 4 SD 5 SW -4 SR 4 5 5 SB 5 V 5 24 S2 

27 Setya Budi PS 4 BS III L 4 SD 5 SW -4 SR 4 5 5 SB 5 III 3 22 S3 

28 Tanjung Emas DD 5 EA V A 4 J 2 P -4 SR 4 1 1 SG 3 V 5 15 N 

29 Tanjung Emas DD 5 EA V A 4 D 4 T 2 SR 4 1 1 SG 3 V 5 23 S2 

30 Tanjung Emas DD 5 EA V A 4 SD 5 P -4 SR 4 1 1 J 2 V 5 17 S3 

31 BSB DLKV 4 BS V L 4 SD 5 KP 2 SR 4 5 5 SB 5 V 5 30 S1 

32 BSB DLKV 4 BS IV L 4 D 4 KP 2 SR 4 5 5 SB 5 IV 4 28 S2 

33 Terboyo PP 5 EA V A 4 J 2 TK 2 SR 4 1 1 BK 4 V 5 22 S3 

34 Terboyo DP 5 EA V A 4 D 4 TK 2 SR 4 1 1 BK 4 V 5 24 S2 

35 Terboyo DP 2 EA V G 2 D 4 P -4 SR 4 1 1 SB 5 V 5 17 S3 

36 Terboyo DA 5 EA V A 4 SD 5 P -4 SR 4 1 1 SB 5 V 5 20 S3 

37 Terboyo DA 2 EA V G 2 SD 5 TK 2 SR 4 2 2 SB 5 V 5 25 S3 

38 Terboyo DA 6 EA V AK 4 SD 5 TK 2 SR 4 2 2 BK 4 V 5 26 S2 

39 Wijaya Kusuma DP 5 EA V A 4 SE 3 SW -4 SR 4 5 5 SB 5 V 5 22 S3 

40 Wijaya Kusuma DP 6 EA V AK 4 D 4 SW -4 SR 4 5 5 SB 5 V 5 23 S2 
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Lanjutan dari Lampiran 2 

No 
Kawasan 

Industri 
Satuan Medan 

JT JR PL GT GA KB KL 
TS TK 

K S J S K S K S K S K S K S 

41 Wijaya Kusuma PS 5 EA V A 4 D 4 TK 2 SR 4 5 5 SB 5 V 5 29 S2 

42 Wijaya Kusuma PS 6 EA V AK 4 SD 5 KP 2 SR 4 5 5 SB 5 V 5 30 S1 

43 Simongan DA 3 BB IV M 3 SE 3 P -4 ME 2 5 5 SB 5 IV 4 18 S3 

44 Simongan PD 3 BB V M 3 SJ 1 P -4 ME 2 5 5 SB 5 V 5 17 S3 

45 Simongan PD 3 BB IV M 3 SJ 1 P -4 ME 2 5 5 SB 5 IV 4 16 S3 

46 Simongan PD 3 BB II M 3 SJ 1 P -4 ME 2 5 5 SB 5 II 2 14 N 

47 Simongan DA 6 BB III AK 4 SE 3 KP 2 RE 3 5 5 SB 5 III 3 25 S2 

48 Simongan DA 6 BB II AK 4 SE 3 KP 2 RE 3 5 5 SB 5 II 2 24 S2 

49 Simongan DA 6 BB IV AK 4 SE 3 KP 2 RE 3 5 5 SB 5 IV 4 26 S2 

50 Simongan DA 6 BB III AK 4 SE 3 KP 2 RE 3 5 5 SB 5 III 3 25 S2 

51 Simongan DA 6 BB V AK 4 J 2 KP 2 RE 3 5 5 SB 5 V 5 26 S2 

52 Tambak Aji PS 6 EA II AK 4 SD 5 KP 2 SR 4 5 5 SB 5 II 2 27 S2 

53 Tambak Aji PS 6 EA IV AK 4 SD 5 SB 4 SR 4 5 5 SB 5 IV 4 31 S1 

54 Tambak Aji PS 6 BB III AK 4 SD 5 B -4 ME 2 5 5 SB 5 III 3 20 S3 

55 Tambak Aji PS 6 BB II AK 4 SD 5 T 3 SR 4 5 5 SB 5 II 2 28 S2 

56 Tambak Aji PS 6 BB IV AK 4 SD 5 T 3 SR 4 5 5 SB 5 IV 4 30 S1 

57 Tambak Aji PS 3 BB III M 3 D 4 KP 2 RE 3 5 5 SB 5 III 3 25 S2 

58 Tambak Aji PS 3 BB II M 3 D 4 B -4 ME 2 5 5 SB 5 II 2 17 S3 

59 Tambak Aji PS 3 BB IV M 3 D 4 B -4 ME 2 5 5 SB 5 IV 4 19 S3 

Sumber: Hasil Analisis Peta Evaluasi Kesesuaian Lahan Kawasan Industri Besar Kota Semarang (2012) 
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KB (Kerawanan Banjir) 

SB : Tidak Pernah Tergenang 

BK : Tergenang <1 jam, hampir tidak terjadi/Tahun 

SG : Tergenang 3-5 jam, > 3 kali/Tahun 

J : Tergenang > 5/Tahun 

SJ : Selalu Tergenang 

 

KL (Kemiringan Lereng) 

V : Datar 

IV : Landai 

III : Miring 

II : Terjal 

I : Sangat Terjal 

 

TK (Tingkat Kesesuaian) 

S1 : Sangat Sesuai 

S2 : Sesuai 

S3 : Sedang 

N : Tidak Sesuai 

S : Skor 

K : Keterangan 

TS : Total Skor 

 


