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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Perkembangan kawasan merupakan suatu proses transformasi yang ditandai dengan 

perubahan fisik kawasan atau bangunan yang terjadi secara signifikan. Hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi suatu kawasan. Menurut Wardhana & Haryanto 

(2016), perkembangan kawasan terjadi mengikuti pola jaringan jalan utama dan didukung 

aksesibilitas menuju kawasan perkotaan. Selain itu, perkembangan kawasan tersebut dapat 

menjadi magnet bagi penduduk untuk melakukan migrasi yaitu berpindahnya penduduk dari suatu 

tempat ke tempat lain. Disisi lain, perkembangan kawasan berimplikasi terhadap peningkatan 

kebutuhan lahan baik untuk permukiman, industri, infrastruktur, maupun kegiatan komersial 

perdagangan jasa sebagai konsekuensi adanya peningkatan jumlah penduduk.  
 

Pada dasarnya, setiap penduduk membutuhkan lahan untuk tumbuh dan berkembang. 

Berbagai aktivitas penduduk di dalam suatu kawasan tidak lepas dari fungsi lahan yang berbeda-

beda. Tuntutan permintaan kebutuhan akan lahan yang tinggi berdampak pada alih fungsi guna 

lahan yaitu yang semula merupakan lahan kosong berubah pemanfaatannya menjadi lahan 

terbangun (Nia Kurniasih Pontoh & Sudrajat, 2009). Hal ini disebabkan karena terbatasnya lahan 

tidak mampu menampung segala aktivitas yang ada di atasnya (Purwanto, Ernawati, & Wijaksono, 

2017). Selain itu, tingginya permintaan kebutuhan lahan juga mendorong munculnya 

perkembangan perumahan. Keberadaan kawasan perumahan ini berpengaruh terhadap 

perkembangan kegiatan penunjang kawasan perumahan yaitu kegiatan komersial. Perkembangan 

aktivitas komersial tersebut terpaku pada permintaan pemenuhan kebutuhan dalam mendukung 

aktivitas hunian yang ada. Salah satu kawasan perumahan di Kota Semarang yang mengalami 

perkembangan kegiatan komersial yaitu perumnas yang berada di Kawasan Tlogosari Kulon. 
 

Kawasan Tlogosari Kulon merupakan kawasan dengan pemanfaatan ruang perumahan yang 

diduga mengalami perkembangan kegiatan komersial secara pesat (Nugroho & Mardiansjah, 2016). 

Hampir setiap lahan dan kavling disepanjang koridor jalan utama Kawasan Tlogosari Kulon yang 

dianggap potens ial dimanfaatkan untuk kegiatan usaha (Haryanto, Soetomo, & Buchori, 2013). Hal ini 

ditandai dengan munculnya usaha kecil menengah di dalam kawasan perumahan (Haryanto et al., 

2013). Perkembangan usaha kecil menengah di masyarakat ini merupakan implikasi perkembangan 

teknologi yang sangat cepat (Scott, 2006), seperti halnya berkembangnya usaha-usaha yang 

berhubungan dengan peralatan komunikas i seperti seluler, usaha di bidang komputer, 
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usaha fashion, usaha kuliner, usaha jasa, usaha dibidang kesehatan dan olah raga, dan usaha-usaha 

franchaise ritel lainnya. 
 

Selain itu, tingginya kebutuhan rumah tangga yang diperlukan oleh penduduk sekitar 

perumahan diduga menjadikan kegiatan komersial semakin berkembang hingga merambah ke 

dalam kompleks perumahan. Hal tersebut dikatakan sebagai fenomena pergeseran pemanfaatan 

ruang perumahan menjadi kegiatan komersial dimana yang semula berfungsi sebagai tempat 

tinggal beralih menjadi kegiatan perdagangan dan jasa. Fenomena ini ditandai dengan semakin 

bertambahnya kawasan terbangun dan semakin banyaknya bangunan yang mengalami perubahan 

fungsi. Penambahan kawasan terbangun dan pergeseran fungsi bangunan itulah yang menandakan 

adanya pergeseran pemanfaatan ruang di Kawasan Tlogosari Kulon.  
 

Berdasarkan penelitian Wicaksono (2011) terkait analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan pemanfaatan perumahan untuk tujuan komersial di Kawasan Tlogosari 

Kulon Semarang, dijelaskan bahwa pergeseran pemanfaatan ruang di kawasan tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti halnya lahan yang memiliki lokasi dengan tingkat 

kestrategisan tinggi akan memberikan keuntungan yang besar dan menjadikan suatu kawasan 

berpotensi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya (Umar, Sela, & 

Tarore, 2000). Sehingga lokasi yang strategis akan mempermudah aksesibilitas konsumen dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut tentu menjadi incaran para pemilik lahan untuk 

berinvestasi pada bidang properti dengan menyewakan, menjual, atau membeli sepetak lahan 

tersebut untuk berbisnis (Haryanto et al., 2013). Terbatasnya lahan dan lapangan pekerjaan juga 

membuat sebagian masyarakat yang memiliki rumah dengan tingkat kestrategisan yang tinggi 

memanfaatkan halaman rumah sebagai tempat berdagang (Muhajir, 2012). Disisi lain, adanya 

tekanan kegiatan komersial, menyebabkan harga tanah di sekitar kawasan meningkat, karena harga 

tanah yang meningkat akan memberikan potensi besar pada sepanjang jalan untuk dijadikan 

sebagai kegiatan usaha (Kurniati & Erlambang, 2015). 
 

Melihat fenomena tersebut, maka Kawasan Tlogosari Kulon dipilih sebagai wilayah 

penelitian karena terdapat pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial 

khususnya pergeseran fungsi bangunan yang terjadi cukup signifikan. Pemilihan wilayah ini 

didasarkan pada hasil survei awal yaitu dengan melihat kondisi eksisting pemanfaatan ruang 

kawasan tersebut melalui survei lapangan serta melihat pergeseran yang terjadi selama sepuluh 

tahun terakhir melalui peta citra. Sehingga untuk mengetahui lebih detail dan spesifik terkait 

pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial yang terjadi di Kawasan 

Tlogosari Kulon, maka penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pergeseran pemanfaatan 

ruang perumahan menjadi kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari Kulon.  



 

 

3 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Perkembangan kegiatan komersial yang terjadi pada pemanfaatan ruang permukiman 

merupakan fenomena yang wajar. Namun hal tersebut menjadi tidak wajar ketika kegiatan 

komersial berkembang pada pemanfaatan ruang perumahan, terlebih pada perumahan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Adanya aktivitas hunian diperkirakan dapat meningkatkan permintaan 

pemenuhan kebutuhan hidup sehingga mendorong munculnya kegiatan penunjang kawasan 

perumahan yaitu kegiatan komersial. Seperti halnya perumnas di Kawasan Tlogosari Kulon 

merupakan perumahan rakyat yang terencana. Perumahan tersebut merupakan kawasan dengan 

fungsi hunian yang diduga mengalami perkembangan kegiatan komersial secara pesat. Kegiatan 

komersial tersebut berkembang hingga merambah ke dalam kompleks perumahan karena tidak 

dapat tertampung pada wadah yang telah disediakan oleh pihak perumahan. Hal tersebut dikatakan 

sebagai fenomena pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial dimana 

yang semula berfungsi sebagai tempat tinggal beralih menjadi kegiatan perdagangan dan jasa atau 

bahkan memiliki fungsi campuran.  
 

Pergeseran pemanfaatan ruang yang terjadi dapat dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya 

lokasi yang strategis. Hal tersebut dapat menjadi potensi dan keuntungan tersendiri bagi pemilik 

lahan untuk mengubah pemanfaatan ruangnya dengan menjual rumah atau disewakan sebagai 

tempat usaha. Selain itu, terbatasnya ruang dan lapangan pekerjaan membuat sebagian masyarakat 

memanfaatkan rumahnya sebagai tempat untuk berdagang. Sehingga dapat diperkirakan bahwa 

Kawasan Tlogosari Kulon akan semakin padat dengan munculnya usaha kecil menengah, yang 

berimplikasi terhadap meluasnya fungsi komersial yang peruntukkannya semula bagi perumahan. 

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih detail dan spesifik terkait pergeseran pemanfaatan ruang 

perumahan menjadi kegiatan komersial yang terjadi di Kawasan Tlogosari Kulon maka  

memunculkan pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut: “Bagaimana pergeseran 

pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari Kulon?”. 
 

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi 

kegiatan komersial dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir. Proses pergeseran 

pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial sudah terlihat cukup jelas dalam kurun 

waktu kurang lebih 10 tahun terakhir terutama pada fungsi bangunannya yang disebabkan oleh 

munculnya usaha kecil menengah. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 
 

1.3.1 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk menganalisis pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial di 

Kawasan Tlogosari Kulon.  
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1.3.2 Sasaran Penelitian 
 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu adanya 

sasaran yang harus dicapai. Adapun sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

a. Mengidentifikasi pemanfaatan ruang perumahan di Kawasan Tlogosari Kulon 
 

b. Mengidentifikasi keberadaan kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari Kulon 
 

c. Menganalisis keberadaan kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari Kulon berdasarkan 

skala pelayanan 
 

d. Menganalisis keberadaan kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari Kulon berdasarkan 

pengelompokan kawasan 
 

e. Menganalisis pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial di 

Kawasan Tlogosari Kulon 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

substansi. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing ruang lingkup tersebut yaitu sebagai 

berikut: 
 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 
 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kawasan Tlogosari Kulon yang terletak 

di Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Semarang. Berikut adalah batas-batas 

administrasi Kawasan Tlogosari Kulon: 
 

Sebelah Utara : Kelurahan Muktiharjo Lor 
 

Sebelah Selatan : Kelurahan Tlogosari Kulon 
 

Sebelah Barat : Kelurahan Tlogosari Kulon dan Kelurahan Kalicari 
 

Sebelah Timur  : Kelurahan Tlogosari Kulon 
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Sumber: Hasil analisis peneliti, 2018 

 

Gambar 1. 1 
 

Peta Administrasi Kawasan Tlogosari Kulon 
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1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 
 

Ruang lingkup substansi bertujuan untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini agar 

lebih terfokus dan tidak terlalu luas. Penelitian ini berfokus pada pergeseran pemanfaatan ruang 

perumahan menjadi kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari Kulon dengan menganalisis 

pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari 

Kulon. Adapun pembahasannya akan dibatasi dalam beberapa hal yaitu mengenai identifikasi 

pemanfaatan ruang perumahan di Kawasan Tlogosari Kulon, identifikasi keberadaan kegiatan 

komersial di Kawasan Tlogosari Kulon, analisis keberadaan kegiatan komersial di Kawasan 

Tlogosari Kulon berdasarkan skala pelayanan, analisis keberadaan kegiatan komersial di Kawasan 

Tlogosari Kulon berdasarkan pengelompokan kawasan, dan analisis pergeseran pemanfaatan ruang 

perumahan menjadi kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari Kulon. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pembangunan perencanaan 

wilayah dan kota serta studi mengenai pemanfaatan ruang dan meningkatkan informasi terkait 

kegiatan komersial di kawasan perumahan khususnya kawasan Tlogosari Kulon. Hasil penelitian 

ini diharapkan juga dapat mendukung pemerintah dalam menentukan arahan kebijakan yang tepat 

dalam mengatasi penataan ruang, mengontrol perkembangan Kota Semarang terutama aktivitas 

komersial, serta dapat memeratakan pembangunan pada kawasan-kawasan tertentu di Kota 

Semarang. Penelitian ini memfokuskan pada pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi 

kegiatan komersial yang terjadi dalam kawasan perumahan. Pentingnya penelitian ini ditujukan 

bagi pembangunan Kota Semarang terutama yang berkaitan dengan tantangan dalam mengatur 

kebijakan terkait pemanfaatan ruang, sehingga pemerintah dapat lebih fleksibel dalam mengikuti 

perkembangan pemanfaatan ruang di Kota Semarang. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 
 

Kerangka pemikiran merupakan suatu bagan yang menggambarkan alur pikir peneliti 

dalam melakukan penelitian. Kerangka pikir memuat inti-inti dari bagian-bagian penelitian, yang 

berisi input, proses, dan output dari penelitian. Berikut adalah bagan kerangka pemikiran penelitian 

yang akan dilakukan: 



 

 

Perkembangan 
 

Kawasan 
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Peningkatan jumlah penduduk 

LATAR BELAKANG 
 

Peningkatan kebutuhan lahan 

 

1. Akses 
 

Pe rk e m b an g an  2. Jangkauan lokasi 

aktivitas hunian 3. Ketersediaan   sarana 
 

 

prasarana 
 

   
4. Kesesuaian kawasan 

 

Berkembang kegiatan penunjang kawasan perumahan berupa 
 

kegiatan komersial d i Kawasan Tlogosari Kulon 
 
 
 
 
 
 

 

RUMUSAN MASALAH 
 
 
 
 

RESEARCH QUESTION 
 

 

TUJUAN 
 
 
 
 
 

 

ANALISIS 

 

 
Perkembangan aktivitas hunian mendorong berkembangnya kegiatan komersial di 

Kawasan Tlogosari Kulon yang merambah hingga ke area perumahan karena diduga 

tingginya permintaan pasar tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan tersebut 

 
 

Pergeseran Pemanfaatan Ruang Perumahan menjad i Kegiatan Komersial  
 
 

 
Bagaimana pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan 

komersial di Kawasan Tlogosari Kulon? 
 
 
 

 

Menganalisis pergeseran pemanfaatan ruang perumahan  
mennjad i kegiatan komersial d i Kawasan Tlogosari Kulon 

 
 
 
 

Identifikasi pemanfaatan ruang  
perumahan di Kawasan Tlogosari Kulon 

 

 

Identifikasi keberadaan kegiatan 
 

komersial di Kawasan Tlogosari Kulon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTPUT 

 

 
 

Anali si s  keberadaan  keg i at an  kom ersi al   Anali si s  keberadaan  keg i at an  kom ersi al  

pada pem anfa at an  ruang  perum ahan  d i   pada kawasan perumahan di Kawasan 

Kawasan Tlogosari Kulon berdasarkan Pola  Tlogos ari Ku l on  berdas arkan  

dan Skala Pelayanan  pengelompokan kawasan 
     

      

 

Analisis pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan  
 

komersial di Kawasan Tlogosari Kulon 

 
 
 

Pergeseran Pemanfaatan Ruang Perumahan menjadi Kegiatan Komersial  
 

di Kawasan Tlogosari Kulon 

 

 
Kesimpulan dan rekomendasi  
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1.7 Keaslian Penelitian         

  Tabel 1. 1       

  Keaslian Penelitian     
          

No  Nama Peneliti Judul Penelitian 
 Materi 

Hasil Penelitian  
Penelitian          

1 Tangguh Wicaksono, 2012 Analisis Faktor-  Penggunaan Keterkaitan 
  Faktor yang  Lahan faktor-faktor 

  Mempengaruhi    yang menjadi 
  Perubahan    penyebab  

  Pemanfaatan    perubahan  

  Perumahan untuk   pemanfaatan 
  Tujuan     permukiman 

  Komersial di   untuk   tujuan 
  Kawasan     komersial di 

  Tlogosari Kulon,   Kelurahan  
  Semarang    Tlogosari Kulon 

2 Meidiani L. Dewi, 2013 Transformasi   Penggunaan Pergeseran fungsi 
  Fisik  Spasial di  Lahan rumah dan faktor 
  Kelurahan    apa saja yang 

  Kembangsari,    mempengaruhi 
  Semarang       

3 Akhyar Yohanda, 2014 Perubahan   Pemanfaatan Perubahan  

  Pemanfaatan   Ruang pemanfaatan 

  Ruang Koridor   ruang apa  saja 

  Durian  –   yang terjadi  dan 
  Mulawarman    seberapa besar 

  Raya     perubahan  
       pemanfaatan 
       ruang tersebut 

4 Rarasvitania Dinda Anditya  Pergeseran   Pemanfaatan Seberapa besar 
 Puteri, 2018 Pemanfaatan   Ruang pergeseran  
  Ruang     pemanfaatan 

  Perumahan    ruang perumahan 

  menjadi Kegiatan   menjadi kegiatan 
  Komersial di   komersial yang 

  Kawasan     terjadi  

  Tlogosari Kulon,      

  Semarang       
          

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2018         

1.8 Metode Penelitian         

1.8.1 Definisi Operasional         
 

Definisi operasional merupakan pengertian dari beberapa kata kunci atau kata penting untuk 
 

membantu  menjelaskan  maksud  dan  tujuan  penelitian.  Definisi  operasional  diperlukan  untuk  
 

menyamakan persepsi antara pembaca dengan peneliti kaitannya dengan kajian pemanfaatan ruang 
 

kegiatan komersial pada kawasan perumahan di Kawasan Tlogosari Kulon. Dalam penelitian ini 
 

yang dimaksud dengan: 
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- Perkembangan Kawasan merupakan proses transformasi keadaan suatu kawasan yang 

ditandai secara mencolok dari perubahan fisiknya, dimana hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi suatu kawasan. Perkembangan 

kawasan pada wilayah perkotaan biasanya mengacu pada perkembangan kawasan yang 

memiliki pola linear atau dikenal dengan ribbon development. Pada dasarnya suatu 

kawasan berkembang mengikuti pola jalan atau akses utama di kawasan perkotaan 

yang mudah dijangkau (Wardhana & Haryanto, 2016) 
 

- Perumahan merupakan Perumahan merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk 

perkotaan yang memiliki karakteristik sosial ekonomi (Almaden & Cagayan, 2014). 

Sedangkan berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dijelaskan bahwa, perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai 

bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak 

huni. Dengan kata lain, perumahan dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang 

dilengkapi dengan sarana prasarana seperti pendidikan, serta perdagangan dan jasa 

yang memiliki tingkat aksesibilitas tinggi terhadap wilayah sekitarnya, dimana 

penduduk dapat dengan mudah mengakses pusat-pusat kota. 
 

- Kegiatan Komersial merupakan suatu kegiatan jual beli barang dan jasa yang bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan. Aktivitas komersial berperan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup penduduk di sekitarnya (Anggraeni & Haryanto, 2013).  
 

- Pergeseran Pemanfaatan Ruang merupakan fenomena terjadinya alih fungsi ruang dari 

yang semula memiliki fungsi tertentu berubah fungsi menjadi fungsi lainnya. Seperti 

halnya pergeseran fungsi ruang perumahan menjadi kegiatan komersial. Pergeseran 

pemanfaatan ruang juga dapat terjadi ketika terdapat perubahan atau penambahan bentuk 

bangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, fenomena pergeseran pemanfaatan 

ruang dipengaruhi oleh terbatasnya lahan untuk pengembangan fasilitas umum dan 

prasarana lingkungan. Hal tersebut disebabkan karena harga lahan yang tinggi mendorong 

persaingan untuk mendapatkan lokasi yang strategis (Nidyasari, 2011) 
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 1.8.2  Kebutuhan Data         

     Tabel 1. 2     

    Kebutuhan Data    
          

No  Sasaran Variabel  Kebutuhan Data 
 

Jenis Data 
Teknik 

Unit Data Sumber Data Tahun  
Pengumpulan Data          

          

  
Jenis Pemanfaatan Jenis Pemanfaatan 

 
Sekunder, 

Telaah Dokumen, Kelurahan Tlogosari BAPPEDA Kota Terbaru 
   

Obervasi, dan Kulon Semarang dan 
 

  
Ruang Ruang 

 
Primer 

 

   
Pemetaan 

 
Lapangan 

 

        

   
Kondisi Bangunan 

 
Sekunder Pemetaan 

Kelurahan Tlogosari BAPPEDA Kota Terbaru 
 

Mengidentifikasi Pemanfaatan 
  

Kulon 
 

   Semarang  
       

1  Ruang Perumahan di Kawasan Kondisi Fisik 
       

    
Kelurahan Tlogosari BAPPEDA Kota Terbaru  

Tlogosari Kulon  
   

Sekunder, Pemetaan, Observasi,   
Jumlah Bangunan 

 
Kulon Semarang dan 

 

    
Primer dan Telaah Dokumen  

 

      
Lapangan 

 

         

  Kepadatan 
Peta Figure Ground 

 

Sekunder Pemetaan 

Kelurahan Tlogosari BAPPEDA Kota Terbaru 
   

Kulon 
 

  Bangunan  Semarang  
        

          

   
Jenis kegiatan 

 
Primer, Observasi dan Telaah Kelurahan Tlogosari 

Lapangan dan  
    

Kelurahan  Terbaru    
komersial 

 
Sekunder dokumen  Kulon     

Tlogosari Kulon  
 

         

 
Mengidentifikasi Keberadaan 

 Jumlah kegiatan  
Sekunder Telaah dokumen 

Kelurahan Tlogosari BPS Kota Terbaru 
   

Kulon 
 

 
Kegiatan komersial 

 
Semarang 

 

2  Kegiatan Komersial d i 
     

Komersial 
       

    

Kelurahan Tlogosari 
 

Terbaru  
Kawasan Tlogosari Kulon Pola kegiatan 

   
BPS Kota    

Sekunder Telaah dokumen    komersial  Kulon Semarang  
        

          

   Persebaran kegiatan  

Sekunder Pemetaan 

Kelurahan Tlogosari BAPPEDA Kota Terbaru 
    

Kulon 
 

   komersial  Semarang  
        

          

 
Menganalisis Keberadaan 

 Jenis Skala   
Primer Kuesioner 

Kelurahan Tlogosari 
Masyarakat Terbaru   

Pelayanan 
 

Kulon 
3  

Kegiatan Komersial d i 
Skala Pelayanan 

     
       

Kawasan Tlogosari Kulon 
Jarak Pelayanan 

 

Primer Kuesioner 
Kelurahan Tlogosari 

Masyarakat Terbaru 
   
 

berdasarkan Skala Pelayanan 
  

   Kulon          

           



 

 

        11 

         

No  Sasaran Variabel  Kebutuhan Data Jenis Data 
Teknik 

Unit Data Sumber Data Tahun 
Pengumpulan Data         

         

      Kelurahan Tlogosari 
BAPPEDA Kota 

Terbaru 
   

Peta Skala Pelayanan Sekunder Pemetaan Kulon  
   

Semarang 
 

     

        

         

  Status kepemilikan  
Status kepemilikan  

  
Kelurahan Tlogosari 

  
  tanah Primer Kuesioner Masyarakat Terbaru   

tanah Kulon 
   

       

         

 
Menganalisis Keberadaan 

Fungsi bangunan    
Kelurahan Tlogosari 

  
  

Fungsi bangunan Primer Kuesioner Masyarakat Terbaru  Kegiatan Komersial pada   Kulon        

4  
Pemanfaatan Ruang        

Perumahan di Kawasan Jenis komersial 
   

Kelurahan Tlogosari 

  

      

 Tlogosari Kulon berdasarkan   
Jenis komersial Primer Kuesioner Masyarakat Terbaru  

Pengelompokan Kawasan 
 

Kulon        
         

  Tahun berdiri 
Tahun berdiri 

  
Kelurahan Tlogosari 

  
  kegiatan komersial Primer Kuesioner Masyarakat Terbaru   

kegiatan komersial Kulon 
   

       

         

   Peta Fungsi 
Sekunder Pemetaan 

Kelurahan Tlogosari BAPPEDA Kota 
2006 dan 2018    

bangunan Kulon Semarang       

 Menganalisis pergeseran        
        

 Pemanfaatan Ruang 

Kondisi Fisik 

   

Kelurahan Tlogosari 

  

5  Perumahan menjadi Kegiatan Luas Bangunan Primer Kuesioner Masyarakat 2006 dan 2018 
Bangunan Kulon  

Komersial di Kawasan 
     

        
 

Tlogosari Kulon  
       

  

Bentuk Fisik 
Primer Observasi 

Kelurahan Tlogosari 
Lapangan Terbaru 

   
   

Bangunan Kulon        

         

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2017 
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1.8.3 Jenis dan Sumber Data 
 

a. Jenis Data 
 

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu data yang didapatkan melalui 

survey langsung ke lapangan. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti data 

jenis kegiatan komersial, skala pelayanan, latar belakang kemunculan kegiatan komersial, dan data 

lainnya. 
 

b. Sumber Data 
 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan 
 

data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan survey lapangan ke Kawasan Tlogosari 
 

Kulon dengan menyebarkan form kuesioner kepada para pemilik usaha kegiatan komersial di 
 

kawasan perumahan Tlogosari Kulon. Selain itu, penelitian ini membutuhkan wawancara dengan 
 

pihak-pihak terkait untuk mengetahui munculnya kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari Kulon 
 

dan observasi langsung ke lapangan. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang didapat  
 

melalui sumber tidak langsung yaitu dengan melakukan kajian literatur melalui buku, jurnal, atau 
 

artikel  yang  terkait  dengan  penelitian.  Selain  itu,  juga  melakukan  survey  ke  instansi  seperti 
 

BAPPEDA Kota Semarang, BPS Kota Semarang, dan Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon serta  
 

melakukan telaah dokumen yang berasal dari instansi seperti dokumen RTRW, RDTRK, RTBL, 
 

Kecamatan dalam Angka, dan lain-lain. 
 

c. Populasi dan Sampel 
 

Sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi, dimana populasi adalah 

objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan. Sampel 

penelitian sangat diperlukan apabila jumlah responden dalam suatu populasi banyak karena akan 

terasa sulit jika diteliti satu per satu. Berdasarkan jenisnya teknik sampling terbagi menjadi dua 

bagian yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. Berkaitan dengan fenomena 

perkembangan kegiatan komersial yang terjadi, peneliti ingin menganalisis pergeseran pemanfaatan 

ruang perumahan menjadi kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari Kulon. Berdasarkan tujuan 

penelitian tersebut maka peneliti menentukan kegiatan komersial yang ada di Kawasan Tlogosari 

Kulon sebagai sampel dari penelitian ini, dimana jumlah kegiatan komersial yang ada sebanyak 620 

usaha. Sehingga teknik sampling yang sesuai untuk meneliti pergeseran pemanfaatan ruang 

perumahan menjadi kegiatan komersial yaitu menggunakan teknik purposive sampling, area 

sampling, dan proportionate stratified random sampling. Sampel dalam penelitian ini ditentukan 

berdasarkan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel. Berikut adalah persamaan dari rumus 

Slovin yang akan digunakan dalam penelitian ini, 
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n = 

 
 

1+   (  )2  

 
 

Keterangan: 
 

n : Ukuran Sampel 
 

N: Ukuran Populas i 
 

d: Derajat Signif ikan (10%) 
620 

n = 1+620 (10%)2  

n = 
620 

   

1 +62 0 (0 , 01 ) 

n = 
620  

1 + 6, 2  

n = 620   
7 , 2 

  

   

 
n = 86,1 

 

Berdasarkan rumus Slovin di atas, tingkat kepercayaan yang digunakan untuk menentukan 

respon sebesar 90% dan batas toleransi kesalahan sebesar 10%. Ukuran sampel dalam penelitian ini 

secara keseluruhan berjumlah 620 usaha sehingga didapat ukuran sampel sebesar 86,1 usaha yang 

dibulatkan menjadi 87 usaha. Adapun beberapa pertimbangan yang digunakan oleh peneliti dalam 

menentukan karakteristik responden yang menjadi sasarannya yaitu kegiatan komersial pada 

Kawasan Tlogosari Kulon dan tidak mengambil data dari kegiatan non komersial. 
 

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data 
 

Tahap pengumpulan data merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penelitian, karena 

tahap ini akan menentukan keakuratan data penelitian. Tahap pengumpulan data erat kaitannya 

dengan instrumen penelitian, dimana berkenaan dengan validitas dan reliabilitas. Sedangkan 

pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data. Instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data 

yang valid dan reliabel, apabila tidak menggunakan instrumen pengumpulan data yang tepat. 

Pengumpulan data ini terdiri dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. (Sugiyono, 2012). 

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan kuesioner, observasi, dan wawancara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan 

menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut, 
 

a. Kuesioner 
 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 
 

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sebelum menyusun kuesioner, 

peneliti harus paham terkait dengan variabel yang akan diukur untuk mendapatkan jawaban yang 
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sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan, agar dapat dituangkan ke dalam pertanyaan- 
 

pertanyaan secara sistematis (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data kuesioner ini disebar 
 

kepada masyarakat untuk menganalis is pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan 
 

komersial yang terjadi di Kawasan Tlogosari Kulon. Dalam kuesioner terdapat 2 jenis pertanyaan 
 

yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Penelitian ini menggunakan pertanyaan tertutup 
 

yaitu pertanyaan yang akan membantu responden menjawab pertanyaan dengan cepat dan 
 

memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.  
 

b. Observasi 
 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan yang berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data 

observasi terbagi menjadi dua jenis yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. 

Observasi partisipan merupakan observasi yang melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari 

yang akan atau sedang diamati sebagai sumber data penelitian. Sedangkan observasi non partisipan 

merupakan jenis observasi yang tidak melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari yang akan 

diamati, peneliti hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2012). Penelitian ini 

menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti hanya sebagai pengamat terkait dengan 
 

 Perkembangan kegiatan komersial


 Pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial


c. Wawancara 
 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang akan 
 

diteliti dengan percakapan langsung kepada narasumber terkait untuk menjawab tujuan penelitian. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara terstruktur melainkan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2012). Sasaran dalam wawancara 

ini, diberikan kepada responden yang memiliki pengetahuan tentang penelitian terkait dengan 

penelitian serta informasi yang mendukung penelitian. Dalam melakukan wawancara, selain 

membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, peneliti juga dapat menggunakan alat 

perekam, kamera, atau material lain yang dapat membantu teknis wawancara kepada narasumber 

terkait. Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka yang akan ditujukan tokoh masyarakat 

untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan ruang kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari 

Kulon. Indikator yang dikaji dengan menggunakan metode wawancara adalah: 
 

 Sejarah di Kawasan Tlogosari Kulon


 Perkembangan kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari Kulon 


 Pergeseran pemanfaatan ruang yang terjadi di Kawasan Tlogosari Kulon 
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Sasaran responden wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 
 

 Tokoh Masyarakat : Lurah Kelurahan Tlogosari Kulon

 

Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi literatur, telaah dokumen, maupun 

survei instansi. Berikut adalah beberapa sumber yang didapatkan untuk memperoleh data sekunder, 
 

a. Survei Instansi 
 

Survei instansi merupakan teknik survey untuk memperoleh data dan informasi terkait 

penelitian yang akan dilakukan dengan berkunjung ke instansi terkait. Instansi yang 

dibutuhkan dalam penlitian ini yaitu BAPPEDA Kota Semarang, BPS Kota Semarang dan 

Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon. 
 

b. Kajian Literatur 
 

Kajian literatur merupakan sekumpulan teori yang didapatkan melalui buku, jurnal, atau artikel 

yang terkait dengan penelitian guna merumuskan variabel untuk dijadikan dasar analisis 

penelitian. Penelitian ini menggunakan literatur yang berasal dari buku, jurnal nasional, jurnal 

internasional, dan peraturan perundang-undangan. 
 

c. Telaah Dokumen 
 

Telaah dokumen merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data dasar yang menunjang penelitian. telaah dokumen dilakukan dengan 

mempelajari dokumen-dokumen yang berasal dari instansi seperti dokumen Kota dalam Angka,  

Kecamatan dalam Angka, yang secara resmi dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau 

dokumen RTRW, RDTRK, RTBL, yang dikeluarkan oleh BAPPEDA kota tertentu.  

 

1.8.5 Teknik Analisis Data 
 

a. Teknik Analisis Spasial Deskriptif Kuantitatif dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Teknik analisis spasial merupakan teknik analisis yang menjelaskan kondisi keruangan 
 

dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis, dimana Sistem Informasi Geografis 

merupakan sistem informasi yang berkaitan dengan koordinat-koordinat spasial atau geografis. Dalam 

kaitannya dengan tata guna lahan, ketersediaan data secara spasial merupakan syarat utama dalam 

pengambilan keputusan. Sistem informasi geografis ini berfungsi sebagai perangkat keras, perangkat 

lunak, kumpulan data, sistem pengelolaan data, serta organisasi dimana sis tem informasi geografis 

diimplementasikan. Sistem informasi geografis ini erat kaitannya dengan pemetaan yang menghas ilkan 

output berupa peta, dimana peta merupakan kumpulan data dan sistem pengelolaan data yang sistematis 

digunakan untuk pengambilan keputusan secara spasial (Baja, 2012). Metode spasial ini digunakan 

untuk memetakan skala pelayanan kegiatan komersial pada pemanfaatan ruang perumahan, dan 

memetakan pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial. Dalam penelitian 

ini, akan menghasilkan peta pola kegiatan komersial berdasarkan overlay peta 
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kepadatan bangunan komersial dengan jaringan jalan dan penggunaan lahan, peta buffer skala 

pelayanan kegiatan komersial, dan peta pergeseran pemanfaatan ruang berdasarkan overlay peta 

figure ground tahun 2006 dan tahun 2018. 
 

b. Teknik Analisis Deskriptif Kuantitatif 

 

Dalam penelitian ini juga akan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.  

Penggunaan analisis dekriptif kuantitatif ini bertujuan untuk menjelaskan kegiatan komersial pada 

pemanfaatan ruang perumahan di Kawasan Tlogosari Kulon. Analisis deskriptif kuantitatif 

merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui identifikasi 

karakteristik yang dilakukan secara sistematis. Menurut Sugiyono (2012), analisis deskriptif 

kuantitatif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan tidak membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Sumber data untuk teknik analisis ini yaitu 

berasal dari wawancara, kuesioner, dan observasi. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran mengenai suatu keadaan. Data yang digunakan dalam teknik analisis ini yaitu berupa 

gambar, grafik, diagram, tabel, dan lain-lain. 



 

 

 

 

1.8.6 Kerangka Analisis 

 
Input 

 

 

- Data jen is pemanfaatan ruang   
- Data kondisi bangunan  
- Data jumlah bangunan  
- Data kepadatan bangunan 

 
- Data jen is kegiatan komersial  
- Data jumlah kegiatan komersial  
- Data pola keg iatan komersial  
- Data persebaran 

kegiatan komersial 

 
- Data peta skala pelayanan  
- Data jen is skala pelayanan 

 
 
 

 

- Data status kepemilikan lahan  
- Data fungsi bangunan  
- Data jen is komersial  
- Data tahun berdiri 

kegiatan komersial 
 

 

- Data peta fungsi bagunan  
- Data luas bangunan  
- Data bentuk fisik bangunan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Analisis Peneliti, 2018 
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1.9 Sistematika Penulisan 
 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir yang 

berjudul Kajian Keberadaan Kegiatan Komersial pada Pemanfaatan Ruang Perumahan di 

Kawasan Tlogosari Kulon meliputi: 
 

BAB I PENDAHULUAN 
 

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

sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pikir, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERGESERAN PEMANFAATAN RUANG 
 

PERUMAHAN MENJADI KEGIATAN KOMERSIAL 
 

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

yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan teori perkembangan 

kota, perkembangan kawasan, perkembangan kawasan pada kawasan perumahan, 

pusat pertumbuhan, lahan, ruang, aktivitas komersial, perkembangan aktivitas 

komersial, faktor perkembangan kegiatan komersial, dan sintesis teori.  
 

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN TLOGOSARI KULON 
 

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum Kawasan Tlogosari Kulon yang berada 

di Kawasan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Semarang. Selain itu, pada bab 

ini juga dijelaskan mengenai deliniasi wilayah lokasi penelitian, kondisi fisik dan 

lingkungan, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi pemanfaatan ruang kegiatan 

komersial di Kawasan Tlogosari Kulon. 
 

BAB IV ANALISIS PERGESERAN PEMANFAATAN RUANG PERUMAHAN 
 

MENJADI KEGIATAN KOMERSIAL DI KAWASAN TLOGOSARI KULON 
 

Dalam bab ini terdapat beberapa analisis yang dilakukan yaitu berupa identifikasi 

pemanfaatan ruang perumahan, identifikasi keberadaan kegiatan komersial, analisis 

keberadaan kegiatan komersial berdasarkan skala pelayanan, analisis keberadaan 

kegiatan komersial berdasarkan pengelompokan kawasan, dan analisis pergeseran 

pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari 

Kulon. 
 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  
 

Dalam bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah didapat 

ketika menganalisis pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan 

komersial di Kawasan Tlogosari Kulon dan memberikan rekomendasi yang sesuai 

dengan hasil yang telah didapat. 


