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Pertambahan jumlah penduduk Kota Salatiga sejak berdirinya dari waktu 

ke waktu bedampak pada meningkatnya kegiatan penduduk, fungsi kota, serta 

kebutuhan akan ruang. Tahun 1992, Kota Salatiga melakukan pemekaran wilayah. 

Pemekaran Kota Salatiga memberikan kesempatan yang luas  kepada pemerintah 

daerah untuk mengurus, mengelola, dan mengoptimalkan pembangunan daerah. 

Proses pembangunan mengindikasikan adanya pertumbuhan luas lahan terbangun 

yang berdampak pada perubahan mata pencaharian penduduk. Penelitian ini 

bertujuan untuk (1) mengetahui pola pertumbuhan luas lahan terbangun, (2) 

mengetahui perubahan mata pencaharian penduduk, (3) mengetahui hubungan 

pertumbuhan luas lahan terbangun dan perubahan mata pencaharian penduduk. 

Lokasi penelitian ini adalah Kota Salatiga. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi citra, survey lapangan dan 

dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini merupakan populasi area yaitu seluruh 

wilayah Kota Salatiga yang terdiri dari 22 kelurahan, dan populasi penduduk yaitu 

seluruh penduduk yang bekerja pada tahun 2000 atau 2019. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode sampel populasi (total sampling) 

dengan melibatkan seluruh populasi dalam penelitian. Data penelitian dianalisis 

dengan teknik analisis tetangga terdekat, statistik deskriptif, dan analisis korelasi 

Kendall Tau. 

Hasil penelitian ini (1) Nilai Tetangga Terdekat (ANN) =1,04 menunjukan 

pertumbuhan luas lahan terbangun membentuk pola menyebar tidak merata. (2) 

Mata pencaharian penduduk mengalami perubahan dimana mata pencaharian 

paling dominan tahun 2000 adalah sebagai petani di 10 kelurahan, karyawan 

industri di 6 kelurahan, pedagang di 2 kelurahan, pekerja bangunan di 2 

kelurahan, pekerja angkut di 1 kelurahan dan PNS/ABRI POLRI di 1 kelurahan. 

Pada tahun 2019 dominasi mata pencaharian penduduk beralih sebagai karyawan 

industri di 19 kelurahan, dan sebagai buruh bangunan di 3 kelurahan. (3) 

Pengaruh pertumbuhan luas lahan terbangun terhadap perubahan mata 

pencaharian penduduk tahun 2000 hingga 2019 cukup bervariasi diantaranya kuat 

dan searah, berlawanan arah, serta lemah. Hubungan ini ditunjukan dengan nilai τ 

-0,07 hingga 0,49. Saran penelitian ini adalah warga yang bertempat tinggal di 

Kota Salatiga dan memiliki lahan diharapkan dapat memanfaatkan lahan yang 

dimiliki secara optimal. Warga turut serta diharapkan aktif dalam 

mengembangkan keahlian baik pribadi maupun untuk sesama terutama bagi 

generasi muda, agar dapat memiliki variasi pilihan mata pencaharian.  
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ABSTRACT 

Isnaveni, Riznatul. 2020. Identification of the Growth of Built Land Area  and 

Changes in Population Livelihoods in Salatiga City 2000 - 2019. Geograhy 

Department. Faculty of Social Science. Semarang State University. Supervisor 

Drs. Saptono Putro, M.Si. 117 pages. 

Keywords: Built Land Growth, Livelihoods, Population, Salatiga. 

 

The increase in the population of Salatiga City since its establishment from 

time to time has an impact on the increase in population activities, city functions, 

and the need for space. In 1992, Salatiga City expanded the area. Expansion of the 

City of Salatiga provides ample opportunities for regional governments to 

administer, manage and optimize regional development. The development process 

indicates the growth of the area of built land that has an impact on changes in 

people's livelihoods. This study aims to (1) determine the pattern of growth in the 

area of built land, (2) find out the changes in the livelihoods of the population, (3) 

determine the relationship of the growth of the area built up and the changes in the 

livelihoods of the population. 

This research was conducted in the Salatiga City. Data collection methods 

used in this study are interpretation of satellite imagery, field surveys and 

documentation. The population in this study is an area population that is the whole 

area of the City of Salatiga consisting of 22 villages, and the population is the 

entire population who worked in 2000 or 2019. Sampling in this study using the 

population sample method (total sampling) by involving the entire population in 

research. The research data were analyzed with the nearest neighbor analysis 

techniques, descriptive statistics, and Kendall Tau's correlation analysis. 

 The results of this study indicate (1) The value of the average nearest 

neighbor (ANN) = 1.04 shows the pattern of the growth of built land spread 

randomly. (2) The livelihood orientation of the most dominant population in 2000 

was as farmers in 10 sub-districts, industrial employees in 6 sub-districts, traders 

in 2 sub-districts, construction workers in 2 sub-districts, transport workers in 1 

sub-districts and PNS / ABRI POLRI in 1 sub-districts. In 2019 the dominance of 

people's livelihoods was shifted as industrial employees in 19 sub-districts, and as 

construction workers in 3 sub-districts. (3) The correlation of the growth of the 

built up area to the change in the orientation of the livelihoods of the population 

from 2000 to 2019 is quite weak and significant, indicated by the value τ -0.07 to 

0.49. The suggestion of this research is that residents who live in Salatiga City and 

have land are expected to be able to utilize their land optimally. Residents are 

expected to be active in developing skills both personally and for others, 

especially for young people, so they can have a variety of livelihood choices.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota merupakan salah satu tempat kehidupan manusia yang dapat dikatan 

paling kompleks, karena perkembanganya dipengaruhi oleh aktivitas pengguna 

perkotaan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan hidup 

(Mulyandari, 2011:1). Proses  perkembangan kota sangat beragam, yang ditandai 

berkembangnya permukiman menjadi ‘kota’; perpindahan penduduk dari 

permukiman desa ke permukiman kota; pengaruh kota meluas di kawasan 

pedesaan dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, yang 

berpengaruh pada perubahan lahan pertanian dan perkebunan menjadi sektor 

perdagangan dan jasa; serta distrik-distrik industri, sehingga mengubah tenaga 

kerja agraris menjadi tenaga kerja non-agraris di sektor industri dan di sektor 

tersier (Mulyandari, 2011:60).  

Salatiga merupakan kota kecil di Provinsi Jawa Tengah, terletak pada jalur 

regional Jawa Tengah yang menghubungkan Kota Semarang dan Kota Surakarta. 

Kota ini terus mengalami perkembangan baik dari segi fisik wilayah, maupun 

kondisi sosial ekonomi penduduk (Profil Kota Salatiga, http://salatigakot-a.go.id, 

7 September 2019). Giyarsih (2009, dalam Hardati, 2011:109) mengungkapkan 

bahwa wilayah-wilayah perdesaan di koridor antar kota telah mengalami 

transformasi struktur wilayah, begitu pula yang terjadi pada Kota Salatiga. Kota 

Salatiga ditetapkan berdiri sejak 24 Juli 1917 sesuai dengan Peraturan Daerah 

Tingkat II Nomor 15 Tahun 1995 tentang Hari Jadi Kota Salatiga. Sebelum masa 

http://salatigakot-a.go.id/
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kemerdekaan kota ini disebut Stads Germmeente Solotigo yang terdiri dari 8 desa 

diambil dari wilayah Asistenan Solotigo dengan luas 17,82 KM2 (Pemda 

Kotamadia Tingkat II, 1995:40). Pada masa ini, Kota Salatiga hanya berperan 

sebagai kota peristirahatan karena hawanya yang sejuk, indah dan bersih. 

Kemudian, Stads Germmeente Solotigo dicabut dengan Undang-undang No.17 

tahun 1995 berganti menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II, dimana 75% luas 

Daerah Tingkat II Salatiga didominasi oleh wilayah terbangun sehingga dianggap 

tidak efektif (Sejarah Kota Salatiga, http://salatigakota.go.id, 7 September 2019). 

Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga berubah penyebutannya menjadi 

Kota Salatiga bersamaan dengan pemekaran kota ini sesuai Peraturan Pemerintah 

No. 69 tahun 1992. Luas wilayah Kota Salatiga bertambah menjadi 5.898 Ha 

dibagi dalam 4 kecamatan yang terdiri dari 22 kelurahan. Hal ini didasari amanat 

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, (Sejarah Kota 

Salatiga, salatigakota.go.id/-TentangSejarah.php, 7 September 2019). Sejalan 

dengan pertumbuhan dan perkembangan kota Salatiga, maka fungsi kota Salatiga 

juga turut berkembang. Sekarang  ini, fungsi kota Salatiga adalah juga sebagai 

kota perdagangan transit, kota pendidikan dan olah raga, pusat fasilitas kesehatan 

regional, pusat kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga, serta kota transit 

pariwisata (PP No.69 1992, https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/6163/PPNO6920-

TH1992.htm, 7 September 2019). 

Pemekaran wilayah Kota Salatiga memberikan kesempatan yang luas 

kepada Pemerintahan Daerah Kota Salatiga untuk mengurus, mengelola, dan 

mengoptimalkan pembangunan daerah yang lebih luas dan berorientasi kepada 

http://salatigakota.go.id/
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/6163/PPNO6920-TH1992.htm
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/6163/PPNO6920-TH1992.htm
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kepentingan masyarakat daerah. Melalui UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan 

Daerah dan masyarakat di daerah  lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung 

jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan 

dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah 

mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun 

kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Jumlah penduduk di Kota Salatiga berdasarkan  data Badan Pusat Statistik 

tahun 1992 adalah 142.095, kemudian pada tahun 2000 jumlah penduduk kota ini 

bertambah menjadi 144.196 jiwa, dan pada tahun 2018 telah bertambah menjadi 

191.571 jiwa (BPS, 2019:61). Pertambahan jumlah penduduk beriringan dengan 

meningkatnya aktivitas penduduk pada suatu daerah. Besarnya jumlah penduduk 

di daerah perkotaan akan memicu permasalahan pada berbagai bidang, seperti 

kebutuhan akan lahan untuk perumahan, perdagangan, perkantoran, pendidikan, 

industri, sarana dan prasarana transportasi (Putro & Rahma, 2009:112). Yunus 

(1999:124-129) mengemukakan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk 

perkotaan dari waktu ke waktu dan meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup 

dalam aspek-aspek baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi berakibat 

pada meningkatnya kegiatan penduduk perkotaan. Pertumbuhan aspek ekonomi 

salah satunya pada bidang industri di Kota Salatiga dapat dilihat dari jumlah unit 

industri dan nilai investasi yang terus berkembang. Tahun 2011 jumlah unit 

industri Kota Salatiga adalah 1.931 unit dengan nilai investasi Rp 1.057.625,00; 

hingga tahun 2017 telah muncul 27 unit industri baru, dan nilai investasi pada 

tahun 2017 meningkat menjadi Rp 1.497.986,00 (BPS, 2018:181).  
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Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada kepadatan penduduk serta 

perubahan penggunaan ruang. Tingginya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan 

akan ruang ditujukan dengan semakin cepat terjadinya proses alih guna lahan 

pertanian ke non pertanian (Hardati, 2011:108-109). Data BPS menunjukan 

bahwa dari tahun 2000 hingga tahun 2017 terjadi perubahan pengunaan lahan di 

Kota Salatiga yang cukup signifikan, dimana penggunaan lahan pertanian basah 

(sawah) berkurang dari 7,57 km2 menjadi 6,27 km2, lahan kering menurun 43,39 

km2 menjadi 16,34 km2, sedangkan penggunaan lahan lainya yang di dalamnya 

terdapat lahan terbangun meningkat pesat dari tahun 2000 (1,82 km2) hingga 

tahun 2017 (30,17 km2) (BPS, 2018:11). Perubahan penggunaan lahan ini baik 

secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada penduduk itu sendiri, 

salah satunya dari aspek mata pencaharian penduduk. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Natalia Pitricia mengenai pengaruh alih guna lahan terhadap perubahan 

mata pencaharian penduduk di Kecamatan Bawen (Pitricia, 2016:2). Sumber lain, 

hasil penelitian Try Mariance S. Tahun 2015 di Yogyakarta turut membuktikan 

adanya perubahan mata pencaharian dan pendapatan penduduk akibat perubahan 

penggunaan lahan menjadi terminal Giwangan di Yogyakarta (Simanjuntak, 

2015:2). 

Penduduk bekerja pada suatu ruang atau dalam hal ini lahan, sehingga 

adanya konversi atau perubahan lahan dapat membawa perubahan terhadap mata 

pencaharian atau pekerjaan penduduk. Berawal dari pernyataan serta data yang 

telah diuraikan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pengaruh 

perubahan penggunaan lahan terhadap perubahan mata pencaharian penduduk di 
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Kota Salatiga. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Identifikasi 

Pertumbuhan Luas Lahan Terbangun Dan Perubahan Mata Pencaharian Penduduk 

Di Kota Salatiga Tahun 2000 - 2019”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana pola pertumbuhan luas lahan terbangun di Kota Salatiga?  

2. Bagaimana perubahan mata pencaharian penduduk di Kota Salatiga? 

3. Bagaimana hubungan pertumbuhan luas lahan terbangun dan perubahan mata 

pencaharian penduduk di Kota Salatiga? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi pola pertumbuhan luas lahan terbangun di Kota Salatiga. 

2. Mengidentifikasi perubahan mata pencaharian penduduk di Kota Salatiga. 

3. Mengidentifikasi hubungan pertumbuhan luas lahan terbangun dan perubahan 

mata pencaharian penduduk di Kota Salatiga. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini  yaitu untuk mengembangkan ilmu 

geografi sesuai dengan penelitian serta menambah referensi pengetahuan dan 

wawasan keilmuan bagi pembaca mengenai pengaruh pertumbuhan luas lahan 

terbangun terhadap perubahan mata pencaharian penduduk di Kota Salatiga. 
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1.4.2  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penenlitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Memberikan gambaran mengenai pertumbuhan luas lahan terbangun di Kota 

Salatiga yang dapat digunakan sebagai evaluasi penggunaan lahan oleh 

instansi terkait. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan perkembangan kota 

sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi. 

1.5 Batasan Istilah 

Pembatasan istilah diperlukan untuk menegaskan ruang lingkup 

permasalahan yang diteliti sehingga jelas batasan-batasanya. Adapun istilah yang 

perlu dijelaskan dalam penelitian ini antara lain: 

1.5.1 Identifikasi 

Menurut Koenjtaraningrat, identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan 

terhadap suatu ciri-ciri fenomena sosial secara jelas dan terperinci 

(Koenjtaraningrat, 1987:17). Identifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

mengenali pertumbuhan luas lahan terbangun dan perubahan mata pencaharian 

penduduk di Kota Salatiga. 

1.5.2 Lahan Terbangun 

Pengertian lahan terbangun dalam klasifikasi penutup lahan standar 

nasional Indonesia oleh Badan Standarisasi Nasional adalah area yang telah 

mengalami subtitusi penutup lahan alami atau pun semi alami dengan penutup 

lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air dan relatif terbangun (BSN, 

2010:5). Lahan terbangun dalam penelitian ini mengacu pada obyek penutup 
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lahan berupa badan jalan, permukiman, bangunan industri dan bangunan non 

pertanian lainya. 

1.5.3 Mata Pencaharian 

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf 

hidup layak, dimana antara daerah yang satu berbeda dengan daerah lainya, 

seseuai taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya (Daljoeni dalam 

Lastuti, 2002:17). Mata pencaharian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk untuk biaya hidup sehari-

hari atau pekerjaan utama. 

1.5.4 Penduduk 

Badan Pusat Statistik mengungkapkan penduduk adalah semua orang yang 

berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih 

dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk 

menetap (BPS, 2019:57). Penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penduduk Kota Salatiga yang bekerja pada tahun 2000 dan penduduk yang 

bekerja pada tahun 2019. 

1.5.5 Pola Persebaran 

Pola persebaran merupakan prinsip dasar dalam mengkaji setiap gejala dan 

fakta geografi, baik gejala alam maupun manusia. Prinsip ini memandang bahwa 

setiap gejala dan fakta di permukaan bumi tersebar secara tidak merata antara satu 

wilayah dengan wilayah lainnya. Suatu gejala geografi bisa terlihat terkumpul 

dalam jumlah yang padat dan banyak, tetapi di tempat lain terlihat sangat jarang 
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dan sedikit (Sumiyati. 2014:27). Pola persebaran yang menjadi fokus penelitian 

ini adalah pola sebaran pertumbuhan luas lahan terbangun di Kota Salatiga. 

Pola pertumbuhan luas lahan terbangun membahas hal dimana terdapat 

pertumbuhan luas lahan terbangun atau tidak, pola ini bersifat sebaran. Pola 

pertumbuhan luas lahan terbangun dalam penelitian ini merupakan bentuk 

persebaran pertumbuhan luas lahan terbangun yang ada di Kota Salatiga dari 

tahun 2000 hingga tahun 2019.  



9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan sebagai kerangka acuan 

yang disusun berdasarkan kajian berbagai aspek baik secara teoritis maupun 

empiris, hal ini dimaksudkan untuk menghubungkan penelitian ini dengan 

literatur-literatur yang ada. Berikut tinjauan pustaka yang diacu pada penelitian 

ini. 

2.1.1 Pertumbuhan Luas Lahan Terbangun 

Lahan  menurut Bintarto (1997:38), lahan diartikan sebagai land settlement 

yaitu suatu daerah tempat berkumpulnya penduduk dan hidup bersama, dimana 

penduduk dapat menggunakan lingkungan tersebut untuk mempertahankan dan 

melangsungkan serta mengembangkan hidupnya (Hardoyo dan Suryahadi, 

2011:27). Setiap mahluk hidup membutuhkan lahan untuk tumbuh dan 

berkembang, setiap aktivitas manusia di bumi ini tidak lepas dari fungsi lahan 

yang berbeda-beda dalam penggunaanya. Penggunaan lahan dikelompokan ke 

dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan 

lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan pertanian dibedakan berdasarkan 

penyediaan air dan komoditi yang diusahakan, dimanfaatkan atau terdapat diatas 

lahan tersebut, sehingga dikenal macam-macam penggunaan lahan seperti tegalan, 

sawah, kebun, hutan produksi, hutan lindung, dan lain-lain. Sedangkan 

penggunaan lahan bukan pertanian dapat dibedakan menjadi lahan permukiman, 

industri, rekreasi dan lain-lain (Arsyad, 1989:58).  
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Penggunaan lahan non pertanian seperti permukiman, bangunan industri, 

serta fasilitas umum disebut juga sebagai lahan terbangun. Lahan terbangun 

merupakan area yang telah mengalami perubahan atau subtitusi penutup lahan 

yang sebelumnya bersifat alamiah atau semialami oleh penutup lahan buatan yang 

bersifat artifisial, relatif permanen, dan biasanya kedap air (BSN, 2010:5). Lahan 

terbangun (built up area) merupakan lahan yang sudah mengalami proses 

pembangunan atau pengerasan di atas lahan tersebut, lahan terbangun juga disebut 

sebagai lingkungan terbangun. T.Bartsuka dan G. Young (1994:56) 

mengemukakan definisi lingkungan terbangun (built environment) sebagai segala 

sesuatu yang dibuat, di susun dan di pelihara oleh manusia guna memenuhi 

kebutuhan untuk menengahi lingkungan secara keseluruhan dengan hasil yang 

mempengaruhi konteks lingkungan, lingkungan terbangun tersebut meliputi 

bangunan, jalan, fasilitas umum, dan prasarana lainya (Yuliastuti dan Arif, 

2012:10). Lingkungan terbangun menjadi salah satu indikator perkotaan. 

Kota menurut Branch (1996:2), kota diartikan sebagai tempat tinggal dari 

beberapa ribu atau lebih penduduk, sedangkan perkotaan diartikan sebagai area 

terbangun dengan struktur dan jalan-jalan sebagai suatu permukiman terpusat 

pada suatu area dengan kepadatan tertentu (Branch, 1996:2, dalam 

http://trtb.pemkomedan.go.id/ diakses 20 Februari 2020). Penggunaan lahan 

perkotaan umumnya digunakan untuk kegiatan non pertanian, kondisi ini terdapat 

pada pusat kota. Di daerah pinggiran, terdapat penggunaan lahan campuran antara 

penggunaan lahan perdesaan (sawah dan tegal) dan lahan perkotaan. Dari waktu 

ke waktu penggunaan lahan sawah, tegal, dan kebun luasnya berkurang, 

http://trtb.pemkomedan.go.id/
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sedangkan penggunaan lahan untuk permukiman dan tanah kering meningkat. 

Tanah kering yang dimaksud merupakan cadangan permukiman atau kegiatan lain 

(daerah terbangun) yang luasnya mengalami fluktuasi (Putro dan Rahma, 

2007:38). Seperti yang terjadi di Kota Salatiga, dimana pada tengah kota seperti 

Kelurahan Kalicacing di dominasi bangunan perkotaan, sedangkan di daerah 

pinggir kota terdapat campuran antara lahan terbangun seperti permukiman dan 

jasa serta lahan sawah, hutan, dan teglan. 

Fenomena perubahan penggunaan lahan telah terjadi dari waktu ke waktu, 

perubahan penggunaan lahan terjadi sejalan dengan semakin meningkatnya 

jumlah penduduk yang secara langsung berdampak pada  kebutuhan terhap lahan 

yang semakin meningkat (Hardoyo dan Suharyadi, 2011:25). Perubahan 

penggunaan lahan dalam pelaksanaanya tidak dapat dihindari, hal ini terjadi baik 

untuk memenuhi kebutuhan semakin meningkatnya jumlah penduduk maupun 

berkaitan dengan meningkatnya tuntutan mutu kehidupan yang lebih baik. 

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi umumnya mengarah pada 

meningkatnya luas lahan terbangun, sedangkan di sisi lain lahan pertanian atau 

lahan non terbangun lain cenderung berkurang. 

Imastara (2011:33) mengemukakan perubahan lahan dipengaruhi oleh 

faktor ekonomi dan faktor sosial. (1) Secara ekonomi alih guna lahan dilakukan 

oleh petani memalui penjualan ke pihak lain, atau pun mengganti kegunaan lahan 

pada usaha non padi, hal ini merupakan keputusan yang rasional. Dengan 

keputusan tersebut, petani berespektasi mendapatkan pendapatan yang meningkat 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukan 
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bahwa penggunaan lahan sawah untuk tanaman padi sangat inferior dibanding 

penggunaan untuk turisme, perumahan, dan industri. Masuknya ekonomi pasar ke 

dalam sistem perekonimian pedesaan berdampak pada terpolarisasikanya 

sumberdaya lahan pada kelompok-kelompok tertentu. (2) Faktor sosial yang 

mempengaruhi alih guna lahan diantaranya perubahan perilaku, hubungan pemilik 

dengan lahan, dan pemecahan lahan (Ilianda, 2013:126). Perubahan perilaku 

seperti kurangnya minat generasi muda untuk terjun sebagai petani serta 

pembagian atau pemecahan suatu luasan lahan kemudian berpengaruh pada 

keinginan tiap individu pemilik untuk mengubah penggunaan suatu lahan menjadi 

penggunaan lain yang dianggap lebih menguntungkan. 

Perubahan penggunaan lahan pada suatu wilayah dari waktu ke waktu 

dapat diketahui dengan mengiterpretasi cita satelit atau penginderaan jauh time 

series. Interpretasi atau penafsiran citra pengindraan jauh (fotografik atau non 

fotografik) merupakan kegiatan mengkaji citra dengan maksud untuk 

mengidentifikasi obyek yang tergambar dalam citra dan menilai arti pentingnya 

obyek tersebut (Wijaya dan Cahyono, 1017:418). Interpretasi citra dapat 

dilakukan secara manual maupun digital, tergantung kebutuhan pengguna data. 

Interpretasi citra manual adalah dimana citra yang telah disetting sistem 

koordinatnya dideliniasi secara manual sesuai karakteristik penggunaan lahanya 

yang tampak pada citra. Unsur-unsur interpretasi yang digunakan mencakup rona, 

bentuk, tekstur, pola, bayangan, ukuran, situs, dan asosiasi (Wijaya dan Cahyono, 

1017:418). Interpretasi citra digital dilakukan menggunakan bantuan software 

pada komputer, Interpretasi digital melakukan analisis terhadap nilai digital citra 
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yang terkandung pada tiap larik piksel sehingga hasil interpretasi citra ini relative 

obyektif dan konsisten (Wijaya dan Cahyono, 1017:418). 

2.1.1.1 Pola Pertumbuhan Luas Lahan Terbangun 

Proses perkembangan spasial secara fisik atau dalam hal ini perubahan 

penggunaan lahan pada suatu wilayah umumnya membentuk pola-pola tertentu. 

Pola dalam geografi merupakan gambar atau fenomena geosfer seperti pola aliran 

sungai, pola permukiman, pola daerah lipatan atau patahan, dan lain-lain. Pola 

persebaran merupakan prinsip dasar dalam mengkaji gejala geografi. Prinsip ini 

memandang bahwa setiap gejala dan fakta di permukaan bumi tersebar secara 

tidak merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Suatu gejala geografi 

bisa terlihat terkumpul dalam jumlah yang padat dan banyak, tetapi di tempat lain 

terlihat sangat jarang dan sedikit, seperti bahasan salah satu fokus penelitian ini 

yaitu pola sebaran lahan terbangun penduduk. Pola pertumbuhan luas lahan 

terbangun yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sebaran titik-titik lahan 

terbangun yang baru ada pada saat penelitian, atau belum ada pada periode 

sebelum penelitian (tahun 2000). 

Pola sebaran gejala dalam suatu wilayah dapat diidentifikasi dengan 

analisis tetangga terdekat (nearest neighbor analysis). Analisis ini akan 

menetukan apakah sebaran gejala mengikuti pola random, mengelompok, atau 

seragam yang ditujukan dengan besarnya nilai ANN. Hasil analisis ini 

memberikan gambaran terhadap kecenderungan suatu kegiatan, mengapa 

menunjukan kecenderungan pada suatu pola tertentu (Muta’ali, 2015: 125). 
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Data yang diperlukan dalam melakukan analisis tetangga terdekat adalah 

(1) menentukan batas wilayah pengamatan, (2) mengubah pola sebaran objek 

yang diamati dalam peta menjadi pola sebaran titik, (3) memeberi nomor urut 

pada setiap titik, (4) mengukur jarak lurus antara satu titik dengan titik lain yang 

paling dekat, (5) menghitung nilai tetangga terdekat. Analisis ini dapat dilakukan 

secara manual, maupun secara otomatis dengan bantuan instrumen GIS seperti 

ArcGis. Perhitungan ANN pada ArcGis sama seperti cara manual yaitu data 

luasan lahan terbangun dalam format shapfile (shp) dalam bentuk poligon 

dikonversikan menjadi data titik, kemudian jarak antar titik terdekat dan luas 

keseluruhan lahan akan dihitung untuk medapatkan nilai tetangga terdekat (ANN). 

Berikut adalah kalkulasi menu Average Nearest Neighbor (ANN)  pada ArcMap 

10.3 dalam The ESRI Guide Analysis, Volume 2 (Mitchell, 2005 dalam 

https://pro.arcgis.com/ diakses 11 November 2019). 

1. 𝐴𝑁𝑁 =
�̅�𝑜

�̅�𝑒
 

2. �̅�𝑜 =  
∑ 𝑑𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

3. �̅�𝑒 =
0.5

√𝑛/𝐴
 

Keterangan : 

ANN    : Average Nearest Neighbor (Indeks penyebaran tetangga terdekat =      

ANN) 

Do : Observed mean distance (Jarak rata-rata yang diukur antara satu titik 

dengan titik tetangga yang terdekat 

De : Expexted mean distance (Jarak rata-rata yang diperoleh andai kata 

semua titik mempunyai pola random. 

https://pro.arcgis.com/
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n : Jumlah titik    

A : Luas wilayah observasi 

Kriteria indeks tetangga terdekat (ANN) adalah apabila nilai ANN kurang 

dari 1 maka termasuk dalam pola bergerombol (clustering), dan apabila nilai 

ANN lebih dari 1 maka mengarah pada pola merata (dispersion)(Mitchell, 2005: 

49). Berikut ilustrasi kriteria indeks tetangga terdekat (Average Nearest Neighbor) 

pada ArcMap 10.3. 

. 

Kriteria ini sesuai dengan kriteria nilai tetangga terdekat (ANN)  menurut 

Nursid Sumaatmaja (1988) dalam (Muta’ali, 2015:127), sebagai berikut. 

1. Pola bergerombol (cluster pattern) apabila nilai ANN = 0,00 – 0,70 

2. Pola tidak merata (random pattern) apabila nilai ANN = 0,71 – 1,40 

3. Pola Merata (dispresed pattern) apabila nilai ANN = 1,41 – 2,149. 

2.1.2 Perubahan Mata Pencaharian Penduduk 

Mata pencaharian penduduk merupakan berbagai kegiatan pekerjaan atau 

aktivitas yang dilakukan oleh penduduk, penduduk dalam hal ini adalah mereka 

yang termasuk dalam golongan bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan pernah 

bekerja dengan tujuan mendapatkan penghasilan dalam upaya memenuhi 

kebutuhan hidup selama minimal seminggu sebelum waktu pencatatan data (BPS, 

Seragam Acak Mengelompok 

ANN = 0 ANN = 1,0 ANN = 2,15 
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2010 dalam Hardati, 2014:87). Pekerjaan yang dilakukan penduduk dalam 

memenuhi kebutuhanya kerap kali berubah dalam perkembanganya. Perubahan 

mata pencaharian atau biasa disebut transformasi pekerjaan adalah pergeseran 

atau perubahan dalam pekerjaan pokok yang dilakukan manusia untuk hidup dan 

sumber daya  yang tersedia untuk membangun kehidupan yang memuaskan 

(peningkatan taraf hidup) dengan memperhatikan faktor seperti mengawasi 

penggunaan sumber daya, lembaga dan hubungan politik. Perubahan mata 

pencaharian ini ditandai dengan adanya perubahan orientasi mata masyarakat 

mengenai mata pencaharian. Perubahan orientasi mata pencahraian diartikan 

sebagai peubahan pemikiran masyarakat yang akan menentukan dan 

mempengaruhi tindakanya dikemudian hari meskipun dalam taraf pemikiran 

gejala pergeseran atau perubahan tersebut sudah terjadi dalam realitas di 

masyarakat (Jaya, 2003:37). 

Mata pencaharian seseorang kerapkali berubah baik karena faktor internal, 

eksternal, maupun kombinasi dari keduanya (Supriyadi, 2007:20). Abdurrachmat 

(1984:21) mengemukakan “macam dan corak aktivitas manusia berbeda-beda 

pada tiap golongan atau daerah, sesuai dengan kemampuan penduduk dan tata 

geografi (Geographycal setting) daerahnya”. Pernyataan Abdurrachmat dan 

Supriadi berkitan dimana mata pencaharian penduduk di suatu wilayah akan 

mengalami perubahan sesuai dengan faktor internal pengetahuan yang dimiliki 

penduduk, kemampuan teknologi yang dimiliki penduduk yang mendiami wilayah 

dengan kurun waktu yang relatif cepat atau relatif lambat, begitu pula faktor 
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eksternal perubahan keadaan alam seperti guna lahan, begitu pula fator masuknya 

infestasi dari luar ke dalam suatu daerah. 

Berbagai macam mata pencaharian penduduk secara garis besar dapat 

dikelompokan mejadi dua berdasarkan tingkat ketergantungan pada tanah dan air, 

yaitu mata pencaharian pertanian dan non pertanian. Mata pencaharian di sektor 

pertanian diantaranya ladang berpindah, tegalan, bersawah, berkebun, kehutanan, 

peternakan, dan perikanan. Sedangkan  mata pencaharian di sektor non pertanian 

diantaranya adalah perdagangan, industri, pertambangan, serta bidang jasa seperti 

transportasi dan pariwisata (Ilianda, 2013:126). Pembagian jenis mata 

pencaharaian dalam penelitian ini disesuaikan dengan data yang digunakan yaitu 

menurut Badan Pusat Statistik Kota Salatiga. Penduduk yang memiliki mata 

pencaharian pada sektor pertanian disebut petani, sedangkan pada sektor non 

pertaian dibedakan dalam beberapa jenis, selangkapnya sebagai berikut: 

1. Petani 

Petani dalam penelitian ini melingkupi penduduk berusia 10 tahun 

keatas yang bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, buruh peternakan, 

nelayan, pekerja perikanan. Petani adalah orang yang mengusahakan usaha 

pertanian atas resiko sendiri dengan tujuan untuk dijual baik pertanian 

tanaman pangan maupun perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan 

(https://www.bps.go.id/subject/24/peternakan, 30 Januari 2020). Buruh tani 

adalah orang yang bekerja di sawah atau ladang atau kolam atau peternakan 

milik orang lain dengan mengharapkan upah. 

 

https://www.bps.go.id/subject/24/peternakan
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2. Pengusaha/Wirasawata 

Pengusaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penduduk yang 

mengelola suatu unit kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab dan punya 

kewenangan untuk mengelola aktivitas dengan tujuan menghasilkan 

barang/jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain dan dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan komersial (https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-

mikro-kecil.html, 30 Januari 2020). 

3. Karyawan Industri 

Karyawan industri yang dimaksud dalam penelitian ini melingkupi 

pekerja atau buruh atau karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan 

industri. Perusahaan industri adalah suatu unit usaha yang melakukan 

kegiatan ekonomi, bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, terletak 

pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, mempunyai catatan administrasi 

tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih 

yang bertanggung jawab atas usaha tersebut (https://www.bps.go.id/subject/9-

/industri-besar-dan-sedang.html, 30 Januari 2020). Dalam hal ini seluruh 

individu yang bekerja pada bidang industriu termaskuk dalam karyawan 

industri kecuali pemilik perusahaan industri. 

4. Buruh Bangunan 

Buruh bangunan adalah pekerja baik tukang maupun laden yang bekerja 

pada pembangunan suatu rumah, gedung, jembatan maupun bangunan lainya. 

(https://www.bps.go.id/istilah/index.html?, 30 Januari 2020). 

 

https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html
https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html
https://www.bps.go.id/subject/9-/industri-besar-dan-sedang.html
https://www.bps.go.id/subject/9-/industri-besar-dan-sedang.html
https://www.bps.go.id/istilah/index.html
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5. Pedagang 

Pedagang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penduduk yang 

pekerjaan utamanya membeli barang dalam jumlah besar/banyak untuk dijual 

kembali dimaksudkan untuk mencapai tujuan komersial. Pedagang yang 

dimaksudkan mengacu pada pedagang besar, yaitu pedagang yang menjual 

barang dalam jumlah besar untuk setiap jenis barang yang diperdagangkan 

(https://www.bps.go.id/istilah/index.html, 30 Januari 2020). 

6. Angkutan 

Pekerja angkutan adalah penduduk yang bekerja pada aktifitas yang 

kegiatannya menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang/ternak 

dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan 

bermotor maupun tidak bermotor baik milik sendiri maupun milik orang lain 

melalui darat, air maupun udara dengan mendapatkan balas jasa, dengan 

tujuan komersil, termasuk angkutan melalui saluran pipa dan jasa, penunjang 

angkutan. Penyewaan kendaraan tanpa pengemudi tidak termasukdalam 

kategori kegiatan angkutan (BPS, https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-

mikro-kecil.html). 

7. PNS/ABRI/POLRI 

Penduduk yang termasuk dalam PNS/ABRI/POLRI meliputi penduduk 

yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan atau anggota angkatan 

bersenjata Republik Indonesia, dan atau anggota kepolisian Negara Republik 

Indonesia. (https://www.bps.go.id/istilah/index.html, 30 Januari 2020). 

 

https://www.bps.go.id/istilah/index.html
https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html
https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html
https://www.bps.go.id/istilah/index.html
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8. Pensiunan 

Penduduk yang tergolong dalam pensiunan adalah seseorang yang 

sudah tidak bekerja lagi dikarenakan usianya sudah lanjut dan harus 

diberhentikan, atau atas permintaan sendiri. Seorang pensiunan berhak 

mendapatkan dana pensiun hingga meninggal dunia. 

9. Lain-lain 

Lain-lain terdiri atas mata pencaharian yang tidak termasuk dalam jenis 

mata pencaharian yang telah disebutkan sebelumnya. Jenis yang termasuk 

dalam mata pencaharian lain-lain diantaranya tukang cukur, tukan listrik, 

tukang jahit, pengacara, serta jenis pekerjaan lainya yang jumlah pekerjanya 

cukup sedikit. 

2.1.3 Kajian Pertumbuhan Luas Lahan Terbangun dan Perubahan Mata 

Pencaharaian Penduduk 

Abdurrachmat (1984:21) mengemukakan “macam dan corak aktivitas 

manusia berbeda-beda pada tiap golongan atau daerah, sesuai dengan kemampuan 

penduduk dan tata geografi (Geographycal setting) daerahnya”. Mata pencaharian 

di suatu wilayah akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan alam, 

pengetahuan yang dimiliki penduduk, kemampuan teknologi yang dimiliki 

penduduk yang mendiami wilayah dengan kurun waktu yang relatif cepat atau 

relatif lambat. 

Mulyandari (2011:60) turut mengemukakan perpindahan penduduk dari 

permukiman desa ke permukiman kota; pengaruh kota meluas di kawasan 

pedesaan dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, yang 
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berpengaruh pada perubahan lahan pertanian dan perkebunan menjadi sektor 

perdagangan dan jasa; serta distrik-distrik industri, sehingga mengubah tenaga 

kerja agraris menjadi tenaga kerja non-agraris di sektor industri dan di sektor 

tersier. Pertumbuhan luas lahan terbangun dalam sektor perdagangan dan jasa, 

serta industri menggantikan lahan pertaninan (non terbangun) dapat berdampak 

pada perubahan mata pencaharain penduduk dari bidang pertaninan (agraris) 

menjadi sektor industri dan tersier. 

2.1.3.1 Hubungan Pertumbuhan Luas Lahan Terbangun dan Perubahan Mata 

Pencaharian Penduduk 

Kekuatan dan hubungan antar variabel pertumbuhan luas lahan terbangun 

dan perubahan mata pencaharian penduduk menjadi masalah sentral yang ingin 

diketahui dalam penelitian ini. Derajat hubungan antar variabel dapat diukur 

menggunakan metode korelasi dan analisis regresi sederhana. Dimana regresi 

digunakan sebagai pengukur bentuk hubungan, sedangkan korelasi digunakan 

sebagai pengukur keeratan hubungan antar variabel (Kurniawan dan budi, 2016 

:43). 

Analisa korelasi menghasilkan koefisien korelasi yang menunjukan arah 

hubungan  baik positif maupun negatif antara variabel dependen dengan variabel-

variabel independen (Purwanto, 2017:185). Salah satu analisis korelasi yang dapat 

digunakan untuk mengukur besarnya asosiasi satu variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) yaitu analisis korelasi Kendall Tau. Metode ini telah 

digunakan oleh Dedek Aprianto dalam mengjkaji dampak kegiatan pertambangan 

batubara terhadap kondisi sosialekonomi masyarakat di kelurahan Loa Ipuh Darat, 
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Tenggarong, Kutai Kartanegara pada tahun 2012 (Apriyanto, 2012 dalam 

lib.geo.ugm.ac.id diakses pada 19 Maret 2020). Syarat kelayakan yang harus 

terpenuhi apabila menggunakan korelasi Kendall Tau adalah sebagai berikut 

(Sugiyono, 2020:117). 

1. Jumlah sampel yang digunakan tiap variabel harus sama. 

2. Data yang digunakan berskala ordinal. 

3. Jumlah sampel lebih dari 10. 

Analisis korelasi Kendall Tau menghasiljan nilai koefisien korelasi. Nilai 

koefisien korelasi antara dua variabel adalah ±1, jika nilai koefisien korelasi 

antara dua variabel andalan 0 berarti tidak ada hubungan antara dua variabel 

tersebut. Nilai koefisien korelasi ±1 menunjukan hubungan sempurna antara dua 

variabel, artinya kejadian-kejadian pada  variabel  yang satu akan dapat dijelaskan 

atau diprediksi oleh variabel yang lain tanpa terjadi kesalahan (error). Nilai 

koefisien korelasi yang semakin tinggi (mendekati ±1) maka derajat hubungan 

tersebut semakin tinggi, sedangkan semakin kecil nilai koefisien korelasi maka 

akan semakin besar  error untuk membuat prediksi (Sugiyono, 2011:99). Tanda 

“±” pada nilai koefisien korelasi menunjukan arah hubungan antara dua variabel. 

Tanda “+” menunjukan hubungan searah, artinya apabila nilai variabel 

independenya meningkat maka nilai variabel independenya juga meningkat. 

Tanda “-“ menunjukan arah hubungan yang berlawanan arah, artinya apabila nilai 

variabel independenya meningkat maka nilai variabel dependenya menurun dan 

sebaliknya (Sugiyono, 2011:99). 
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Penelitian ini mengkaji mengenai pertumbuhan luas lahan terbangun dan 

perubahan mata pencaharian penduduk. Lahan dan penduduk merupakan salah 

satu obyek material geografi yaitu bagian dari geosfer, dimana lahan merupakan 

bagian dari lithosfer sedangkan penduduk termasuk dalam antroposfer. Penelitian 

ini dikaji melalui pendekatan atau obyek formal diantaranya keruangan, 

kelingkungan, dan atau kompleks wilayah, sehingga penelitian ini dapat dikatakan 

sebagai penelitian geografi. 

Sumaatmaja (1988:13) mengemukakan bahwa studi geografi menelaah 

benda, gejala dan masalah kehidupan dalam ruang (space) yang menyangkut 

lokasi, penyebaran dan interaksinya satu sama lain. Penelitian ini merupakan 

penelitian geografi karena menggunakan salah satu konsep dasar geografi yaitu 

keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan menunjukan derajat keterkaitan 

persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di satu tempat atau ruang. 

Konsep keterkaitan keruangan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

bertambahnya luas lahan terbangun yang secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk. 

Objek kajian dalam geografi meliputi objek studi material dan objek studi 

formal. Objek studi material adalah segala materi yang menjadi kajian dalam 

geografi meliputi fenomena geosfer baik fisik maupun sosial. Objek studi formal  

meliputi sudut pandang atau cara berpikir terhadap gejala geosfer sebagai objek 

material geografi. Hartono (2007:6) menjelaskan bahwa objek material geografi 

adalah fenomena geosfer terdiri atas litosfer (lapisan kulit bumi), atmosfer 

(udara), hirosfer (air), biosfer (hewan dan tumbuhan) dan antroposfer (manusia). 
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Cara pandang terhadap objek formal dapat dilihat dari organisasi keruangan 

(spatian setting) yang meliputi 1) pola persebran gejala tertentu di permukaan 

bumi; 2) keterkaitan atau hubungan yang terjadi antar gejala atau fenomena 

tersebut (spatial system); 3) perkembangan atau perubahan yang terjadi pada 

gejala tersebut (spatian process). 

Objek material geografi dalam penelitian ini yaitu mengkaji  tentang 

fenomena litosfer (batuan) berupa lahan, dan antroposfer (lapisan manusia) berupa 

penduduk Kota Salatiga yang telah bekerja (memiliki mata pencaharian). Objek 

formal geografi dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang persebaran dan pola 

pertumbuhan luas lahan terbangun, sebaran perubahan mata pencaharian 

penduduk, serta keterkaitan antara pertumbuhan luas lahan terbangun terhadap 

perubahan mata pencaharian penduduk di Kota Salatiga.  

2.2. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai perubahan penggunaan lahan dan perubahan mata 

pencaharian telah banyak dilakukan, dalam hal ini peneliti menambahkan 

penelitian terdahulu untuk memperluas wawasan penelitian sekaligus sebagai 

pembanding dilihat dari judul penelitian, tujuan, teknik analisis, dan hasil 

penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hazmi (2015:100), menunjukan adanya 

peningkatan luas penggunaan lahan terbangun berupa tempat usaha perdagangan 

dan jasa, industri, dan permukiman di sekitar Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga 

dengan tipe perambatan linear development dan leap frog development. Adanya 

perubahan pada aspek geografi ekonomi masyarakat sebagai pengaruh dari proses 
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perambatan wilayah di sekitar Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga. Penelitian ini 

sama-sama dilakukan di Kota Salatiga dengan wilayah kajian yang berbeda, 

dimana Hazmi (2015) mengkaji perambatan wilayah dan perubahan aspek 

ekonimi di sekitar Jalan Lingkar Selatan, penelitian ini mengkaji pertumbuhan 

luas lahan terbangun dan perubahan mata pencaharian penduduk di seluruh 

wilayah Kota Salatiga dalam unit kelurahan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Pradoto (2013:646) 

menghasilkan temuan bahwa pola perkembangan permukiman di Kelurahan 

Gedawang menyebar secara tidak teratur atau sporadis. Kelurahan Gedawang 

termasuk kedalam kawasan pinggiran Kota Semarang dan terbukti mengalami 

perubahan guna lahan terutama dari lahan non-terbangun menjadi permukiman.  

Faktor kegiatan pengembang perumahan (developer) merupakan faktor  paling 

mempengaruhi terjadinya perubahan guna lahan di Kelurahan Gedawang 

sebanyak 49% . 

Penelitian yang dilakukan oleh Mariance Simanjuntak (2016:3) di 

Yogyakarta, menunjukkan adanya perubahan mata pencaharian sebelum dan 

sesudah adanya terminal Giwangan dengan persentase mata pencaharian 

masyarakat yang mengalami perubahan 78,18 % dengan dominan mata 

pencaharian yang berubah dari IRT menjadi karyawan. Perubahan mata 

pencaharian tersebut diikuti oleh perubahan pendapatan dengan persentase 

pendapatan masyarakat yang mengalami perubahan sebesar 83,64% dengan 

dominan pendapatan yang berubah dari pendapatan >Rp500.000-Rp1000.000 
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menjadi >Rp1000.000-Rp2000.000. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

terminal Giwangan terhadap sektor perekonomian masyarakat sekitar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pitricia (2016:165), menunjukan laju alih 

guna di Kecamatan Bawen paling tinggi terjadi pada tahun 2007, yaitu sebesar 

24,65% dan mengalami penurunan lagi sebesar 10,99% pada tahun 2010. Hal ini 

disebabkan karena adanya pembangunan industri besar di wilayah tersebut. 

Perubahan mata pencaharian petani sebelum sebagian besar di sektor pertanian, 

namun setelah alih guna mata pencaharian petani juga di sektor non-pertanian, 

perubahan aset rumah tangga juga mengalami peningkatan terjadi penambahan 

asset seperti kendaraan, barang elektronik dan lainya yang dimiliki dengan 

memanfaatkan hasil bagi untung yang mereka terima. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Rudiarto (2013:175), 

menunjukan adanya alih fungsi lahan pertanian terjadi secara progresif pada aera-

area pengembangan seperti pada area dekat pusat kota, pada kawasan pendidikan, 

dan pada koridor yang merupakan pintu masuk ke Kecamatan Gunungpati. Bagi 

petani yang kehilangan lahan sawahnya mayoritas mengalami penurunan 

pendapatan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dan ketrampilan para petani 

yang terbatas atau tergolong rendah sehingga mereka tidak dapat mengakses 

pekerjaan formal. Selain itu, karena hilangnya lahan pertanian, saat ini mereka 

mencari kegiatan ekonominya masing-masing secara berbeda. Adanya perbedaan 

aktivitas ekonomi dan didorong masuknnya penduduk pendatang pada area 

mereka membuat kekerabatan antar warga menjadi memudar. 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dapat dilihat 

secara rinci pada tebel 2.1 sebagi berikut. 
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Tabel 2. 1 Kajian Penelitian yang Relevan 

No. 

Judul, Tahun, 

Wilayah, Nama 

Peneliti 

Tujuan Penelitian 

Metode 

Penelitian Dan 

Teknik Analisis  

Hasil Penelitian 
Relevansi 

Penelitian 

Perbedaan 

dengan 

Penelitian ini 

1. 

Perubahan Spasial 

Akibat 

Pembangunan Jalan 

Lingkar Selatan 

Kota Salatiga 

Tahun 2006-2014, 

2015, Alwan 

Hazmi 

Mengetahui 

perubahan 

penggunaan lahan 

sebelum dan sesudah 

dibangunya JLS, 

Mengidentifikasi 

proses 

perkembangan 

wilayah secara fisik,  

Mengidentifikasi 

dampak 

pembangunan JLS 

terhadap aspek 

geografi ekonomi 

penduduk. 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

survey. 

Data penelitian 

dianalisis 

dengan teknik 

analisis spasial 

dan statistic 

deskriptif 

 

Luas lahan terbangun 

meningkat setelah 

dibangunya JLS, Dua 

tipe proses perambatan 

lahan terbangun di 

wilayah sekitar JLS 

yaitu tipe linear 

development dan leap 

frog development, 

Pembangunan JLS 

berpengaruh baik 

terhadap aspek ekonomi 

penduduk sekitar. 

Diketahui bahwa 

pada lokasi yang 

hendak diteliti 

telah terjadi 

perubahan 

penggunaan lahan 

akibat 

pembanguna 

Jalan Lingkar 

Selatan Kota 

Salatiga. 

Metode 

pengumpulan 

data, teknik 

analisis 

penelitian serta 

cakupan lokasi 

penelitian 

berbeda. 

 

2. 

Perubahan Mata 

Pencaharian 

Masyarakat dan 

Fungsi Kawasan di 

Sekitar Terminal 

Giwangan, 2015, 

Yogyakarta, Try 

Mariance 

Simanjuntak  

Mengidentifikasi 

perubahan mata 

pencaharian 

masyarakat dan 

mengidentifikasi 

perubahan fungsi 

kawasan di sekitar 

yang disebabkan 

oleh keberadaan 

Metode 

penelitian 

survey dengan 

model kajian 

kuantitatif dan 

analisis peta 

berdasarkan 

pendekatan 

before after 

Adanya perubahan mata 

pencaharian dari 

sebelum dan esudah 

adanya terminal dengan 

prosentase 78,18 %, 

dominan mata 

pencaharian yang 

sebelumnya IRT 

menjadi Karyawan. Hal 

Diketahui bahwa 

perubahan fungsi 

suatu kawasan 

berdampak pada 

perubahan mata 

pencaharian. 

Cakupan lokasi 

penelitian, 

metode 

pengumpulan 

data dan teknik 

analisis yang 

digunakan 

berbeda.  
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terminal tersebut menunjukan 

adanya pengaruh 

keberadaan terminal 

sektor ekonomi 

masyarakat sekitar. 

3. 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Perubahan Guna 

Lahan Dan Pola 

Perkembangan 

Permukiman 

Kawasan 

Pinggiran, 2013, 

Kota Semarang, 

Nastiti Puspitasari 

Dan Wisnu Pradoto 

Mengidentifikasi 

faktor yang 

mempengaruhi 

terjadinya perubahan 

guna lahan serta 

mengkaji pola 

perkembngan 

permukiman di 

kawasan pinggiran. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

deskriptif 

(purposif 

sampling) dan 

menampilkanya 

secara spasial. 

Teknik Analisis 

Crosstab 

(tabulasi 

silang) dengan 

menggunakan 

alat analisis 

berupa SPSS 

 

Pola perkembangan 

permukiman di 

Kelurahan Gedawang 

menyebar secara tidak 

teratur atau sporadis. 

Kelurahan Gedawang 

termasuk kedalam 

kawasan pinggiran Kota 

Semarang dan terbukti 

mengalami perubahan 

guna lahan trutama dari 

lahan non-terbangun 

menjadi permukiman. 

Penelitian ini 

sama-sama 

mengkaji 

mengenai pola 

lahan. 

Metode dalam 

menganalisis 

pola sebaran 

berbeda. 

4. 

Pengaruh Alih 

Guna Lahan Sawah 

Ke Non Sawah 

Terhadap 

Perubahan Mata 

Pencaharian Dan 

Mengetahui laju alih 

guna lahan 

pertanian(sawah) ke 

non pertanian(non- 

sawah), faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

Teknik 

pengumpulan 

data melalui 

observasi 

lapangan, 

kuesioner, 

Laju alih guna di 

Kecamatan Bawen 

paling tinggi terjadi 

pada tahun 2007, 

Yaitu sebesar 24,6% 

dan mengalami 

Penelitian ini 

mengkaji 

mengenai 

perubahan mata 

pencaharian 

akibat perubahan 

Metode dan 

teknik analisis 

penelitian 

berbeda. 
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Aset Rumah 

Tangga Di 

Kecamatan Bawen, 

2016, Kabupaten 

Semarang, Natalia 

Pitricia 

terjadinya alih guna 

lahan dan pengaruh 

perubahan mata 

pencaharian dan aset 

rumah tangga petani 

wawancara dan 

dokumentasi. 

Teknik analisis 

regresi dan 

deskriptif 

persentase 

penurunan lagi sebesar 

10,99% pada tahun 

2010. Perubahan mata 

pencaharian petani 

sebelum sebagian besar 

di sektor pertanian. 

penggunaan 

lahan. 

5. 

Identifikasi Alih 

Fungsi Lahan 

Pertanian dan 

Kondisi Sosial 

Ekonomi 

Masyarakat Daerah 

Pinggiran, 2013, 

Kota Semarang, 

Nurma Kumala 

Dewi dan Iwan 

Rudiarto 

 

Mengidentifikasi alih 

fungsi lahan 

pertanian menjadi 

lahan non-pertanian 

(lahan terbangun) 

dan kondisi sosial 

ekonomi penduduk 

terkait alih fungsi 

lahan tersebut. 

Survey primer. 
Analisis yang 
dilakukan 

dengan 

menggunakan 

bantuan GIS 
untuk 

mengklasifikasi, 

memetakan, dan 
menghitung luas 

perubahan lahan, 

serta analisis 
deskriptif 

kuantitatif untuk 

mendeskripsikan 

perubahan lahan 
menggunakan 

tabel dan 

deskripsi.  

alih fungsi lahan 

pertanian terjadi secara 

progresif pada aera 

pengembangan. 

Bagi petani yang 

kehilangan lahan 

sawahnya mayoritas 

mengalamipenurunan 

pendapatan.  Selain itu, 

karena hilangnya lahan 

pertanian, saat ini 

mereka mencari 

kegiatan ekonominya 

masing-masing 

secara berbeda.  

 

Mengkaji 

mengenai 

perubahan 

penggunaan lahan 

non terbangun 

menjadi lahan 

terbangun, dan 

pengaruhnya 

kepada aspek 

ekonomi 

penduduk. 

Penelitian ini 

cenerung 

berfokus pada 

perubahan mata 

pencaharain 

penduduk. 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir menggambarkan alur pemikiran peneliti sebagai 

kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan terkait topik ‘Pengaruh 

Pertumbuhan luas lahan Terbangun Terhadap Perubahan Mata Pencaharian 

Penduduk di Kota Salatiga’. 

Pertambahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu merupakan fenomena 

umum yang terjadi di negara berkembang seperti yang terjadi di Indonesia 

termasuk di Kota Salatiga. Pertambahan jumlah penduduk seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan penduduk dari berbagai aspek selanjutnya 

mengakibatkan meningkatnya kegiatan penduduk. 

Seiring meningkatnya kegiatan penduduk, tuntutan akan kebutuhan ruang 

semakin meningkat. Hal ini berpengaruh  pada Kota Salatiga yang sebelumnya 

hanya terdiri dari satu kecamatan, akibat meningkatnya kegiatan penduduk 

sehingga kota didominasi oleh lahan terbangun dan tidak efektif, kemudian 

memicu disepakatinya kegiatan pemekaran Kota Salatiga dari beberapa wilayah 

Kabupaten Semarang pada Tahun 1992. Hingga saat ini Kota Salatiga memiliki 4 

kecamatan yang terdiri dari 23 kelurahan. 

Pemekaran wilayah Kota Salatiga memberikan kesempatan yang luas 

kepada Pemerintahan Daerah Kota Salatiga untuk mengurus, mengelola, dan 

mengoptimalkan pembangunan daerah yang lebih luas dimana  berorientasi 

kepada kepentingan masyarakat daerah. Hal ini mendorong 

perkembangan/kemajuan Kota Salatiga dari berbagai bidang yang diringi dengan 

pergeseran penggunaan lahan yang signifikan dalam mengoptimalkan 
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pembangunan kota tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan 

penggunaan lahan dari non terbangun menjadi lahan terbangun, atau dapat 

dikatakan terjadi pertumbuhan luas lahan terbangun yang meningkat. 

Pertumbuhan luas lahan terbangun paada suatu wilayah dapat membentuk pola-

pola tertentu. 

Adanya perubahan penggunaan lahan non terbangun menjadi lahan 

terbangun ini diiringin dengan perubahan mata pencaharian penduduk agraris 

menjadi sektor non agraris seperti industri dan sektor tersier dari waktu ke waktu. 

Peneliti bermaksud meneliti lebih jauh bagimana pengaruh fenomena perubahan 

lahan atau dalam hal ini pertumbuhan luas lahan terbangun terhadap perubahan 

mata pencaharian penduduk di Kota Salatiga.  
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Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah pernyataan atau tuduhan semetara mengenai masalah 

penilitian yang kebenaranya masih lemah (belum tentu benar) sehingga harus diuji 

secara empiris (Purwanto, 2007). Hipotesis penelitian ini diuji dengan teknik 

korelasi Kendall Tau. Menguji Hipotesis penelitian berarti menguji jawaban 

sementara (tentatif) apakah betul-betul terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. 

Hipotesis penelitian atau dugaan sementara dari penelitian ini adalah sebagi 

berikut. 

Ho: Tidak terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ho : τ = 0. 

Ha: Terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ha : τ ≠ 0.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Pertumbuhan luas lahan terbangun dalam 20 tahun terahir membertuk pola 

menyebar tidak merata. Pertumbuhan luas lahan terbangun ini merambat dari 

lahan terbangun yang telah ada sebelumnya, dan bergerak mengarah ke bagian 

tepi kota. 

2. Mata pencaharian penduduk paling dominan di Kota Salatiga tahun 2000 

sebagai petani, karyawan industri, pedagang, buruh bangunan, pekerja 

angkutan serta sebagai PNS/ABRI/POLRI. Pada tahun 2019 jenis mata 

pencaharian penduduk paling diminati pada masing-masing kelurahan adalah 

sebagai karyawan industri dan pekerja bangunan. 

3. Kekuatan hubungan pertumbuhan luas lahan terbangun dan mata pencaharian 

penduduk di Kota Salatiga tahun 2000 hingga 2019 yang kuat dan searah 

adalah pada perubahan jumlah karyawan industri, buruh bangunan, dan 

pengusaha. Kekuatan hubungan pertumbuhan luas lahan terbangun dan mata 

pencaharian penduduk di juga kuat namun berlawanan arah adalah pada 

perubahan jumlah petani. Sedangkan hubungan pertumbuhan luas lahan 

terbangun dengan perubahan jumlah pedagang, angkutan, dan 

PNS/ABRI/POLRI adalah lemah. 

 



86 

 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang 

direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan bagi warga yang bertempat 

tinggal di Kota Salatiga dan memiliki lahan diharapkan dapat memanfaatkan 

lahan yang dimiliki secara optimal. Warga turut serta diharapkan aktif dalam 

mengembangkan keahlian baik pribadi maupun untuk sesama terutama bagi 

generasi muda, agar dapat memiliki variasi pilihan mata pencaharian. 
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