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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Semarang merupakan pusat aktivitas ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota 

metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. 

Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah 

penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa, bahkan mencapai 2,5 juta jiwa pada siang hari. Area 

Metropolitan Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan) dengan penduduk sekitar 6 juta jiwa, merupakan Wilayah 

Metropolis terpadat keempat, setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya), dan 

Bandung Raya. Letak yang strategis tentunya membawa banyak arus aktivitas perkotaan yang  

masuk. Pemandangan yang tak dapat dielakkan lagi dari kota ini adalah begitu padatnya bangunan 

tinggi khususnya di kawasan pusat kota. Gedung-gedung pencakar langit kian menjulang tinggi dan 

terlihat cukup rapat di sepanjang jalan-jalan utama. Selain itu, aktivitas perkotaan yang mencolok 

lainnya ialah di pelabuhan, stasiun kereta maupun terminal bus, ketiganya tampak hampir selalu 

ramai dengan banyak orang, baik commuter maupun penempuh jarak jauh. Mulai dari perdagangan, 

perbankan, hingga perindustrian, keduanya kini masih menjadi saksi tumbuh kembang jantung 

Provinsi Jawa Tengah ini.  

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan Kota Semarang ditandai pula dengan 

munculnya beberapa gedung pencakar langit di beberapa sudut kota sebagai tanda aktivitas 

perkotaan pun tak hanya terlihat di kawasan utara Semarang saja. Perubahan penggunaan lahan di 

Kota Semarang dari fungsi agraris menjadi lahan terbangun pun kini dapat dilihat secara jelas 

perbedaannya. Penggunaan lahan terbangun di Kota Semarang mencapai angka 17.768,23 ha pada 

tahun 2015, sementara itu untuk fungsi agraris hanya seluas 3.789,63 ha (BPS Kota Semarang, 

2017). Di sisi lain, kini pembangunan agaknya memang cenderung ke Semarang bagian selatan. 

Walaupun begitu, aktivitas perkotaan seperti perbankan, perindustrian, hingga perdagangan di pusat 

kota tetap berlanjut bahkan beberapa titik pusat kota kini tengah dibangun gedung-gedung tinggi 

baru. Tak kalah juga taman-taman sebagai fasilitas ruang publik kini mulai diperbarui guna 

memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat Kota Semarang. Beberapa pengusaha di bidang grosir 

dan retail pun merebakkan sayapnya dengan lebar di Semarang, contohnya adalah dengan 

dibangunnya Transmart. Adanya pembangunan-pembangunan tersebut dapat meningkatkan 

aktivitas perkotaan di Kota Semarang, utamanya dapat dilihat dengan jelas dari penggunaan lahan 
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yang tadinya sawah/lahan hijau menjadi permukiman, industri atau bahkan perdagangan, padatnya 

bangunan yang kian merambat ke pinggiran kota, makin banyaknya toko-toko retail, mall serta 

pusat perbelanjaan lainnya. Peningkatan aktivitas ini tentunya akan berdampak pada beberapa hal 

khususnya dalam hal tata ruang. 

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dan sedang berkembang menuju ke arah 

kemajuan di segala bidang, Kota Semarang memiliki beberapa permasalahan yang harus diatasi 

dengan segera agar dapat lebih menjamin keberlangsungan hidup penduduknya. Diantara 

permasalahan tersebut, yang secara umum juga dialami oleh kota-kota besar lainnya di Indonesia 

adalah masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi dalam waktu singkat. Sebagai ibu kota provinsi, 

Kota Semarang dituntut untuk dapat memenuhi dan menjamin kebutuhan penduduknya. Selain itu, 

sarana dan prasarana serta pelayanan yang tersedia juga harus lebih ditingkatkan. Hal ini 

mendorong terjadinya urbanisasi penduduk daerah di sekitar Kota Semarang untuk berpindah 

terutama ke pusat kota. Urbanisasi tersebut dipacu oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan akan 

transportasi, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Urbanisasi dapat menimbulkan beberapa 

permasalahan yang dapat menjadi permasalahan khusus atau internal bagi Kota Semarang, seperti 

masalah banjir, kemacetan, pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Urbanisasi pada kota-kota 

metropolitan telah membawa dampak pada beberapa aspek, terutama aspek ruang dan lingkungan. 

Pertumbuhan penduduk yang berkembang dengan cepat berimplikasi pada makin besarnya 

kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan fasilitas lainnya (Sutanto, 1995). Peningkatan jumlah 

penduduk di Kota Semarang menurut data BPS Kota Semarang dari tahun 2006 hingga 2015 cukup 

signifikan setiap tahunnya dan terus bertambah hingga menyentuh angka 1.600.000 jiwa penduduk 

pada tahun 2015. Tren demografis yang terus-menerus yang terkonsentrasi di kota berkontribusi 

paling besar sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan, tergantung pada mobilitas 

urbanisasi di setiap kota (Aguilar, 2008). 

Peningkatan aktivitas Kota Semarang tidak dapat dipisahkan dengan pesatnya laju 

pembangunan yang kini tengah dialami Kota Atlas ini. Pembangunan apartemen-apartemen baru 

siap huni, perumahan-perumahan dengan fasilitas lumayan lengkap hingga pembangunan swalayan-

swalayan baru yang nyaman tak luput dari partisipasi pembangunan kota metropolitan kelima di 

Indonesia ini. Bukan hanya dari segi bangunan saja, tampaknya Semarang tengah terus berkembang 

pembangunan dalam bidang transportasinya, terlihat pengerjaan flyover hingga penambahan rute 

BRT yang turut serta meramaikan pesta pembangunan kota ini. Tentu saja, pembangunan-

pembangunan tersebut memberikan dampak yang tidak sedikit pada masyarakat. Khususnya bidang 

permukiman, apartemen dan perumahan baru nan siap huni tersebut nampaknya dapat menjadi 

jawaban bagi kelas menengah ke atas, namun mungkin bukanlah sebuah naungan untuk kelas 
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menengah kebawah. Perencanaan jangka panjang dari investasi public dapat mempengaruhi 

struktur permukiman (Rojas, 1989). 

Hal yang menjadi fokus lainnya setelah adanya peningkatan jumlah penduduk ialah 

keterbatasan lahan yang dapat digunakan baik untuk aktivitas permukiman, perdagangan, industri 

dan kebutuhan ruang lainnya. Terutama masalah permukiman, kerterbatasan lahan ini menjadi 

masalah besar dikarenakan supply lahan yang tidak bertambah namun permintaannya selalu 

bertambah. Keterbatasan lahan menjadi salah satu penyebab utama timbulnya permukiman-

permukiman tak terencana di pinggiran kota hingga bantaran sungai. Hal ini tentunya dikarenakan 

tingginya harga lahan di pusat kota sehingga kaum-kaum menengah ke bawah cenderung memilih 

alternatif di pinggiran kota dengan harga lahan yang jauh lebih rendah walaupun harus 

menambahkan biaya jarak tempuh setelahnya. Pilihan ini tentunya lebih realistis, didukung dengan 

solusi dari bidang transportasi yang kini kian mudah.  

Permintaan terhadap lahan yang kian meningkat dan tidak dibarengi dengan kebijakan yang 

selaras akan menimbulkan berbagai masalah permukiman. Salah satunya ialah permukiman padat 

penduduk di pinggiran kota yang kondisinya belum tentu baik untuk dihuni. Permukiman tersebut 

sebagian besar menjadi alternatif hunian oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. 

Lokasi ini tentunya paling diminati karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Karena 

lokasinya dan beberapa alasan realistis lainnya, pinggiran kota menjadi lokasi yang paling mungkin 

untuk tinggal dan menetap bagi para kaum menengah ke bawah. Tanpa disadari, hal ini telah 

membentuk permukiman yang cukup padat di pinggiran kota, beberapa ada yang tergolong kumuh, 

namun beberapa ada pula yang terawat.  

Padatnya permukiman di pinggiran kota, banyaknya permukiman tak terencana di 

permukiman industri pun menjadi salah satu masalah yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan kebijakan tata ruang Kota Semarang. Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang 

(BWK IV Kecamatan Genuk) mengarahkan Kecamatan Genuk sebagai salah satu lokasi 

pengembangan industri. Hal tersebut dapat berpengaruh pada tata letak permukiman yang sudah 

ada. Perencanaan jangka panjang dari investasi public dapat mempengaruhi struktur permukiman 

(Rojas, 1989). Terjadi konversi lahan non terbangun menjadi lahan permukiman dan industri 

Kecamatan Genuk. Perkembangan kawasan industri ini berdampak pada bertambah luasnya 

kawasan permukiman. Konversi lahan untuk permukiman dan industri di Kecamatan Genuk dalam 

kurun waktu 5 tahun dari tahun 2009 – 2013  terjadi di setiap kelurahan (Affan, 2014). Kawasan 

industri yang pada umumnya memiliki dampak lingkungan begitu tinggi menjadi salah satu 

kawasan yang sebisa mungkin tidak berdekatan dengan permukiman. Namun realitanya, di kota ini 

beberapa permukiman malah berbatasan langsung dengan bangunan industri. Hal ini tidak 

mengherankan karena perkembangan permukiman tersebut tidak dibarengi dengan pengawasan 
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serta kebijakan yang lebih detail lagi khususnya dalam hal pendirian bangunan permukiman di 

dekat industri. Ijin mendirikan bangunan sebagai tanda kelegalitasan bangunan berperan sangat 

penting dalam pengendalian penggunaan lahan khususnya di kawasan-kawasan yang mempunyai 

permintaan cukup tinggi terhadap permukiman namun lahannya terbatas dan harganya pun tidak 

murah. Dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan akibat adanya kawasan industri di 

antaranya berupa pencemaran limbah dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas berbagai jenis 

pabrik di zona industri. Pencemaran tersebut dapat berupa polusi udara, air, tanah, asap, bau, 

getaran, kebisingan, maupun kemacetan lalu lintas, yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. 

Pada umumnya yang menerima dampak langsung dari pencemaran ini adalah penduduk yang 

tinggal di sekitar kawasan atau zona industri. Sebagai contoh, pencemaran kali Tapak di kawasan 

industri Tugu Semarang ditengarai oleh tercemarnya sumur penduduk dan menurunnya aktivitas 

pertanian dan tambak penduduk di Desa Tapak. Jenis industri di kawasan Tugu diantaranya PT. 

Aqua Farm (pengepakan ikan), Bukit Perak (pabrik sabun), Indofood (pabrik makanan), Golden 

Manyaran (penyablonan gelas), Country Form (mebel), Kharisma (mebel) dan Marie Albert 

(mebel). Diduga dari beberapa pabrik tersebut membuang limbahnya ke sungai, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, sehingga memberikan dampak lingkungan bagi permukiman di 

sekitarnya. 

Provinsi Jawa Tengah mengalami pencemaran lingkungan berupa buangan air limbah 

industri telah mencapai sekitar 3.029.991 meter kubik setiap hari, dengan perkiraan industri besar 

membuang air limbah 650 meter kubik/hari, industri menengah 150 meter kubik/hari, dan industri 

kecil 3 meter kubik/hari. Jawa Tengah tercatat memiliki 645.120 industri yang terdiri dari 1.062 

industri besar, 2.773 industri menengah dan 641.673 industri kecil. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan yang cukup tinggi di Jawa Tengah (Purwanto, 2011).   

Pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarananya perlu mendapatkan prioritas 

mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar. Dalam lingkup pembangunan, 

masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan tersebut. Mengarahkan, membimbing, dan 

menciptakan suasana yang menunjang pembangunan adalah kewajiban pemerintah (Sastra, S., 

Marlina, 2006). Pembangunan perumahan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam yang ada 

saat ini, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya 

dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.  

Jumlah  penduduk yang meningkat cepat membawa perubahan, salah satunya adalah 

perubahan pada tingkat kualitas lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh dua 

faktor yaitu adanya pertambahan penduduk secara alami dan migrasi dari desa ke kota yang 

berlebih (over urbanization). Pertumbuhan penduduk yang cepat berimplikasi pada meningkatnya 
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kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan beraktifitas. Permukiman adalah bentuk nyata wujud 

pemenuhan kebutuhan manusia terhadap ruang. 

Urbanisasi pada kota-kota metropolitan telah membawa dampak pada beberapa aspek, 

terutama aspek ruang dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang berkembang dengan cepat 

berimplikasi pada makin besarnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan fasilitas lainnya 

(Sutanto, 1995). 

Permukiman adalah bentuk nyata wujud pemenuhan kebutuhan manusia terhadap ruang. 

Urbanisasi telah menjadi kuat kekuatan yang mengubah lingkungan. Tren demografis yang terus-

menerus berkonsentrasi di kota berkontribusi paling besar ditandai dengan adanya kerusakan 

lingkungan tergantung pada tertentu urbanisasi modalitas di setiap kota (Aguilar, 2008).  

Permukiman merupakan sebuah system yang terdiri dari lima unsur, yaitu: alam, 

masyarakat, manusia, lindungan dan jaringan. Bagian permukiman yang disebut wadah tersebut 

merupakan paduan tiga unsur: alam (tanah, air, udara), lindungan (shell) dan jaringan (networks), 

sedang isinya adalah manusia dan masyarakat (Doxiadis, 1968). Permukiman yang terletak di 

pinggiran kota dengan masalah bencana dan dikelilingi kawasan industri merupakan kondisi 

permukiman yang menarik dibahas kualitas lingkungan permukimannya. Lingkungan atau area-area 

yang mendukung tumbuhnya sector informal seringkali memiliki kualitas lingkungan yang kurang 

baik (MacDonald, J., Ziss, n.d.).  

Jumlah  penduduk yang meningkat dapat membawa perubahan, salah satunya adalah 

perubahan pada tingkat kualitas lingkungan. Pertumbuhan penduduk berimplikasi pada 

meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan beraktifitas. Sesuai dengan yang 

dikemukaan dalam buku Elements of Human Geography (Whyne-Hammond, 1985), bahwa 

permukiman secara esensial merupakan struktur dinamis, mereka berubah seiring dengan waktu dan 

dalam responnya mengubah karakteristik dari lingkungannya.  

Penilaian terhadap kualitas lingkungan alamiah bila dikaitkan dengan lokasi penelitian yang 

terletak di sentra industri kecil memiliki beberapa indikator yaitu ketersediaan air bersih, kualitas 

udara dan tingkat kebisingan (Maryati, Nisaa, & Humaira, 2015). 

Permukiman dapat dibedakan menjadi permukiman pedesaan, permukiman peralihan antara 

desa dengan kota (pinggiran kota) dan permukiman perkotaan (Yunus, 1989). Permasalahan yang 

timbul di permukiman kota menyangkut dari segi kuantitas adalah tidak seimbangnya antara rumah 

yang tersedia dengan kebutuhan akan rumah. Kebutuhan akan rumah dari tahun ke tahun terus 

meningkat sementara itu rumah yang tersedia masih belum mencukupi dan lahan untuk 

permukiman yang tersedia makin menyempit. Semakin meningkatnya jumlah permukiman ini di 

pengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya dari masyarakat serta pertumbuhan penduduk 

yang tinggi. Sementara itu permasalahan dari segi kualitas adalah ketidakmampuan masyarakat 
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untuk membangun rumah sesuai dengan syarat minimum rumah yang layak, hal ini dipengaruhi 

oleh faktor ekonomi. Antara orang yang satu dengan yang lainnya mempunyai kemampuan 

ekonomi yang berbeda-beda. Mereka yang kondisi sosial ekonominya baik, maka dalam 

membangun rumah juga akan lebih baik daripada yang kurang baik ekonominya..  

Peningkatan jumlah penduduk, baik secara alamiah maupun akibat urbanisasi menuntut 

adanya peningkatan ruang atau lahan untuk aktivitas masyarakat dan ketersediaan prasarana 

perkotaan. Kondisi seperti itu pada akhirnya akan berdampak secara fisik, baik pada penggunaan 

lahan maupun struktur wilayah. Perkembangan yang terjadi di masyarakat menimbulkan berbagai 

pengaruh atau perubahan pada masyarakat itu sendiri. Perubahan yang muncul terutama berkaitan 

dengan aktivitas masyarakat secara makro, seperti berubahnya aktivitas masyarakat dari pertanian 

menjadi industri, dan pergeseran s t̀ruktur ruang serta penggunaan lahan, dari pertanian menjadi 

industri dan perumahan.  

Di daerah pinggiran kota, akibat dari adanya ekspansi kota ke daerah pinggiran 

menyebabkan terjadinya perkembangan permukiman di daerah pinggiran kota. Bila perkembangan 

ini dibiarkan saja maka akan meningkatkan kepadatan penduduk dan juga permukiman yang 

berdampak pada penurunan kualitas lingkungan permukiman. Permasalahan sosial yang timbul 

dengan berkembangnya permukiman di daerah pinggiran kota ini adalah bergesernya pranata dan 

nilai-nilai sosial dalam masyarakat, sementara itu untuk permasalahan ekonomi adalah semakin 

meningkatnya kesejahteraan penduduk karena bergesernya sektor pertanian ke non pertanian. 

 Kualitas lingkungan permukiman yang dapat mengalami perubahan cepat mendorong 

pengelola dan penentu kebijakan perkotaan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. 

Persoalannya kemudian adalah pengukuran dan evaluasi memerlukan biaya yang tinggi, tenaga 

yang banyak dan waktu yang lama, mengingat lingkungan perkotaan sangat padat dan ramai, maka 

perlu metode yang dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Salah satu metode yang paling 

populer untuk mengetahui kualitas permukiman adalah dengan pemanfaatan data penginderaan 

jauh.  

Baiknya kualitas lingkungan permukiman pada sebuah kawasan, mampu memingkatkan 

kesejahteraan dan kesenangan bagi masyarakat yang tinggal didalamnya (Emmanuel, 2012). 

Adanya kawasan industri di Kecamatan Genuk secara tidak langsung dapat memberikan 

pengaruh terhadap struktur permukiman yang ada. Menurut Purwanto (2009) telah terjadi 

pencemaran lingkungan yang cukup tinggi di kawasan industri Jawa tengah, Kecamatan Genuk 

merupakan kecamatan dengan jumlah industri terbanyak di Kota Semarang. 

Permasalahan permukiman di Kecamatan Genuk terkait dengan keberadaan kawasan 

industri dan bencana rob, selain itu juga terjadi land subsidence di Kecamatan Genuk dan Sayung 

terutama pada bagian utara (Pujiastuti, Suripin, & Syafrudin, 2015). Penduduk masih banyak yang 
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bermukim di Kecamatan Genuk walaupun bagian utara wilayah ini sering terkena banjir rob dan 

mengalami penurunan muka tanah. Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada penurunan kualitas 

lingkungan permukiman di Kecamatan Genuk. Lokasi penelitian merupakan Kecamatan Genuk 

Kota Semarang yang memiliki 13 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 27,39 km2.  

Salah satu data Penginderaan jauh yang digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas 

permukiman adalah Citra Quickbird, karena memiliki resolusi spasial yang sangat tinggi sehingga 

dapat menyajikan ketelitian data yang cukup akurat untuk mengidentifikasi permukiman dengan 

baik, seperti pola bangunan rumah mukim, kepadatan bangunan, dan lebar jalan yang  digunakan 

sebagai parameter untuk menentukan kualitas lingkungan permukiman. Proses identifikasi 

dilakukan dengan interpretasi visual dengan memanfaatkan perangkat Sistem Informasi Geografis 

(SIG), sehingga menghasilkan informasi baru yaitu berupa peta sebaran kondisi kualitas lingkungan 

permukiman. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini akan mengkaji perubahan 

kualitas lingkungan permukiman berdasarkan Citra Quickbird di Kecamatan Genuk. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah permukiman khususnya dalam konteks keruangan sudah lama bersemayam di 

kota-kota besar di Indonesia. Permalasahan yang paling sering ditemui yaitu masalah keterbatasan 

lahan yang berbanding terbalik dengan kebutuhan penduduk akan lahan untuk tinggal semakin 

tinggi setiap masanya. Kawasan utara Kota Semarang khususnya Kecamatan Genuk memiliki 

kawasan industri terbesar di Kota Semarang dengan jumlah industri kurang lebih 126 industri. 

Kecamatan yang terletak di Semarang bagian utara ini sudah menjadi langganan akan datangnya 

banjir rob di beberapa bagian khususnya di sepanjang jalan Kaligawe. Namun hal ini tidak 

menyurutkan niat penduduk untuk tetap tinggal di sekitarnya. 

Ditambah lagi desakan pengembangan industri di Kota Semarang yang kini sudah 

merambah ke beberapa lokasi dekat permukiman. Tentunya hal ini akan memiliki dampak yang 

cukup signifikan terhadap kualitas lingkungan di permukiman tersebut. Pertumbuhan penduduk 

yang kian pesat di Kota Semarang pun mengundang beberapa investor industri untuk menebarkan 

jalanya di kota ini. Selain dari tersedianya tenaga kerja kerja yang banyak, upah di kota ini pun 

terhitung masih murah apabila dibandingkan dengan kota metropolitan sekelas Jakarta. Wajar saja 

banyak investor yang melirik untuk mendirikan industri di kota ini. Namun sayangnya, ada 

beberapa permukiman yang lokasinya berdekatan dengan industri . Hal ini terjadi di kawasan 

indutri Genuk. Hal ini tentunya memberikan dampak yang signifikan. Baik dalam hal 

perekonomian masyarakat sekitar hingga dampak pada kualitas lingkungan yang berpotensi 
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menurun dengan keberadaan sebuah industri.  Selain itu, kawasan ini juga menjadi kawasan yang 

langganan terkena banjir rob.  

Kualitas lingkungan permukiman yang ada di Kecamatan Genuk perlu diketahui 

perubahannya, sehingga dapat diketahui apakah kualitas permukiman tersebut menurun atau 

cenderung tetap. Hal ini perlu dilakukan guna mengetahui potensi penurunan kualitas lingkungan 

permukiman di beberapa tahun mendatang. Selain faktor kegiatan industri dan banjir rob, aktivitas 

masyarakat perkotaan yang cukup tinggi juga dapat menjadi penyebab turunnya kualitas lingkungan 

permukiman di Kecamatan Genuk ini. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, memunculkan 

pertanyaan penelitian yaitu : “Bagaimana perubahan kualitas lingkungan permukiman di 

Kecamatan Genuk?” 

 

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian  

Pada penelitian ini terdapat tujuan penelitian dan sasaran penelitian. Tujuan penelitian 

merupakan gambaran hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Sasaran penelitian merupakan 

batasan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian.  

 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti perubahan kualitas lingkungan permukiman di 

Kecamatan Genuk. 

 

1.3.2. Sasaran 

Sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

 Mengidentifikasi kondisi Kecamatan Genuk di Kecamatan Genuk 

 Menganalisis kualitas lingkungan permukiman Kecamatan Genuk tahun 2006 

 Menganalisis kualitas lingkungan permukiman Kecamatan Genuk tahun 2016 

 Menganalisis perubahan kualitas lingkungan permukiman Kecamatan Genuk 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang perencanaan 

wilayah dan kota. Pada penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pemerintah kota beserta dinas terkait di Kecamatan Genuk dalam menentukan regulasi dan 

arahan pembangunan, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk merumuskan suatu 

kebijakan dalam mengantisipasi permasalahan adanya ketimpangan tingkat pelayanan fasilitas 
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perkotaan. Sedangkan manfaat penelitian ini bagi developer adalah dapat mengetahui langkah-

langkah dalam melakukan pengembangan wilayah yang tepat di untuk perumahan/permukiman 

di Kecamatan Genuk.  

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan peneliti yaitu dapat mengetahui 

kondisi Kecamatan Genuk secara general, mengetahui karakteristik permukiman Kecamatan 

Genuk, mengetahui kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Genuk baik dari aspek 

fisik maupun non fisik serta dapat mengetahui perubahan kualitas lingkungan permukiman 

pada kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2016 melalui interpretasi citra Quickbird. Selain 

itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat dan informasi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam hal memberikan tambahan informasi keilmuan serta dapat menambah dan 

memperkaya wawasan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota.  

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

substansi. Ruang lingkup wilayah merupakan batasan pengkajian penelitian dari aspek wilayah, 

sedangkan ruang lingkup substansi merupakan batasan substansi yang dibahas dalam penelitan ini. 

 

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian 

Gambaran umum secara Administratif Kecamatan Genuk terbagi menjadi 13 Kelurahan 

dengan luas wilayah 2.738.443 Ha. Ruang Kondisi geografis Kecamatan Genuk berada pada 

ketinggian  4m dari permukaan laut, tanahnya berupa datar sampai berombak, suhu udaranya 

berkisar antara  23°-33°c, dengan curah hujan 160 mm per tahun.dan memiliki batas-batas wilayah: 

Sebelah Barat         : Kabupaten Demak 

Sebelah Utara         : Laut Jawa 

Sebelah Timur        : Kecamatan Gayam Sari 

Sebelah Selatan      : Kecamatan Pedurungan 
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Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2011 (diolah) 

Gambar 1.1  

Peta Citra Administrasi Kecamatan Genuk  

 

1.5.2. Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi merupakan jabaran dari sasaran penelitian dan berisi materi studi 

yang dikaji dalam penyusunan laporanini dibatasi mengenai identifikasi dan analisis aspek-aspek 

sebagai berikut: 

a. Identifikasi kondisi Kecamatan Genuk 

Identifikasi kondisi Kecamatan Genuk pada penelitian ini untuk mengetahui gambaran secara 

umum Kecamatan Genuk. Substansi yang dibahas meliputi lokasi, penggunaan lahan, kondisi 

fisik dan kondisi sosial ekonomi serta kependudukan di Kecamatan Genuk. 

b. kepadatan permukiman 

kepadatan permukiman digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan permukiman tahun 

2006, tahun 2016 dan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun tersebut di 

Kecamatan Genuk. 

c. tata letak bangunan 

tata letak bangunan digunakan untuk mengetahui tata letak bangunan tahun 2006, tahun 2016 

dan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun tersebut di Kecamatan Genuk. 
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d. lebar jalan masuk 

lebar jalan masuk digunakan untuk mengetahui lebar jalan masuk tahun 2006, tahun 2016 dan 

perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun tersebut di Kecamatan Genuk. 

e. kondisi permukaan jalan masuk permukiman 

kondisi permukaan jalan masuk permukiman digunakan untuk mengetahui kondisi permukaan 

jalan masuk permukiman tahun 2006, tahun 2016 dan perubahan yang terjadi dalam kurun 

waktu 10 tahun tersebut di Kecamatan Genuk. 

f. pohon pelindung 

pohon pelindung digunakan untuk mengetahui pohon pelindung tahun 2006, tahun 2016 dan 

perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun tersebut di Kecamatan Genuk. 

g. kualitas atap bangunan 

kualitas atap bangunan digunakan untuk mengetahui kualitas atap bangunan tahun 2006, tahun 

2016 dan perubahan yang terjadi dalam 10 tahun tersebut di Kecamatan Genuk. 

h. Analisis kualitas lingkungan permukiman 

kualitas lingkungan permukiman digunakan untuk mengetahui kualitas lingkungan permukiman 

tahun 2006, dan tahun 2016 di Kecamatan Genuk. 

i.  Analisis perubahan kualitas lingkungan permukiman Kecamatan Genuk 

perubahan kualitas lingkunan permukiman Kecamatan Genuk didapatkan dari hasil overlay 

analisis kualitas lingkungan permukiman Kecamatan Genuk tahun 2006 dan 2016.  

Tabel I.1 merupakan klasifikasi dan bobot variabel kualitas lingkungan permukiman  

 

TABEL I.1 

KLASIFIKASI DAN BOBOT VARIABEL KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN 

No Variabel Kriteria Bobot Skor Klasifikasi 

1 kepadatan permukiman Kepadatan >60% 3 3 Baik 
Kepadatan 40-60% 2 Sedang 
Kepadatan <40% 1 Buruk 

2 tata letak bangunan >50% bangunan permukiman 
teratur 

1 3 Baik 

25-50% bangunan permukiman 
teratur 

2 Sedang 

<25% bangunan permukiman 
teratur 

1 Buruk 

3 lebar jalan masuk Lebar jalan masuk >6m 3 3 Baik 

Lebar jalan masuk 4-6m 2 Sedang 
Lebar jalan masuk <4m 1 Buruk 

4 kondisi permukaan jalan 
masuk 

>50% jalan masuk diperkeras 2 3 Baik 

25-50%% jalan masuk diperkeras 2 Sedang 
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No Variabel Kriteria Bobot Skor Klasifikasi 
<25% jalan masuk diperkeras 1 Buruk 

5 pohon pelindung jalan >50% jalan masuk ada pohon 

pelindung 

2 3 Baik 

25-50% jalan masuk ada pohon 
pelindung 

2 Sedang 

<25% jalan masuk ada pohon 
pelindung 

1 Buruk 

6 kualitas atap bangunan Atap permanen (cor, genteng 

beton/tanah) 

3 3 Baik 

Atap semi permanen (asbes, seng) 2 Sedang 
Atap non permanen (ilalang) 1 Buruk 

7 kualitas lingkungan 
permukiman 

Kualitas baik 38-48 I Baik 

Kualitas sedang 27-37 II Sedang 
Kualitas baik 16-26 III Buruk 

Sumber: Hasil analisis, 2018 

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan bagan yang menggambarkan alur pikir peneliti dalam 

melakukan penelitian. Kerangka pikir memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, menentukan teknik analisis hingga menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Berikut ini 

adalah bagan kerangka pemikiran dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 
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Sumber : Analisis Penyusun, 2018 

Gambar 1.2  

Kerangka Pemikiran 

 

Keterbatasan lahan memicu permukiman padat 

penduduk di pinggiran kota 

 

 

Jumlah penduduk bertambah 

 

Permukiman berkembang di  

lokasi bencana banjir rob 

Meningkatnya laju pembangunan 

Permukiman berkembang 

di kawasan industri 

 

 

Identifikasi kondisi Kecamatan Genuk 

Penurunan kualitas lingkungan permukiman  

 

kepadatan 

permukiman 

tata letak 

bangunan 
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Perkembangan Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah  

Peningkatan aktiv itas  

Bagaimana Perubahan Kondisi Kualitas Lingkungan Permukiman di kawasan Kecamatan Genuk? 

INPUT 

Perubahan Kualitas lingkungan permukiman 

Kecamatan Genuk 

Kesimpulan dan rekomendasi 

Analisis perubahan kualitas  lingkungan permukiman 

Kecamatan Genuk PROSES 

OUTPUT 

Analisis kualitas lingkungan permukiman Kecamatan Genuk 

tahun 2016 

 

pohon 

pelindung 

kualitas atap 

bangunan 

Analisis kualitas lingkungan permukiman Kecamatan Genuk 

tahun 2006 
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1.7. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara rasional yang mampu diterima dengan akal sehat dan 

sesuai dengan penalaran, empiris dengan cara dapat diketahui oleh orang lain secara sistematis, 

sesuai dengan langkah tertentu yang dilakukan guna mendapatkan data untuk tujuan tertentu 

(Sugiyono, 2012). Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk medapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012). Metode penelitian pada dasarnya memuat mengenai langkah-

langkah yang akan dilakukan dari tahap awal pengumpulan data-data terkait, hingga teknik analisis 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan tingkat kealamiahannya, metode penelitian 

dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei dan naturalistik  (Sugiyono, 

2012). Metode penelitian eksperimental dan survei tergolong dalam metode penelitian kuantitatif. 

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerik atau 

angka yang diolah dengan metode statistik. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada 

sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan 

pada populasi dimana sampel tersebut diambil. 

 

1.7.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang bersistem untuk mendapatkan jawaban 

secara ilmiah terhadap permasalahan yang diajukan. Pertemuan antara aspek obyektif 

(permasalahan) dengan aspek subyektif (dorongan mencari jawaban) merupakan titik mula dari 

semua penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan kuantitatf. Di 

Indonesia, pendekatan kualitatif diperkenalkan oleh Struat Schlegel. Menurutnya, data merupakan 

sumber teori. Teori ini disebut grounded karena berdasarkan data. Langkah grounded ini 

memberikan tidak sekedar deskriptif tetapi juga mampu menjawab mengapa fenomena-fenomena 

itu terjadi (Hadi, 2005).  

Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan mencari sumber-sumber informasi atau data dari 

sampel kemudian diolah dan dianalisis, hasilnya dibandingkan dengan hipotesanya. Kesimpulan 

atas perbandingan tersebut merupakan jawaban final terhadap permasalahan yang diajukan (Hadi, 

2005). Ditinjau dari permasalahan dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian ini dalam proses penyusunannya membutuhkan beberapa tahapan seperti tahap 

persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data dan tahap analisis. Tahapan-tahapan 

tersebut nantinya akan dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah disusun 

sebelumnya. Pada tahap pengolahan data akan dilakukan analisis statistik deskriptif. Menurut 

Santoso (2003) statistik deskriptif dilakukan dengan proses pengumpulan, penyajian, dan meringkas 
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berbagai karakteristik  dan  data  dalam  upaya  menggambarkan  suatu  fenomena  secara  

memadai.  Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum atau  generalisasi  (Sugiyono, 

2012). Analisis statistik deskriptif adalah penyajian data statistik secara numerik, menyajikan 

ukuran-ukuran numerik  yang  sangat  penting  bagi  data  sampel  (Sugiyono, 2012).  Dalam  

penelitian  ini,  analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data-data yang telah 

dikumpulkan secara sekunder. 

Metode penelitian kuantitatif deskriptif, tahapan yang dilakukan antara lain merumuskan 

masalah, menentukan tujuan penelitan, limitasi substansi dan spasial, merumuskan kerangka teori, 

pengumpulan  data,  analisis  statistik,  interpretasi  hasil,  rekomendasi (Nazir, 2003).  Penelitian 

kuantitatif deskriptif ini untuk meneliti sekelompok manusia, objek, kondisi, pemikiran atau 

peristiwa yang terjadi di masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi secara sistematis 

mengenai fakta- fakta  (Nazir, 2003).  Metode  penelitian  kuantitatif  deskriptif  merupakan  

metode-metode  untuk menguji teori-teori tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel yang 

diukur dengan data-data yang terdiri dari angka-angka dan dapat dianalisis berdasarkan prosedur-

prosedur statistik (Creswell W, 2013). Selain itu, di dalam metode penelitian kuantitatif deskriptif, 

fokus utama yang akan dikaji adalah untuk melihat fakta-fakta, gejala, dan sifat suatu populasi atau 

daerah tertentu (Zuriah, 2005). Metode kuantitatif deskriptif ini juga pada dasarnya tidak perlu 

menjelaskan keterkaitan suatu kasus atau menguji hipotesis. 

Penelitian yang berjudul Perubahan Kualitas Lingkungan Permukiman Kecamatan Genuk 

Kota Semarang ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis overlay. Data yang 

digunakan adalah data tahun 2006 dan tahun 2016 guna mengetahui perubahan kualitas lingkungan 

permukiman yang terjadi selama kurun waktu 10 tahun. Data tersebut merupakan data kuantitatif 

yang  akan disajikan dalam bentuk tabel, diagram dan juga peta sebagai gambaran secara spasial. 

Hasil olahan data kuantitatif tersebut kemudian di analisis secara deskriptif. Dalam  penelitian  ini,  

analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data-data yang telah dikumpulkan secara 

sekunder. Perihal pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara 

primer, yaitu observasi dan interpretasi citra; sekunder, yaitu telaah dokumen di instansi terkait.  

 

1.7.2. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian mengenai Kualitas Lingkungan 

Permukiman Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah dengan menggunakan metode kuantitatif 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis statistik deskriptif. Teknik analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisis 
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yang memberikan informasi mengenai data yang diamati tanpa bermaksud untuk menguji hipotesis 

serta menarik kesimpulan yang digeneralisasikan terhadap populasi (Purwanto, 2007). 
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Teknik analisis yang dilakukan untuk mendapatkan klasifikasi kualitas lingkungan 

permukiman di Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah teknik analisis deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan analisis skoring untuk menentukan klasifikasi kualitas 

lingkungan permukiman di Kecamatan Genuk. 

Penyajian data dalam statistik kuantitatif yaitu melalui tabel, peta, grafik, diagram 

lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan 

penyebaran data melalui perhitungan rata-rata data dan standar deviasi, perhitungan prosentase 

(Sugiyono, 2002). Beberapa variabel yang di analisis adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Kondisi Kecamatan Genuk  

Identifikasi ini digunakan untuk mengetahui gambaran Kecamatan Genuk secara umum. 

Substansi yang dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut meliputi meliputi lokasi, 

penggunaan lahan, kondisi fisik dan kondisi sosial ekonomi serta kependudukan di Kecamatan 

Genuk. Identifikasi kondisi Kecamatan Genuk ini akan disajikan menggunakan penyajian data 

statistik kuantitatif berupa tabel, grafik, diagram lingkaran serta peta yang dilengkapi dengan 

deskripsi.  

2. Analisis kualitas lingkungan permukiman  

Analisis kualitas lingkungan permukiman dilakukan menggunakan variabel pola kepadatan 

bangunan, pola tata letak bangunan, pohon pelindung jalan, lebar jalan masuk, kondisi jalan masuk, 

lokasi, kualitas atap bangunan yang didapat dari Citra Quickbird tahun 2006 dan tahun 2016 untuk 

kemudian di analisis overlay dan analisis deskriptif. Berikut adalah detail dari variabel-variabel 

tersebut: 

 Kepadatan permukiman: Pengenalan kepadatan permukiman melalui interpretasi dibagi 

menjadi 3 yaitu kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan jarang. Kepadatan 

padat dikenali dengan keberadaan bangunan yang saling berdekatan satu sama lain dimana 

tiap bangunan relatif tidak memiliki halaman samping. Luas halaman jika ada akan lebih 

sempit dibandingkan dengan luas bangunan. Kepadatan sedang dapat dilihat dari jarak antar 

rumah yang jarang, diantara bangunan rumah yang satu dengan yang lainnya masih 

terdapat pohon yang merupakan halaman samping. Kepadatan jarang dikenali dengan 

adanya halaman lebih luas dari pada luas bangunan, dimana dapat dilihat dari keberadaan 

pepohonan yang lebih dominan terhadap bangunan dan jarak antar bangunan pun 

berjauhan. Penilaian kepadatan permukiman melalui citra di peroleh dengan mencari luas 

tutupan atap rumah mukim pada blok permukiman yaitu dengan menafsir banyak atap-atap 

rumah mukim yang ada pada blok permukiman kemudian membandingkan dengan luas 

blok rumah mukim tersebut. 
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 Tata letak bangunan: pola keteraturan rumah mukim menggambarkan kondisi bangunan 

yang satu dengan bangunan yang lain pada suatu blok pemukiman. Pola ini dibedakan 

menjadi 3 yaitu pola keteraturan teratur, pola keteraturan agak/semi teratur dan pola 

keteraturan tidak teratur. Pengenalan pola pemukiman ini dapat dilihat pada citra dengan 

memperhatikan karakteristik obyek rumah mukim. Rumah mukim yang mempunyai pola 

keteraturan tidak teratur biasanya kondisi bangunan satu sama lain tidak beraturan, dapat 

dilihat dari ukuran, bentuk atap bangunan dan luas bangunan tidak sama. Pola keteraturan 

agak teratur keberadaan rumah mukim mempunyai kondisi bangunan satu sama lain masih 

ada kesamaan, terutama pada arah bangunan yang banyak menghadap ke jalan. Luas tiap 

bangunan juga relatif sama walaupun polanya bisa dikatakan teratur tetapi kondisi 

bangunan relatif tidak seragam. Penilaian parameter tata letak bangunan dilakukan dengan 

cara menghitung jumlah bangunan rumah mukim yang tertata teratur kemudian 

dibandingkan dengan jumlah bangunan rumah mukim yang ada dalam satu blok 

permukiman. 

 Lebar jalan masuk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lebar jalan yang 

menghubungkan jalan lingkungan permukiman dengan jalan utama pada masing-masing 

blok permukiman. Lebar jalan masuk dipilih sebagai salah satu penentu kualitas lingkungan 

karena dari lebar jalan dapat dilihat apakah akses jalan menuju rumah mukim baik atau 

buruk dengan asumsi kemudahan transportasi dari dan ke permukiman. Penentuan 

parameter lebar jalan masuk dilakukan dengan cara mengidentifikasi kenampakan obyek 

pada citra kemudian diberi atribut klas lebar > 6 meter m dengan asumsi bahwa dapat 

dengan mudah dilalui oleh dua/tiga mobil secara bebas, masuk dalam kriteria baik dan 

diharkat dengan 3. Lebar jalan masuk 4 - 6 meter masuk dalam klasifikasi sedang dan 

diberi harkat 2. Untuk klas blok permukiman dengan lebar jalan masuk < 4 meter dengan 

asumsi hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki maupun berkendaraan bermotor, 

diklasifikasikan dalam klas buruk, kemudian diharkat dengan 1. 

 Kondisi jalan masuk permukiman yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kondisi 

permukaan jalan masuk ke area blok permukiman apakah telah diperkeras ataukah belum. 

Penilaian kondisi permukaan jalan adalah bila sebagian besar permukaan telah diperkeras 

baik menggunakan aspal atau semen atau beton menandakan bahwa suatu permukiman 

mempunyai fasilitas transportasi yang baik sehingga digolongkan ke dalam klas kualitas 

baik.  Sebaliknya jika sebagian besar jalan belum dilakukan pengerasan permukaan jalan 

maka kondisi permukiman digolongkan ke dalam klas buruk. 

 Pohon pelindung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pohon-pohon yang tumbuh di 

sisi kanan-kiri jalan masuk menuju blok permukiman. Keberadaan pohon pelindung di sisi 



 

19 

 

kanan kiri jalan selain sebagai fungsi estetika juga mempunyai fungsi yang sangat 

bermanfaat yaitu sebagai sumber oksigen sehingga udara disekitar permukiman akan terasa 

lebih segar karena berkurangnya polusi dan terasa lebih nyaman. Kenyamanan ini karena 

udara tidak lagi panas di siang hari karena pohon memberikan keteduhan di sepanjang 

jalan. Banyaknya pohon yang berada disepanjang jalan dihitung dengan menjumlah luas 

tutupan daun yang kemudian dibagi dengan jumlah luas suatu blok permukiman. Jumlah 

pohon pelindung banyak dijumpai di blok permukiman yang mempunyai kepadatan jarang 

dan sedang. Asumsi ini diperoleh karena pada permukiman jarang atau sedang terdapat 

lahan yang difungsikan sebagai halaman dan biasanya di tanami dengan pohon sebagai 

batas pekarangan antar rumah mukim. Penilaian terhadap keberadaan pohon pelindung 

diasumsikan bila sepanjang jalan menuju blok permukman terdapat banyak pohon 

pelindung maka blok permukiman mempunyai kualitas baik.  

 Kualitas atap bangunan dilihat dari jenis bahan yang digunakan untuk atap bangunan dan 

daya tahan terhadap ancaman bahaya seperti kebakaran dan terpaan angin. Jenis bahan 

yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan atap bangunan mempunyai pengaruh 

terhadap kualitas lingkungan suatu permukiman. Atap bangunan dikatakan baik jika atap 

bangunan tersebut terhindar dari bahaya seperti kebakaran. Disamping itu juga dapat 

memberikan rasa nyaman yaitu terhindar dari udara panas akibat jenis atap tidak mampu 

menahan pancaran sinar matahari. Jenis atap bangunan berupa genting mempunyai kualitas 

yang baik jika dibanding dengan atap yang terbuat dari asbes, hal ini karena atap yang 

terbuat dari genting tidak memantulkan sinar matahari sehingga udara di ruangan rumah 

mukim tidak terasa panas. Penilaian besar kualitas atap bangunan dilakukan dengan 

menjumlah rumah mukim yang menggunakan atap permanen di dalam blok permukiman 

kemudian dibandingkan dengan seluruh jumlah atap banguan di blok permukiman tersebut. 

Dari hasil interpretasi di Kecamatan Depok jenis atap yang gunakan ada dua yaitu terbuat 

dari genteng dan asbes.  Sebagian besar rumah mukim menggunakan atap permanen terbuat 

dari genteng dan hanya sebagian kecil terbuat dari asbes, rumah mukim yang terbuat dari 

asbes di jumpai di blok perumahan dengan pola semi teratur. 

 Tingkat kualitas lingkungan permukiman merupakan suatu kondisi yang memberikan 

gambaran secara jelas tentang keadaan kualitas lingkungan sebagai tempat mukim. 

Penilaian kualitas lingkungan permukiman ini dilakukan dengan menggunakan parameter 

penentu kualitas lingkungan yaitu 7 parameter melalui interpretasi citra yaitu kepadatan 

bangunan permukiman, lebar jalan masuk permukiman, tata letak bangunan, kondisi 

permukaan jalan masuk permukiman, pohon pelindung jalan, kualitas atap bangunan dan 

lokasi permukiman. Penentuan kualitas lingkungan permukiman ini diperoleh dengan 
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menghitung nilai total parameter penentu kualitas lingkungan yaitu dengan menambahkan 

nilai hasil perkalian antara bobot masing-masing parameter yang mempengaruhi dengan 

nilai faktor penimbang masing-masing parameter penentu kualitas lingkungan. Besarnya 

nilai yang mempengaruhi kualitas lingkungan permukiman dibagi menjadi 3 yaitu angka 1 

yang berarti bahwa parameter tersebut mempunyai pengaruh kecil terhadap lingkungan 

permukiman, sebaliknya bila di nyatakan dengan angka 3 berarti parameter tersebut 

mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas lingkungan permukiman. Setelah masing-

masing blok permukiman diketahui skor total, kemudian diklasifikasikan kelas kualitas 

permukimannya. 

3. Analisis perubahan kualitas lingkungan permukiman Kecamatan Genuk 

Analisis perubahan kualitas lingkungan permukiman Kecamatan Genuk dengan 

menggunakan metode overlay dari hasil analisis kualitas permukiman pada tahun 2006 dan 2016. 

Hasil overlay dari analisis kualitas lingkungan permukiman Kecamatan Genuk tahun 2006 dan 

analisis kualitas lingkungan permukiman Kecamatan Genuk tahun 2016 akan menunjukkan letak 

perubahan kualitas lingkungan permukiman selama 10 tahun.   

 

1.7.3. Teknik Pengambilan Sampling 

Pengertian Nonprobability sampling sebagai berikut: ”Nonprobability sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel” (Sugiyono, 2010).  

Simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta 

dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang 

sama untuk terpilih atau terambil (Kerlinger, 2006). Simple (sederhana) karena pengambilan sampel 

anggota populasi  dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu 

(Sugiyono, 2001). Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan  sampel yang 

langsung dilakukan pada unit sampling (Margono, 2004). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh permukiman/ blok 

permukiman di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Pemilihan sampel delakukan dengan 

menentukan metode sampling yang sesuai dengan kajian yang dilakukan. Metode pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan Systematic Random Sampling. Systematic Random 

Sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak sistematik dimana peneliti 

menentukan sendiri sampel yang diambil karena adanya pertimbangan kriteria seluruh sampel 

merupakan sampel homogen, yang berupa blok permukiman. 

Adapun kriteria-kriteria yang akan dijadikan sampel adalah permukiman dengan kualitas 

lingkungan baik, permukiman dengan kualitas lingkungan sedang, dan permukiman dengan kualitas 
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lingkungan buruk. Agar sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili populasi maka 

dapat ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan formula Fitzpatrick Lins 

(McCoy, 2005: 21-22), yaitu : 

N = Z
2
 (p)(q)/E

2
 

N = jumlah sampel 

Z = Standar deviasi normal yang nilainya 2 

p = ketelitian yang diharapkan 

q = 100 – p 

E = Kesalahan yang diterima. 

Dalam penelitian ini ditetapkan tingkat ketelitian sebesar 90% dan tingkat kesalahannya 

10% maka 

N = (2²   90   15) / 10
2
 = 54 sampel 

Dengan demikian jumlah titik sampel yang akan di cek dilapangan minimal 54 titik. 

Kemudian 54 titik sampel dibagi menjadi 3 kategori klas, yaitu baik, sedang, dan buruk. Sehingga 

jumlah sampel pada masing-masing kelas dihitung dengan rumus : 

ni = (  / ) x n 

ni = jumlah sampel ke I 

Ni = jumlah populasi ke i 

N = jumlah populasi 

n = jumlah sampel 

Berdasarkan interpretasi pada Citra Quickbird di Kecamatan Genuk tahun 2016, banyaknya 

blok permukiman di Kecamatan Genuk adalah 158 blok, sehingga didapat jumlah sampel sebagai 

berikut: 

Tabel I.2  

Jumlah Sampel Kelas Kualitas Lingkungan Permukiman  

No. Kelas Jumlah blok Jumlah sampel 

1 Baik 39 13 

2 Sedang 108 37 

3 Buruk 11 4 

Jumlah  54 

Sumber: Analisis Penyusun, 2018 

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam melaksanakan 

penelitian terkait dengan Kajian Perubahan Kualitas Lingkungan Permukiman Kecamatan Genuk 

Kota Semarang. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk 

memperoleh data. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 
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kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain ataupun lewat dokumen (Sugiyono, 2012). 

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Selain 

itu juga pada penelitian ini akan menggunakan data primer yaitu berupa observasi visual pada 

lokasi penelitian setelah dilakukan proses analisis. Berikut adalah penjelasan mengenai metode 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian: 

a) Teknik Pengumpulan Data Primer 

Penelitian ini menggunakah teknik pengumpulan data primer, yaitu: 

1. Observasi lapangan, merupakan proses pengumpulan data secara langsung ke lapangan 

untuk data yang bersifat karakteristik dan dampak yang terjadi dengan melakukan 

pengamatan secara langsung dan pengambilan dokumentasi. Observasi lapangan pada 

penelitian ini merujuk kepada identifikasi kondisi Kecamatan Genuk, uji ketelitian citra dan 

pengambilan kenampakan beberapa variabel yaitu: 

 kepadatan bangunan 

 tata letak bangunan 

 pohon pelindung jalan 

 lebar jalan masuk 

 kondisi jalan masuk 

 kualitas atap bangunan 

2. Interpretasi Citra 

Tabel I.3  

Jumlah Titik Uji Hasil Interpretasi Citra 

Citra  

Lapangan Jumlah  

Permukiman 

Non 

permukiman  

Permukiman 28 2 30 

Non 

permukiman 2 22 24 

Jumlah  30 24 54 

Sumber: Analisis Penyusun, 2018 

Tingkat akurasi interpretasi citra dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: (28+22) / 54 x 

100% = 92,6%.  

b) Teknik pengumpulan data sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara tidak langsung terhadap objek penelitian. Data sekunder yang didapatkan perlu diperhatikan 

kualitasnya sehingga peneliti harus selektif dalam memilih dan menggunakan data sekunder yang 

didapatkan (Jonathan, 2006). Dalam penelitian, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan 

dengan cara, yaitu kajian literatur, survei instansi dan telaah dokumen. Berikut ini merupakan 

penjelasan mengenai teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini: 
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1. Kajian Literatur 

Kajian literatur dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan terhadap teori, buku, jurnal 

dan artikel untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian Perubahan Kualitas 

Lingkungan Permukiman Kecamatan Genuk Kota Semarang.  Informasi  yang  didapatkan  dari  

kajian  literatur  kemudian  digunakan  sebagai indikator dalam penelitian.  

2. Survei Instansi  

Metode  survei  instansi  dilakukan  untuk  mendapatkan  dokumen-dokumen  perencanaan 

serta data-data sekunder terkait dengan penelitian yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau 

lembaga pemerintahan. Data-data yang didapatkan dari hasil survei instansi merupakan data  

kuantitatif  yang  digunakan  pada  analisis  dalam penelitian.  Instansi  atau  lembaga 

pemerintah yang akan dituju yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, BPBD 

Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Kecamatan 

Genuk Kota Semarang, Disperindag Kota Semarang, serta setiap kantor Kelurahan di 

Kecamatan Genuk.  

3. Telaah Dokumen 

Telaah dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder. Penggunaan teknik 

telaah dokumen umumnya adalah untuk pengumpulan data-data dasar yang memungkinkan 

untuk menunjang suatu penelitian. Telaah dokumen merupakan teknik memperoleh data dengan 

mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Telaah 

dokumen ini digunakan untuk mengumpulkan beberapa informasi dari dokumen yang telah 

diterbitkan oleh instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, 

ataupun instansi lainnya yang terkait. Dokumen statistik yang ditelaah antara lain adalah Jawa 

Tengah Dalam Angka, Kabupaten atau Kota Dalam Angka, Kecamatan Dalam angka, serta data 

lainnya yang terkait dengan penelitian ini.  

 

1.7.5. Kebutuhan dan Jenis Data 

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional Pasal 31, data merupakan keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk 

kuantitatif, kualitatif maupun gambaran visual yang diperoleh baik melalui observasi secara 

langsung maupun  terkumpul  dalam  bentuk  cetakan  atau  perangkat  lainnya.  Sehingga data 

merupakan komponen yang paling penting dalam melakukan suatu penelitian. Data adalah 

komponen utama dalam penelitian. Dalam melakukan analisis didalam penelitian untuk mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya maka dibutuhkan data-data penelitian.  
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Lingkup data yang akan dikumpulkan nantinya adalah dalam unit kecamatan, yaitu pada 

Kecamatan Genuk. Berikut adalah kebutuhan data dalam penelitian Kualitas Lingkungan 

Permukiman Kecamatan Genuk: 

 



 

25 

 

Tabel I.4  

Kebutuhan Dan Jenis Data 

Sasaran Variabel  Data Jenis Data Teknik Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

1.      Identi fikasi kondisi  

Kecamatan Genuk 

Lokasi Letak, batas, luas Sekunder Telaah Dokumen BPS Kota 

Semarang 

Kondisi Fisik Topografi, klimatolog i, tata guna lahan, 

aksesibilitas, legalitas bangunan, 

ketersediaan sarana dan prasarana  

Sekunder dan 

Primer 

Telaah Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

BPS Kota 

Semarang dan 

Bappeda Kota 

Semarang 

Kondisi sosial ekonomi dan 

kependudukan 

Kepadatan penduduk, jumlah penduduk 

berdasarkan mata pencaharian, jumlah 

penduduk menurut kelompok umur, 

sarana perekonomian  

Sekunder dan 

Primer 

Telaah Dokumen dan 

Kuisioner 

BPS Kota 

Semarang dan 

Bappeda Kota 

Semarang 

2.      Analisis kualitas 

lingkungan permukiman 

tahun 2006 dan tahun 2016 

Perubahan kondisi kualitas 

lingkungan permukiman 

berdasarkan citra Quickb ird  

 Pola kepadatan bangunan, pola 

tata letak bangunan, pohon pelindung 

jalan, lebar jalan masuk, kondisi jalan 

masuk, lokasi, kualitas atap bangunan  

Sekunder dan 

Primer 

Telaah Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

BPS Kota 

Semarang dan 

Bappeda Kota 

Semarang 

3.Analisis perubahan 

kualitas lingkungan 

permukiman Kecamatan 

Genuk  

Kualitas lingkungan 

permukiman tahun 2006 

dan tahun 2016 

Kualitas lingkungan permukiman tahun 

2006 dan kualitas lingkungan permukiman 

tahun 2016 

Sekunder dan 

Primer 

Telaah Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

BPS Kota 

Semarang dan 

Bappeda Kota 

Semarang 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2018 
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1.8. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan yang digunakan untuk menyusun 

proposal  tugas  akhir  yang  berjudul  Kajian Perubahan Kualitas Lingkungan Permukiman di 

Kecamatan Genuk Kota Semarang meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan dan 

sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang 

lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi, kerangka pemikiran dan sistematika 

penulisan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendorong peneiti dalam 

melakukan penelitian mengenai kualitas lingkungan permukiman Kecamatan Genuk Kota 

Semarang ini.  

BAB II KAJIAN   LITERATUR KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN 

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan literatur dan sintesa literatur terhadap teori-teori 

yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan terkait kualitas lingkungan 

permukiman berdasarkan citra dan juga dari aspek non fisik.   

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN GENUK 

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum Kecamatan Genuk yang terdiri beberapa 

jenis penggunaan lahan terkait dengan data-data yang berhubungan dengan penelitian 

kualitas lingkungan Kecamatan Genuk. Selain itu juga pada bab ini akan dijelaskan 

mengenai deliniasi wilayah lokasi penelitian. 

BAB IV ANALISIS PERUBAHAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam 

melakukan penelitian, selain itu juga dijelaskan mengenai kebutuhan data, pendekatan 

penelitian, teknik pengumpulan data, hingga analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian.  

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang teknis pelaksanaan penelitian, hingga rencana 

dalam  menjalankan  penelitian  sehingga  dapat  berjalan  sesuai  dengan  jadwal  dan 

terstruktur. Proses penelitian secara terstruktur ini dimulai dari tahapan penelitian, rencana 

kerangka laporan dan manajemen waktu penelitian. 

 

 


