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SARI 

Wulandari, Dewi. Nadia. 2019. Evaluasi Kelayakan Lahan Permukiman di 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang . Skripsi, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prof. Dr. Dewi Liesnoor 

Setyowati, M. Si. 

Kata Kunci: Pola distribusi permukiman, kelayakan lahan dan arahan 

permukiman 

Permukiman merupakan tempat yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai tempat 

tinggal dan melakukan segala aktivitas sehari-hari. Permukiman juga merupakan suatu 

kebutuhan dasar manusia yang akan terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk.Namun pada kenyatannya luas lahan tetap sama sedangkan luas lahan yang layak 

digunakan sebagai permukiman tidak seimbang dengan permintaan lahan, sehingga nilai 

tanah menjadi mahal. Tujuan penelitian untuk mengetahui pola persebaran permukiman, 

menganalisis kelayakan lahan permukiman dan menganalisis arahan lokasi pengembangan 

permukiman di Kecamatan Gunungpati.  

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, 

dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis SIG untuk 

mengetahui pola persebaran permukiman, pembuataan peta-peta. Teknik weight factor 

matching digunakan untuk menentukan hasil kelayakan lahan permukiman yang ada dan 

teknik skoring digunakan untuk pembobotan kondisi fisik lahan untuk mengetahui arahan 

pengembangan permukiman.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola persebaran Tahun 1998 menunjukan pola acak 

dengan nilai T sebesar 1,26 dan pola persebaran tahun  2006 dan 2019 menunjukkan pola 

mengelompok dengan nilai T sebesar 0,69.  Kelayakan lahan permukiman di Kecamatan 

Gunungpati menghasilkan 3 kondisi kelayakan yaitu Kondisi Layak (L) seluas 757,68 ha 

(50,47%) yang mayoritas di Kelurahan Sekaran, Patemon dan Pekintelan, Kondisi Agak 

Layak (AL) seluas 443,05 (29,53%) yang mayorotas di Kelurahan Mangunsari dan 

Kalisegoro dan Kondisi Tidak Layak (TL) seluas 300,07 ha (20 %) yang mayoritas di 

Kelurahan Sukorejo dan Pongangan, hal tersebut mendukung bahwa Kecamatan 

Gunungpati memiliki potensi pengembangan permukiman dengan kelas Sesuai (S1) seluas 

2493,11 ha (38,85%) , kelas cukup sesuai (S2) seluas 2006,35 ha (31,27%) dan kelas Tidak 

Sesuai (N) seluas 415,97 ha (6,49%). .  

Kesimpulan penelitian ini adalah pola sebaran permukiman menunjukan pola acak pada 

tahun 1998 dan mengelompok pada tahun 2006 dan 2019, kondisi kelayakan lahannya 

didominasi kondisi yang layak untuk digunakan sebagai permukiman dan faktor yang 

menyebabkan perbedaan kelayakan sehingga ada yang tidak layak untuk permukiman ialah 

kemiringan lereng, kepekaan tanah, kawasan lindung dan daerah rawan bencana, 

sedangkan arahan pengembangan permukimannya dapat dikembangkan sesuai dengan 

kondisi lahan yang menunjukkan bahwa lahan tersebut dapat dikembangkan sebagai 

permukiman di Kecamatan Gunungpati dengan rekomendasi sebesar 30% dari luas lahan 

yang masih tersedia untuk dikembangkan sebagai permukiman. Saran, perlu adanya 

evaluasi terkait kondisi permukiman yang ada di Kecamatan Gunungpati sehingga 

permukiman yang ada menempati lahan yang aman dan baik untuk digunakan, serta arahan 

pengembangan permukiman dapat dijadikan referensi dalam penentuan pengambilan 

kebijakan untuk permukiman sesuai dengan RTRW.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota mempunyai peranan penting sebagai titik pusat pertumbuhan 

ekonomi serta menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Pada 

umumnya, penduduk yang berpindah ke kota bertujuan untuk memperoleh 

kesempatan kerja. Hubungan tersebut mempengaruhi jumlah penduduk di 

wilayah perkotaan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk akibat proses 

urbanisasi, bertambah pula jumlah permintaan terhadap kebutuhan lahan yang 

digunakan untuk kebutuhan sosial dan ekonomi terutama permukiman dalam 

suatu perkotaan. 

Kota besar juga menjadi daya tarik bagi kaum pendatang untuk mencari 

kehidupan yang lebih layak, dikarenakan tersedianya berbagai akses fasilitas 

sarana maupun prasarana penunjang kehidupan (Prianggoro,et al.2015). 

Kawasan industri perdagangan, permukiman dan pariwisata yang semakin 

berkembang dan meningkat jumlahnya mengakibatkan menigkatnya 

pendatang sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun 

ke tahun yang mempengaruhi penggunaan lahan di pusat kota yang terbatas. 

Bertambahnya jumlah penduduk di kawasan perkotaan menyebabkan 

timbulnya spread effect kawasan permukiman.  

Permukiman merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang akan terus 

berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Permukiman 

adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang  berupa 
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kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan (UU No.4 Tahun 1992). Pertambahan jumlah 

penduduk selalu diiringi dengan pertambahan kebutuhan akan tempat tinggal, 

sedangkan luas lahan yang layak digunakan sebagai permukiman belum tentu 

seimbang mengakibatkan timbulnya permasalahan yang menjadikan terjadinya 

konvesi lahan. Menjamurnya pembangunan permukiman yang ada di pinggiran 

kota secara tidak teratur mengakibatkan perkembangan kota yang disebut 

sebagai urban sprawl (Troy,1996). Urban sprawl atau perluasan fisik kota 

memiliki dampak negatif, salah satunya ialah tidak efektifnya pembangunan 

fasilitas pelayan kota dan ketidaksesuaian lahan sebagaimana mestinya.  

Pertumbuhan dan perkembangan suatu ruang wilayah dapat 

diidentifikasikan denan adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan 

aktivitas wilayah tersebut. Adanya pemusatan dan aktivitas sosial ekonomi 

yang beragam, membuat suatu wilayah akan menjadi berkembang 

(Pudjiantoro, 2008 dalam Mawardani, 2014). Sebuah kota yang dibentuk oleh 

beberapa manusia yang bermukim di suatu tempat harus sejalan dengan 

ketersediaan lahan yang dapat dijadikan sebagai permukiman.  

Jumlah penduduk yang semakin bertambah namun tidak diimbangi dengan 

pengembangan lahan untuk permukiman yang layak maka akan menambah 

konsekuensi permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang 

berkaitan langsung dengan pertumbuhan penduduk ialah kebutuhan akan ruang 

yang dijadikan permukiman. Pertambahan penduduk khususnya di perkotaan 
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akan meningkatkan permintaan akan lahan hunian yang semakin meluas. 

Akibat semakin terbatasnya penyediaan lahan yang layak di wilayah perkotaan, 

maka terjadi pengembangan lahan untuk permukiman yang meluas dan 

mendesak lahan pertanian dan kawasan lindung.  

Dalam merumuskan tata ruang kota dimasa yang akan datang, Yunus 

(2005) berpendapat bahwa pemahaman karakteristik fisik kota diperlukan guna 

menghindari dampak negatif dari perkembangan kota. Pemanfaatan lahan 

untuk permukiman harus diatur dengan baik sehingga sesuai dengan rencana 

tata ruang kota, dengan rencana tata ruang kota, yang mempertimbangkan 

keseimbangan aspek ekologis sehingga tidak sampai terjadi penurunan kualitas 

lahan. 

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang mempunyai daya tarik 

tinggi baik dari sektor perekonomian maupun wisata sehingga banyak 

didatangi kaum urban. Hal tersebut juga dikarenakan Kota Semarang 

menyediakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan fasilitas yang lengkap sehingga 

dijadikan daerah tujuan dalam mencari penghasilan. Perkembangan wilayah 

Kota Semarang ke bagian selatan mengakibatkan perluasan ke daerah 

pinggiran, karena lahan dipusat kota tidak mampu lagi untuk menampung 

berbagai kebutuhan penduduk. Salah satu wilayah pinggiran yang menjadi 

perluasan kota dan perkembangannya yang tergolong cepat yaitu Kecamatan 

Gunungpati. Kecamatan Gunungpati memiliki luasan lahan 54.11 Km² yang 

tergolong wilayah yang memiliki lahan terluas kedua setelah Kecamatan Mijen 

di Kota Semarang. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Kecamatan 
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Gunungpati mengalami peningkatan yang relatif signifikan sebesar 18,2 % 

dalam kurun waktu 10 tahun ( BPS Kota Semarang 2019). Luas wilayah 

Kecamatan Gunungpati tidak berubah dari tahun ke tahun sedangkan 

pertambahan penduduk terus terjadi menyebabkan tingginya konversi lahan 

dari non terbangun ke lahan terbangun di kawasan perkotaan hingga ke 

pinggiran Kota Semarang (Hariyanto, 2010). 

Perkembangan wilayah di Kecamatan Gunungpati tersebut secara 

langsung dipengaruhi oleh adanya perguruan tinggi yang banyak 

mendatangkan penduduk dari luar Semarang baik mahasiswa maupun 

pedagang dan pekerja yang kemudian menempati kawasan tersebut.  Selain itu 

luasan lahan yang masih luas serta terdapatnya fasilitas yang memadai dan 

mulai merambah di Kecamatan Gunungpati mengakibatkan Kecamatan ini 

banyak dijadikan sebagai salah satu tempat untuk beraktivitas. Namun pada 

dasarnya wilayah Kecamatan Gunungpati ini lebih tepat dikembangkan 

sebagai wilahah pengembangan lahan pertanian dan daerah cadangan resapan 

air tanah bagi Kota Semarang karena wilayahnya merupakan daerah sabuk 

hijau (Haryanto, 2002) sehingga pemanfaatannya lahannya lebih mengarah 

pada kawasan lindung.  

Menurut Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) Kota Semarang Tahun 2011 

- 2031 Bagian Wilayah Kota VIII (Kecamatan Gunungpati) dalam pasal 119 

ayat 3 huruf e pengembang paling sedikit 10.000 m² untuk perumahan 

landed house sedangkan untuk pengembangan perumahan dengan luas lahan 

kurang dari 10.000 m² dapat diijinkan dengan ketentuan pengembangan secara 
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vertikal dan paling sedikit 50 unit rumah dengan tetap menyediakan prasarana, 

sarana, dan utilitas. Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan permukiman 

dan pengembangan permukiman di Kecamatan Gunungpati mengarah pada 

perluasan secara vertikal, sehingga bila pembangunan permukiman dilakukan 

diluar rencana tata ruang kota di Kecamatan Gunungpati maka dapat 

menimbulkan permasalahan baik dari segi fisik maupun sosial.  

Permasalahan yang terjadi pada wilayah penelitian yaitu pembangunan 

permukiman yang semakin tinggi namun tidak menyesuaikan dengan kondisi 

wilayah yang diketahui bahwa Kecamatan Gunungpati berada pada lereng 

yang terjal dan rawan terjadinya longsor mengakibatkan kurang sesuai 

wilayahnya digunakan sebagai permukiman. Namun seiring dengan 

pertumbuhan penduduk dan meningkatnya fasilitas penunjang menyebabkan 

terjadinya pengembangan permukiman di wilayah yang tidak layak dijadikan 

sebagai permukiman. Hal tersebut didasari oleh semakin tingginya permintaan 

akan lahan permukiman. Pembangunan permukiman seharusnya mengidahkan 

karateristik lahannya sehingga wilayahnya layak digunakan sebagai 

permukiman, karena pada dasarnya permukiman yang menempati wilayah 

kawasan lindung juga menumbulkan permasalahan karena pada dasarnya 

pembangunan permukiman harus diluar dari kawasan lindung dan daerah yang 

rawan terhadap bencana. 

Evaluasi kelayakan lahan permukiman di Kecamatan Gunungpati, Kota 

Semarang diperlukan dalam rangka menilai perkembangan penggunaan lahan 

yang tidak sesuai dengan peruntukannnya. Studi kelayakan lahan untuk 
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permukiman di Kecamatan Gunungpati didasarkan pada karakteristik 

wilayahnya agar dapat mengetahui arahan pengembangan lahan yang dapat 

digunakan sebagai permukiman. Parameter dalam penetuan kelayakan lahan 

untuk permukiman didasarkan pada karakteristik wilayah Kecamatan 

Gunungpati yang diambil dari hasil penyederhanaan parameter kesesuaian 

lahan dan parameter daya dukung lahan antara lain dari penggunaan lahan, 

daerah rawan, kawasan lindung, kemiringan lereng, dan sempadan sungai. 

Berdasarkan keadaan dan karakteritik wilayah dari parameter tersebut maka 

dapat diketahui mengenai wilayah yang layak untuk dijadikan permukiman dan 

memperkirakan arahan lokasi yang layak digunakan untuk permukiman. 

B. Rumusan Masalah 

Perkembangan pembangunan permukiman yang cepat namun tidak sesuai 

dengan peruntukan dan karakteristik wilayahnya.  

1. Bagaimana pola distribusi spasial permukiman yang ada di Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang Tahun 1998, 2006 dan 2019? 

2. Bagaimana kondisi kelayakan lahan permukiman eksisting di Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang Tahun 2019? 

3. Bagaimana arahan lokasi pengembangan permukiman yang layak di 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pola distribusi spasial permukiman di Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang Tahun 1998, 2006 dan 2019 
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2. Menganalisis kelayakan lahan permukiman di Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang Tahun 2019 

3. Menganalisis arahan lokasi pengembangan permukiman yang layak di 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi dan tambahan pengetahuan dalam kajian yang 

berkaitan dengan studi kelayakan lahan yang dapat digunakan sebagai 

permukiman dan arahan lokasi pengembangan permukiman di Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Semarang dan pihak 

yang terkait penentuan arah pengembangan permukiman yang sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang sehingga dapat 

merencanakan lokasi pengembangan permukiman yang layak sesuai dengan 

karateristik wilayah. 

 

 

E. Batasan Istilah 

1. Evaluasi Kelayakan  

Evaluasi kelayakan adalah penilaian yang berfungsi untuk mengetahui 

tingkat kecocokan atau kelayakan suatu lahan untuk peruntukan atau 

penggunaan lahan tertentu (Sunarto, 1991, hal 21). 
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Evaluasi kelayakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penilaian terkait penggunaan lahan permukiman yang didasarkan pada 

parameter kesesuaian lahan dan daya dukung pemukiman.  

2. Lahan Permukiman 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, Pasal 1 Ayat (5), permukiman adalah bagian 

dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan 

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai 

penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan 

perdesaan.  

Permukiman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan 

lahan yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi penduduk.  

3. Daya Dukung Lahan  

Daya dukung lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daya 

dukung lahan permukiman di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pola Distribusi Spasial 

Menurut Yunus dalam Ritohardoyo (2000:45) menyatakan bahwa 

pengertian pola permukiman dan pola persebaran permukiman memiliki 

arti yang berbeda terutama jika ditinjau dari aspek bahasannya. Bahasan 

pola permukiman perlu diperhatikan dari tinjauan individual 

permukiman atau dari tinjauan kelompok permukiman. 

a) Tinjauan pola permukiman dari segi individual, lebih mengarah 

kepada bahasan bentuk-bentuk permukiman secara individual, sehingga 

dapat dibedakan dalam kategori pola permukiman bentuk memanjang, 

pola permukiman bentuk melingkar, pola permukiman bentuk persegi 

panjang, pola permukiman bentuk kubus. Setiap kategori pola 

permukiman masih dapat diturunkan lagi ke sub kategori lebih rinci 

misalnya pola permukiman memanjang sungai, memanjang jalan, 

memanjang garis pantai, dan seterusnya. 

b) Tinjauan pola permukiman dari aspek kelompok lebih mengarah 

kepada bahasan sifat persebaran dari individu-individu permukiman 

dalam satu kelompok. Oleh karenanya dari sifat persebaran tersebut dapat 

dibedakan dalam kategori pola persebaran permukiman secara umum 

yakni pola menyebar dan pola mengelompok. Analog dengan pola bentuk 

permukiman, setiap kategori pola persebaran permukiman masih dapat 
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diturunkan lagi ke sub kategori lebih rinci misalnya pola persebaran 

permukiman menyebar teratur, menyebar tidak teratur, mengelompok 

teratur, dan tidak teratur dan seterusnya. 

Pola persebaran permukiman membahas sifat persebaran kelompok 

permukiman sebagai satu satuan (unit) permukiman, juga dapat 

dibedakan menjadi dua kategori. 

a) Tinjauan pola persebaran permukiman dari aspek bentuk 

persebaran kelompok permukiman, sehingga dapat dibedakan pola 

persebaran kelompok permukiman memanjang, pola persebaran 

kelompok permukiman melingkar, pola persebaran kelompok 

permukiman sejajar, pola persebaran kelompok permukiman bujur 

sangkar, pola persebaran kelompok permukiman kubus. Setiap kategori 

pola persebaran kelompok permukiman masih dapat diturunkan lagi ke 

sub kategori lebih rinci. 

b) Tinjauan pola persebaran kelompok permukiman dari aspek sifat 

persebaran dari kelompok-kelompok permukiman, sehingga dapat 

dibedakan pola persebaran kelompok permukiman menyebar, dan pola 

persebaran kelompok permukiman memusat atau mengelompok. Setiap 

kategori pola persebaran kelompok permukiman tersebut juga masih 

dapat diturunkan lagi ke sub kategori yang lebih rinci. 

Pengertian pola permukiman dan persebaran (dispersion) 

permukiman mempunyai hubungan yang erat. Persebaran permukiman 
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membicarakan hal dimana terdapat permukiman dan dimana tidak 

terdapat permukiman di suatu daerah. Dengan kata lain persebaran 

permukiman berbicara tentang lokasi permukiman. Di samping itu juga 

membahas cara terjadinya persebaran permukiman, serta faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap persebaran tersebut. Pola permukiman 

membicarakan sifat dari persebaran permukiman tersebut. Dengan kata 

lain pola permukiman secara umum merupakan susunan sifat persebaran 

permukiman dan sifat hubungan antara faktor-faktor yang menentukan 

terjadinya sifat persebaran permukiman tersebut (Ritohardoyo, 2000:46). 

Persebaran permukiman di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

menggunakan teori analisis tetangga terdekat yang dikemukakan oleh J. 

Clark dan F.C. Evans (Pelambi, 2016). Analisis tetangga terdekat 

merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk menjelaskan pola 

persebaran dari titik-titik lokasi tempat dengan menggunakan 

perhitungan yang mempertimbangkan, jarak, jumlah titik lokasi dan luas 

wilayah. 

Analisis tetangga terdekat atau nearest neighbor analysis  

merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pola 

persebaran obyek (fisik atau non fisik) yang digambarkan dalam bentuk 

titik pada peta dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis 

(Mawardani,2014). 
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Analisa seperti ini memerlukan data tentang jarak antara satu 

permukiman dengan permukiman yang paling dekat yaitu permukiman 

tetangganya yang terdekat. Sehubungan dengan hal ini tiap permukiman 

dianggap sebagai sebuah titik dalam ruang. 

Dalam melakukan analisis tetangga terdekat, perlu diperhatikan 

beberapa tahapan penting sebagai berikut. 

1) Menentukan batas wilayah yang akan diteliti. 

2) Mengubah pola sebaran unit amatan dalam peta topografi menjadi 

pola sebaran titik. 

3) Memberi nomor urut untuk tiap titik, untuk mempermudah analisis. 

4) Mengukur jarak terdekat garis lurus antara satu titik dengan titik 

yang lain yang merupakan tetangga terdekatnya. 

5) Menghitung besar parameter tetangga terdekat. 

6) Analisis Tetangga Terdekat 

Indeks penyebaran tetangga terdekat sendiri diperoleh melalui rumus: 

T= Ju / Jh 

Keterangan:  

T = Indeks penyebaran tetangga terdekat 

Ju= Jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya 

yang terdekat 

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

pola random = ½ √ p 

P = Kepadatan titik tiap km2 yaitu jumlah titik (N) dibagi dengan luas 

wilayah dalam km2 (A), sehingga menjadi (N/A) 
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Angka yang dihasilkan selanjutnya dapat dilihat pola sebaran 

spasialnya menggunakan kriteria nilai T (Sumaatmaja 1988, dalam Muta’ali 

2015) yaitu: 

a. 0,00-0,70 = pola mengelompok (cluster pattern) 

b. 0,70-1,40 = pola acak (random pattern) 

c. 1,40-2,14 = pola seragam (dispered pattern) 

 
Seiring dengan berkembangnya jaman, analisis tersebut bisa dihitung 

secara cepat menggunakan aplikasi GIS. Dengan instrumen program GIS 

seperti Arcgis, Nearest Neighbour Analysis dapat dihitung secara otomatis 

(Muta’ali, 2016:126). 

Pola permukiman menurut Singh dalam Pelambi (2016), 

membedakan permukiman menjadi tiga kelompok antara lain: 

a) Pola permukiman mengelompok biasanya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor diantaranya: permukaan lahan yang datar, lahan subur, 

curah hujan relatif kurang, kebutuhan akan kerja sama, ikatan sosial, 

ekonomi, agama, kurangnya keamanan waktu lampau, tipe pertanian, 

lokasi industri dan mineral. 

b) Pola Permukiman tersebar biasanya dipengaruhi oleh topografi 

yang kasar, keanekaragaman kesuburan lahan, curah hujan, air 

permukaan yang melimpah, keamanan waktu lampau dan suasana kota. 

c) Pola permukiman seragam yaitu pola suatu permukiman dapat 

dipengaruhi pula oleh lingkungan fisikal seperti relief, sumber air, jalur 

drainase, kondisi lahan, serta kondisi sosial ekonomi, tata guna lahan, rotasi 

tanaman, prasarana transportasi, komunikasi serta kepadatan penduduk. 
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2. Lahan 

  Menurut Food and Agricultural Organisation, lahan merupakan 

lingkungan fisik  yang  terdiri  atas  iklim,  relief,  tanah,  air  dan  vegetasi  

serta  benda  yang  di atasnya  sepanjang  ada  pengaruhnya  terhadap  

penggunaan  lahan,  termasuk  di dalamnya hasil kegiatan manusia 

dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut,  pembersihan  

vegetasi  dan  juga  hasil  yang  merugikan  seperti  yang tersalinisasi 

(Sitanala Arsyad, 2010, hlm. 310). 

Bentuk lahan merupakan bentuk dan sifat dari kenampakan tertentu 

pada permukaan bumi (Suharsono,1988). Bentuk lahan disamping 

menggambarkan konfigursi permukaannya juga memberikan keterangan 

tentang asal-mula terjadinya. Satuan lahan adalah suatu area dari lahan yang 

dapat ditentukan batasnya pada peta dan mempunyai karakteristik lahan dan 

kualitas lahan tertentu (FAO,1976). 

3. Evaluasi Kelayakan Lahan  

  Evaluasi lahan merupakan suatu proses penilaian penampilan 

atau keragaan (performance)  lahan  apabila  dipergunakan  untuk  tujuan  

tertentu  meliputi pelaksanaan dan interpretasi survey dan studi bentuk 

lahan, tanah, vegetasi, iklim dan  aspek  lahan  lainnya  agar  dapat  

mengidentifikasi  dan  membuat perbandingan berbagai  penggunaan  

lahan  yang  mungkin  dikembangkan (Jamulya  dan  Sunarto, 1991, 

hlm.5). 
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  Menurut Lutfi Rayes (2006:150), tujuan utama evaluasi lahan  

adalah menyeleksi penggunaan  lahan  yang  optimal  untuk  masing-

masing  satuan  lahan  tertentu dengan  mempertimbangkan  faktor  fisik  

dan  sosial  ekonomi  serta  konservasi sumber daya lingkungan untuk 

penggunaan yang lestari. 

  Kerangka dasar evaluasi lahan yaitu membandingkan persyaratan 

yang diperlukan suatu  penggunaan  lahan  tertentu,  dengan  sifat  kualitas  

lahan  yang  bersangkutan ( Lutfi Rayes: 2006). Pada dasarnya evaluasi 

lahan membutuhkan informasi yang mencakup tiga aspek utama, yaitu: 

lahan, penggunaan lahan, dan aspek ekonomi. Hasil yang didapatkan dari  

evaluasi  ini  harus  mampu  menjawab  pertanyaan  tentang  bagaimana 

pengelolaan lahan saat sekarang dan tindakan apa yang mungkin 

dilakukan dalam pengelolaan lahan tersebut. 

  Evaluasi kelayakan lahan ini disesuaikan dengan kriteria dari 

kesesuaian lahan, evaluasi terkait kelayakan memiliki persamaan dengan 

evaluasi kesesuaian lahan namun dalam evaluasi kelayakan layak 

dikombinasikan dengan daya dukung wilayahnya sehingga parameter 

atau kriteria yang digunakan dalam penetuan lokasi kelayakan 

permukiman berbeda dengan kriteria atau parameter kesesuaian lahan. 

Prinsip evaluasi kelayakan lahan sama dengan prinsip evaluasi 

kesesuaian lahan sedangkan perbedaannya terletak pada parameter yang 

digunakan dalam penetuannya. 
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Menurut Baja (2012), kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu 

jenis lahan untuk penggunaan tertentu yang dinilai berdasarkan analisis 

kualitas lahan sehubungan dengan persyaratan suatu jenis penggunaan 

tertentu, sehingga kualitas yang sesuai akan diberikan. 

Menurut Suprapto  dan  Sunarto,1990,  kesesuaian  lahan untuk  

permukiman  berkaitan  dengan  syarat -syarat  lokasi  permukiman  yang  

ditekankan pada  10 parameter, meliputi kemiringan lereng, kekuatan 

batuan, posisi patahan, drainase permukaan tanah, daya dukung tanah, 

tingkat kembang kerut tanah, kedalaman air tanah, tingkat bahaya erosi, 

bahaya longsor, bahaya banjir. 

Adapun kriteria penentuan kelayakan lahan untuk permukiman 

berdasarkan pedoman kriteria teknis kawasan budidaya diantaranya A. 

Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan: 1) Topografi datar sampai 

bergelombang (kelerengan lahan 0 - 25%); 2) Tersedia sumber air, baik air 

tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang 

cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 

liter/org/hari; 3) Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, 

erosi, abrasi); 4) Drainase baik sampai sedang; 5) Tidak berada pada 

wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/danau/mata air/saluran 

pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan; 6) Tidak berada 

pada kawasan lindung; 7) Tidak terletak pada kawasan budi daya 

pertanian/penyangga; 8) Menghindari sawah irigasi teknis. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi kelayakan lahan adalah suatu 

kondisi lahan yang memiliki tingkat kecocokan atau kelayakan 

diperuntukan atau digunakan untuk penggunaan lahan tertentu. Sedangkan 

kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk 

penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan dinilai pada kondisi saat ini 

(kesesuaian lahan akutal) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan 

potensial). Baik kesesuaian lahan maupun kelayakan lahan pada hakikatnya 

merupakan penggambaran tingkat kecocokan sebidang tanah untuk 

penggunaan tertentu (Sitorus, 1998).Penentuan kelas lahan untuk tempat 

tinggal didasarkan pada kemampuan lahan sebagai penopang pondasi. Ada 

pun sifat lahan yang penting dan paling berpengaruh adalah kedalaman 

muka airtanah, bahaya banjir, bahaya longsor, kemiringan lereng, dan 

kedalaman padas keras.  

4. Lahan Permukiman  

Lahan permukiman merupakan lahan yang digunakan untuk tempat 

tinggal penduduk baik secara fisik maupun sosial. Pada dasarnya 

permukiman merupakan bagian dari penggunaan lahan secara keseluruhan. 

Menurut Arsyad (1989:207) mengemukakan bahwa penggunaan lahan 

adalah: “ Suatu bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhan kehidupan baik kebutuhan material maupun 

kebutuhan spiritual”.  

Menurut  Undang-Undang  Nomer  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  

dan Kawasan  Permukiman,  Pasal  1  ayat  (5),  permukiman  adalah  bagian  
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dari lingkungan  hunian  yang  terdiri  atas  lebih  dari  satu  satuan  

perumahan  yang mempunyai  prasarana,  sarana,  utilitas  umum,  serta  

mempunyai  penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau 

kawasan perdesaan.   

Masih  dalam  undang-undang  yang  sama  Pasal  1  ayat  (3),  

permukiman adalah  bagian  dari  lingkungan  hidup  di  luar  kawasan  

lindung,  baik  berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal  atau  lingkungan  hunian  dan  

tempat  kegiatan  yang  mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

5. Daerah Rawan Bencana  

Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki risiko tinggi 

ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis, 

ataupun demografis, bahkan akibat ulah manusia. Daerah rawan bencana di 

Kota Semarang terdiri atas  

a. Daerah Rawan Tanah Longsor 

b. Daerah Rawan Banjir 

c. Derah Rawan Kekeringan 

Bencana pada umumnya merupakan suatu peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
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lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (UU Nomor 24 

Tahun 2007). 

Berdasarkan data Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Semarang, secara umum di Kecamatan Gunungpati memiliki 3 (tiga) 

kerawanan terhadap bencana :  

1. Daerah Rawan Tanah Longsor 

Daerah rawan longsor adalah suatu daerah baik kawasan lindung 

ataupun kawasan budi daya yang masuk kedalam zona-zona berpotensi 

longsor. Ciri- ciri daerah yang masuk dalam zonasi rawan longsor antara 

lain daerah yang berbukit dengan kemiringan lereng 20 derajat, lapisan 

tanah tebal diatas lereng, sistem tata air yang kurang baik, lereng terbuka 

atau gundul, kemudian terdapat retakan tapal kuda bagian atas tebing serta 

banyaknya mata air atau tembesan pada tebing yang disertai longsoran kecil.  

2. Daerah Rawan Banjir 

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. 

Curah hujan diatas normal dan adanya pasang naik air laut merupakan 

penyebab utama terjadinya banjir. Selain itu faktor ulah manusia juga 

berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, pembunganan 

sampah ke dalam sungai, pembangunan permukiman di daerah dataran 

banjir dan sebagainya. (BPBD, Kota Semarang: 2010). 
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Bencana banjir adalah suatu bencana alam dimana daratan tergenang 

oleh aliran air permukaan yang berlebihan. Banjir menunjukkan bahwa 

adanya volume air yang berlebih sehingga daratan terbenam oleh air.  

Daerah rawan banjir adalah suatu daerah atau kawasan yang tergolong 

memiliki ketinggian permukaan tanah yang lebih rendah daripada 

permukaan air dan masuk kedalam zonasi banjir.  

3. Daerah Rawan Kekeringan 

Kekeringan adalah kondisi ketersediaan air yang jauh di bawah 

kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, 

dan lingkungan.  

Daerah rawan kekeringan adalah daerah yang berada pada kondisi 

ketersediaan airnya sangat kurang sehingga sering terjadi kekeringan. 

Daerah yang masuk kedalam zonasi daerah rawan kekeringan antara lain:  

a) Wilayahnya berada di daerah kering atau berikilim kering  

b) Rendahnya pasokan air dalam tanah  

c) Kurangnya daerah tangkapan air dan sumber air  

d) Daerahnya tandus dan sulitnya meresapkan air 

6. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya 

Menurut  Undang  Undang  Nomor  26  Tahun 2007  pembagian  kawasan  

berdasarkan  fungsi utamanya  menjadi  kawasan  lindung  dan  kawasan 

budidaya. Kawasan  Lindung  adalah  kawasan  yang ditetapkan  dengan  fungsi  

utama  melindungi kelestarian  lingkungan  hidup  yang  mencakup  sumber 
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alam,  sumber  daya  buatan  dan  nilai  sejarah  serta budaya  bangsa  guna  

kepentingan  pembangunan berkelanjutan.  Lingkungan  hidup  adalah  

kesatuan ruang  dengan semua  benda,  daya,  keadaan  dan makhluk  hidup  

termasuk  manusia  dan perilakunya, yang  mempengaruhi  kelangsungan  

perikehidupan  dan kesejahteraan  manusia  serta  mahluk  hidup  lainnya. 

Sedangkan  kawasan  budidaya  adalah  kawasan  yang ditetapkan  dengan  

fungsi  utamanya  untuk dibudidayakan  atas  dasar  kondisi  dan  potensi  

sumber daya  alam,  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya buatan. 

7. Teknik Matching 

Teknik analisis matching ( pembanding) merupakan metode dengan 

menggunakan faktor pembanding. Matching adalah suatu cara menilai 

potensi lahan dengan membandingkan antara karakteristik lahan terhadap 

kriteria lahan yang telah ditetapkan. Setiap karakteristik lahan diurutkan 

dari yang terbaik sampai yang terburuk atau dari yang paling kecil hambatan 

atau ancamannya sampai yang terbesar. Kemudian disusun tabel kriteria 

untuk setiap kelas, penghambat terkecil untuk kelas yang tebaik dan 

berurutan semakin besar hambatan semakin rendah kelasnya.  

Karakteristik lahan adalah atribut atau keadaan unsur-unsur (sifat-

sifat) lahan yang dapat diukur atau diperkirakan. Misalnya kemiringan 

lereng, tekstur tahah, kedalaman air tanah, curah hujan, dll.  

Metode pembanding dilakukan dengan cara membandingkan 

kondisi sesungguhnya di lapangan dengan karakteristik lahan. Beberapa 

aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses matching meliputi:  
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a. Kualitas lahan pada setiap satuan pemetaan lahan  

b. Kualitas lahan yang dipertimbangkan untuk setiap penggunaan lahan  

c. Rating kualitas lahan ( persyaratan tipe penggunaan lahan) 

Macam-macam matching antara lain:  

a. Weight factor matching adalah teknik matching untuk mendapatkan 

faktor pembatas paling berat  dan kelas kesesuaian lahan  

b. Arithmatic matching, adalah teknik matching dengan 

mempertimbangkan faktor yang dominan sebagai penentu kelas 

kesesuaian lahan. 

c. Subjective matching, adalah teknik matching dengan 

mempertimbangkan subyektivitas dalam menentukan kelas kesesuaian 

lahan.  

 Penilaian kelas kesesuaian lahan dapat dilakukan dengan cara 

mencocokkan terhadap standar kesesuaian lahan atau dengan perbandingan 

(matching). Metode perbandingan merupakan suatu cara untuk menilai 

potensi lahan dengan membandingkan antara karakteristik lahan terhadap 

kriteria kelas kesesuaian lahan (Arshad: 1989) . 

8. Teknik Skoring 

Teknik skoring atau pengharkatan adalah suatu cara untuk menilai 

potensi lahan pada masing-masing karakteristik lahan dengan memberikan 

nilai pada setiap karakteristik lainnya. Menilai karakteristik lahan dnegan 

penjumlahan atau pengalian dapat dihitung nilai kumulatif dari potensi 

lahan. Nilai yang diberikan adalah nilai 10-100 atau 1 sampai 10. Kemudian 
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setiap nilai digabungkan dengan penambahan atau perkalian dan ditetapkan 

selang nilai untuk setiap kelas, dengan nilai tertinggi untuk kelas terbaik dan 

berkurang dengan semakin kecilnya selang nilai.  

Metode pengharkatan dengan cara memberi harkat pada setiap 

karakteristik lahan. Nilai harkat karakteristik lahan disesuaikan dengan 

kondisi fisik lahannya atau sesuai dengan asumsi peneliti. Metode 

pengharkatan ada dua (2) macam, yaitu: 

a. Teknik penjumlahan/pengurangan, yakni dengan menjumlah atau 

mengurani nilai harkat karakteristik lahan. 

b. Teknik perkalian/pembanian, yakni dengan mengalikan atau membagi 

nilai harkat karakteristik lahan.  

9. Daya Dukung Permukiman 

Menurut Muta’ali (2012:49) daya dukung wilayah untuk 

permukiman, dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam 

menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk 

tertentu untuk bertempat tinggal secara layak. Dalam menyusun 

formulasi daya dukung wilayah untuk permukiman, selain diperlukan 

besaran luas lahan yang cocok dan layak untuk permukiman tetapi juga 

dibutuhkan standar atau kriteria kebutuhan lahan tiap penduduk. 

7.  
Luas lahan yang sesuai untuk permukiman dapat didekati dengan 

menggunakan dua pendekatan, salah satunya adalah dengan pendekatan 

tata ruang. Dengan pendekatan tata ruang, maka lahan permukiman 
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adalah area yang ada di dalam suatu wilayah, di luar kawasan lindung 

dan terbebas dari bahaya lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, intrusi 

air tanah dan abrasi, serta berbagai macam ancaman bahaya geologi 

lainnya 

10. Sistem Informasi Geografis (SIG)  

Menurut  Prahasta (dalam  Mawardani, 2014) SIG adalah sistem yang 

digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi 

geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan dan 

menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografis 

merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. 

Demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki 4 

kemampuan dalam menangani data yang bereferensi geografis, antara lain: 

(1) masukan, (2) manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data), (3) 

analisis dan manipulasi data dan (4) keluaran. 

Berdasarkan definisi di atas, SIG dapat diuraikan menjadi beberapa 

subsitem yang dapat diuraikan sebagai berikut (Prahasta, 2009:118, dalam  

Mawardani, 2010): 

a. Data Input 

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan dan 

menyimpan data spasial beserta atributnya dari berbagai sumber. Sub-

sistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan  atau  

mentranformasikan format-format data aslinya ke dalam format (native) 

yang dapat digunakan oleh perangkat SIG yang bersangkutan. 
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b. Data Output 

Subsistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran 

(termasuk mengekspornya ke format yang dikehendaki) seluruh atau 

sebagian basis data (spasial), baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy 

seperti halnya tabel, grafik, report, peta dan lain sebagainya. 

c. Data Management 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel 

atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sedemikian rupa hingga 

mudah dipanggil kembali atau diretrieve (diload ke memori), diupdate dan 

diedit. 

d. Data manipulation dan analisis 

Subsistem  ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan 

oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi (evaluasi dan 

penggunaan fungsi-fungsi dan operator matematis & logika) dan  

pemodelan  data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.  

11. Kemampuan SIG 

Salah satu kemampuan SIG adalah kemampuan analisis yang dapat 

dilakukannya. Secara umum terdapat dua jenis kemampuan analisis SIG, 

yaitu analisis spasial dan analisis atribut (basis data atribut). 

a. Kemampuan analisis spasial 

1) Klasifikasi 

Fungsi ini mengklasifikasikan kembali suatu data spasial atau atribut 

menjadi data spasial yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu. 
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2) Jaringan (Network) 

Fungsi ini merujuk data spasial titik-titik (point) atau garis-garis (line) 

sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan. 

3) Overlay 

Fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data spasial 

yang menjadi masukannya. 

4) Buffering 

Fungsi ini akan menghasilkan data spasial baru yang berbentuk polygon 

atau zone dengan jarak tertentu dari data spasial yang menjadi masukannya. 

5) 3D analysis 

Fungsi ini terdiri dari sub-sub fungsi yang berhubungan dengan 

presentasi data spasial dalam ruang 3 dimensi. Fungsi analisis spasial ini 

banyak menggunakan fungsi interpolasi.  

6) Digital image processing (pengolahan citra digital) 

Fungsi ini dimiliki oleh perangkat SIG yang berbasiskan raster. Data 

yang diolah berupa citra satelit berbagai resolusi. 

b. Kemampuan analisis atribut 

Analisis atribut terdiri dari operasi dasar sistem pengelolaan basisdata (Data 

Base Management System) dan perluasannya. Operasi dasar basisdata 

mencakup: membuat basisdata baru, menghapus basisdata, membuat tabel 

basisdata, mengisi dan menyisipkan data, membaca dan mencari data, 

mengedit data yang terdapat di dalam  tabel basisdata dan membuat indeks 

untuk setiap tabel basisdata. 
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B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Kajian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai rujukan penelitian ini 

mengambil dua sumber yaitu dari skripsi dan jurnal. Kajian dari hasil-hasil 

penelitian ini digunakan sebagai referensi atau rujukan didalam penelitian yang 

akan dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Evaluasi Kesesuain 

Lahan Untuk Permukiman di Kecamatan Selogiri Kanupaten Wonogiri” yang 

disusun oleh “Fajar Dania” pada tahun 2009 ini memiliki masalah terkait 

semakin tingginya permintaan lahan akan permukiman.  Tujuan dari penelitian 

tersebut yaitu (1) Mengindentifikasi karakteristik medan untuk lokasi 

permukiman serta factor-faktor pembatas kesesuaiai medan, (2) Mengetahui 

persebaran kesesuaian medan untuk pengembangan lokasi permukiman di 

daerah penelitian.  

Berdasarkan skripsi dengan judul “Mengetahui persebaran kesesuaian 

medan untuk pengembangan lokasi permukiman di daerah penelitian. ” yang 

disusun oleh “Prof.Dr.Dewi Liesnoor Setyowati ,M. Si” pada tahun 2004 ini 

memiliki masalah terkait peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan 

tingginya kebutuhan akan lahan permukiman. Tujuan dari penelitian tersebut 

yaitu (1) 1.Melakukan inventarisasi kesesuaian lahan pada Wilayah 

Pengembangan Permukiman di Kota Semarang, (2) Mengevaluasi kesesuaian 

lahan untuk kawasan permukiman di Kota Semarang dan (3) Menerapkan 

teknologi system informasi geografis untuk mengevaluasi tingkat kerawanan 

bencana pada wilayah Pengembangan Permukiman Kota Semarang. 
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Berdasarkan skripsi dengan judul “Penggunaan Foto Udara Untuk Evalusai 

Lahan Bagi Pengembangan Permukiman di Kecamatan Lakarsari Kotamadya 

Surabaya” yang disusun oleh “Krisna Meyati”  pada tahun 2004 ini memiliki 

masalah terkait peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan tingginya 

konversi lahan untuk permukiman yang tidak sesuai. Tujuan dari penelitian 

tersebut yaitu (1) Kotamadya Surabaya”. Penelitian ini memiliki tujuan antara 

lain 1. Mengetahui ketelitian dan kemampuan foto udara pankromatik hitam 

putih skala 1:5000 untk identifikasi parameter kesesuaian lahan untuk 

permukiman dan melakukan evaluasi lahan di daerah permukiman untuk 

pengembangan permukiman.   

Berdasarkan penelitian  dengan judul “Penilaian Lahan Permukiman 

Berdasarkan Pada Aspek geologi Lingkungan” yang disusun oleh “Indra Badri”  

pada tahun 1995 ini memiliki masalah terkait perubahan prnggunaan lahan dari 

pertanian ke non pertanian yang semakin meningkat khususnya penggunaan 

lahan permukiman. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu (1) Menentkan lokasi 

permukiman perkotaan yang ditinjau dari aspek geologi lingkungan dan 

mengamati factor-faktor non- geologi dalam menentukan lokasi permukiman 

perkotaan. 

Berdasarkan penelitian  dengan judul “Ketersediaan Lahan Yang Sesuai 

Untuk Pengembangan Permukiman di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan” 

yang disusun oleh “Cyntia Wahyu Permatasari dan Djati Mardiatno”  pada tahun 

2015 ini memiliki masalah terkait perubahan prnggunaan lahan lahan 

permukiman. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu (1) Memperkirakan 
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kebutuhan lahan untuk permukiman pada tahun 2034, (2) Memperkirakan 

ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengembangan permukiman, (3). 

Menganalisis alokasi lahan untuk pengembangan permukiman tahun 2034.   
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Tabel 1. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Nama/Judul Masalah Tujuan Metode Hasil 

1.Fajar Dania 

Nuzha K/ 

Evaluasi 

Kesesuaian Lahan 

Untuk Lokasi 

Permukiman di 

Kecamatan 

Selogiri 

Kabupaten 

Wonogiri 

Provinsi Jawa 

Tengah (2009) 

Skripsi  

Faktor-faktor pembatas 

lokasi permukiman 

serta ketersediaan 

wilayah yang sesuai 

untuk perencanaan 

lokasi pengembangan 

permukiman 

1.Mengidentifikasi 

karakteristik medan untuk 

lokasi permukiman di daerah 

penelitian serta factor-faktor 

pembatas kesesuian medan  

2.Mengetahui penyebaran 

kesesuian medan untuk 

pengembangan lokasi 

permukiman di daerah 

penelitian  

Metode penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

metode survei lapangan 

dengan teknik 

pengambilan sampel 

berupa stratified random 

sampling dengan satuan 

medan sebagai satuan 

stratanya atau satuan 

analisis. 

 

1.Daerah penelitian mempunyai tiga 

kelas kesesuaian medan untuk 

permukiman, yaitu kelas I (sangat 

baik hingga baik), II (Sedang) dan III 

(jelek hingga sangat jelek). Faktor 

penghambat utama dalam 

pengembangan lokasi permukiman di 

daerah penelitian adalah kemiringan 

lereng,kerapatan alur, drainase 

permukaan, tekstur tanah, tingkat 

erosi, kekuatan batuan, tingkat 

pelapukan, kedalaman airtanah, 

tekstur. 

2. Penyebaran kelas kesesuaian lahan 

untuk permukiman adalah 

kelas I di satuan medan F1.I.Gr, 

kelas II di satuan medan 
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D3.IV.Li dan D4.III.Li dan kelas III 

di satuan medan D2.V.Li dan 

D1.VI.Li 

2. Dewi Liesnoor 

Setyowati (2004)/ 

Jurnal Geoimage 

“ Evaluasi 

Kesesuaian Lahan 

Permukiman 

Dengan Teknik 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG)”   

Daya tampung lahan 

yang tidak memadai 

sesuai kebutuhan serta 

ketersediaan lahan 

yang tidak sesuai 

dengan kondisi lahan 

sehingga menyebabkan 

terjadinya kerawanan 

bencana  

1.Melakukan inventarisasi 

kesesuaian lahan pada 

Wilayah Pengembangan 

Permukiman di Kota 

Semarang 

2.Mengevaluasi kesesuaian 

lahan untuk kawasan 

permukiman di Kota 

Semarang 

3.Menerapkan teknologi 

Sistem Informasi Geografis 

(SIG) untuk mengevaluasi 

tingkat kerawanan bencana 

Pada Wilayah 

Pengembangan Permukiman 

di Kota Semarang.  

Metode penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

metode perbandingan ( 

Matching) dan metode 

tumpang susun ( Overlay). 

 

Hasil Penelitian di Kota Semarang 

terdapat 4 kelas kesesuaian lahan 

yaitu kelas S2 (sesuai), kelas S3 

(sesuai dengan beberapa hambatan) 

dan kelas N1 (tidak sesuai) dan kelas 

N2 (sangat tidak sesuai). Kelas 

kesesuaian S2 meliputi kawasan 

seluas 5.549 hektar (36,9%), kelas 

S3 meliputi daerah seluas 944 hektar 

(6,3%), kelas N1 meliputi daerah 

seluas 8.059 hektar (53,5%), dan 

kelas N2 seluas 503 hektar (3,4%). 

Faktor penghambat atau pembatas 

yang dominan kelas kesesuaian lahan 

di Kota Semarang adalah kemiringan 

lereng, kekuatan batuan, kembang 

kerut tanah, jalur patahan, bahaya 

erosi, dan bahaya longsor  
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3.Krisna Meyanti 

(1995) ” 

Penggunaan Foto 

Udara Untuk 

Evaluasi Lahan 

Bagi 

Pengembangan 

Permukiman Di 

Kecamatan 

Lakarsari 

Kotamadya 

Surabaya” 

Ketidaksesuaian lahan 

untuk permukiman 

sesuai dengan 

perencanaan 

pengembangan 

permukiman  

1. Mengetahui ketelitian dan 

kemampuan foto udara 

pankromatik hitam puith 

skala 1 : 5000 untuk 

identifiasi parameter 

kesesuaian lahan untuk 

permukiman dan melakukan 

evaluasi lahan di daerah 

permukiman untuk 

perencanaan pengemabngan 

permukiman 

Metode penelitian yang 

digunakan ialah metode 

interpretasi foto udara 

untuk mendapatkan 

parameter kesesusian 

lahan dan dengan 

menggunakan sistem 

informasi geografi untuk 

mendapatkan kelas 

kesesuaian lahan dengan 

menggunakan metode 

matching 

Hasil penelitian tersebut berupa foto 

udara pankromatik hitam putih skala 

1 : 5000 dalam penyajian data 

penggunaan lahan mempunyai 

ketelitian interpretasi sebesar 93,33 

%, Kelas kesesuaian lahan untuk 

permukiman kelas sangat sesuai ( S1 

) seluas 66,44 ha, kelas kesesuaian 

lahan cukup sesuai ( S2 ) seluas 1.429 

ha, kelas kesesuaian marginal ( S3 ) 

seluas 2.210 ha dan kelas tidak sesuai 

sementara ( N1 ) seluas 9,65 ha. 

4.Indra Badri 

(1999) “Penilaian 

Lahan 

Permukiman 

Berdasarkan Pada 

Aspek Geologi 

Lingkungan”  

Ketersediaan lokasi 

permukiman di 

perkotaan yang ditinjau 

dari aspek geologi 

lingkungan dan non-

geologi. 

1. Menentukan lokasi 

permukiman perkotaan 

ditinjau dari aspek geologi 

lingkungan dan mengamati 

factor-faktor non-geologi 

dalam menentukan lokasi 

permukiman perkotaan 

Metode penelitian yang 

digunakan ialah metode 

integrasi berbagai 

komponen geologi 

lingkungan dan non- 

geologi. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian 

yaitu daerah penelitian memiliki 

zona baik seluas 75 % dari 

keseluruhan daerah penelitian, zona 

sedang memiliki luas 15 % dengan 

memiliki kendala berupa tingkat 

kerentanan gerak massa tanah 

Sedang serta daerah dengan produksi 

akuifer 5 l/dt, zona buruk memiliki 

luas 5 % dari luas daerah penelitian 

memiliki kendala berupa kemiringan 

lereng yang lebih dari 30 % serta 
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memiliki akuifer langka dan zona 

tidak layak untuk permukiman 

memiliki luas 5 % dari seluruh luas 

daerah penelitian dengan memiliki 

kendala daerah aliran lahar Gunung 

Pangrango. 

5. Cyntia Wahyu 

Permatasari dan 

Djati Mardiatno 

(2015) Jurnal 

Bumi UGM “ 

Ketersediaan 

lahan Yang 

Sesuai Untuk 

Pengembangan 

Permukiman Di 

Kecamatan 

Pacitan, 

Kabupaten 

Pacitan “ 

Ketersediaan lahan 

yang tidak sebanding 

dengan kebutuhan 

lahan yang 

menyebabkan penuruan 

tingkat kesesuaian 

lahan di Kabupaten 

Pacitan  

1.Memperkirakan kebutuhan 

lahan untuk permukiman 

pada tahun 2034 

2. Memperkirakan 

ketersediaan lahan yang 

sesuai untuk pengembangan 

permukiman 

3.Menganalisis alokasi lahan 

untuk pengembangan 

permukiman tahun 2034 

Metode penelitian yang 

digunakan ialah proyeksi 

jumlah kepala keluarga 

(KK) dan evaluasi 

kesesuaian lahan untuk 

permukiman dengan 

teknik matching . 

Hasil yang didapatkan dari penelitian 

yaitu sebagai berikut;  

1) luas kebutuhan permukiman untuk 

tahun 2034 yaitu 123,80 ha,  

2) luas ketersediaan lahan yang 

sesuai untuk pengembangan 

permukiman yaitu 1.342,94 ha, dan 

3) rencana pengembangan lahan 

permukiman akan cenderung 

mengarah ke arah selatan 

Sumber: analisis 2019



35 
 

 

 

Persamaan penelitian pertama yang berjudul “Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Untuk Lokasi Permukiman di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi 

Jawa Tengah” dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah 1. Penelitian ini 

sama-sama menganalisis kesesuaian lahan untuk permukiman berdasarkan 

kondisi fisik wilayah, 2. Teknik pengambilan data dan pengambilan 

samplingnya sama yaitu dengan metode survey lapangan dan metode random 

sampling. Perbedaan penelitian pertama yang berjudul” Evaluasi Kesesuaian 

Lahan Untuk Lokasi Permukiman di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri 

Provinsi Jawa Tengah” dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah 1. 

Perbedaan variable yang digunakan dalam penentuan kesesuaian lahan karena 

disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah masing-masing , 2. Teknik analisis 

data yang digunakan berbeda. 

Persamaan penelitian kedua yang berjudul “Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Permukiman Dengan Teknik Sistem Informasi Geografis (SIG)” dengan 

penelitian yang akan saya lakukan ialah 1. Metode yang digunakan dengan  

teknik Sistem Informasi Geografis (SIG), 2. Kedua penelitian ini menghasilkan 

output kesesuaian lahan yang sesuai dengan mitigasi kerawanan bencana di 

wilayah penelitian, Perbedaan penelitian kedua yang berjudul” Evaluasi 

Kesesuaian Lahan Permukiman Dengan Teknik Sistem Informasi Geografis 

(SIG)” dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah 1. Obyek kajian 

penelitian yang lebih luas sehingga variable yang digunakan berbeda 

disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah.  
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Persamaan penelitian  ketiga yang berjudul “  Penggunaan Foto Udara Untuk 

Evaluasi Lahan Bagi Perkembangan Permukiman di Kecamatan Lakarsari 

Kotamadya Surabaya” dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah 1. 

Penelitian ini sama-sama mengarah pada pengembangan permukiman yang 

sesuai dengan ketersediaan lahan, 2. Menggunakan teknik analisis Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dalam pengolahan datanya .Perbedaan penelitian 

ketiga yang berjudul” Penggunaan Foto Udara Untuk Evaluasi Lahan Bagi 

Perkembangan Permukiman di Kecamatan Lakarsari Kotamadya Surabaya” 

dengan penelitian yang akan saya dilakukan ialah 1. Metode penelitian yang 

digunakan berbeda, penelitian ini lebih mengarah pada metode interpretasi foto 

udara untuk mengetahui parameter kesesuaian lahan permukiman sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan lebih mengarah pada metode perbandingan 

menggunakan SIG untuk mengetahui kesesuaian lahan untuk permukiman 

berdasarkan karakteristik wilayah yang dijadikan sebagai parameter kesesuaian 

lahannya. 

Persamaan penelitian keempat yang berjudul " Penilaian Lahan 

Permukiman Berdasarkan Aspek Geologi Lingkungan” dengan penelitian yang 

akan saya lakukan ialah 1. Penelitian ini sama-sama mengarah pada penentuan 

lokasi permukiman yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.Perbedaan 

penelitian keempat yang berjudul " Penilaian Lahan Permukiman Berdasarkan 

Aspek Geologi Lingkungan” dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah 1. 

Metode yang digunakan dalam penentuan kesesuaian lahan, penelitian ini 

menggunakan metode integrasi yang menekankan pada aspek geologi 
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lingkungan dan non- geologi lingkungan sedangkan penelitian yang akan 

saya lakukan lebih mengarah pada pengembangan permukiman yang 

disesuaikan dengan karakteristik wilayah. 

Persamaan penelitian keliman yang berjudul “Ketersediaan Lahan Yang 

Sesuai Untuk Pengembangan Permukiman di Kecamatan Pacitan, kabupaten 

Pacitan” dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah 1. Penelitian ini 

memiliki focus penelitian yang sama ialah mengenai pengembangan 

permukiman berdasarkan variable kesesuian permukiman .Perbedaan  penelitian 

kelima yang berjudul “Ketersediaan Lahan Yang Sesuai Untuk Pengembangan 

Permukiman di Kecamatan Pacitan, kabupaten Pacitan” dengan penelitian yang 

akan saya lakukan ialah 1. Fokus penelitian dari kedua penelitian ini berbeda 

karena pada dasarnya penelitian ini lebih mengarah pada proyeksi kebutuhan 

permukiman dan ketersediaan lahan permukiman untuk masa yang akan dating, 

sedangkan penelitian saya lebih focus pada pengembangan permukiman yang 

didasarkan pada karateristik wilayah untuk mengetahui mitigasi kerawanan 

bencana yang ada di wilayah tersebut, 2. Metode yang digunakan berbeda, 

penelitian ini menggunankan metode proyeksi dengan menggunakan jumlah 

Kartu Keluarga (KK) untuk mengetahui kebutuhan akan lahan permukiman 

sedangkan penelitian saya menggunakan metode perbandingan berdasarkan 

variabel kesesuaian lahan menggunakan teknik system informasi geografis 

(SIG). 

Persamaan dari kelima penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

lakukan ialah persamaan obyek dan tujuan penelitian yang dimaksudkan untuk 
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mengetahui kesesuaian lahan yang digunakan untuk perkembangan 

permukiman. Sedangkan perbedaan dari kelima penelitian ini dengan penelitian 

yang akan saya lakukan ialah variabel atau parameter yang digunakan dalam 

penentuan tingkat kesesuaian lahan permukiman pada suatu wilayah sehingga 

menghasilkan kelas kesesuaian lahan yang sesuai dengan kondisi wilayah 

masing-masing penelitian. 



39 
 

 

C. Kerangka Berpikir 

Permukiman menjadi faktor penting didalam kehidupan manusia. 

Permukiman merupakan wilayah yang digunakan penduduk untuk tempat 

tinggal atau bermukim. Persebaran lokasi permukiman yang ada pada suatu 

wilayah dapat membentuk berbagai pola persebaran antara lain mengelompok, 

menyebar maupun merata. Evaluasi lahan terkait kelayakan permukiman 

didasarkan pada karakteritik wilayah, yang secara umum pada setiap wilayah 

memiliki parameter kelayakan permukiman yang berbeda- beda sehingga dalam 

penentuannya perlu adanya kesinambungan antara luas lahan dan karakteristik 

wilayah. Berdasarkan karakteristik wilayah maka dapat menentukan arahan 

lokasi yang memiliki potensi untuk pengembangan permukiman sehingga 

permukiman yang akan dijadikan sebgai tempat tinggal sangat sesuai 

berdasarkan karakteristik wilayah. Kalayakan permukiman pada penelitian ini 

didasarkan pada beberapa parameter antara lain penggunaan lahan, daerah rawan 

bencana, kawasan lindung, kemiringan lereng, sempadan sungai. Permukiman 

yang belum menempati wilayah yang layak dan sesuai menjadikan suatu wilayah 

memiliki potensi akan bencana lebih tinggi, maka dari itu alas an yang 

memperkuat penelitian ini ialah untuk menentukan dan memprediksi lokasi yang 

mempunyai potensi untuk dijadikan lahan pengembangan permukiman. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian 

Perkembangan pembangunan permukiman yang cepat namun tidak 

sesuai dengan peruntukan dan karateristik wilayahnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

mengacu pada tujuan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola persebaran permukiman pada tahun 1998, 2006 dan 2019 menujukkan 

perbedaan. Pola persebaran permukiman tahu 1998 menujukkan pola acak 

dengan nilai T 1,24. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kondisi fisik 

wilayah seperti berada pada daerah dengan topografi kasar. Sedang pola 

persebaran permukiman tahun 2006 dan 2019 menunjukkan pola 

mengelompok dengan nila T sebesar 0.69. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

berkembangnya pusat-pusat kegiatan baru yang menjadi daya tarik untuk 

mendirikan banguan di dekat pusat-pusat kegiatan tersebut. Faktor 

kecenderungan persebaran juga dipengaruhi adanya zona-zona seperti zona 

pendidikan dengan adanya UNNES maupun zona pedagangan seperti pasar 

di Kecamatan Gunungpati.  

2. Evaluasi kelayakan lahan di Kecamatan Gunungpati secara umum 

menghasilkan bahwa permukiman yang ada masuk kedalam kondisi layak 

untuk digunakan sebagai permukiman. Kondisi layak seluas 757,68 ha yang 

berada di Kelurahan Cepoko, Gunungpati, Jatirejo, Kandri, Mangunsari, 

Ngijo, Nongkosawit, Pakintelan, Patemon, Sekaran dan Sumurejo. Kelas 

agak layak seluas 443,05 ha yang meliputi Kelurahan Cepoko, Gunungpati, 

Kalisegoro, Kandri, Mangunsari, Ngijo, Plalangan, Pongangan dan 
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Sumurejo. Sedangkan untuk yang tidak layak seluas 300,07 ha yang meliputi 

Kelurahan Kandri, Mangunsari, Ngijo, Pakintelan, Patemon, Pongangan, 

Sadeng dan Sukorejo. Faktor pembatas utama yang mempengaruhi perbedaan 

kondisi kelayakan ialah kemiringan lereng, kepekaan tanah, kawasan lindung 

dan daerah rawan bencana.  

3. Pengembangan permukiman di Kecamatan Gunungpati diarahkan pada 

kondisi lahan yang sesuai untuk digunakan sebagai permukiman. 

Rekomendasi luas lahan yang diarahkan sebagai permukiman sekitar 30 % 

dari luas lahan yang tersedia dan sesuai untuk digunakan sebagai 

permukiman. Dasar arahan pengembangan ini sesuai dengan kodisi lahan 

yang layak digunakan sebagai permukiman dibandingkan dengan kondisi 

lahan yang menempati kategori cukup sesuai dan tidak sesuai. Arahan 

pengembangan permukiman diarahkan ke kondisi yang masuk kategori 

sesuai karena lahannya memiliki kondisi yang paling rendah hambatan untuk 

pengembangan permukiman. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan 

beberapa saran yang bisa diajukan sebagai berikut: 

1. Perlu adanya evaluasi terkait kondisi permukiman yang ada di Kecamatan 

Gunungpati agar permukiman yang ditempati aman dan nyaman bagi 

penduduk.  

2. Hasil arahan pengembangan permukiman dapat dijadikan referensi dalam 

penentuan pengambilan kebijakan untuk permukiman.   
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