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SARI 

Minnatika, Nella. 2018. Transformasi Spasial pada Koridor Perkotaan 

Kedungsepur. 

Ariyani Indrayati, S.Si, M.Sc. 

Proses transformasi spasial yang terjadi dari tahun 2010 ke 2015 telah 

mengubah sebagian penggunaan lahan pertanian di wilayah sepanjang Koridor 

Perkotaan Kedungsepur menjadi lahan terbangun. Bentukan dari kawasan 

terbangun tersebut dapat dijadikan penilaian tingkat kekotaan di Wilayah 

Kedungsepur. Fenomena perluasan kawasan perkotaan ditandai dengan 

perkembangan area terbangun di pinggiran kota dan fasilitas sosial ekonomi 

pendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengklasifikasikan tingkat 

kekotaan wilayah pada Koridor Perkotaan Kedungsepur berdasarkan jumlah 

fasilitas sosial ekonomi tahun 2015, 2) mengidentifikasi transformasi spasial dan 

mengklasifikasikan tingkat kekotaan wilayah pada Koridor Perkotaan Kedungsepur 

berdasarkan persentase kawasan terbangun tahun 2010 dan 2015, dan 3) 

menganalisis perbedaan antara persentase kawasan terbangun tahun 2010 dengan 

persentase kawasan terbangun tahun 2015.  

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kedungsepur yaitu di Kabupaten Demak, 

Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang 

dan Kota Semarang, dengan unit analisis yaitu 37 Kecamatan pada Koridor 

Perkotaan Kedungsepur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

interpretasi citra satelit SPOT 5 dan Google Earth, dokumentasi data fasilitas sosial 

ekonomi, dan observasi lapangan. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu 

interpretasi citra untuk persentase luas area terbangun, K-Means Cluster untuk 

mengklasifikasikan tingkat kekotaan berdasarkan fasilitas sosial ekonomi serta uji 

beda Independent Sample T test dan Chi Square.  

Hasil dari penelitian ini adalah Koridor Perkotaan Kedungsepur terdiri dari 

1) Semarang-Kendal; 2) Semarang-Demak; 3) Semarang-Ungaran-Salatiga; dan 4) 

Semarang-Purwodadi. Perkembangan tingkat kekotaan berdasarkan fasilitas sosial 

ekonomi dan persentase area terbangun tertinggi yaitu pada Koridor Perkotaan 

Semarang-Ungaran-Salatiga. Transformasi perubahan persentase luas area 

terbangun pada wilayah Koridor Perkotaan Kedungsepur dari tahun 2010 ke tahun 

2015 rata-rata sebesar 3,25%. Hasil uji Independent Sample T-test menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata persentase luas area terbangun pada tahun 

2010 dengan tahun 2015. Sedangkan hasil uji Chi Square menunjukkan terdapat 

perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi ekspektasi pada setiap 

kecamatan untuk persentase luas area terbangun tahun 2010 maupun tahun 2015. 

Saran bagi instansi terkait, perlu dibangun jaringan jalan dan fasilitas sosial 

ekonomi baru di area yang jauh dari pusat pertumbuhan dan koridor utama agar 

muncul pusat-pusat pertumbuhan yang baru.  

Kata Kunci: Kedungsepur, Fasilitas sosial ekonomi, Area Terbangun, Tingkat 

Kekotaan, Transformasi spasial. 
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ABSTRACT 

Minnatika, Nella. 2018. Spatial Transformation in the Kedungsepur Urban 

Corridor. 

Ariyani Indrayati, S.Si, M.Sc. 

The process of spatial transformation that occurred from 2010 to 2015 has 

changed part of the use of agricultural land in the region along the Kedungsepur 

Urban Corridor into a built-up land. The results from the built area can be used as 

an assessment of the urban level in the Kedungsepur Region.  

The phenomenon of the expansion of urban areas is characterized by the 

development of areas built on the outskirts of the city and socio-economic facilities 

supporting. The purpose of this research are 1) classifies the urban level of the 

region in the Kedungsepur Urban Corridor based on the number of socio-economic 

facilities in 2015, 2) identify spatial transformations and classify urban level of the 

region in the Kedungsepur Urban Corridor based on the percentage of built-up areas  

in 2010 and 2015, and 3) analyzing the difference between the percentage of built-

up areas in 2010 and the percentage of areas built-up in 2015. 

This research was conducted in the Kedungsepur region, namely in Demak 

Regency, Grobogan Regency, Kendal Regency, Semarang Regency, Semarang 

City and Semarang City, with an analysis unit of 37 Districts in the Kedungsepur 

Urban Corridor. Data collection techniques in this research are interpretation of 

SPOT 5 and Google Earth satellite images, documentation of socio-economic 

facility data, and field observations. The analysis technique in this research are 

image interpretation for the percentage of built area area, K-Means Cluster to 

classify the urban level based on socio-economic facilities and difference tests of 

Independent Sample T test and Chi Square.  

The results of this research are Urban Corridor of Kedungsepur  consisting of 

1) Semarang-Kendal, 2) Semarang-Demak, 3) Semarang-Ungaran-Salatiga, and 4) 

Semarang-Purwodadi. The development rates the highest are based on socio-

economic facilities and  percentage of built-up land is in the Urban Corridor 

Semarang-Ungaran-Salatiga. The transformation of the percentage of built-up area 

in the Kedungsepur Urban Corridor area from 2010 to 2015 an average of 3.25%. 

Independent Sample T-test results show that there is no difference in the average 

value of the percentage of area built-up in 2010 and 2015. While the Chi Square 

test results show there is a difference between the frequency of observation with the 

frequency of expectations in each district for the percentage of area built in 2010 

and 2015. 

Suggestions for relevant agencies, needs to be build new road networks and 

socio-economic facilities in areas far from the center of growth and the main 

corridors so that growth centers can new emerge.  

Keywords: Kedungsepur, Socio-economic Facility, Built-up areas, 

Urban Level, Spatial Transformation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah terlibat dengan 

konsep pengembangan metropolitanisasi Kedungsepur yang secara fungsional 

saling terhubung yaitu Kabupaten Kendal, Demak, Semarang (Ungaran), Kota 

Salatiga dan Kabupaten Grobogan (Purwodadi). Kawasan Kedungsepur 

terbentuk disebabkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di pusat 

kota yang disebabkan oleh urbanisasi, migrasi, maupun pertambahan jumlah 

penduduk. Berdasarkan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, Kota 

Semarang menjadi wilayah dengan jumlah penduduk, laju pertumbuhan 

penduduk, dan kepadatan penduduk tertinggi di Kawasan Kedungsepur. 

 Pertumbuhan penduduk kota yang semakin pesat berjalan seiring dengan 

peningkatan usaha pemenuhan kebutuhan hidup penduduk kota, sehingga 

berdampak langsung terhadap perkembangan perkotaan. Sebagai kawasan 

yang akan terus berkembang, Wilayah Perkotaan Kedungsepur harus siap 

menerima peningkatan aktivitas sosial ekonomi yang sangat pesat yang dapat 

memicu perubahan fungsi kawasan. Kedungsepur merupakan lokasi yang 

sangat strategis, sehingga jenis aktivitas yang berkembang pada Koridor 

Perkotaan Kedungsepur adalah permukiman serta perdagangan dan jasa.  
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Peningkatan jumlah penduduk maupun kegiatan penduduk di wilayah 

perkotaan telah mengakibatkan peningkatan kebutuhan ruang kekotaan yang 

besar. Berkaitan dengan hal tersebut, ketersediaan ruang di dalam kota tetap 

dan terbatas, maka meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan 

kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di daerah pinggiran 

kota. Kebutuhan untuk perumahan dan fasilitas sosial juga bersaing dengan 

kebutuhan untuk bisnis, sedangkan luas lahan tidak bisa ditambah. Sehingga 

memunculkan gejala pengambilalihan lahan non urban oleh penggunaan lahan 

urban di daerah pinggiran kota. 

 Perkembangan kota-kota di dunia selalu menunjukkan pergerakan yang 

sangat cepat dari waktu ke waktu karena kota mengalami perkembangan baik 

secara fisik maupun non fisik. Perluasan fungsi kota mengakibatkan 

perkembangan karakteristik perkotaan meluas ke wilayah sekitarnya dan 

menimbulkan integrasi keruangan antar wilayah. Batas fisik kota selalu 

mengalami perubahan, sehingga batas fisik kota tidak selalu berada di dalam 

batas administrasi kota. Munculnya bangunan-bangunan baru yang 

berkembang pesat merupakan proses perkembangan fisik wilayah ke arah 

“mengkota” yang terjadi pada wilayah yang secara administrasi dekat dengan

kota. Sehingga terjadi kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi kekotaan ke 

wilayah pinggiran kota yang disebut dengan proses perembetan kenampakan 

fisik kekotaan ke arah luar. Akibat selanjutnya di wilayah pinggiran kota akan 

mengalami proses transformasi spasial.  
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Fenomena perluasan kawasan perkotaan ditandai dengan 

berkembangnya lokasi permukiman di pinggiran kota, maka pada daerah 

permukiman tersebut berkembang pula fasilitas-fasilitas penunjang, seperti 

fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, dan keuangan. 

Semakin besar suatu kota makin beragam fasilitas dan jangkauan pelayanannya 

sehingga makin luas wilayah pengaruhnya. Dalam perencanaan wilayah, 

sangat perlu untuk menetapkan suatu tempat permukiman atau tempat berbagai 

kegiatan itu sebagai kota atau bukan. Hal ini karena kota memiliki fungsi yang 

berbeda sehingga kebutuhan fasilitasnya pun berbeda dibandingkan dengan 

daerah pedesaan. 

 Melalui interpretasi citra beresolusi tinggi, transformasi spasial fisik 

perkembangan kawasan terbangun di sepanjang Koridor Perkotaan 

Kedungsepur pada tahun yang berebeda. Tumbuhnya area terbangun 

disepanjang Koridor Perkotaan Kedungsepur sebagai upaya memenuhi 

permintaan akan perumahan dan berbagai fasilitas penunjang aktivitas sosial 

ekonomi sebagai akibat perluasan investasi dari pusat pertumbuhan ke daerah 

pinggiran. Bentukan dari kawasan terbangun dapat dijadikan penilaian tingkat 

kekotaan di Wilayah Kedungsepur. Jika sebagian besar permukaannya tertutup 

oleh bangunan dengan karakter yang sangat kompleks maka wilayah tersebut 

sudah menunjukkan karakteristik kota, sedangkan wilayah yang masih 

berkarakter pedesaan sebagian besar wilayahnya masih berupa ruang terbuka 

hijau seperti lahan sawah. 
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Proses transformasi spasial yang terjadi dari tahun 2010 ke 2015 telah 

mengubah sebagian penggunaan lahan pertanian di wilayah sepanjang Koridor 

Perkotaan Kedungsepur menjadi lahan terbangun. Selain itu, berkembang pula 

fasilitas-fasilitas penunjang. Semakin besar suatu kota makin beragam fasilitas 

dan jangkauan pelayanannya, sehingga dapat diidentifikasi tingkat 

kekotaannya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik 

melakukan penelitian mengenai: “TRANSFORMASI SPASIAL PADA

KORIDOR PERKOTAAN KEDUNGSEPUR”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari perumusan masalah di atas maka pertanyaan studi (research 

question) dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1.Bagaimana klasifikasi tingkat kekotaan wilayah pada Koridor Perkotaan 

Kedungsepur berdasarkan jumlah fasilitas sosial ekonomi tahun 2015? 

1.2.2.Bagaimana transformasi spasial dan tingkat kekotaan wilayah pada Koridor 

Perkotaan Kedungsepur berdasarkan persentase kawasan terbangun tahun 

2010 dan 2015? 

1.2.3.Bagaimana perbedaan antara persentase kawasan terbangun tahun 2010

dengan persentase kawasan terbangun tahun 2015? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1.Mengklasifikasikan tingkat kekotaan wilayah pada Koridor Perkotaan 

Kedungsepur berdasarkan jumlah fasilitas sosial ekonomi tahun 2015. 

1.3.2.Mengidentifikasi transformasi spasial dan mengklasifikasikan tingkat 

kekotaan wilayah pada Koridor Perkotaan Kedungsepur berdasarkan 

persentase kawasan terbangun tahun 2010 dan 2015. 

1.3.3.Menganalisis perbedaan antara persentase kawasan terbangun tahun 2010 

dengan persentase kawasan terbangun tahun 2015. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis. 

1.4.1.Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu geografi, yang berkaitan dengan geografi desa kota, 

geografi pembangunan dan perencanaan wilayah. 

1.4.2.Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam 

merumuskan perencanaan dan pengelolaan kawasan metropolitan sehinga 

antar wilayah dapat saling bekerjasama untuk mencapai tujuan pembangunan 

yang ditentukan. 
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1.5. Batasan Istilah 

1.5.1.“Transformasi adalah suatu proses perubahan ciri-ciri tertentu” (Kurniawan,

2016:11). Transformasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menilai 

tingkat perubahan (perkembangan) dari lahan terbuka menjadi kawasan 

terbangun.   

1.5.2.“Spasial adalah bentuk keruangan yang dalam hal ini bentuk fisik daerah atau 

kawasan tertentu dalam konteks suatu kota atau desa" (Rachman, 2010).  

Maka, spasial dalam penelitian ini adalah struktur dan pola dari ruang fisik 

yang terbentuk di lingkungan terbangun di Kedungsepur. 

1.5.3.“Koridor merupakan wilayah yang terdiri dari satu jalur utama yang 

menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain” (Nugroho, 2014:14). 

Koridor perkotaan yang dimaksud adalah jalur transportasi utama yang 

menghubungkan antara Kota Semarang dengan wilayah perkotaan di 

sekitarnya, yaitu: 1) Semarang-Kendal; 2) Semarang-Demak; 3) Semarang-

Ungaran-Salatiga; dan 4) Semarang-Purwodadi. 

1.5.4.Kedungsepur adalah salah satu kawasan strategis nasional yang diatur oleh 

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kedungsepur dalam penelitian ini 

adalah penerapan dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 78 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa “Kawasan Perkotaan 

Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi yang 

selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Kedungsepur merupakan Kawasan 

Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan 
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Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk 

Kawasan Metropolitan”. 

1.5.5.Fasilitas sosial ekonomi adalah adalah fasilitas yang diadakan oleh 

pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

umum untuk mempermudah beraktivitas dan membantu kegiatan 

prekonomian masyarakat dalam lingkungan permukiman. Fasilitas sosial 

ekonomi dalam penelitian ini adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, 

peribadatan, perdagangan, dan keuangan di lingkungan permukiman. 

1.5.6.“Kawasan terbangun meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, 

perumahan, perkantoran, olah raga, perdagangan dan jasa serta fasilitas 

umum” (Aprilina, 2013). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

kawasan terbangun adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk permukiman, 

industri dan bangunan sarana prasarana umum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Deskripsi Teoritis 

2.1.1. Transformasi 

Giyarsih (2009:76) dan Kurniawan (2016:12) menyebutkan bahwa 

Transformasi merujuk pada suatu proses perubahan ciri-ciri tertentu. Proses 

ini mengandung tiga unsur penting. Pertama, perbedaan merupakan aspek 

yang sangat penting dalam proses transformasi karena dengan perbedaanlah 

dapat dilihat perwujudan dari sebuah proses transformasi. Transformasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menilai tingkat perbedaan 

(perkembangan) dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun di sepanjang 

Koridor Perkotaan Kedungsepur.  Kedua, konsep ciri atau identitas yang 

merupakan acuan di dalam suatu proses transformasi, baik ciri sosial atau 

ciri penampilan (fisik) sesuatu. Perbedaan ciri dan fungsi kota yang berbeda 

dibandingkan dengan daerah pedesaan dapat digunakan untuk menetapkan 

kawasan permukiman di sepanjang koridor itu sebagai kota atau bukan. 

Ketiga, proses transformasi selalu bersifat historis yang sangat terikat pada 

satuan waktu yang berbeda. Sehingga dalam penelitian ini dipilih dua waktu 

yaitu tahun 2010 dan 2015. 
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Transformasi wilayah dapat dimaknai sebagai perubahan yang 

terjadi pada suatu wilayah dalam proses kurun waktu tertentu dari berbagai 

aspek pada batasan teritorial tertentu. Transformasi yang terjadi pada suatu 

wilayah yang paling dapat terlihat adalah transformasi secara fisik atau 

spasial. Daerah pinggiran kota adalah suatu daerah yang juga dikenal 

sebagai daerah urban fringe atau daerah peri-urban. Pada hakikatnya 

transformasi wilayah yang terjadi di wilayah pinggiran kota adalah suatu 

transformasi sifat-sifat kedesaan menjadi sifat kekotaan” (Yunus, 2008) dan 

(Mahendra, 2016:113-114). Selain itu Giyarsih (2009) dan Mahendra 

(2016:114) menyatakan bahwa transformasi spasial yang terjadi pada suatu 

ruang akan membentuk pola tertentu yang membedakanya tergantung faktor 

yang mempengaruhinya. 

Secara spasial transformasi yang terjadi dapat dilihat dari aspek guna 

lahan. Transformasi guna lahan dapat dilihat melalui perkembangan lahan 

terbangun dan perubahan fungsi pemanfaatan lahannya.  Peningkatan lahan 

terbangun, berdasarkan penambahan jumlah lahan terbangun baik dilihat 

dari perbandingan terhadap luasan wilayahnya dan juga berdasarkan jarak 

dari pusat kota. Sementara untuk perubahan guna lahan dapat dilihat dari 

perubahan lahan persawahan dan lahan kosong yang beralih fungsi menjadi 

permukiman, pendidikan, industri, maupun perdagangan dan jasa. 

(Mahendra, 2016:117) 
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2.1.2. Spasial (ruang)  

“Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang 

mencakup lokasi, letak, dan posisinya” (Undang-undang Nomor 04 Tahun 

2011). Sedangkan menurut Yunus (1999:34) dan Kurniawan (2016:14) 

menyebutkan bahwa “Eksistensi ruang dalam perspektif geografi dapat 

dipandang dari struktur, pola, dan proses”. Lebih lanjut, Kurniawan 

(2016:14) menyimpulkan struktur keruangan berkenaan dengan elemen-

elemen pembentuk ruang, yaitu kenampakan titik, kenampakan garis dan 

kenampakan bidang atau area. Sehingga, keruangan (spasial) adalah ruang 

kebumian (geosfer) yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek 

atau kejadian-kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan 

bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu, baik itu yang berupa 

keruangan fisik maupun keruangan sosial. 

Menurut Hanafiah (1982) dan Tarigan (2005) “unsur-unsur ruang 

yang terpenting adalah jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran atau skala”.

Sedangkan menurut Rustiadi (2009) dan Rahayu (2013:108) “spasial dapat 

dipandang dari segi geografi dan segi sosial-ekonomi”. Berdasarkan 

persfektif geografi, spasial merupakan segala hal yang berhubungan dengan 

tempat atau lokasi. Definisi dari tempat itu sangat terukur, jelas dan dapat 

diukur secara kuantiatif karena lokasi terdapat di atas permukaan bumi. 

Sementara itu jika dipandang dari perspektif sosial-ekonomi, ruang tidak 

dititikberatkan pada lokasi atau tempat secara kuantitatif, tapi lebih 
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ditekankan pada permasalahannya, apa yang menjadi masalah dan mengapa 

permasalahan itu terjadi. 

Menurut Briggs (2007) dan Umam (2012:52) “pola distribusi spasial

secara umum terbagi menjadi tiga yaitu mengelompok, acak dan seragam 

atau menyebar”. Sedangkan menurut Rachman (2010:7) menyatakan bahwa 

“pola spasial dapat dikatakan bentuk keruangan yang dalam hal ini bentuk 

fisik daerah atau kawasan tertentu dalam konteks suatu kota atau desa”.  

Maka, spasial dalam penelitian ini adalah struktur dan pola dari ruang fisik 

yang terbentuk di lingkungan terbangun di wilayah Kedungsepur. Penelitian 

ini menekankan kepada kenampakan garis dari koridor yang 

menghubungkan Kota Semarang dengan wilayah di sekitarnya, serta 

kenampakan area yang berupa kawasan terbangun sebagai suatu struktur 

keruangan. 

2.1.3. Transformasi Spasial 

“Transformasi spasial merupakan representasi dari perkembangan 

wilayah yang menggambarkan sebagai suatu proses perubahan dan 

pergeseran karakteristik dari komponen wilayah dalam kurun waktu tertentu 

sebagai akibat dari hubungan timbal balik antar komponen wilayah tersebut, 

dengan demikian transformasi wilayah meliputi variabel-variabel yang 

bersifat multidimensional” (Hardati, 2011:109). Giyarsih (2009) 

menjelaskan bahwa transformasi spasial merupakan rentetan yang panjang 

dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Rentetan peristiwa panjang tersebut 

mengubah sifat-sifat kedesaan ke sifat kekotaan. Giyarsih, Muta’ali dan 
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Pramanono (2003) dan  Kurniawan, (2016: 14) menjelaskan bahwa tahapan 

transformasi spasial berawal dari pusat pedesaan di beberapa titik di koridor 

jalan yang pada umumnya merupakan simpul penghubung transportasi. 

Proses ini kemudian bergerak memanjang linier ke sepanjang koridor jalan, 

sehingga memungkinkan terjadinya penyatuan perkembangan wilayah 

pedesaan di sepanjang koridor. 

“Pola transformasi wilayah merupakan kekhasan distribusi unsur-

unsur pembentuk perubahan sifat kedesaan ke sifat kekotaan” (Giyarsih,

2010: 28). Transformasi spasial dalam penelitian ini adalah perubahan 

wilayah di sepanjang Koridor Kedungsepur dari penggunaan lahan 

pertanian ke kondisi dengan ciri kekotaan yang terjadi selama lima tahun, 

yaitu tahun 2010 dan 2015. Seperti berubahnya pola penggunaan lahan 

pertanian ke non pertanian, berubahnya lahan kosong menjadi kawasan 

perumahan baru atau pun sarana prasarana ekonomi (industri, ruko-ruko 

jasa dan pusat perdagangan). 

2.1.4. Perkembangan Kota 

“Pada saat ini di beberapa negara berkembang maupun negara maju 

terlihat gejala perkembangan kota-kota yang hampir mirip, diantaranya 

adalah gejala  meningkatnya   proporsi   penduduk   yang   tinggal di daerah  

perkotaan dan gejala  perluasan fisik kota kearah horizontal sentrifugal ke 

pinggiran kota” Yunus (2004), Ismiyati dan Soetomo (2012:1). “Laju

urbanisasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ledakan penduduk 

semakin memadati kawasan perkotaan sehingga menyebabkan terjadinya 
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ekspansi (perluasan kota ke kawasan pinggiran)” (Apriani, 2015: 406).

“Penyebaran perkembangan kota ke daerah pinggiran yang diakibatkan 

keterbatasan lahan dan eksistensi aktivitas pedesaan, akhirnya mampu 

menimbulkan perkembangan wilayah peri-urban” (Kurnianingsih,

2014:266). 

Menurut Yunus (1987) dan Astuti (2010:2) Perkembangan kota 

merupakan perubahan yang dialami oleh daerah perkotaan pada aspek-

aspek kehidupan dan penghidupan, seperti kondisi fisik, perekonomian, 

sosial dan kemasyarakatan. Perkembangan kota didefinisikan sebagai 

proses perubahan keadaan ke keadaan lain dalam kurun waktu yang 

berbeda. Perkembangan suatu kota salah satunya ditandai oleh 

meningkatnya jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dalam suatu 

wilayah perkotaan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan ruang. Oleh 

karena itu, kota sebagai perwujudan geografis selalu mengalami perubahan 

dari waktu ke waktu. 

“Kota yang sudah padat bangunannya, semakin bertambahnya

penduduk dengan segala aspek kehidupannya akan mengakibatkan kota 

tidak lagi dapat menampung kegiatan penduduk. Terbatasnya wilayah 

administrasi kota akan mengakibatkan adanya proses perembetan 

kenampakan fisik kekotaan ke arah luar” (Kustiwan dan Anugrahani, 

2001:40-45), (Giyarsih, 2001), dan (Astuti, 2010). Akibat selanjutnya di 

daerah pinggiran kota akan mengalami proses transformasi spasial. Untuk 

mengetahui tingkat perluasan areal kekotaan yang terjadi di sepanjang 
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Koridor Kedungsepur terutama di pinggiran kota, dalam penelitian ini 

diamati dari aspek kependudukan yang meliputi jumlah penduduk, 

kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan bangunan

atau pola dari lahan terbangun maupun dari kelengkapan fasilitasnya. 

2.1.5. Perubahan Penggunaan Lahan 

Salah satu sifat lahan adalah jumlahnya tetap dan terbatas. Lahan 

yang terbatas tersebut tentu saja tidak mampu mencukupi semua kebutuhan 

manusia. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari akan terjadi perubahan luas 

lahan guna memenuhi kebutuhan manusia akan lahan. Konversi  lahan 

berarti bertambahnya atau berubahnya penggunaan suatu lahan dari satu sisi 

penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe 

penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau 

berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda (Wahyunto, 

Abidin, dan Sunaryanto, 2001) dan (Diofanny, 2016:203). Lebih lanjut 

Kustiwan (1997:15) dan Diofanny (2016:203) “konversi lahan secara umum 

adalah transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu 

penggunaan ke penggunaan lainnya”. Menurut Winoto (2005) dan Diofanny 

(2016:203) “lahan yang paling rentan mengalami perubahan luas adalah 

lahan pertanian khususnya lahan sawah”.  

“Perubahan guna lahan yang terjadi di perkotaan selain disebabkan

pertumbuhan penduduk disebabkan juga oleh urbanisasi. Urbanisasi dan 

pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan perluasan wilayah 

perkotaan hingga ke wilayah pinggiran kota bahkan di beberapa kota terjadi 
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konurbasi” (Mahendra, 2016:113). “Perubahan penggunaan lahan adalah 

bertambahnya suatu penggunaan lahan dari sisi penggunaan ke penggunaan 

yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain 

dari satu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan 

pada kurun waktu yang berbeda” (Wahyunto, M.Z. Abidin, A. Priyono, dan 

Sunaryo, 2001) dan (Kurniawan, 2016:17). Sedangkan menurut Kazaz 

(2001) dan Hermawati (2006:6) “perubahan penggunaan lahan adalah 

perubahan penggunaan atau aktivitas terhadap suatu lahan yang berbeda 

dari aktivitas sebelumnya, baik untuk tujuan komersial maupun industri”. 

Penggunaan lahan kota terdiri dari lahan terbangun dan lahan tidak 

terbangun. Lahan terbangun dapat berbentuk permukiman, bangunan, 

industri, ataupun bangunan permanen lainnya, sedangkan lahan tidak 

terbangun dapat berwujud persawahan, tegalan, perkebunan, hutan, lahan 

kosong maupun segala jenis lahan yang tutupan lahannya masih alami. 

Perubahan penggunaan lahan dalam penelitian ini menyangkut transformasi 

dari satu penggunaan lahan ke penggunaan lahan lainnya. Perubahan 

penggunaan lahan dari lahan tak terbangun ke lahan terbangun di pinggiran 

kota mengakibatkan luasan lahan tidak terbangun seperti persawahan 

maupun tegalan semakin berkurang. Perubahan penggunaan ini merupakan 

salah satu aspek dalam transformasi spasial pinggiran kota. 
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2.1.6. Koridor  

Menurut Moughtin (1992) dan Sumayku (2016) “suatu koridor 

biasanya pada sisi kiri kanannya telah ditumbuhi bangunan-bangunan yang 

berderet memanjang di sepanjang ruas jalan tersebut. Keberadaan 

bangunan-bangunan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan 

menampilkan kualitas fisik ruang pada lingkungan tersebut”. Lebih lanjut 

Moughtin (1992) dan Sumayku (2016) menjelaskan “ruang fisik yang 

terbentuk pada jalur koridor terbentuk oleh skala atau perbandingan dari 

elemen pembentuknya, yaitu lebar jalan, panjang jalan, bentuk pedestrian, 

ketinggian elemen vertikal bangunan, bentuk massa dan bangunan, dan 

fungsi kegiatan yang terjadi”. 

Koridor merupakan wilayah yang terdiri dari satu jalur utama yang 

menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain. (McGee, 1997), 

(Oktavia, 2010) dan (Nugroho, 2014:14) mengemukakan bahwa wilayah di 

sepanjang jalur jalan raya memiliki kekhasan atribut tersendiri dan dapat 

dibedakan dengan daerah di belakangnya. Dari sudut pandang sosialnya, 

mayoritas bangunan di sepanjang jalur jalan raya tidak lagi berorientasi 

pada sektor pertanian, namun berorientasi pada sektor non-pertanian 

sehingga daerah tersebut menjadi cepat pertumbuhannya. Demikian pula 

dari sudut pandang spasialnya, semakin dekat dengan jalur jalan raya, 

semakin terlihat jelas sifat-sifat kekotaannya, dari struktur bangunan, 

permukiman penduduk maupun kondisi sosial ekonominya. Hal ini 
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didukung oleh pendapat Appleyard dan Lintell (1972: 84) bahwa “salah satu

aspek kelayakan lingkungan jalan adalah jangkauan wilayahnya”. 

“Sifat-sifat kekotaan akan semakin berkurang seiring dengan semakin 

jauhnya jarak satu wilayah terhadap jalur jalan raya. Semakin jauh jarak dari 

jalan raya utama makin lemah inten sitas perkembangan suatu wilayah, 

dengan demikian proses transformasi spasial yang terjadi juga lemah”

(Nugroho, 2014:14). Koridor Perkotaan merupakan jalur utama 

penghubung antara dua wilayah yang menjadi sampul penghubung 

transportasi antara pusat kota dengan daerah belakangnya. Koridor 

perkotaan yang dimaksud adalah jalur transportasi utama yang 

menghubungkan antara Kota Semarang dengan wilayah di sekitarnya, yaitu: 

1) Semarang-Kendal; 2) Semarang-Demak; 3) Semarang-Ungaran dan Kota 

Salatiga; dan 4) Semarang-Purwodadi. 

2.1.7. Perkotaan 

Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, bahwa “kota adalah pusat 

permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah 

administrasi yang telah meperlihatkan ciri kehidupan perkotaan”. Kawasan 

Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian 

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 

dan kegiatan ekonomi. Sedangkan dalam pengertian  geografis, kota adalah 

suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok 
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kelompok, dan mata pencaharian penduduknya bukan pertanian. Yunus 

(2008) dan Jayanti (2012:23) memperkenalkan “unsur-unsur morfologi kota 

yaitu karakteristik pemanfaatan lahan, bangunan, permukiman dan sirkulasi. 

Unsur-unsur ini yang paling sering digunakan untuk mengenali suatu daerah 

secara morfologis, kota atau bukan”. Wilayah kota yang secara administratif 

berada di wilayah yang dibatasi oleh batas administratif yang berdasarkan 

kepada peraturan perundangan yang berlaku.  

Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat permukiman yang 

berperan di dalam satuan wilayah pengembangan sebagai simpul jasa. 

Sedangkan wilayah perkotaan kota dalah suatu kota dengan wilayah 

pengaruhnya. Secara fungsional suatu wilayah perkotaan dengan kota-kota 

kecil atau desa-desa yang mempunyai sifat desa yang mempunyai sifat 

saling bergantung dengan kota induknya. Yang dimaksud wilayah 

perkotaan dalam penelitian ini adalah wilayah yang memiliki persentase 

luas area terbangun dan jumlah fasilitas sosial ekonomi yang tinggi. 

2.1.8. Kedungsepur 

Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah merupakan 

salah satu kota metropolitan yang memiliki kecenderungan seperti kota-kota 

besar lainnya. Kota Semarang terlibat dengan konsep pengembangan kota 

metropolitanisasi dengan kota dan kabupaten yang ada di sekitarnya yang 

dikenal dengan sebutan Kedungsepur (Kendal, Ungaran, Semarang, 

Purwodadi). Kota Semarang menjadi kota inti sedangkan Kabupaten-

kabupaten lain yang masuk kedalam sebutan Kedungsepur. Oleh karena itu, 
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Kota Semarang sebagai kota inti secara fungsional mempunyai hubungan 

ruang yang kuat dengan wilayah sekitarnya (daerah pinggiran) (Pebrian, 

2013: 979).   

Kedungsepur merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang 

diatur oleh Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Kawasan Strategis Nasional atau biasa disingkat KSN merupakan wilayah 

yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang 

sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan 

keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk 

wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Berdasarkan 

Perarturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017, Kawasan Perkotaan Kendal, 

Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi yang selanjutnya 

disebut Kawasan Perkotaan Kedungsepur merupakan Kawasan Strategis 

Nasional dari sudut kepentingan ekonomi.  

Dasar penetapan Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai salah 

satu Kawasan Stratetgis  Nasional adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 

tahun 2008 tentang RTRWN. Kawasan metropolitan adalah kawasan 

perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri 

atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang 

saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem 

jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk 

secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 

Kawasan perkotaan inti sebagaimana dimaksud berada di Kota Semarang. 
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Kawasan perkotaan di sekitarnya terdiri atas: Kawasan Perkotaan Kendal, 

Kawasan Perkotaan Kaliwungu, Kawasan Perkotaan Weleri, Kawasan 

Perkotaan Boja, dan Kawasan Perkotaan Sukorejo di Kabupaten Kendal; 

Kawasan Perkotaan Demak, Kawasan Perkotaan Sayung, dan Kawasan 

Perkotaan Mranggen di Kabupaten Demak; Kawasan Perkotaan Ungaran, 

Kawasan Perkotaan Bawen, dan Kawasan Perkotaan Ambarawa di 

Kabupaten Semarang; Kawasan Perkotaan Salatiga di Kota Salatiga; 

danKawasan Perkotaan Purwodadi dan Kawasan Perkotaan Gubug di 

Kabupaten Grobogan. 

2.1.9.Fasilitas Sosial Ekonomi 

“Peningkatan kegiatan dan kebutuhan akan mendorong penambahan,

penyediaan, dan pembangunan fasilitas perkotaan” (Diofanny, 2016:203). 

Berbagai fasilitas yang ada di perkotaan tidak hanya melayani/dimanfaatkan 

oleh penduduk kota itu sendiri, tetapi juga melayani masyarakat yang datang 

dari luar kota yang sering disebut sebagai daerah belakangnya (Utari, 

2015:63).“Penduduk dari luar kota cenderung memilih pergi ke Kota

Semarang untuk mengakses fasilitas perkotaan, terutama untuk kegiatan 

pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa” (Suprapto, 2003:110) 

dan (Rahayu, 2013:106). Fasilitas adalah sarana yang sifatnya 

mempermudah penduduk untuk melakukan suatu aktivitas. Semakin 

lengkap fasilitas yang disediakan pemerintah kota, maka wilayah kota akan 

semakin menarik untuk didatangi oleh penduduk dari luar wilayah terutama 

apabila disertai dengan lapangan pekerjaan yang luas. 
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Ketersediaan fasilitas sosial ekonomi juga merupakan salah satu 

variabel yang dapat mencerminkan sifat kekotaan di suatu wilayah. Wilayah 

dengan derajat aksesibilitas yang tinggi maka akan lebih banyak ditemukan 

fasilitas sosial ekonomi. Sama halnya dengan preferensi penduduk untuk 

bermukim di lokasi dengan derajat aksesibilitas yang tinggi, maka fasilitas 

sosial ekonomi yang merupakan bagian dari fungsi-fungsi kekotaan ini juga 

memiliki preferensi untuk menempati lokasi-lokasi tersebut. (Giyarsih, 

2010:28). 

Fasilitas sosial ekonomi adalah fasilitas yang diadakan oleh 

pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

umum untuk mempermudah beraktivitas dan membantu kegiatan 

prekonomian masyarakat dalam lingkungan permukiman. Fasilitas sosial 

ekonomi dalam penelitian ini adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, 

peribadatan, perdagangan dan keuangan di lingkungan permukiman. 

Berdasarkan SNI 03-1733-2004, Pertama, fasilitas pendidikan memiliki 

standar penyediaan meliputi bidang pendidikan yang bersifat formal/umum, 

yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak), tingkat dasar 

(SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU/SMK/MA). Kedua, 

fasilitas kesehatan didasarkan jumlah penduduk yang dilayani dengan 

mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok 

lingkungan yang ada, jenis sarana kesehatan seperti rumah sakit, posyandu, 

balai pengobatan, puskesmas, tempat praktek dokter dan apotik. Ketiga, 

fasilitas peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan 
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rohani yangperlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan 

selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan 

masyarakat yang bersangkutan. Keempat, sarana perdagangan dan niaga 

dalam penyediaannya berdasarkan jumlah penduduk dan 

mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok 

lingkungan yang ada, jenis sarana perdagangan dalam penelitian ini seperti 

minimarket, supermarket, hypermarket, departement store dan perkulakan. 

Kelima, fasilitas keuangan dalam penelitian ini adalah layanan perbankan 

seperti penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa bank lainnya yang 

diberikan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Jenis fasilitas 

keuangan yaitu jenis kantor bank, seperti kantor wilayah, kantor cabang, 

kantor cabang pembantu, kantor kas, kantor fungsional, kantor keliling, kas 

keliling, payment point, dan layanan syariah. 

2.1.10. Kawasan Terbangun 

Perkembangan pembangunan yang terjadi di pusat kota ke arah peri-

urban mengakibatkan kawasan non terbangun di daerah tersebut menjadi 

terbangun, yang kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas 

penduduk di dalamnya yang mana berarti kawasan peri-urban merupakan 

campuran dari karakteristik fungsi rural dan urban (Sari dan Winarso, 

2007)  dan (Wastiko, 2016:82). “Kebutuhan ruang yang semakin tinggi dan 

tentunya mengakibatkan konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan 

terbangun khususnya di wilayah perkotaan menjadi semakin meningkat. 
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Dengan demikian berarti akan terjadi transformasi wilayah baik secara 

fisikal, sosial dan ekonomi” (Mahendra, 2016:113).  

Lahan terbangun (built up area) merupakan lahan yang sudah 

mengalami proses pembangunan atau perkerasan yang terjadi di atas lahan 

tersebut. Ada juga yang menyebut lahan terbangun sebagai lingkungan 

terbangun. (T. Bartuska dan G. Young, 1994) dan (Yuliastuti, 2012:11) 

menjelaskan definisi lingkungan terbangun (built environment) sebagai 

segala sesuatu yang dibuat, disusun dan dipelihara oleh manusia untuk 

memenuhi keperluan manusia untuk menengahi lingkungan secara 

keseluruhan dengan hasil yang mempengaruhi konteks lingkungan. 

Lingkungan terbangun tersebut meliputi bangunan, jalan, fasilitas umum 

dan sarana lainnya. Fasilitas adalah unit pelayanan yang memiliki fungsi 

tertentu dan biasanya secara fisik berupa bangunan. Sebentang lahan dengan 

peruntukan kegiatan jasa (guna lahan jasa), di atasnya dapat dibangun 

beberapa fasilitas antara lain kantor, sekolah, puskesmas dan lain 

sebagainya.  Sehingga, bentuk kota adalah pola atau wujud yang terbangun 

dari sebaran kawasan non pertanian/perkotaan (atau disebut sebagai 

kawasan terbangun). 

Kawasan terbangun merupakan bagaian dari kawasan budidaya. 

Kawasan budidaya sebagai suatu wilayah yang dimanfaatkan untuk 

kegiatan manusia dalam rangka kegiatan dan penghidupannya. Secara 

kawasan fungsional, kawasan terbangun terdiri dari kawasan terbangun 

perkotaan dan kawasan terbangun pedesaan. “Dalam mengamati fisik
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kawasan kota yang mengalami transformasi atau perkembangan dapat 

menggunakan pendekatan morfologi dengan melihat beberapa elemen fisik 

yaitu penggunaan lahan terbangun, jalan dan bangunan” (Dewi, 2013:163). 

Maka, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kawasan terbangun 

adalah suatu wilayah yang dimanfaatkan untuk permukiman dan sarana 

prasarana umum. 

2.1.11. Interpretasi Citra 

Menurut Kusumowidagdo (2007) “citra satelit adalah citra yang 

dihasilkan dari pemotretan menggunakan wahana satelit. Sedangkan 

“Sistem Informasi Geografis (GIS) dan Remote Sensing (RS) adalah salah 

satu metode yang paling penting untuk mendeteksi perubahan penutup 

lahan”. Fan dan Wang (2007) menjelaskan bahwa “perubahan penggunaan 

lahan di sepanjang koridor perkotaan-pedesaan dapat diketahui melalui 

interpretasi citra temporal”. “Kemudian digunakan untuk menganalisis dan 

membandingkan dinamika spasial dan temporal wilayah perkotaan” (Yu

dan Nam, 2006). 

Jenis citra satelit yang digunakan dalam penelitian ini yaitu citra 

SPOT-5 untuk klasifikasi penutup lahan tahun 2010 dan Citra Google Earth

untuk klasifikasi penutup lahan tahun 2015. Pertama, “SPOT-5 merupakan 

citra multispektralnya memiliki resolusi spasial 10 meter dengan jumlah 

band empat yaitu green, red, NIR, dan SWIR/MIR dan satu saluran citra 

pankromatik yang memiliki resolusi spasial 2.5 meter” (Siwi dan Yusuf, 

2013). “Satelit optis SPOT-5  sukses  diluncurkan  ke  orbit  melalui  roket  
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Ariane-4  pada  3-4  Mei  2002  di  Pusat Antariksa  Guiana,  Kourou.  

Cakupan  akuisisi  data  SPOT-5  digunakan  untuk  aplikasi  pemetaan  skala 

menengah  (skala  1:25,000  hingga  skala  1:10,000),  perencanaan  

perkotaan  dan  pedesaan,  eksplorasi minyak dan gas, serta manajemen 

bencana alam” (LAPAN, 2018). Kedua,  menurut Hu, Wenbin, Xia, dan Yu 

(2013), Google Earth (GE) merupakan citra dalam resolusi spasial tinggi 

yang dapat memberikan beberapa potensi untuk pemetaan penggunaan 

tutupan lahan regional, terutama untuk wilayah-wilayah dengan lanskap 

heterogen yang tinggi. GE memiliki beberapa keuntungan untuk memetakan 

jenis-jenis tersebut dengan karakteristik spasial yang baik dalam hal 

geometrik, bentuk dan konteks. Namun, GE memiliki beberapa keterbatasan 

untuk jenis-jenis yang diklasifikasikan dengan hanya menggunakan 

karakteristik spektral sebagian besar karena karakteristik spektralnya yang 

buruk. 

Menurut (Weber, C, dkk, 2005) citra satelit multi-spektral dapat 

digunakan untuk menemukan dan mengidentifikasi zona permukiman yang 

tidak beraturan di wilayah metropolitan. Dengan melakukan klasifikasi dan 

perhitungan luas masing-masing jenis penutup lahan pada gambar. Untuk 

menemukan dan mengidentifikasi suatu wilayah, karakteristik biofisik 

umum yang terkait dengan struktur penggunaan lahan perkotaan dan 

pinggiran kota  perlu diidentifikasi. Dapat dibedakan ke dalam ima jenis 

kelas biofisik seperti: 1) kota padat dengan bangunan tinggi dan tidak 

adanya vegetasi; 2) daerah pinggiran kota dengan konstruksi bangunan dan 
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tidak adanya vegetasi; 3) daerah pinggiran kota yang masih banyak 

ditemukan lahan hijau; 4) zona vegetasi dengan kepadatan tinggi; dan 5) 

hutan. 

(Somantri, 2008) mengatakan bahwa “interpretasi citra merupakan 

perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud untuk 

mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut”. “Dalam 

hal ini dibutuhkan unsur-unsur peng enal objek ataupun gejala yang terekam 

pada citra. Unsur-unsur inilah yang dinamakan unsur interpretasi. Ada 9 

jenis unsur interpretasi yaitu rona atau warna, ukuran, bentuk, tekstur, pola, 

tinggi, bayangan, situs dan asosiasi” (Sutanto, 1986) dan (Somantri, 2008). 

Tidak mutlak ke 9 unsur interpretasi tersebut digunakan secara serentak 

untuk menginterpretasi objek. 

Dalam interpretasi citra, proses mengkaji objek pada citra melalui 

tahapan kegiatan deteksi, identifikasi dan analisis. Namun, Pada dasarnya 

kegiatan interpretasi citra terdiri dari proses pengenalan objek atau deteksi, 

yaitu pengamatan atas adanya suatu objek. Ada tiga ciri utama benda yang 

terekam oleh sensor yaitu: Spektoral, ciri yang dihasilkan oleh interaksi 

antara tenaga elektromagnetik dan benda yang dinyatakan dengan rona dan 

warna. Spatial, ciri yang terkait dengan ruang yang meliputi bentuk, ukuran, 

bayangan, pola, tekstur, situs dan asosiasi. Dan Temporal, ciri yang terkait 

dengan umur benda atau saat perekaman. Berikutnya, penilaian atas fungsi 

objek dan kaitan antar objek dengan cara menginterpretasi dan menganalisis 

citra yang hasilnya berupa klasifikasi dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan 
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dari penilaian tersebut. Maka, citra termporal sangat diperlukan dalam 

penelitian ini untuk diinterpretasi dan digunakan dalam kepentingan 

penelitian transformasi spasial kawasan terbangun di wilayah sepanjang 

Koridor Perkotaan Kedungsepur. 

2.2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Kurniawan (2016) dengan penelitian: “Analisis Dampak Transfromasi 

Spasial Urban Fringe Timur Kota Surakarta Kaitannya dengan Perkembangan 

Kawasan Perumahan Tahun 2003-2013”. Hasilnya peningkatan alih fungsi 

lahan pertanian ke permukiman (perumahan dan industri), pola perkembangan 

kawasan mengikuti pola perkembangan jalur jalan dengan sebagian besar 

mengikuti jalur jalan kolektor, dan dampak transformasi spasial yaitu 

berkembangnya kawasan industri, permukiman dan bertambahnya fasilitas 

kekotaan. Sedangkan Nugroho (2014) “Kajian Transformasi Spasial di Peri-

Urban Koridor Kartasura-Boyolali”, hasilnya perkembangan lahan terbangun 

mengalami peningkatan sebesar 5,66%, luas permukiman di Koridor 

Kartasura-Boyolali mengalami peningkatan sebesar 4,1% (tipe Clustered 

Medium Density) dari tahun 2004-2013. Keduanya menggunakan metode 

analisis kualitatif.  

Jayanti (2012) yang mengkaji “Transformasi Spasial Koridor Surakarta-

Kartosuro Sebagai Bagian dari Wilayah Peri-Urban Kota Surakarta” Hasilnya

pola transformasi spasial di Koridor Surakarta-Palur didominasi penggunaan 

lahan industri dan Koridor Surakarta-Kartosuro didominasi dengan pola 

penggunaan lahan permukiman dan perdagangan & jasa. Sedangkan 
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Kurnianingsih (2014) “Analisis Transformasi Wilayah Peri-Urban pada Aspek 

Fisik dan Sosial Ekonomi (Kecamatan Kartasura)” menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Hasilnya bahwa antara tahun 2002-2012, WPU 

Kecamatan Kartasura mengalami perkembangan menuju pertumbuhan sifat 

perkotaan dan perubahan aktivitas sosial ekonomi masyarakatnya, serta 

ditambah dengan adanya persebaran laju transformasi yang tidak merata. 

Keduanya menggunakan metode observasi. 

Hardati (2011) yang meneliti “Transformasi Wilayah Peri-Urban. Kasus 

di Kabupaten Semarang”, menggunakan analisis data sekunder dari hasil

Sensus Penduduk dan Registrasi penduduk Kabupaten Semarang. Selama 

periode tahun 2005-2009, Jumlah penduduk berumur sepuluh tahun lebih, 

pertumbuhan penduduk, kepadatan, dan mata pencaharian penduduk di sektor 

non-pertanian mengalami peningkatan. Keadaan ini diikuti dengan luas 

penggunaan lahan pertanian yang mengalami penurunan walaupun dalam 

persentase sangat kecil. Serta Krismasta (2015) “Kajian Transformasi Wilayah

Peri-Urban Di Kota Manado (Studi Kasus: Kecamatan Mapanget)”. Metode

analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan 

aplikasi GIS. Hasilnya Transformasi penggunaan lahan dalam kurun waktu 11 

tahun telah terjadi pertambahan luas lahan terbangun dan penurunan luas lahan 

tidak terbangun. Beberapa penelitian yang relevan sebagai bahan acuan dan 

pembanding ada pada Tabel 2.1. 

. 
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Tabel 2. 1. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. M. Fauzan 

Kurniawan 

(2016) 

Analisis Dampak 

Transfromasi Spasial 

Urban Fringe Timur 

Kota Surakarta 

Kaitannya dengan 

Perkembangan 

Kawasan Perumahan 

Tahun 2003-2013. 

Mengetahui transformasi 

spasial yang terjadi, pola 

perkembangan kawasan

perumahan, dan dampak 

transformasi spasial 

urban fringe terhadap

perkembangan kawasan 

perumahan di wilayah 

urban fringe timur Kota 

Surakarta tahun 2003-

2013. 

Deskriptif kualitatif 

dengan data primer: 

lokasi perumahan dan

data sekunder: Citra 

IKONOS. Sumber data:

observasi, dokumentasi, 

studi peta, dan 

interpretasi citra.  

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian 

ke permukiman (perumahan dan 

industri), pola perkembangan kawasan 

permukiman mengikuti pola 

perkembangan jalur jalan dengan 

sebagian besar mengikuti jalur jalan 

kolektor. Dampak transformasi spasial 

yaitu berkembangnya kawasan industri, 

permukiman dan bertambahnya fasilitas 

kekotaan. 

2. Dimas Prasetyo 

Nugroho (2014) 

Kajian Transformasi 

Spasial di Peri Urban

Koridor Kartasura-

Boyolali 

Mengetahui 

perkembangan lahan 

terbangun, permukiman, 

dan pola kecenderungan 

pertumbuhan 

permukiman di Koridor 

Kartasura-Boyolali 

Tahun 2013 

Deskriptif kualitatif 

dengan unit analisis 

menggunakan satuan ruas 

Koridor Kartasura-

Boyolali. 

Perkembangan lahan terbangun 

mengalami peningkatan sebesar 5,66%, 

luas permukiman di koridor kartasura-

boyolali mengalami peningkatan sebesar 

4,1% (dengan tipe Clustered Medium 

Density) dari tahun 2004-2013. 
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3. Nour Eka 

Jayanti (2012) 

Transformasi Spasial 

Koridor Surakarta-

Kartosuro Sebagai 

Bagian dari Wilayah 

Peri-Urban Kota 

Surakarta 

Mengidentifikasi pola 

dan proses transformasi 

spasial, membandingkan 

pola dan proses 

transformasi pada 

wilayah koridor 

Surakarta-Palur dan 

Surakarta-Kartosuro. 

Sumber data sekunder 

berasal dari survey 

instansi dan survey 

lapangan untuk 

mendapatkan data primer. 

Metode analisis: deskripsi 

dan komparasi, dengan 

wilayah penelitian yang 

dideliniasi menjadi 

wilayah koridor 

Pola transformasi spasial di Koridor 

Surakarta-Palur didominasi penggunaan 

lahan industri, prosesnya dimulai dari 

pertumbuhan industri di pinggiran jalan 

arteri sehingga memicu pertumbuhan 

industri baru, sedangkan koridor 

Surakarta-Kartosuro didominasi pola 

penggunaan lahan permukiman dan 

perdagangan & jasa yang berkembang 

dari tahun ke tahun yang 

mengalihfungsikan lahan pertanian. 

4. Nela Agustin 

Kurnianingsih 

(2014) 

Analisis Transformasi 

Wilayah Peri-Urban 

pada Aspek Fisik dan 

Sosial Ekonomi 

(Kecamatan 

Kartasura) 

Mengetahui transformasi  

wilayah peri-urban yang 

terjadi pada Kecamatan 

Kartasura dan kecepatan 

laju transformasi yang 

diterima pada tiap desa 

sebagai bentuk dampak 

perubahan lahan. 

Penelitian kuantitatif 

melalui survei primer 

(kuesioner dan observasi 

lapangan) dan survei 

sekunder.  

Selama proses transformasi 2002-2012, 

WPU Kecamatan Kartasura mengalami 

perkembangan menuju sifat perkotaan 

dan ada pergeseran aktivitas pertanian ke 

arah non-pertanian dan perubahan 

aktivitas sosial ekonomi masyarakatnya, 

serta persebaran laju transformasi yang 

tidak merata. 

4. Puji Hardati 

(2011) 

Transformasi Wilayah 

Peri-Urban. Kasus di 

Kabupaten Semarang 

Tujan secara umum 

adalah untuk mengkaji 

Analisis data sekunder 

dari hasil sensus 

penduduk dan registrasi 

Selama periode tahun 2005-2009, 

jumlah penduduk berumur sepuluh tahun 

lebih, pertumbuhan penduduk, 
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transformasi wiayah peri-

urban. 

penduduk Kabupaten 

Semarang. Analisis data: 

deskriptif dan analisis 

tabel. 

kepadatan, dan mata pencaharian 

penduduk di sektor non-pertanian 

mengalami peningkatan dan luas 

penggunaan lahan pertanian mengalami 

penurunan walaupun sangat kecil. 

5 Vesta Krismasta Kajian Transformasi 

Wilayah Peri-Urban 

Di Kota Manado 

(Studi Kasus : 

Kecamatan Mapanget) 

Mengetahui bentuk 

transformasi penggunaan 

lahan yang terjadi di 

wilayah peri-urban dan 

apa saja faktor-faktor 

yang menyebabkan 

transformasi guna lahan 

tersebut khususnya di 

Kecamatan Mapanget.   

Metode analisis deskriptif 

kualitatif dan aplikasi 

GIS untuk membuat 

overlay dengan data time 

series dari tahun 2003 

hingga tahun 2014. 

Transformasi penggunaan lahan dalam 

kurun waktu 11 tahun telah terjadi 

pertambahan luas lahan terbangun dan 

penurunan luas lahan tidak terbangun. 

Faktor-faktor penyebab transformasi 

wilayah yaitu faktor topografi, 

kepadatan penduduk, pengembang, 

aksesibilitas dan kebijakan. 

Sumber: M. Fauzan Kurniawan (2016), Dimas Prasetyo Nugroho (2014), Nour Eka Jayanti (2012), Nela Agustin Kurnianingsih (2014), Puji 

Hardati (2011), dan Vesta Krismasta (2015). 
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2.3. Kerangka berpikir 

 Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan seiring dengan peningkatan 

usaha pemenuhan kebutuhan hidup penduduk kota, sehingga berdampak 

langsung terhadap peningkatan aktivitas sosial ekonomi yang sangat pesat dan 

telah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ruang kekotaan yang besar, 

sedangkan ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas. Sehingga 

terjadi proses perembetan kenampakan fisik kota atau wilayah pengembangan 

kota. Akibat selanjutnya di wilayah pinggiran kota akan mengalami proses 

transformasi spasial.  Fenomena perluasan kawasan perkotaan ditandai dengan 

berkembangnya lokasi permukiman di pinggiran kota, maka pada daerah 

permukiman tersebut berkembang pula fasilitas-fasilitas sosial ekonomi

penunjang, seperti fasilitas fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, 

perdagangan, dan keuangan. Semakin besar suatu kota makin beragam fasilitas 

dan jangkauan pelayanannya.  

 Untuk mengidentifikasi tingkat kekotaan di wilayah Kedungsepur, 

maka perlu mengolah data-data fasilitas sosial ekonomi tahun 2015 dengan 

metode K-Means Cluster dan melakukan interpretasi citra tahun 2010 dan 2015 

untuk mengidentikasi bentukan dari kawasan terbangun untuk mendapatkan 

data rona wilayah kota atau desa berdasarkan persentase luas area terbangun 

nya. Selanjutnya, analisis perbedaan menggunakan metode T-test dan Chi 

Square dari persentase kawasan terbangun tahun 2010 dan 2015. Kerangka 

berfikir dalam penelitian ini pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2. 1. Kerangka Berfikir 

Proses Transformasi Spasial pada 
Koridor Perkotaan

Peningkatan Jumlah Penduduk 
di Perkotaan

Peningkatan Aktivitas 
Sosial Ekonomi

Kebutuhan Ruang Meningkat, sedangkan 

Ketersediaan Lahan dalam Kota Terbatas

Perluasan Area Kekotaan ke 
Daerah Pinggiran

Identifikasi 
Tingkat Kekotaan

K-Means Cluster 
Fasilitas Sosial Ekonmi

Interpretasi Citra 
Kawasan Terbangun

Analisis Perbedaan
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang transformasi spasial 

pada Koridor Perkotaan Kedungsepur dapat ditarik kesimpulan bahwa Koridor 

Perkotaan Kedungsepur terdiri dari: 1) Semarang-Kendal; 2) Semarang-Demak; 3) 

Semarang-Ungaran-Salatiga; dan 4) Semarang-Purwodadi. Wilayah dengan jumlah 

fasilitas sosial ekonomi tahun 2015 tertinggi yaitu Kecamatan Pedurungan dan yang 

paling rendah yaitu Kecamatan Tugu. Tingkat kekotaan berdasarkan jumlah 

fasilitas sosial ekonomi tahun 2015 menunjukkan bahwa sebanyak 4 kecamatan 

pada kategori “Sangat kota”, 6 kecamatan pada pada kategori “Kota”, 26 

kecamatan pada kategori “Agak kota”, dan 1 kecamatan pada kategori “Agak

desa”. Wilayah dengan pembangunan fasilitas sosial ekonomi tertinggi yaitu pada 

Koridor Perkotaan Semarang-Ungaran-Salatiga. 

Wilayah dengan persentase luas area terbangun paling tinggi tahun 2010 

dan 2015 yaitu Kecamatan Semarang Tengah, dan wilayah dengan persentase luas 

lahan non terbangun tertinggi yaitu di Kecamatan Karangtengah. Tingkat kekotaan 

berdasarkan persentase luas area terbangun menunjukkan bahwa sebanyak 8 

kecamatan pada kategori “Sangat kota” di 2010 dan 2015, 3 kecamatan di tahun 

2010 menjadi 4 kecamatan di tahun 2015 pada kategori “Kota”, 7 kecamatan di 

tahun 2010 menjadi 8 kecamatan di tahun 2015 pada kategori “Agak kota”, serta 

sebanyak 19 kecamatan di tahun 2010 menjadi 17 kecamatan di tahun 2015 pada 
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“Agak desa”. Wilayah dengan perkembangan area terbangun tertinggi yaitu pada 

koridor perkotaan Semarang-Ungaran-Salatiga. 

Transformasi perubahan persentase luas area terbangun pada wilayah 

Koridor Perkotaan Kedungsepur dari tahun 2010 ke tahun 2015 rata-rata sebesar 

3,25%, dengan wilayah yang mengalami perubahan tertinggi yaitu Kecamatan 

Tuntang dan terendah yaitu Kecamatan Semarang Tengah. Namun secara statistik, 

hasil uji Independent Sample T-test menunjukkan tidak terdapat perbedaan nilai 

rata-rata persentase luas area terbangun pada tahun 2010 dengan tahun 2015. 

Sedangkan hasil uji Chi Square menunjukkan terdapat perbedaan antara frekuensi 

observasi dengan frekuensi ekspektasi pada setiap kecamatan untuk persentase luas 

area terbangun tahun 2010 dan 2015. 

5.2. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian memberikan 

beberapa saran  yang bisa diajukan adalah sebagai berikut: 

5.2.1. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menekankan faktor fisik saja, 

melainkan non fisik juga, dengan menggunakan faktor sosial ekonomi lebih 

lanjut dan faktor lainnya. 

5.2.2. Perlu dibangun jaringan jalan dan fasilitas sosial ekonomi baru di area yang 

jauh dari koridor utama agar muncul pusat-pusat pertumbuhan yang baru.
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