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BAB II 

KAJIAN LITERATUR DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN UNTUK LAHAN 

PERMUKIMAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan di lakukan. Telaah pustaka memberi gambaran menyeluruh mengenai teori yang 

sudah ada, serta hubungan dari konsep-konsep atau teori-teori tersebut. Sehingga 

mempermudah peneliti untuk menentukan acuan atau landasan dalam penelitian terkait 

kesimpulan tentang apa saja, dari mana, dan dasar penentuan variabel yang akan 

digunakan, sehingga akan menghasilkan kebutuhan data yang diperlukan dan juga 

melandasi metode dan alat analisis yang di gunakan dalam mengkaji daya tampung untuk 

lahan permukiman yang ada di Kabupaten Semarang. 

2.1 Literatur Perencanaan 

Dalam penelitian kuantitatif, pencarian dan pengadaan literatur atau kepustakaan 

merupakan suatu hal yang penting. Kepustakaan merupakan jembatan bagi peneliti untuk 

mendapatkan landasan konstruksi teoritik sebagai pedoman atau pegangan, tolok ukur, 

sumber hipotesis (Iskandar, 2008).  

2.1.1 Pembangunan Berkelanjutan 

 Permukiman adalah produk budaya dan juga ruang tempat manusia berbudaya itu 

sendiri, yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah manusia 

dan berkembangnya kebudayaan. Permukiman akan dengan sendirinya berkembang 

secara berkelanjutan selama kehidupan manusia dan bermasyarakat berkembang. 

Menurut Agenda 21 Global Pembangunan permukiman secara berkelanjutan sebagai 

upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas 

lingkungan sebagai tempat dan bekerja semua orang. Untuk itu perlu disiapkan tempat 

tinggal yang layak bagi semua, perlu terus diperbaiki cara mengelola permukiman, 

mengatur penggunaan tanah untuk permukiman, transportasi dan energy, dan industry 

kontruksi yang mendukung pembangunan serta pemeliharaan permukiman. Intinya 

Pembangunan permukiman yang berkelanjutan adalah peningkatan kualitas hidup secara 

berkelanjutan dan untuk itu perlu peningkatan kualitas permukiman itu sendiri. 

 Pembangunan Berkelanjutan didefenisikan sebagai pembangunan yang memenuhi 

kebutuhan pada masa sekarang dengan tetap menjaga kemampuan generasi mendatang 

untuk dapat memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987 di dalam Leitmann, 1999). 

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (1980) dalam 

world conservation strategy mendefinisikan untuk menjadi sebuah pembangunan 
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berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, 

sosial maupun ekonomi yang berbasis pada sumberdaya kehidupan dan 

mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian jangka panjang maupun jangka pendek 

dari sebuah tindakan alternatif.   

Komponen pembangunan berkelanjutan meliputi (WCED, 1980 dalam Aprilia, 2003): 

1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik pemenuhan kebutuhan material maupun 

inmaterial 

2. Pemeliharaan lingkungan, berupa konservasi lingkungan dan efisiensi dalam pola 

komsumsi 

3. Keseimbangan sosial, meliputi pemerataan pemenuhan kebutuhan generasi saat ni 

dan generasi mendatang. 

Menurut Undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya 

sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke 

dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan 

generasi masa depan. Berpijak dari pengertian-pengertian di atas, paradigma 

pembangunan yang semula berfokus pada pertimbangan ekonomi semata bergeser 

kepada paradigma pembangunan dengan sektor lingkungan dan sosial sebagai sektor 

yang tidak bisa ditinggalkan. 

2.1.2 Daya Tampung Lingkungan dengan Kota Berkelanjutan 

 Konsep dasar dari pembangunan berkelanjutan memiliki dua konsep yaitu konsep 

kebutuhan dan konsep keterbatasan. Sebuah konsep dari pemenuhan kebutuhan 

difokuskan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sedangkan konsep dari 

keterbatasan adalah ketersediaan dan kapasitas yang dimiliki dari lingkungan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Berlanjutnya pembangunan untuk menciptakan 

keseimbangan antara kebutuhan dan keterbatasan yang ada pada saat itu. Upaya 

keseimbangan itu dapat dilakukan dua arah yaitu dengan mengandalkan kebutuhan 

dengan mengubah perilaku konsumsi dan sebaliknya meningkatkan kemampuan untuk 

meminimalkan keterbatasan. Kegiatan yang dilakukan pada saat ini untuk memenuhi 

kebutuhan harus mempertimbangkan keberlanjutan dari kota tersebut dalam jangka waktu 

yang panjang.  
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 Selain perhatian dari manusia selaku yang menempati lingkungan tersebut, faktor 

yang menentukan bagi keberlangsungan hidup adalah daya dukung alam yang sangat 

berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup manusia. Maka kemampuan dari 

daya dukung alam tersebut harus dijaga agar tidak merusak dan berakibat buruk pada 

kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Secara umum kerusakan daya dukung 

alam dipengaruhi dua faktor yaitu: 

a. Faktor internal, yaitu kerusakan yang berasal dari alam itu sendiri. Kerusakan 

karena faktor internal pada daya dukung alam sulit untuk dicegah karena adalah 

proses alami yang terjadi oleh alam itu sendiri, misalkan sebagai contoh gempa 

bumi, gunung berapi dan tsunami. 

b. Faktor eksternal, yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya, misalnya kerusakan yang 

diakibatkan oleh kegiatan industri, seperti tambang minyak, tambang emas dsb, 

kegiatan ini dapat mencemarkan baik darat, air dan udara. 

Lingkungan tidak hanya lingkungan alamiah saja, namu juga lingkungan sosial dan 

lingkungan binaan. Lebih lanjut lagi, daya dukung dapat diperluas menjadi daya dukung 

alamiah (lingkungan alam), daya dukung sosial (yang berupa ketersediaan sumber 

daya manusia dan kemampuan finasial). Jadi dengan adanya pengelolaan lingkungan 

yang baik dan perkembangan teknologi, maka daya dukung lingkugan dapat 

ditingkatkan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup makhluk 

yang ada didalam lingkungan tersebut. 

 Kota yang “sustainable” adalah kota yang perkembangan dan perkembangannya 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam 

ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, 

budaya, politik dan pertahanan keamanannya, tanpa mengabaikan ataupun 

mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka 

(Budiharjo, E. dan D.Sujiarto, 1999). 

2.1.3 Daya Tampung Lingkungan 

 Nilai ambang batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, mahluk hidup 

atau komponen – komponen lain dalam penilian kualitas lingkungan. Dengan kata lain, 

dikatakan lingkungan daya tampungnya terlampaui apabila kondisi lingkungan sudah 

melewati ambang batas yang telah ditetapkan. Daya tampung lingkungan hidup adalah 

kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang 

masuk atau dimasukkan ke dalamnya (UU No 32 Tahun 2009).  
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Kualitas lingkungan dapat terjaga dan terpelihara dengan baik apabila manusia 

mengelola daya dukung pada batas antara minimum dan optimum. Daya dukung lahan 

dihitung dari kebutuhan lahan per kapita. Daya dukung lahan dapat diketahui melalui 

perhitungan daya tampung lahan. Nilai yang didapat dari hasil perhitungan daya tampung 

dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kawasan mana saja yang berada pada 

kondisi ambang batas yang masih dapat dimanfaatkan. Batas di antara titik keseimbangan 

tersebut yang dinamakan daya dukung lingkungan. Menurut Soemarwoto (1985 dan 1990) 

dalam Hadi (2001:12) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk 

semakin tinggi pula tingkat permintaan terhadap lahan. Jika ketersediaan lahan tidak 

mencukupi maka respon yang muncul di antaranya adalah membuka hutan dan menanami 

daerah rawan erosi, dan hal yang demikian ini menunjukkan kondisi lapar lahan.  

Carrying Capacity/CC (kapasitas daya tampung) merupakan kemampuan optimum 

lingkungan untuk memberikan kehidupan yang baik dan memenuhi syarat kehidupan 

terhadap penduduk yang mendiami lingkungan tersebut. Apabila kemampuan optimum 

telah terpenuhi, sedangkan populasi cenderung meningkat maka akan terjadi persaingan 

dalam memperebutkan sumberdaya. Untuk mengurangi disparitas pemenuhan kebutuhan 

masing-masing individu akan sumberdaya maka diperlukan sebuah teknologi yag dapat 

membantu memperbesar kapasitas sumberdaya. Adanya konsep Carrying Capacity (CC) 

berdasarkan sebuah pemikiran bahwa lingkungan mempunyai batas kapasitas maksimum 

guna mendukung pertumbuhan populasi penduduk yang berbanding lurus dengan azas 

manfaatnya. 

2.1.4 Perencanaan Tata Guna Lahan  

 Meningkatnya jumlah penduduk membawa konsekuensi logis berupa meningkatnya 

kebutuhan akan ruang. Fenomena ini akan berdampak pada peningkatan tekanan terhadap 

lahan misalkan berupa degradasi dan konversi lahan. Adanya potensi konflik penggunaan 

lahan Peningkatan pembangunan disegala sektor dapat meningkatkan persaingan 

penggunaan ruang (lahan). Pengertian lahan merupakan kesatuan berbagai sumber daya 

daratan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang structural dan fungsional. 

Sifat dan prilaku lahan ditentukan oleh berbagai macam sumbedaya yang merajai dan 

macam serta intensitas dan juga interaksi yang berlangsung.  

 Tata guna lahan (land use) merupakan suatu upaya dalam merencanakan 

penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah yang 

dikhususkan seperti diantaranya, fungsi permukiman, perdagangan, industri dan lain-lain. 

Perencanaan tata guna lahan merupakan inti dari suatu perencanaan perkotaan. Sesuai 
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dengan perencanaan fungsional, perencanaan tata guna lahan merupakan kunci utama 

dalam pembangunan kota. Adapun macam-macam tata guna lahan : 

a. Kawasan Permukiman 

Kawasan ini ditandai dengan adanya perumahan yang disertai prasarana dan 

sarana serta infrastruktur yang memadai. Kawasan permukiman ini secara sosial 

mempunyai norma dalam bermasyarakat. Kawasan ini sesuai pada tingkat 

kelerengan 0-15% (datar hingga landai). 

b. Kawasan Perumahan 

Kawasan perumahan hanya didominasi oleh bangunan-bangunan perumahan 

dalam suatu wilayah tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 

Kawasan ini sesuai pada tingkat kelerengan 0-15% (data hingga landai). 

c. Kawasan Perkebunan 

Perkebunan ini ditandai dengan dibudidayakannya jenis tanaman yang bisa 

menghasilkan materi dalam bentuk uang. Kawasan ini sesuai pada tingkat 8-15% 

(landai). 

d. Kawasan pertanian 

Kawasan pertanian ditandai oleh adanya jenis budidaya satu tanaman saja. 

Kawasan ini sesuai pada tingkat kelerengan 8-15% (landai) serta kawasan lain-

lainnya. 

2.1.5 Pengertian Perumahan dan Permukiman 

 Menurut Budiharjo (1998:148) perumahan adalah suatu bangunan dimana manusia 

tinggal dan melangsungkan kehidupanya, disamping itu rumah juga merupakan tempat 

dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang induvidu diperkenalkan norma 

dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai wadah kehidupan 

manusia bukan menyangkut aspek tekis dan fisik saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi 

dan budaya dari penghuninya. 

Pemukiman menurut Hadi Sabari Yunus (1987) dalam Wesnawa (2015:2) dapat 

diartikan sebagai bentukan baik buatan manusia ataupun alami dengan segala 

kelengkapannya yang digunakan manusia induvidu maupun kelompok untuk bertempat 

tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. 

Sedangkan Perumahan dikenal sebagai istilah housing. Housing berasal dari Bahasa 

inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan rumah yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, 

perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. (Menurut Sadana 

2014:19) 
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Perbedaan antara perumahan dan permukiman menurut Sadana (2014:20) 

secaranya nyata adalah terletak pada fungsinya. Pada kawasan permukiman, lingkungan 

tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari 

nafkah bagi sebagian penghuninya. Pada perumahan, lingkungan tersebut hanya berupa 

sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninnya. Fungsi 

perumahan hanya sebagai tempat tinggal dan tidak merangkap sebagai tempat mencari 

nafkah. 

2.1.6 Klasifikasi Permukiman 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut pemerintah untuk menyediakan 

kebutuhan akan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Perkembangan kawasan permukiman di suatu wilayah akan menyebabkan pertumbuhan 

di wilayah tersebut dengan berbagai jenis ataupun pola yang tercipta akibat pertumbuhan 

permukiman. Menurut Lewis Mumford (The Culture Of Cities, 1938) dalam Wesnawa, 

2015:27) mengemukakan 6 jenis Kota berdasarkan tahap perkembangan permukiman 

penduduk kota. Jenis tersebut diantaranya:  

 Eopolis dalah tahap perkembangan desa yang sudah teratur dan masyarakatnya 

merupakan peralihan dari pola kehidupan desa ke arah kehidupan kota.  

 Tahap polis adalah suatu daerah kota yang sebagian penduduknya masih 

mencirikan sifat-sifat agraris.  

 Tahap metropolis adalah suatu wilayah kota yang ditandai oleh penduduknya 

sebagian kehidupan ekonomi masyarakat ke sektor industri.  

 Tahap megapolis adalah suatu wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota 

metropolis yang menjadi satu sehingga membentuk jalur perkotaan.  

 Tahap tryanopolis adalah suatu kota yang ditandai dengan adanya kekacauan 

pelayanan umum, kemacetan lalu-lintas, tingkat kriminalitas tinggi  

 Tahap necropolis (Kota mati) adalah kota yang mulai ditinggalkan penduduknya 

2.1.7 Pola Persebaran Permukiman 

 Permukiman mememiliki pola sebaran permukiman yang dipengaruhi oleh banyak 

indikator seperti penggunaan lahan, kondisi topografi, kelerengan ataupun ketinggian 

tempat dan faktor aksesibilitas, kondisi sosial, kondisi ekonomi maupun fasilitas yang ada 

di dalam permukiman tersebut yang dalam perkembangannya akan sangat memperngaruhi 

pola maupun persebaran permukiman itu sendiri. Pola permukiman yang tercipata 

menunjukkantempat bermukim manusia dan bertempat tinggal serta melakukan kegiatan 

ataupun aktivitas sehari-hari. Menurut Hadi Sabari Yunus (1987) permukiman dapat 
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diartikan sebagai bentukan baik buatan manusia ataupun alami dengan segala 

kelengkapannya yang digunakan manusia induvidu maupun kelompok untuk bertempat 

tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. 

Pengertian pola dan sebaran permukiman memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut 

Dwi Ari dan Antariksa (2005) pola permukiman membicarakan persebaran permukiman 

dengan kata lain pola permukiman secara umum merupakan persebaran permukiman. 

 Sedangkan menurut Bintarto (1977) pola permukiman diberbagai daerah tidak 

sama, karena adanya perbedaan dalam susunan bangunan dan jalan – jalan sebagai akibat 

dari keadaan geografis yang berbeda. Ada beberapa bentuk dari pola permukiman menurut 

Bintarto (1997) sebagai berikut: 

a. Pola memanjang jalan 

b. Pola memanjang sungai 

c. Pola radial 

d. Pola tersebar 

e. Pola memanjang pantai 

f. Pola memanjang pantai dan sejajar jalan kereta api 

Menurut Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, (1979) mengatakan bahwa pola 

permukiman dan agihan permukiman memiliki hubungan yang sangat erat. Agihan 

permukiman membicarakan hal dimana terdapat permukiman dan dimana tidak terdapat 

dalam suatu wilayah atau dengan pernyataan lain bahwa agihan permukiman 

membicarakan tentang lokasi permukiman. Pola permukiman membicarakan sifat agihan 

permukiman ataupun susunan dari agihan permukiman. Pola permukiman ini sangat 

berbeda dengan pengertian pola permukiman yang bertipe atau corak cara pemindahan 

penduduk dari suatu tempat daerah ke tempat lain, yang mencakup proses kegiatan 

penempatan penduduk atau pemindahan penduduk dari permukiman asal ke permukiman 

baru. Adapun pola persebaran terbagi sebagai berikut : 

a. Pola persebaran seragam, jika jarak dari satu lokasi dengan lokasi lain relati 

sama 

b. Pola persebaran mengelompok, jika jarak antar lokasi satu dengan yang lain 

berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat tertentu. 

c. Pola persebaran acak, jika jarak antar lokasi yang lain tidak teratur. 
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Sedangkan menurut pengertian lain dari Dwi Ari dan Antariksa (2005) membagi kategori 

dari pola permukiman menjadi berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi beberapa 

bagian, antara lain sebagai berikut: 

a. Pola permukiman bentuk memanjang, terdiri dari memanjang sungai, jalan dan 

garis pantai. 

b. Pola permukiman bentuk melingkar. 

c. Pola permukiman bentuk persegi panjang, dan 

d. Pola permukiman bentuk kubus. 

2.1.8 Penggunaan Lahan 

 Pengunaan lahan menurut para ahli dikaji dari beberapa sudut pandang yang 

berbeda dan tidak menghasilkan satu defenisi yang benar sama dalam keseluruhan 

konteks yang berbeda. Kata Tata berarti aturan atau kaidah agar sesuatu menjadi baik 

sesuai norma-norma kehidupan. Sedangkan kata Guna Tanah adalah segala sesuatu 

keadaan diatas tanah dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan permukaan tanah 

termasuk pemanfaatan tanah tersebut. Istilah tata guna tanah berarti aturan pengaturan 

tanah agar diperoleh tatanan penggunaan yang diinginkan. (Sadyohutomo, 2013:16).  Tata 

guna tanah (land use) menurut Jayadinata (1999;10) adalah pengatuaran penggunaan 

tanah (tata = pengaturan). Dalam tata guna lahan dibicarakan bukan saja mengenai 

penggunaan permukaan bumi di daratan, tetapi juga mengenai penggunaan permukaan 

bumi di lautan.  

 Penggunaan lahan secara umum (Major Kinds of Land Use) adalah penggolongan 

penggunaan lahan secara umum seperti pertanian tadah hujan, pertanian beririgasi, 

padang rumput, kehutanan, atau daerah rekreasi. Penggunaan lahan secara umum 

biasanya digunakan untuk evaluasi lahan secara kualitatif atau dalam survey tinjau 

(Reconnaissance) (Widiatmaka 2007:20).   

2.1.9 Kebutuhan Air 

 Air merupakan sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan dalam menyokong 

kehidupan manusia dan organisme hidup lain di seantero bumi selain sumberdaya lahan. 

Pertumbuhan penduduk yang cepat serta perkembangan bidang sosioekonomi 

mengakibatkan peningkatan tekanan terhadap sumberdaya air (Ming, 2011). Daya dukung 

air menunjukkan kemampuan sumberdaya air dalam menyokong kehidupan masyarakat, 

organisme hidup lain dan lingkungan di suatu wilayah yang besarannya dipengaruhi oleh 

faktor alam maupun faktor sosial seperti status sosioekonomi, kebijakan nasional tentang 
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sumberdaya air, tingkat pengawasan, kebijakan tentang kependudukan (Kang dan Xu, 

2011).  

Metoda penentuan daya dukung air menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung 

Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah yaitu dengan mempertimbangkan 

ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di suatu 

wilayah. Dengan metoda ini dapat diketahui secara umum apakah sumberdaya air di 

wilayah tersebut dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa 

ketersediaan air tercukupi dan dikatakan defisit apabila ketersediaan air di suatu wilayah 

tidak tercukupi. Alur analisis pendekatan daya dukung air suatu wilayah terlihat dalam 

gambar 2.1 di bawah ini : 

 

Gambar 1.1 
Penentuan Daya Dukung Air 

 

Sumber : Permen LH No. 17 Tahun 2009 

 

2.1.10 Sumber Daya Air Dalam Kegiatan Manusia 

 Daya dukung sumber daya air pada suatu wilayah adalah tersedianya potensi 

sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada dalam wilayah 

tersebut. Potensi air pada satu wilayah dapat diartikan sebagai supply dan kebutuhan air 

pada wilayah tersebut sebagai demand. Idealnya, demand tidak melebihi dari kemampuan 

supply, jika demand lebih besar dari supply, maka dapat dikatakan daya dukung air telah 

terlampaui. Penerapan teknologi dan pengolahan lingkungan yang baik dapat 

mengendalikan kondisi agar daya dukung air tidak terlampaui.  

 Secara umum beberapa sumber daya air yang dapat digunakan sebagai alternative 

sumber daya air bersih adalah sebagai berikut : 
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a. Air permukaan, yaitu air yang ada dan mengalir di permukaan tanah, yang termasuk 

pada golongan air permukaan antara lain adalah : air laut, air danau, air sungai, air 

waduk dan air rawa.  Sebagai contoh air sungai sering digunakan sebagai sumber 

air baku untuk sarana penyediaan air bersih, pengairan dan industry. Pada musim 

penghujan sungai mengalami peningkatan debit air. 

b. Air bawah tanah, terdiri dari : 

 Mata air, yaitu pemunculan air tanah yang keluar di permukaan tanah secara 

alamiah. Debit mata air yang berubah-ubah yang umumnya disebabkan oleh 

pergantian musim dan juga ada yang relative tetap. Beberapa mata air pada 

musim kemarau tidak mengalirkan air sama sekali. 

 Air tanah, secara kuantitas jumlah air tanah yang ada di suatu daerah dapat 

beberbad dengan daerah lainnya, tergantung dari jumlah cadangan air yang 

terkandung pada setiap lapisan pembawa air (aquifer) yang ada di daerah yang 

bersangkutan dan kapasitas infiltrasi pada daerah tangkapan air hujan. 

Permasalahan air tanah pada suatu wilayah perkotaan biasanya berupa penuruan 

kualitas air tanah yang disebabkan antara lain adanya pencemaran dari 

pertambangan, pembuangan sampah, penimbunan senyawa berbahaya 

(radioaktif), penuruan kuantitas antara lain disebabkan oleh perusakan daerah 

resapan, pengambilan air berlebihan yang dapat mengakibatkan turunnya muka air 

tanah dan terjadinya intrusi air laut (pergeseran batas air laut dan air tawar kea rah 

daratan), terjadinya kerucut depresi dan penurunan muka tanah. 

Peranan air di alam dan dalam kegiatan manusia sangatlah kompleks, air 

merupakan kebutuhan utama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-

hari dan melanjutakan hidupnya, sehingga perlu pendekatan yang menyeluruh 

untuk melihat interaksi manusia dengan konteks ekonomi, lingkungan dan sosial. 

Peranan air pada kegiatan manusia dapat dilihat ada gambar 2.2 berikut. 
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Gambar 2.2 
Peran Air Dalam Kegiatan Manusia 
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Sumber : Comprehensive Assesment of the Freshwater Resources of the World dalam website 

waterencyclopedia. 

2.2 Kajian Normatif Penelitian 

 Kajian normatif yang digunakan di dalam penelitian ini berdasarkan undang-undang 

dan peraturan yang berlaku dan terkait terhadap penelitian daya tampung lingkungan hidup 

untuk lahan permukiman yang ada di Kabupaten Semarang. 

2.2.1 Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada 

masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut 

berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan 

kawasan permukiman, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab 

untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta 

melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, 

antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, 

jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, 

kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.  

Dalam pasal 56 ayat 1 Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk 

mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan 

berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang yang bertujuan untuk memenuhi hak 
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warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, 

dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. 

Dalam pasal 58 ayat 1 menjelaskan bahwa pengembangan wajib dilakukann sesuai 

dengan arahan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi arahanya yaitu:  

a. Hubungan antarkawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung: 

b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;  

c. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan 

pengembangan kawasan perkotaan; 

d. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan 

pengembangan kawasan perdesaan; 

e. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; 

f. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan 

g. Lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan permukiman.  

Pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan 

untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran 

penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan 

permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, 

terutama bagi MBR, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi 

pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, 

baik di lingkungan hunian perkotaan maupun lingkungan hunian perdesaan, dan menjamin 

terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, 

serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan perumahan 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia 

bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, yang meliputi perencanaan 

perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian 

perumahan.  

2.2.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman daya dukung 

lingkungan hidup dalam penataan ruang didalamnya membahas penentuan daya dukung 

lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas ataupun daya tampung 

lingkungan alam dan sumber daya untuk  mendukung kegiatan manusia/penduduk yang 

menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu 
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tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan 

ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi 

faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai. Daya dukung 

lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan 

(supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Dalam 

pedoman ini, telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan 

sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan 

kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah.  

Oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan 

kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman 

ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: 

 Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. 

 Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan.  

 Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.  

Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas ataupun daya tampung 

lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan 

kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air 

di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk 

mendukung serta menampung kegiatan pemanfaatan ruang. 

2.2 Metode Perencanaan 

 Metode perencanaan terdiri dari metode pengumpulan data, metode analisis dan 

teknik/alat analisis. Metode perencanaan juga bertujuan untuk mempermudah dalam 

penyusunan laporan proyek akhir analisis daya tampung lingkungan hidup untuk lahan 

permukiman di kabupaten semarang secara sistematis dan mempermudah dalam 

mengolah data yang akan disesuaikan dengan literatur. 

2.3.1 Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang digunakan sebagai 

dasar dari suatu analisis. Data yang digunakan di dalam penyusunan proyek akhir ini 

berupa data sekunder. Survei sekunder, yaitu salah satu teknik dalam pengumpulan data 

melalui telaah terhadap dokumen yang telah ada sebelumnya, misalnya rencana tata 

ruang, data dari instansi terkait misalnya instansi BPS, BAPPEDA, dan sebagainya yang 

dapat berupa data statistik, peta, gambar atau data laporan penelitian yang sudah pernah 

dilakukan. Data-data tersebut biasanya sudah dikumpulan oleh instansi atau individu 
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tertentu yang dengan demikian data sekunder biasanya berupa data statistik, catatan atau 

laporan yang sudah tersusun, baik yang di publikasi maupun yang tidak dipublikasi.   

2.3.2 Metode Analisis 

Metode Analisis ini yaitu suatu tahapan operasional yang dilakukan dalam mencapai 

tujuan dalam penyusunan proyek akhir ini. Tahapan operasional dalam studi ini merupakan 

langkah-langkah sistematis yang direncanakan dari awal pengumpulan data hingga akhir 

untuk mempermudah dalam mengolah data. Berikut merupakan alur konsep operasional 

dalam analisis daya tampung lingkungan hidup untuk lahan permukiman di kabupaten 

semarang yang akan di lakukan:  

a. Analisis Proyeksi Penduduk 

 Hollingworth (1979), didalam Warpani (1980), menyebutkan analisa penduduk telah 

diyakini merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan kota maupun daerah, 

dimana salah satu hal yang penting dalam analisa penduduk yaitu mengetahui perkiraan 

(proyeksi) jumlah penduduk dimasa datang. Adanya proyeksi dimasa mendatang 

mempermudah dalam memprediksi kebutuhan perumahan dan permukiman dibeberapa 

tahun kedepan. Dengan mengetahui jumlah kebutuhan perumahan di masa mendatang, 

pemerintah bisa mengambil kebijakan atau perencanaan dalam menyediakan lahan untuk 

permukiman sehingga perkembangan permukiman di masa mendatang tidak menyalahi 

peruntukannya dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tersebut. 

 Metode pertumbuhan geometric ini digunakan dengan asumsi bahwa pertumbuhan 

penduduk adalah konstan atau sama setiap tahun atau menggunakan dasar bunga 

majemuk. 

 

Rumus : Pt = Po (1+r)t 

Keterangan : 

Pt = Penduduk pada tahun n 

Po = Penduduk pada tahun awal 

r = Angka pertumbuhan penduduk 

n = Awal dalam tahun (periode proyeksi) 

 

b. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Air 

 Daya dukung sumber daya air adalah kemampuan lingkungan atau suatu wilayah 

dalam memenuhi kebutuhan air bagi populasi di dalamnya (penduduk dan kegiatan 

budidayanya) dengan mempertimbangkan potensi ketersediaan sumberdaya air yang 
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tersedia. Daya dukung sumber daya air suatu wilayah merupakan parameter yang 

memperlihatkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air, atau dapat 

didefenisikan sebagai kemampuan maksimal wilayah menyediakan air bagi ppenduduk 

dalam jumlah tertentu beserta kegiatannya. Apabila daya tampung pada suatu wilayah telah 

dilampaui, maka penduduk dan kegiatan pembangunan tidak dapat mendapatkan air 

terutama pada daerah permukiman dalam jumlah yang memadai sehingga terjadilah gejala 

krisis air atau defisit air. 

1. Ketersediaan Air (water supply) 

Ketersediaan air dihitungan menggunakan metode koefisien limpasan yaitu: 

C = ∑ (ci x Ai) / ∑ Ai 

R = ∑ Ri / m 

SA = 10 x C x R x A 

Keterangan : 

SA : ketersediaan air (m³/tahun) 

C : Koefisien limpasan tertimbang 

Ci : Koefisien limpasan penggunaan lahan i 

(Koefisien i menggunakan pedoman dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 

Tahun 2009) 

Ai : luas penggunaan lahan (ha) 

R : rata-rata curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun) 

Ri : curah hujan tahunan pada stasiun i 

M : jumlah stasiun pengamatan curah hujan 

A : luas wilayah (ha) 

10 : faktor konversi dari mm.ha menjadi m³ 

Berikut penjelasan koefisien i berdasarkan PERMEN LH No. 17 tahun 2009: 

 

 

No Deskripsi Permukaan Ci 

1 Kota, jalan aspal, atap genteng 0,7 – 0,9 

2 Kawasan Industri 0,5 – 0,9 

3 Permukiman multi unit, perkotaan 0,6 – 0,7 

4 Kompleks perumahan 0,4 – 0,6 

5 Villa 0,3 – 0,5 

6 Taman Pemakaman 0,1 – 0,3 

7 Pekarangan Tanah Berat : 
a) > 7% 
b) 2 – 7 % 
c) < 2% 

 
0,25 – 0,35 
0,18 – 0,22 
0,13 – 0,17 
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8 Perkarangan Tanah Ringan : 
a. > 7% 
b. 2 – 7 % 
c. < 2% 

 
0,15 – 0,20 
0,10 – 0,15 
0,05 – 0,10 

9 Lahan Berat 0,40 

10 Padang Rumput 0,35 

11 Lahan Budidaya Pertanian 0,30 

12 Hutan Produksi 0,18 
Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 

2. Kebutuhan Air 

Kebutuhan air dengan menjumlahkan kebutuhan domestik. Berikut ketentuan 

perhitungan kebutuhan air domestic dan non domestic menurut Departemen Pekerjaan 

Umum Tahun 2009 : 

1. Kebutuhan air domestik  

 Perdesaan sebesar 80 liter/hari/kapita 

 Perkotaan sebesar untuk kota kecil sebesar 100 liter/hari/kapita dan kota sedang 

besar sebesar 150 liter/hari/kapita 

Berdasarkan pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan 

(Depkimpraswil, 2003), kota berdasarkan jumlah penduduk menjadi : 

 Kota kecil, jumlah penduduk 10.000 – 100.000 

 Kota sedang, jumlah penduduk 100.000 – 500.000 

 Kota besar, jumlah penduduk 500.000 – 1.000.000 

 Metropolitan, jumlah penduduk 1.000.000 – 8.000.000 

 Megapolitan, jumlah penduduk diatas 8.000.000 

Kebutuhan air domestik dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

DA = N x KHLA 

Keterangan : 

DA  : Total Kebutuhan air (m³/tahun) 

N  : Jumlah penduduk 

KHLA : Kebutuhan air untuk kehidupan layak 

Rumus perhitungan diatas dikutip dari buku ”Teknik Analisis Regional Untuk 

Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, Dan Lingkungan” dengan pendekatan daya 

dukung Permukiman (Muta’Ali, 2015). Dengan asumsi rata-rata kebutuhan air di 
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Kabupaten Semarang menggunakan asumsi masyarakat pedesaan adalah 80 

liter/hari/kapita. 

Dengan formulasi atau rumus di atas dapat diketahui secara umum apakah 

sumberdaya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan 

surplus berarti ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sebaliknya apabila 

keadaan air mengalami defisit maka ketersediaan air tidak mencukupi dalam 

memenuhi kebutuhan air. Secara singkat diinterpretasikan sebagai berikut: 

 Apabila DDA>1, terjadi surplus air, air masih mampu mendukung 

populasi yang ada 

 Apabila DDA<1, terjadi defisit air dan daya dukung air terlampaui. 

 

c. Analisis Daya Tampung Permukiman 

 Daya tampung untuk lahan permukiman, dalam suatu wilayah atau kota, 

perkembangannya daru kawasan permukiman sangat rentan terhadap adanya 

perkembangan yang tidak terkendali. Adanya permintaan untuk tempat tinggal yang cukup 

tinggi dikarenakan tingkat pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya terus meningkat 

yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan permukiman yang memadai, 

menyebabkan perkembangan kawasan permukiman tidak dapat menampung lagi 

penduduk untuk bertempat tinggal di wilayah tersebut.dapat diartikan sebagai kemampuan 

suatu wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk 

tertentu untuk bertempat tinggal secara layak. Dalam menyusun formula untuk lahan 

permukiman, dalam analisis daya tampung lahan permukiman akan dilakukan 

perbandingan antara pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lahan yang ada, 

dimana di asumsikan berdasarakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D), berikut asumsi perhitungannya : 

a. Menghitung daya tampung dengan anggapan luas lahan yang digunakan untuk 

permukiman hanya 70% dari luasan lahan yang boleh tertutup (30% untuk 

fasilitas serta utilitas lainnya). 

b. 1 Kepala Keluarga 4 jiwa. 

Berdasarkan hasil dari perhitungan daya tampung lahan permukiman nantinya di 

Kabupaten Semarang, untuk diketahui secara keseluruhan daya tampungnya. 

Dengan rumus sebagai berikut : 
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Daya Tampung =
70% x Lahan Potensial (Ha) x Proporsi Hunian

Standar Luas Kapling / (Tipe Rumah) m2 
 x jiwa 

  Sumber : RP4D 

  Keterangan = 70% koefisien kawasan permukiman 

Adapun luas kapling berdasarkan Kepmenpraswil/403/Kpts/M/2002 antara lain, asumsi 

yang digunakan untuk tipe rumah rata – rata adalah : 

a. Kapling rumah sederhana : 72 m2 

b. Kapling rumah sedang  : 144 m2 

c. Kapling rumah mewah  :  288 m2 

Ketentuan asumsi diambil berdasarkan ketentuan hunian berimbang maka perkiraan 

jumlah dan tipe rumah dilakukan dengan komposisi 1 : 2 : 3 (kavling sederhana : menengah 

: mewah). 

  


