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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Urbanisasi merupakan suatu dinamika yang telah berlangsung lama di 

Indonesia. Urbanisasi yang terjadi ini telah mencapai tahap konurbasi yang 

ditandai dengan perluasan wilayah perkotaan hingga ke pinggiran kota. Menurut 

Firman (1992 dalam Giyarsih, 2009), fenomena yang terjadi di Indonesia 

menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kecenderungan 

perkembangan wilayah perkotaan yang terjadi berupa munculnya kawasan-

kawasan perkotaan baru disepanjang koridor yang menghubungkan desa dengan 

kota besar (urban corridor). 

  Jawa Tengah termasuk wilayah yang mengalami urbanisasi dan memiliki 

perkembangan urban corridor tinggi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan 

semakin meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dari 18,95% di tahun 1980 

menjadi 40,18% ditahun 2000 (BPS Jawa Tengah dalam Handayani, 2013) dan 

juga perkembangan perkotaan yang cenderung linier mengikuti jaringan jalan 

utama (Martono, 2008). Urbanisasi yang terjadi terutama pada koridor-koridor 

yang terhubung dengan Metropolitan Semarang yaitu koridor yang terletak dalam 

Kawasan Kerjasama Regional Kedungsepur (Kota Semarang, Kota Salatiga, 

Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten 

Grobogan). 

Kawasan Kedungsepur merupakan salah satu kawasan strategis di Provinsi 

Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Kawasan Kedungsepur memiliki pusat Kota 

Semarang yang merupakan pusat kegiatan ekonomi serta sosial budaya di Jawa 

Tengah, dilalui jalur utara Pulau Jawa (penghubung Provinsi Jawa Timur dan 

Jawa Barat), dilalui jalur utama Provinsi Jawa Tengah (Semarang-Kudus, 

Semarang-Pekalongan-Tegal, Semarang-Surakarta-Magelang-Purwokerto) serta 

dilalui oleh jalur-jalur nasional dan internasional (Pelabuhan Tanjung Mas dan 

Bandara Ahmad Yani) (RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029).  
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Kawasan Kedungsepur memiliki jalur-jalur strategis yang mendorong 

perkembangan perkotaan di Kawasan Kedungsepur. Jalur-jalur strategis tersebut 

merupakan koridor utama yang terhubung langsung ke Kota Semarang, meliputi 

Koridor Semarang-Kendal, Koridor Semarang-Demak, Koridor Semarang-

Purwodadi dan Koridor Semarang-Salatiga. Keempat koridor ini memiliki 

peranan penting dalam pengembangan Kawasan Kedungsepur yaitu sebagai jalur 

penghubung interaksi antar wilayah di Kedungsepur terutama antara wilayah 

hinterland dengan Kota Semarang.  

Salah satu koridor di Kawasan Kedungsepur yang menarik untuk diteliti 

adalah Koridor Semarang-Purwodadi. Koridor Semarang-Purwodadi terletak di 

bagian tenggara Kawasan Kedungsepur yang merupakan jalur penghubung utama 

wilayah bagian timur tenggara Kawasan Kedungsepur. Berbeda dengan ketiga 

koridor lainnya yang dilalui jalan arteri primer, Koridor Semarang-Purwodadi 

dilalui oleh jalan kolektor primer berupa Jalan Semarang-Purwodadiyang 

menghubungkan Kota Purwodadi dan kawasan hinterland (Kabupaten Demak dan 

Kabupaten Grobogan) dengan Kota Semarang. Selain itu, Koridor Semarang-

Purwodadi merupakan satu koridor dalam kawasan Kedungsepur yang berperan 

sebagai daerah pendukung (hinterland) Kota Semarang dengan aktivitas utama di 

sektor pertanian dengan pendukung di sektor permukiman dan perdagangan jasa 

(RTRW Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031).  

Koridor Semarang-Purwodadi memiliki karakteristik perkembangan 

perkotaan yang berbeda dengan koridor lainnya di Kawasan Kedungsepur. 

Menurut Handayani (2013), Koridor Semarang-Purwodadi bersifat rural- urban 

(desakota) dengan dominasi utama rural.  Aktivitas utama di sektor pertanian dan 

pelayanan sosial serta sedikit aktivitas industri. Karakteristik ini berbeda dengan 

koridor di bagian barat (Semarang – Kendal), timur (Semarang – Demak) dan 

selatan (Semarang – Salatiga) yang juga masih bersifat desakota, namun 

berkembang dengan aktivitas utama di sektor industri pengolahan dan aktivitas 

pendukungnya yang bersifat footloose industry.  

Koridor Semarang-Purwodadi sebenarnya memiliki kesamaan aktivitas 

perkotaan dengan koridor bagian selatan (Semarang-Ungaran) yang berkembang 

sebagai pusat permukiman dan perdagangan jasa. Namun, perkembangan 
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permukiman di Koridor Semarang-Purwodadi hanya terjadi di Kecamatan 

Mranggen sebagai akibat limpahan perkembangan perumahan dari Kota 

Semarang (Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Tembalang) dengan skala 

kecil yang didukung aktivitas perdagangan jasa skala lokal. Hal ini berbeda 

dengan perkembangan aktivitas permukiman dan perdagangan jasa di Koridor 

Semarang-Ungaran berupa permukiman skala besar dan pusat perdagangan jasa 

regional (Profil Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, 2003). 

Dari data Potensi Desa (2011) dan hasil penelitian Julio (2013) juga 

menunjukkan bahwa perkembangan perkotaan di koridor tenggara (Semarang-

Purwodadi) berbeda dengan bagian barat, timur, dan selatan (Semarang-Kendal, 

Semarang-Demak dan Semarang-Surakarta). Pada koridor bagian barat, timur dan 

selatan cenderung bersifat linier sepanjang jalan utama dengan pusat kota di 

kawasan industri yaitu di Kaliwungu, Sayung dan Bawen. Hal ini berbeda dengan 

perkembangan perkotaan di Koridor Semarang-Purwodadi yang hanya terjadi di 

titik-titik tertentu yaitu di Mranggen, Karangawen, Tegowanu, Gubug, Godong 

dan Grobogan. Adanya perkembangan kawasan perkotaan, menunjukkan bahwa 

di Koridor Semarang-Purwodadi juga telah terjadi perubahan karakteristik 

wilayah dari pedesaan menjadi perkotaan seperti yang terjadi koridor lainnya. 

Menurut UNHabitat (2011), koridor antarkota seperti Koridor Semarang-

Purwodadi merupakan kawasan yang berpotensi mengalami transisi karena 

merupakan pengubung kota besar dengan wilayah hinterlandnya. Adanya transisi 

ini berdampak pada terjadinya perubahan karakteristik wilayah (transformasi 

wilayah) baik secara spasial maupun socioekonomi. Transformasi wilayah di 

koridor antarkota ini berupa perubahan karakteristik wilayah pedesaan menjadi 

perkotaan. Secara spasial, perubahan ini dicirikan dengan terjadinya perubahan 

penggunaan lahan pertanian menjadi lahan industri, komersial dan permukiman. 

Menurut Hardati (2011), transformasi spasial dapat berupa perubahan, 

penambahan ataupun pengurangan elemen-elemen pembentuknya (fisik) secara 

keruangan.   

Ditinjau dari persebaran kawasan perkotaan di Koridor Semarang-

Purwodadi tidak hanya terjadi di kawasan yang  lokasinya berdekatan dengan 

Kota Semarang namun juga pada beberapa kawasan yang terletak diantara Kota 
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Semarang dan Kota Purwodadi (Data Potensi Desa, 2011), mengindikasikan 

bahwa transformasi wilayah di Koridor Semarang-Purwodadi tidak hanya 

dipengaruhi oleh akses jalan utama Semarang-Purwodadi, namun juga dapat 

dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hal ini serupa dengan pendapat  Giyarsih (2009), 

yang menyatakan bahwa transformasi spasial yang terjadi pada suatu ruang akan 

membentuk pola tertentu yang membedakan dengan ruang lainnya. Pola yang 

terbentuk ini tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Untuk itulah 

penelitian ini berusaha untuk mengkaji pola transformasi spasial di koridor 

Semarang-Purwodadi dan faktor yang mempengaruhinya.  

Seperti yang diketahui, Koridor Semarang-Purwodadi merupakan wilayah 

suburban sekaligus hinterland Kota Semarang dengan aktivitas utama sektor 

pertanian. Melalui kajian pola transformasi spasial maka dapat diketahui 

kecenderungan perkembangan perkotaan yang terjadi di Koridor Semarang-

Purwodadi dan pengaruh perkembangan perkotaan tersebut bagi Kawasan 

Kedungsepur. Melalui kajian faktor yang mempengaruhi transformasi, maka dapat 

diketahui faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi  

transformasi wilayah. Sehingga, diharapkan hal ini dapat menjadi pertimbangan 

dalam pengembangan wilayah Koridor Semarang-Purwodadi secara khusus dan 

Kawasan Kedungsepur secara umum.  

 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Hal menarik dari urbanisasi yang terjadi di Jawa Tengah adalah perluasan 

wilayah perkotaan bukan hanya dipinggiran kota namun juga terjadi di sepanjang 

koridor antarkota. Koridor antarkota di Jawa Tengah yang menarik untuk diteliti 

adalah koridor antarkota yang terletak di Kawasan Kedungsepur yang terhubung 

langsung dengan Kota Semarang sebagai kota metropolitan di Jawa Tengah.  

Kawasan Kedungsepur memiliki 4 (empat) koridor utama yaitu Koridor 

Semarang-Kendal, Koridor Semarang-Demak, Koridor Semarang-Purwodadi dan 

Koridor Semarang-Salatiga.   

Menurut Martono (2008), kawasan di Kedungsepur yang dilalui jalur-jalur 

utama yang terhubung langsung dengan Kota Semarang (koridor utama) 

mengalami perkembangan perkotaan yang lebih pesat dibandingkan kawasan 
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lainnya (Martono, 2008). Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan 

perkembangan Kota Semarang yang sudah melebar ke wilayah suburban 

mengikuti jaringan jalan utama. Akibatnya, pada koridor-koridor utama terjadi 

aglomerasi aktivitas perkotaan sebagai akibat perluasan aktivitas perkotaan 

Semarang (RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029).  

Aglomerasi perkotaan terutama terjadi pada kawasan yang berbatasan 

langsung dengan Kota Semarang yang kemudian berkembang secara linier di 

sepanjang koridor utama. Aglomerasi perkotaan tersebut berupa aglomerasi 

aktivitas industri dan permukiman. Aktivitas industri berkembang di  koridor 

barat (Tugu-Kaliwungu), koridor timur (Genuk-Sayung), koridor selatan 

(Ungaran-Bawen) serta di koridor tenggara (Pedurungan-Mranggen). Sementara 

itu aglomerasi aktivitas permukiman berkembang di koridor selatan 

(Banyumanik-Ungaran) dan koridor tenggara (Pedurungan-Mranggen) (Profil 

Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, 2003). 

Koridor Semarang-Purwodadi sendiri sebagai koridor antarkota 

penghubung Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan yang merupakan 

wilayah hinterland dengan Kota Semarang. Adanya koridor penghubung dan juga 

kedekatan spasial, mendorong terjadinya migrasi penduduk dari wilayah pedesaan 

di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan menuju Kota Semarang dengan 

berbagai kepentingan (pekerjaan, pendidikan, belanja). Namun, migrasi tertinggi 

berupa migrasi ulang-alik para pekerja (commuter) sebagai akibat banyaknya 

tersedia lapangan kerja terutama industri di Kota Semarang. Commuting yang 

terjadi dari Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan menuju Kota Semarang 

sudah berlangsung lama sejak tahun 1990-an, sejak berkembangnya kawasan 

industri di perbatasan Kota Semarang tahun 1995 (Suprapta, 2006). 

Seiring dengan fenomena commuting tersebut, terjadi perubahan 

karakteristik pada wilayah di koridor Jalan Semarang-Purwodadi terutama secara 

spasial. Perubahan karakteristik ini berupa perubahan wilayah dari bercirikan 

pedesaaan menjadi perkotaan yang terlihat jelas dari terjadinya perubahan 

penggunaan lahan pertanian menjadi lahan pertanian. Selain itu, perubahan ini 

juga ditandai dengan berkembangnya kawasan perkotaan di sepanjang koridor 

tersebut. Pada proses transformasi wilayah awalnya ditandai dengan adanya pusat-
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pusat desa di beberapa titik koridor jalan antar kota yang juga merupakan simpul 

penghubung transportasi. Titik-titik pertumbuhan ini kemudian mengalami 

perkembangan aktivitas perkotaan membentuk secara linier sepanjang koridor 

jalan (Giyarsih et al, 2003 dalam Giyarsih, 2009).Adapun tanda -tanda terjadinya 

perubahan karakteristik wilayah di Koridor Semarang-Purwodadi antara lain: 

1. Perubahan status desa menjadi kota pada beberapa kawasan di sepanjang 

koridor seperti yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Mranggen, 

Karangawen, Tegowanu, Gubug dan Godong (Potensi Desa 2003-2011).  

2. Perkembangan kawasan industri di Kecamatan Mranggen dan Karangawen 

yang diiringi berkembangnya kawasan perumahan (Ismanto, 2012). 

3. Perubahan karakteristik permukiman yang dilalui jalan utama dan sub jalan 

utama menjadi perdagangan jasa berupa ruko dan toko (Hasil observasi, 2014). 

4. Peningkatan aktivitas sekunder dan tersier di sepanjang jalan utama ditandai 

dengan semakin banyaknya bangunan toko dan retail (Hasil observasi, 2014). 

Perubahan karakteristik pedesaaan menjadi perkotaan yang terjadi di 

Koridor Semarang-Purwodadi pada tiap-tiap kawasan berbeda. Pada kawasan 

yang berbatasan dan dekat dengan Kota Semarang seperti Kecamatan Mranggen 

mengalami perubahan dan berkembang menjadi kota yang ditandai lahan 

terbangun tinggi sebagai perdagangan jasa. Hal ini berbeda dengan perubahan 

yang terjadi pada kawasan yang lokasinya semakin menjauh  dari Kota Semarang 

seperti di Kecamatan Tegowanu yang  juga mengalami peningkatan lahan 

terbangun untuk perdagangan jasa, namun juga masih didominasi oleh lahan 

pertanian. 

Hal menarik lainnya yaitu selain di jalan utama, transformasi juga terjadi 

di kawasan yang berada disub jalan utama hingga mencapai 3-5 km ke dari jalan 

utama. Salah satu kawasan yang mengalami perubahan menjadi perkotaan dan 

mengalami perkembangan pesat adalah Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen. 

Desa ini berlokasi di sub jalan utama dan mengalami perkembangan aktivitas 

perkotaan yang pesat. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi spasial 

wilayah di koridor antarkota tidak hanya terjadi pada wilayah yang dilalui jalan 

utama namun juga dapat terjadi pada wilayah yang berada di sub jalan utama.  
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Selain itu, tidak semua kawasan yang dilalui jalan utama Semarang- 

Purwodadi berkarakteristik perkotaan. Ditinjau dari pernggunaan lahannya, 

terlihat bahwa hanya pada titik-titik tertentu saja telah terjadi perubahan 

karakteristik menjadi perkotaan terutama pada kawasan Koridor Semarang-

Purwodadi bagian barat. Sedangkan pada kawasan lainnya di sepanjang jalan 

utama, terutama di bagian timur Koridor Semarang-Purwodadi masih bercirikan 

pedesaan dengan penggunaan lahan dan aktivitas utama di sektor pertanian. Jadi, 

keberadaan akses jalan utama bukan hanya faktor yang mempengaruhi terjadinya 

transformasi spasial di koridor Semarang- Purwodadi. Transformasi spasial ini 

juga dapat disebabkan oleh faktor lain.  

Dari fakta diatas dapat diketahui bahwa transformasi spasial yang terjadi 

di Koridor Semarang- Purwodadi dari tiap wilayah akan membentuk pola yang 

berbeda. Pola yang terbentuk tergantung dari faktor yang mempengaruhinya. Dari 

indikasi tersebut, maka yang menjadi research question dari penelitian ini adalah 

“bagaimana pola transformasi spasial yang terjadi di koridor Semarang-

Purwodadi dan apa faktor yang mempengaruhinya?” 

 

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi spasial di koridor 

Semarang-Purwodadi. 

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut antara lain: 

1. Menganalisis pola transformasi spasial di Koridor Semarang-Purwodadi. 

2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi transformasi spasial di Koridor 

Semarang-Purwodadi. 

 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dapat dibagi 2 (dua) yaitu ruang lingkup wilayah 

dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah terkait dengan lokasi wilayah 

penelitian, sedangkan ruang lingkup materi terkait substansi pembahasan. 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Koridor  Semarang-

Purwodadi yang mencakup dua kabupaten yaitu Kabupaten Demak dan 
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Kabupaten Grobogan. Penentuan Koridor Semarang-Purwodadi sebagai wilayah 

penelitian didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut.  

1. Koridor Semarang-Purwodadi merupakan satu-satunya jalan utama 

penghubung Kota Semarang dengan Kabupaten Demak dan Grobogan kearah 

tenggara hingga ke Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Timur. Dibandingkan 

dengan koridor lain di Kedungsepur, Koridor Semarang-Purwodadi satu-

satunya koridor utama yang dilalui jalan kolektor primer yang terhubung 

langsung dengan Kota Semarang sebagai kota metropolitan. 

2. Koridor Semarang-Purwodadi memiliki pergerakan penduduk tertinggi di 

Kedungsepur terutama akibat tingginya migrasi ulang-alik (commuter) dari 

Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan menuju Kota Semarang 

(Suprapta,2006).  

3. Koridor Semarang-Purwodadi memiliki perbedaan dengan koridor di bagian 

barat, timur dan selatan Kota Semarang. Koridor barat dan timur Kota 

Semarang berkembang sebagai kawasan industri pengolahan dan perumahan 

dengan skala besar mencapai 1000 ha. Sedangkan koridor selatan berkembang 

sebagai kawasan perumahan serta pusat perdagangan jasa. Hal ini berbeda 

dengan koridor timur yang berkembang sebagai kawasan industri dan 

perumahan skala kecil hanya sekitar 60 Ha yang juga beraglomerasi dengan 

kawasan industri di Kecamatan Mranggen. Sementara itu, perkembangan 

perumahan yang ada juga merupakan perluasan dari pengembangan perumahan 

di Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Tembalang.  

4. Berbeda dengan perkembangan perkotaan di bagian barat, timur dan selatan 

Kota Semarang yang cenderung linier sepanjang jalan utama, perkembangan 

koridor Semarang- Purwodadi hanya terjadi di titik-titik tertentu dan 

membentuk kota-kota kecil, sementara itu kawasan lainnya yang lalui jalan 

utama Semarang- Purwodadi sebagian besar mencirikan pedesaan atau berupa 

desakota (Julio, 2013 dan Data Potensi Desa, 2011). 

 

Fokus wilayah penelitian di Koridor Semarang – Purwdoadi ada 2 (dua), 

yaitu wilayah yang dilalui jalan utama dan wilayah yang dilalui sub jalan utama. 

Wilayah yang dilalui jalan utama Semarang-Purwodadi meliputi desa/kelurahan 
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yang dilalui langsung oleh jalan utama. Sedangkan wilayah yang dilalui sub jalan 

utama meliputi desa/kelurahan yang berada sub jalan utama tepatnya di belakang 

desa/kelurahan yang dilalui jalan utama. Sedangkan untuk batas panjang koridor 

yang diteliti adalah dari wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang 

hingga berbatasan dengan Kota Purwodadi. Jadi, wilayah penelitian ini di 

sepanjang Koridor Semarang- Purwodadi dengan panjang sekitar 56 km dengan 

batas Kecamatan Mranggen di sebelah barat dan Kecamatan Purwodadi di sebelah 

timur. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka wilayah yang akan diteliti 

mencakup 13 kecamatan dan 118 desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 1.2 dan Lampiran A. 

Mengacu pada tujuan penelitian untuk mengkaji pola transformasi spasial, 

maka wilayah dibagi menjadi beberapa tipe. Dengan mempertimbangkan 

pengaruh dari akses jalan utama, wilayah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) tipe, 

yaitu wilayah yang dilalui jalan utama dan wilayah yang dilalui sub jalan utama 

Semarang- Purwodadi. Sedangkan dengan mempertimbangkan pengaruh aktivitas 

pusat kota, diklasifikasikan menjadi 5 (lima) tipe yaitu wilayah yang berbatasan 

dengan Kota Semarang, wilayah yang berdekatan dengan Kota Semarang, wilayah 

yang berada di antara Kota Semarang dan Kota serta wilayah yang berdekatan 

dengan Kota Puwodadi dan wilayah yang berbatasan dengan Kota Purwodadi. 

Dengan mengkombinasikan kedua pertimbangan tersebut, maka wilayah 

penelitian dibagi menjadi 10 (sepuluh) tipe sebagai berikut. 

 

TABEL I.1 

TIPE WILAYAH DI KORIDOR SEMARANG- PURWODADI 

 

Kode Keterangan 

A Wilayah yang dilalui jalan utama Semarang-Purwodadi 

A1 Dilalui jalan utama berbatasan dengan Kota Semarang 

A2 Dilalui jalan utama dekat dengan Kota Semarang 

A3 Dilalui jalan utama diantara Kota Semarang dan Kota Purwodadi 

A4 Dilalui jalan utama dekat dengan Kota Purwodadi 

A5 Dilalui jalan utama berbatasan dengan Kota Purwodadi 

B Wilayah yang dilalui sub jalan utama Semarang- Purwodadi 

B1 Dilalui sub jalan utama berbatasan dengan Kota Semarang 

B2 Dilalui sub jalan utama dekat dengan Kota Semarang 

B3 Dilalui sub jalan utama diantara Kota Semarang dan Kota Purwodadi 

B4 Dilalui sub jalan utama dekat dengan Kota Purwodadi 

B5 Dilalui sub jalan utama berbatasan dengan Kota Purwodadi 
Sumber : Penyusun, 2014 
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Sumber : Penyusun, 2014 

 

GAMBAR 1.1 

TIPE WILAYAH PENELITIAN 
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Sumber: Peta Jawa Tengah Tahun 2006, diolah dan Analisis, 2014.  

 

GAMBAR 1.2 

PETA CAKUPAN WILAYAH KORIDOR SEMARANG-PURWODADI
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Sumber : Peta Jawa Tengah Tahun 2006, diolah dan Analisis, 2014.  

 

GAMBAR 1.3 

PETA TIPE WILAYAH PENELITIAN KORIDOR SEMARANG- PURWODADI
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada pola 

transformasi spasial wilayah koridor antarkota dan faktor yang mempengaruhinya. 

Untuk lebih jelasnya lingkup pembahasan penelitian mencakup sebagai berikut. 

1. Koridor Antarkota 

Koridor antarkota merupakan jalur pengubung pusat kota dengan 

pinggiran kota dan wilayah pedesaan. Semakin kuatnya metropolitanisasi 

menyebabkan perkembangan kota mengarah ke wilayah pinggiran serta di koridor 

antarkota dan banyak terbentuk urban corridor (UNHabitat, 2011). Dalam 

penelitian ini, koridor antarkota merupakan koridor penghubung antara kota 

metropolitan dengan kota kecil. Kawasan koridor antarkota mencakup kawasan 

yang berada di sepanjang jalan utama penghubung Kota Semarang dengan Kota 

Purwodadi. 

2. Pola Transformasi Spasial 

Transformasi dapat diartikan sebagai perubahan dalam kurun waktu 

tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Webster). Dalam penelitian 

ini, transformasi dilihat dari sudut pandang ilmu perencanaan wilayah dan kota, 

yaitu berupa perubahan sifat atau karakteristik wilayah dari yang bercirikan 

pedesaan (rural) menjadi bercirikan perkotaan (urban) dalam kurun waktu 20 

tahun (1994 - 2013). Transformasi ini dikaji dari aspek spasial atau keruangan 

yang kemudian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu transformasi tinggi, transformasi 

sedang dan transformasi rendah (Hardati, 2011 dan Giyarsih, 2009). Untuk 

mengetahui pola transformasi spasial yang terjadi, ditinjau dari aspek 

kependudukan, penggunaan lahan, karakteristik permukiman dan harga lahan 

(Adopsi berbagai sumber, 2014). Transformasi tinggi menunjukkan bahwa telah 

terjadi perubahan karakteristik wilayah menjadi perkotaan, tranformasi sedang 

menunjukkan telah terjadi perubahan karakteristik wilayah menjadi desakota dan 

transformasi transformasi rendah menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan 

karakteristik wilayah atau masih berupa pedesaan. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Transformasi Spasial 

Setiap wilayah yang memiliki faktor pengaruh berbeda yang juga 

berpengaruh pada transformasi spasial yang terjadi. Menurut Legawa (dalam Jaya, 



14 

2013), setiap ruang memiliki karakter yang berbeda sesuai dengan potensi dan 

nilai strategis ruang tersebut. Sehingga, berbeda ruang akan  berbeda juga faktor 

yang mempengaruhi transformasi wilayahnya. Mengacu pada faktor lingkungan 

yang mempengaruhi terjadinya suatu hal (Ward dan Preppard, 2002 dan 

Antoniades, 1990), maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

transformasi spasial secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. 

 

1.5. Orisinalitas Penelitian 

Sebelumnya, telah terdapat penelitian yang membahas dengan tema dan 

fokus materi yang hampir sama terkait transformasi spasial koridor antarkota. 

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang 

dapat dilihat pada tabel 1.1. 

 

TABEL 1.2 

PERBANDINGAN PENELITIAN TERKAIT 

 

Peneliti Judul Tahun 

Metodologi/ 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Sri Rum 

Giyarsih 

Pola Spasial 

Transformasi 

Wilayah di 

Koridor 

Yogyakarta- 

Surakarta 

2009 

Metode 

analisis 

kuantitatif 

dan kualitatif 

(SPSS) 

 Pola spasial transformasi wilayah 

berkaitan dengan derajat aksesibilitas 

fisik wilayah 

 Pola spasial transformasi wilayah 

tinggi mengelompok di desa-desa 

dengan aksesibilitas tinggi dan 

berangsur berkurang di desa-desa 

dengan aksesibilitas rendah 

Puji 

Hardati 

Transformasi 

Wilayah Peri 

Urban: Kasus di 

Kabupaten 

Semarang 

2011 

Analisis 

deskriptif 

dan analisis 

tabel 

 Jumlah, kepadatan, pertumbuhan dan 

lapangan pekerjaan merupakan faktor 

yang berkaitan dengan transformasi 

wilayah 

 Faktor pendorong utama transformasi 

wilayah adalah pertumbuhan ekonomi 

yang meluas hingga wilayah pinggiran 

dan industrialisasi 

 Selain itu, adanya perkembangan 

infrastruktur dan jaringan jalan 

mendorong pertumbuhan baru 

sepanjang akses dan terjadi perluasa 

kota 

Babalola 

dan Daniel 

Olatunde 

Rural Urban 

Transformations 

In The 

Developing 

Countries 

2012 

Analisis 

faktor dan 

trendline 

 Perkembangan kota sangat kompleks 

terkait ruang dan jaringan. Proses 

perkembangan kota dapat ditinjau dari 

perkembangan permukiman, populasi 

penduduk dan perubahan fisik ruang 
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Peneliti Judul Tahun 

Metodologi/ 

Alat 

Analisis 

Hasil 

 Kota yang mengalami perkembangan 

pesat terutama karena adanya 

globalisasi dan perkembangan 

teknologi.  

R Clarrio 

Dimas 

Prasetya 

Jaya 

Transformasi 

Pemanfaatan 

Ruang Jalan 

Koridor Sultan 

Agung Kota 

Semarang 

2013 

Analisis 

statistik 

deskriptif 

dan  

peramalan 

 Transformasi pemanfaatan ruang 

koridor sultan agung mulai mengalami 

pergeseran dari perkembangan 

perkotaan yang melompat menjadi 

perkembangan perkotaan yang 

memanjang, pengembangan secara 

horizontal menjadi vertikal, fungsi 

perumahan menjadi fungsi komersial 

dalam bentuk compact center.  

 Bentuk tersebut akan berkembang 

hingga tahun 2031 seiring dengan 

keinginan terbesar dari partisipan aktif 

pembangunan yang menginginkan 

pembangunan ruang koridor sultan 

agung sebagai kawasan campuran.  

Meidiani L 

Dewi 

Transformasi 

spasial fisik 

kampung kota 

di Kelurahan 

Kembangsari 

2013 

Analisis 

spasial, 

analisis 

distribusi 

frekuensi dan 

analisis 

komparasi 

 Bentuk transformasi fisik spasial yang 

terjadi pada kampung kota di pusat 

kota Semarang bervariasi tergantung 

pada masing-masing jalan yang 

melingkupinya 

 Perbedaan ini dipengaruhi oleh akses 

jalan, kedekatan lokasi dengan 

aktivitas sosial budaya serta 

perkembangan sejarah masyarakat   
Sumber: Penyusun, 2014. 

  

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian kajian  pola transformasi spasial di Koridor 

Semarang-Purwodadi dan faktor yang mempengaruhi ini dapat memberikan 

manfaat bagi akademisi, pemerintah maupun masyarakat. Adapun manfaat 

tersebut antara lain: 

1. Manfaat bagi akademisi 

Manfaat penelitian ini dibidang akademisi antara lain: 

  Sebagai penambahan ilmu pengetahuan terkait perkembangan koridor 

antarkota di Jawa Tengah, terutama di Kawasan Kedungsepur. Bahwa 

perkembangan kawasan perkotaan bukan hanya di kawasan pinggiran kota 

namun telah berkembang ke koridor antarkota, bukan hanya koridor yang 

dilalui jalan arteri namun juga terjadi pada koridor yang dilalui jalan kolektor.  

Lanjutan 
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 Sebagai penambahan hasil kajian perkembangan wilayah di Jawa Tengah 

bagian timur. Karena pada penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang 

terfokus pada perkembangan wilayah Jawa Tengah bagian selatan. 

2. Manfaat bagi pemerintah 

 Penelitian ini bermanfaat bagi perencana dan pemerintah dalam merumuskan 

kebijakan dan tata ruang kedepannya. Manfaat tersebut antara lain: 

 Sebagai evaluasi pola dan struktur ruang di Koridor Semarang-Purwodadi 

yang cenderung mengalami perubahan, terutama terkait perkembangan 

kawasan perkotaan. 

 Sebagai pertimbangan dalam perencanaan kawasan cepat tumbuh dan cepat 

berkembang di Koridor Semarang-Purwodadi dalam konteks Kedungsepur. 

Karena perkembangan koridor antarkota akan mempengaruhi perkembangan 

Kawasan Kedungsepur. 

 Sebagai pertimbangan dalam penetapan kebijakan dan pengendalian konversi 

lahan, terutama lahan pertanian. Koridor Semarang-Purwodadi merupakan 

wilayah hinterland Kota Semarang yang dilestarikan sebagai pedesaan 

dengan pengembangan di sektor pertanian. Untuk itu perlu dilakukan 

pengendalian perubahan penggunaan lahan terutama pada kawasan cepat 

tumbuh.  

3. Manfaat bagi masyarakat  

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, berupa: 

 Koridor Semarang-Purwodadi merupakan kawasan pendukung sektor 

pertanian di Kedungsepur, sehingga diharapkan masyarakat mengetahui 

bahwa tidak dapat secara bebas melakukan pembangunan aktivitas perkotaan 

pada kawasan yang bukan perkotaan dan tidak melakukan konversi lahan 

pertanian agar tidak terjadi urban sprawl. 

 Perubahan karakteristik wilayah salah satunya dipengaruhi oleh perubahan 

struktur ekonomi masyarakat terutama terkait mata pencaharian. Sehingga 

perlu dipahami oleh masyarakat bahwa perubahan struktur ekonomi dari 

sektor primer ke sekunder akan mempengaruhi perkembangan sektor 

pertanian di Koridor Semarang-Purwodadi dan Kedungsepur. 
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1.7. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Perkembangan kota mengarah ke wilayah suburban mengikuti jaringan jalan utama 

membentuk urban corridor (McGee, 1991 ; Firman, 1993; Martono, 2008; Leeuwen, 2010) 

Dinamika urbanisasi Indonesia : tahap konurbasi 

Bagaimana pola transformasi spasial yang terjadi di Koridor Semarang-Purwodadi  

dan apa faktor yang mempengaruhi terjadi pola transformasi spasial tersebut? 

Mengkaji pola dan faktor yang mempengaruhi 

transformasi spasial di Koridor Semarang-

Purwodadi  

Latar 

Belakang 

Research  

Question 

Tujuan 

Kajian empiris : 

Survei primer dan 

survei sekunder 

Kajian literatur: 

 Pola transformasi spasial 

 Faktor yang mempengaruhi 

transformasi spasial  

Analisis pola transformasi spasial di 

Koridor Semarang-Purwodadi 

Analisis faktor yang mempengaruhi 

transformasi spasial 

  

 Kependudukan 

 Penggunaan Lahan 

 Karakteristik Permukiman 

 Harga Lahan 

 

Faktor Internal 

 Kependudukan 

 Ekonomi, sosial 

dan budaya   

 

Ditandai terjadinya perubahan karakteristik 

wilayah secara keruangan (transformasi 

spasial) (Bunnel eat al, 2002 dan Yunus, 2008) 

 

Analisis spasial, analisis statistik 

deskriptif dan analisis komparasi 

Kerangka  

analisis 

Keterkaitan pola transformasi spasial dengan faktor yang 

mempengaruhinya di Koridor Semarang- Purwodadi 
Output 

Sumber: Penyusun, 2014 

 

GAMBAR 1.4 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Pola transformasi spasial tiap wilayah 

cenderung berbeda tergantung faktor yang 

mempengaruhinya (Nas P.J.M, 1979) 

 

 Analisis deskriptif kualitatif 

Summary, Coding, Making Themes 

Pola transformasi spasial di Koridor 

Semarang-Purwodadi 

Faktor yang mempengaruhi 

transformasi spasial 

  

Jawa Tengah termasuk wilayah yang mengalami perkembangan urban corridor terutama pada 

koridor penghubung ke Metropolitan Semarang, salah satunya Koridor Semarang-Purwodadi 

Faktor Eksternal 

 Fisik Alam 

 Kebijakan 

 Lokasi 
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1.8. Metodologi Penelitian 

1.8.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post 

positivistik dengan metode penelitian campuran (mixed methods). Penggunaan 

mixed methods bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai pola 

transformasi spasial yang terjadi di Koridor Semarang-Purwodadi dan faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya suatu pola transformasi spasial tersebut. Pola 

transformasi spasial dikaji dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, 

sedangkan faktor yang mempengaruhi pola transformasi dikaji dengan metode 

penelitian kuantitatif yang kemudian dilanjutkan dengan kualitatif.  

Alasan penggunaan mixed methods dalam penelitian ini antara lain: 

 Metode penelitian kuantitatif hanya dapat memberikan gambaran dari hasil 

analisis pola transformasi spasial dan metode penelitian kualitatif akan 

menjawab beberapa pertanyaan yang tidak dapat di jawab secara kuantitatif 

mengenai faktor yang melatarbelakangi terbentuknya pola transformasi spasial 

tersebut.  

 Analisis faktor yang mempengaruhi transformasi spasial ini perlu dikaji lebih 

mendalam karena terkait dengan variabel-variabel pengaruh dari luar maupun 

dalam wilayah yang tidak dapat dijelaskan dengan angka-angka semata 

sehingga perlu penulusuran lebih mendalam di masyarakat. 

 Dengan penggunaan mixed methods ini diharapkan hasil dari analisis kualitatif 

dan kuantitatif saling melengkapi (komplementer) dan dan dapat memberikan 

gambaran yang lebih lengkap (Kelle and Erzberger, 2004 dalam Flick, 2006). 

 Diharapkan hasil penelitian yang dicapai memiliki kualifikasi ilmiah yang 

lebih baik dibandingkan hanya menerapkan satu metode penelitian saja dan 

dapat memberikan hasil penelitian yang lebih mendalam (Yunus, 2010).   

Metode penelitian mixed methods yang digunakan ini adalah kuantatif 

induktif. Penelitian kuantitatif induktif ini diawali perumusan masalah 

berdasarkan pertimbangan teori –teori yang mendukung serta sebagai dasar dalam 

merumuskan variabel- variabel mengenai pola transformasi spasial yang 

kemudian dieksplorasi di lapangan. Dari hasil temuan pola transformasi tersebut 

baru kemudian digali lebih mendalam untuk mengetahui apa makna dari 
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perbedaan tiap pola transformasi spasial, alasan yang melatarabelakangi atau 

faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pola tersebut. Dari hasil-hasil 

analisis ini kemudian dirumuskan suatu temuan baru berupa faktor yang 

mempengaruhi pola transformasi spasial Koridor Semarang-Purwodadi.  

1.8.2  Kebutuhan Data dan Metode Analisis Data 

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, transformasi dapat dilihat dalam 

jangka waktu tertentu. Dan dalam penelitian ini, rentang waktu yang akan diteliti 

adalah dari tahun 1994- 2013. Pengambilan waktu penelitian sejak tahun 1994 ini 

didasarkan atas mulai terjadinya perubahan karakteristik wilayah di Koridor 

Semarang-Purwodadi yang diawali dengan adanya pembangunan kawasan 

industri di pinggiran Kota Semarang yaitu di Kecamatan Mranggen pada tahun 

1995.  Pembangunan kawasan industri pada tahun 1995 tersebut banyak 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan wilayah di Koridor Semarang- 

Purwodadi (Ismanto et al, 2012). Bahkan, kawasan industri kini juga telah di 

kembangkan ke wilayah sekitarnya dan mulai banyak bermunculan industri baru 

seperti di Kecamatan Tegowanu dan Kecamatan Gubug. Pengambilan data 

dilakukan 1 tahun sebelum industrialiasi hingga sekarang, yaitu tahun 1994-2013 

agar diketahui kondisi sebelum terjadi industrialisasi hingga 20 tahun sesudahnya.  

 

1.8.2.1 Pola Transformasi Spasial Koridor Semarang- Purwodadi 

Analisis pola transformasi spasial Koridor Semarang-Purwodadi dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui pola transformasi wilayah yang terjadi pada masing-

masing lokasi penelitian yang berbeda. Analisis ini dilakukan berdasarkan 

indikasi bahwa pada lokasi yang berbeda, maka pola transformasi spasial yang 

terjadi dapat berbeda pula.  

1. Kebutuhan Data 

Data yang dibutuhkan untuk analisis pola transformasi spasial Koridor 

Semarang-Purwodadi antara lain sebagai berikut.  

 

 

 

 



20 

TABEL I.3 

KEBUTUHAN DATA ANALISIS POLA TRANSFORMASI SPASIAL  

KORIDOR SEMARANG-PURWODADI 

 

Variabel 

Data 
Nama Data 

Jenis 

Data 

Tahun 

Data 

Cara 

Memperol

eh Data 

Metode 

Analisis 
Keluaran 

Kependud

ukan 
 Jumlah 

penduduk 

 Pertumbuhan 

penduduk 

 Kepadatan 

penduduk 

Sekunder 1994-

2013 

Telaah 

dokumen 
 Analisis 

spasial  

 Analisis 

statistik 

deskriptif  

 Analisis 

komparasi 

Perkembangan 

jumlah, 

pertumbuhan dan 

kepadatan 

penduduk 

Pengguna

an Lahan 
 Luas, prosentase 

dan 

perkembangan 

lahan terbangun 

 Luas dan 

prosentase 

perubahan jenis 

guna lahan 

Sekunder 

Primer 

1994-

2013 

Telaah 

dokumen 

Observasi 

 Analisis 

spasial  

 Analisis 

statistik 

deskriptif  

 Analisis 

komparasi 

 Perkembangan 

lahan terbangun 

 Kecenderungan 

perubahan 

penggunaan 

lahan produktif 

menjadi lahan 

konsumtif 

Karakteris

tik 

permukim

an 

 Pola persebaran 

permukiman 

 Fungsi 

bangunan 

 Luas 

pemanfaatan 

lahan 

permukiman  

Sekunder 

Primer 

1994-

2013 

Telaah 

dokumen 

Wawancara 

Observasi 

 Analisis 

spasial  

 Analisis 

statistik 

deskriptif  

 Analisis 

komparasi  

 Pola 

perkembangan 

permukiman 

 Perubahan 

fungsi bangunan 

 Perubahan KDB 

(koefisien dasar 

bangunan) 

Harga 

lahan 

Perkembangan 

harga lahan 

Sekunder 

Primer 

1994-

2013 

Telaah 

dokumen 

Wawancara 

Observasi 

 Analisis 

spasial  

 Analisis 

statistik 

deskriptif  

 Analisis 

komparasi 

Perkembangan 

harga lahan per 

m
2
 

Sumber : Penyusun, 2014 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data untuk analisis pola transformasi spasial di 

Koridor Semarang-Purwodadi sesuai kebutuhan data diatas adalah survei primer 

dan survei sekunder. Survei sekunder dilakukan untuk mengumpulkan data 

sekunder yang berasal dari instansi terkait. Sedangkan survei primer dilakukan 

untuk mengumpulkan data primer yaitu kondisi eksisting dilapangan dengan cara 

wawancara dan observasi.   

 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi kepada narasumber secara 

langsung terkait karakteristik permukiman dan harga lahan. Wawancara yang 
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dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu penggalian 

informasi yang dilakukan kepada narasumber berdasarkan atas daftar 

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Narasumber wawancara 

adalah masyarakat. Penentuan narasumber berdasarkan atas purposive 

sampling dan snowball sampling. Pemilihan narasumber dengan purposive 

sampling dilakukan melalui pemilihan narasumber yang dianggap mampu 

memberikan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan data yang ingin diperoleh 

dan narasumber benar-benar mewakili pendapat populasi yang lain. Sedangkan 

pemilihan narasumber dengan snowball sampling dilakukan berdasarkan atas 

informasi dari narasumber yang pertama. Begitu selanjutnya hingga diperoleh 

data-data yang dibutuhkan.  

 Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data berupa observasi visual 

langsung dan foto kondisi eksisting di lapangan.  

 

3. Metode Analisis Data 

Dari data yang diperoleh berdasarkan kebutuhan data diatas selanjutnya 

dilakukan analisis untuk mengetahui pola transformasi spasial yang terjadi di 

Koridor Semarang-Purwodadi. Adapun metode analisis yang dilakukan antara lain 

analisis spasial, analisis statistik deskriptif dan analisis komparatif.  

 Analisis spasial 

Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berupa peta. Alat analisis 

yang digunakan antara lain berupa ditigasi dan overlay peta. Analisis spasial ini 

dilakukan dengan bantuan softwere Arc.GIS. Semua data yang diperoleh 

dipetakan untuk memudahkan dalam analisis dan penyajian data.  

 Analisis statistik deskriptif  

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan data kuantitatif atau data yang 

bersifat numerik yang diperoleh dari instansi menjadi teks atau deskripsi atau 

sebaliknya untuk mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh berupa teks 

menjadi data statistik agar lebih mudah dipahami. Penyajian data dari analisis 

statistik deskriptif ini antara lain: 
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 Tabel atau distribusi frekuensi. Dengan analisis ini akan diketahui 

kecenderungan hasil temuan penelitian, apakah masuk dalam kategori 

rendah, sedang atau tinggi. Data yang dapat ditampilkan antara lain data 

kepadatan penduduk dan data perubahan tiap jenis penggunaan lahan dan 

data luas pemanfaatan lahan permukiman.  

 Bentuk visual yaitu histogram, diagram batang, diagram pastel (pie chart) 

dan diagram baris. Data yang dapat ditampilkan dalam bentuk visual adalah 

data perkembangan built up area. 

 Analisis komparasi 

Analisis ini digunakan dengan membandingkan data yang membandingkan 

data di tahun 1994 dan tahun 2013. Analisis komparasi dilakukan pada semua 

data. 

Dari hasil analisis diatas akan diketahui transformasi spasial yang terjadi 

di Koridor Semarang-Purwodadi pada masing-masing variabel. Berdasarkan 

transformasi spasial pada masing-masing variabel tersebut selanjutnya dilakukan 

analisis untuk mengetahui pola transfromasi spasial yang terjadi. Adapun pola 

transformasi spasial dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu transformasi tinggi, transformasi 

sedang dan transformasi rendah. Pola transformasi yang terjadi dapat ditentukan 

berdasarkan kategori berikut.  

TABEL I.4 

KATEGORI POLA TRANSFORMASI SPASIAL 

 

Kriteria Transformasi Tinggi Transformasi Sedang Transformasi Rendah 

Kependudukan  Jumlah penduduk tinggi 

(>7500 jiwa) 

 Pertumbuhan penduduk 

tinggi (>50%) 

 Kepadatan penduduk 

tinggi (>3000 jiwa/km
2
)  

 Jumlah penduduk 

sedang (2500-7500 

jiwa) 

 Pertumbuhan penduduk 

sedang  (25%-50%) 

 Kepadatan penduduk 

sedang (2000-3000 

jiwa/ km
2
) 

 Jumlah penduduk 

rendah (<2500 jiwa)  

 Pertumbuhan penduduk 

rendah (< 25%) 

 Kepadatan penduduk 

rendah (<2000 

jiwa/km
2
) 

Penggunaan 

lahan 
 Hampir seluruh wilayah 

merupakan lahan 

terbangun (>75% built 

up area) 

 Terjadi perubahan dari 

lahan produktif menjadi 

lahan konsumtif tinggi 

(>10%) 

 Konversi lahan produktif 

menjadi lahan konsumtif 

 Sebagian besar wilayah 

merupakan lahan 

terbangun (50%-75% 

built up area) 

 Terjadi perubahan dari 

lahan produktif menjadi 

lahan konsumtif sedang 

(5%-10%) 

 Konversi lahan produktif 

menjadi lahan konsumtif 

 Hanya sedikit wilayah 

yang berupa lahan 

terbangun (<50% built 

up area) 

 Terjadi perubahan dari 

lahan produktif menjadi 

lahan konsumtif rendah 

(<5%) 

 Konversi lahan produktif 

menjadi lahan konsumtif 
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Kriteria Transformasi Tinggi Transformasi Sedang Transformasi Rendah 

tinggi (>50 Ha) sedang (25-50 Ha) rendah (<25 Ha) 

Karakteristik 

permukiman 
 Terjadi perubahan pola 

permukiman hampir 

diseluruh lahan 

 Terjadi perubahan fungsi 

bangunan rumah tinggi 

(hunian menjadi 

komersial) 

 Terjadi peningkatan 

Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) tinggi 

(>75%) 

 Terjadi perubahan pola 

permukiman disebagian 

besar lahan 

 Terjadi perubahan fungsi 

bangunan rumah sedang 

(hunian menjadi 

campuran atau campuran 

menjadi komersial) 

 Terjadi peningkatan 

Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) sedang 

(50%-75%) 

 Tidak terjadi perubahan 

pola permukiman 

 Tidak terjadi perubahan 

fungsi bangunan rumah 

(hunian tetap menjadi 

hunian) 

 Terjadi peningkatan 

Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) 

rendah (<50%) atau 

tidak terjadi peningkatan 

KDB  

Harga lahan Terjadi perubahan harga 

lahan sangat signifikan 

(lebih dari 3 kali lipat)  

Terjadi perubahan harga 

lahan cukup signifikan (2-

3 kali lipat) 

Tidak terjadi perubahan 

harga lahan atau 

perubahan harga lahan 

rendah  
Sumber :   SNI Tahun 2004 No. 03_1733 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan 

Kepmen PU No. 640/KPTS/1986 Tentang Perencanaan Tata Ruang Kota 

Penyusun, 2014. 

 

Keterangan: 

Penentuan nilai range untuk pola transformasi tinggi, sedang dan rendah dari aspek kependudukan 

(pertumbuhan dan kepadatan penduduk), aspek penggunaan lahan (konversi lahan) dan harga 

lahan diperoleh dengan membandingkan nilai tertinggi dan terendah dari seluruh wilayah 

penelitian (118 desa). 

 

1.8.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Transformasi Spasial Koridor 

Semarang-Purwodadi 

Analisis faktor yang mempengaruhi transformasi spasial dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadi 

perubahan karakteristik wilayah di Koridor Semarang-Purwodadi yang awalnya 

masih bercirikan pedesaan menjadi perkotaan atau merupakan desakota. Analisis  

ini dilakukan karena setiap wilayah cenderung mengalami pola transformasi yang 

berbeda tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, metode yang digunakan untuk meneliti faktor yang 

mempengaruhi transformasi spasial ini adalah metode penelitian kuantitatif dan 

kualitatif.  

1. Kebutuhan Data 

Secara kuantitatif, data yang dibutuhkan untuk mengkaji faktor yang 

mempengaruhi transformasi spasial di Koridor Semarang-Purwodadi adalah data 

sekunder berupa peta dan teks dari instansi pemerintah. Untuk mendukung data 
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sekunder, dilengkapi dengan data primer berupa observasi dilapangan. Adapun 

kebutuhan data untuk identifikasi faktor yang mempengaruhi transformasi spasial 

antara lain sebagai berikut. 

 

TABEL I.5 

KEBUTUHAN DATA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSFORMASI SPASIAL 

KORIDOR SEMARANG-PURWODADI 

 

Variabel 

Data 
Nama Data 

Jenis 

Data 

Tahun 

Data 
Sumber Data 

Cara 

memperoleh 

data 

Faktor 

Fisik Alam 

Topografi wilayah Sekunder 

Primer 

2013 Bappeda Kab. 

Demak dan Kab. 

Grobogan 

Lapangan 

Telaah 

dokumen 

Observasi 

Keberadaan sungai dan 

kawasan konservasi 

Sekunder 

Primer 

2013 Bappeda Kab. 

Demak dan Kab. 

Grobogan 

Lapangan 

Telaah 

dokumen 

Observasi 

Kependudu

kan 

Jumlah dan kepadatan 

penduduk 

Sekunder 1994-

2013 

BPS Kab. 

Demak dan Kab. 

Grobogan 

Telaah 

dokumen 

 

Sosial 

ekonomi 

masyarakat 

Struktur sosial dan 

ekonomi masyarakat 

Sekunder 

Primer 

1994-

2013 

BPS Kab. 

Demak dan Kab. 

Grobogan 

Lapangan 

Telaah 

dokumen 

Observasi 

Kesejahteraan 

masyarakat 

Primer 2013 Lapangan Observasi 

Faktor 

Lokasi 

Konstelasi Wilayah Sekunder 2013 Bappeda Kab. 

Demak dan Kab. 

Grobogan 

Lapangan 

Telaah 

dokumen 

 

Jaringan Jalan Sekunder 

Primer 

2013 Dishub Kab. 

Demak dan Kab. 

Grobogan 

Lapangan 

Telaah 

Dokumen 

Observasi 

Faktor 

Kebijakan 
 Arahan penggunaan 

lahan konsumtif 

 Arahan pengembangan 

aktivitas ekonomi 

sekunder tersier 

Sekunder 1994-

2013 

RTRW Kab. 

Demak dan Kab. 

Grobogan 

Telaah 

dokumen 

Observasi 

Perkembangan 

pembangunan 

perumahan, industri atau 

perdagangan jasa 

Sekunder 

Primer 

1994-

2013 

Bappeda Kab. 

Demak dan Kab. 

Grobogan 

Lapangan 

Telaah 

dokumen 

Observasi 

Faktor 

Ekonomi 

Perubahan aktivitas 

ekonomi primer ke 

sekunder dan tersier 

Sekunder 

Primer 

1994-

2013 

Disperindag Kab 

Demak dan Kab. 

Grobogan 

Lapangan 

Telaah 

dokumen 

Observasi 

Pusat pasar Sekunder 

Primer 

1994-

2013 

Disperindag Kab 

Demak dan Kab. 

Grobogan 

Lapangan 

Telaah 

dokumen 

Observasi 
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Variabel 

Data 
Nama Data 

Jenis 

Data 

Tahun 

Data 
Sumber Data 

Cara 

memperoleh 

data 

Faktor 

Sosial 

Jumlah dan persebaran 

fasilitas umum 

Sekunder 

Primer 

2013 BPS 

Lapangan 

Telaah 

dokumen 

Observasi 
Sumber : Penyusun, 2014 

 

Dari data-data tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi dilapangan untuk 

mengecek kevalidan dan kelengkapan informasi secara kualitatif melalui 

wawancara  menurut pendapat masyarakat dan kondisi eksisting di lapangan.  

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi 

transformasi spasial diatas adalah survei primer dan survei sekunder. Survei 

sekunder dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang berasal dari instansi 

terkait.  Instrumen yang dibutuhkan dalam survei sekunder yaitu alat tulis dan 

kamera. Survei primer dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui 

observasi dan wawancara.   

 Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data berupa foto kondisi eksisting 

di lapangan. Adapun instrument atau perlengkapan yang diperlukan dalam 

melakukan observasi dan wawancara meliputi catatan atau list yang akan 

diamati, peta dasar, serta alat tulis dan kamera. 

 Telaah dokumen 

Telaah dokumen merupakan teknik pengumpulan data guna melengkapai data 

hasil observasi. Analisis ini dilakukan untuk memverfikasi data dan 

melengkapi data agar benar-benar valid. Dokumen yang dapat dijadikan 

sumber data antara lain laporan tertulis dari instansi pemerintah atau hasil 

penelitian sebelumnya.  

 Wawancara 

Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data terkait faktor pengaruh 

transformasi spasial ini adalah wawancara secara bebas terkontrol. Hal ini 

dilakukan bertujuan untuk memverifikasi data yang diperoleh dari telaah dan 

dokumen dan hasil observasi di lapangan. Narasumber wawancara adalah 
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masyarakat. Penentuan narasumber berdasarkan atas purposive sampling dan 

snowball sampling. Pemilihan narasumber dengan purposive sampling 

dilakukan melalui pemilihan narasumber yang dianggap mampu memberikan 

jawaban yang sesuai dengan data yang ingin diperoleh. Sedangkan pemilihan 

narasumber dengan snowball sampling dilakukan berdasarkan atas informasi 

dari narasumber yang pertama. Begitu selanjutnya hingga diperoleh data-data 

yang dibutuhkan. Apabila jawaban naraumber pertama dan selanjutnya sama, 

maka data tersebut dapat disebut sudah final. 

  

3. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi 

transformasi spasial dari observasi, telaah dokumen dan wawancara adalah 

analisis analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menganalisis 

data teks dari telaah dokumen dari hasil wawancara.  

Untuk memudahkan mengolah data hasil wawancara, dilakukan reduksi 

data. Reduksi data dilakukan untuk memilih data yang relevan dengan tujuan 

penelitian, memfokuskan data dan menyederhanakan data. Reduksi data yang 

dilakukan berupa writing summary (perangkuman data), coding (pengkodean ata), 

teasing themes (menentukan tema) dan making clusters (mengelompokkan data). 

Pengkodean data dilakukan dari hasil rangkuman data dengan menangkap ide 

utama. Setiap ide utama yang diperoleh kemudian diberi kode untuk memudahkan 

membaca dan dalam menentukan tema. Dari hasil ide utama selanjutnya 

ditentukan tema yang mampu mewakili secara kseluruhan. Tema dapat 1 atau 

lebih sesuai dengan ide utama. Setelah terdapat tema, di selanjutnya dilakukan 

pengelompokkan data sesuai tema. Data hasil wawancara yang telah dirangkum, 

di beri kode dan ditentukan tema serta dilakukan pengelompokkan dan di 

interpetretasikan dalam bentuk tabel. 

 

TABEL I.6 

KATEGORISASI DAN PENGKODEAN DATA HASIL WAWANCARA 

 

Lokasi Faktor Uraian Wawancara Kode 

Kawasan A Dekat Kota Semarang ..... KA – NS1 – P1 

Kawasan B Perkembangan kawasan 

industri dan perumahan 

….. …. 
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Lokasi Faktor Uraian Wawancara Kode 

….  …… …. 

… …. …. …. 

… …. …. …dst 
Sumber : Penyusun, 2014. 

Keterangan:  

KA = Kawasan A 

NS1 = Narasumber 1 

P1 = Pertanyaan 1 

 

Dari hasil pengelompokkan data tersebut selanjutnya dibuat matriks 

faktor pengaruh berdasarkan tiap kawasan di Koridor Semarang-Purwodadi. 

Penggunaan matriks ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengetahui faktor 

yang mempengaruhi transformasi spasial pada masing-masing kawasan.  

 

TABEL I.7 

MATRIKS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSFORMASI SPASIAL 

KORIDOR SEMARANG- PURWODADI 

 

Kawasan Pola Transformasi Faktor yang Mempengaruhi  

Kawasan A Transformasi tinggi Lokasi ( berdekatan dengan Kota 

Semarang) 

Kawasan B …. ….. 

Kawasan C … ……… 

…. … …….. 

dst dst …..dst 
Sumber : Penyusun, 2014. 

 

 

 

1.9 Kerangka Analisis 

Kerangka analisis menunjukkan proses analisis yang dilakukan dari awal 

hingg akhir meliputi input yang dibutuhkan, proses analisis yang dilakukan dan 

output yang dihasilkan. Kerangka analisis transfromasi spasial Koridor Semarang-

Purwodadi dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Sumber: Penyusun, 2014 

 

GAMBAR 1.5 

KERANGKA ANALISIS 

 

 

1.10  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bab I    Pendahuluan 

  Bab ini merupakan gambaran umum seluruh isi laporan penelitian yang 

berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang 

lingkup wilayah dan materi, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II   Kajian Transformasi Spasial  Koridor AntarKota 

  Bab ini berisi mengenai kajian literatur terkait transformasi spasial 

wilayah dan koridor antarkota. Literatur yang dikaji meliputi 

perkembangan koridor antarkota, pola transformasi spasial dan faktor 

yang mempengaruhi pola transformasi spasial. 

Kependudukan 

 

INPUT PROSES OUTPUT 

Faktor Lokasi 

 
Faktor yang 

mempengaruhi 

transformasi 

spasial 

Penggunaan 

Lahan 

 

Harga lahan 

Karakteristik 

Permukiman 

 

 Analisis 

deskriptif 

kualitatif 

 Summary, 

Reduksi, 

Coding, 

Themes 

 Analisis 

spasial 

 Analisis 

satatistik 

deskriptif 

 Analisis 

komparasi 

Faktor Kebijakan 

 

Pola transformasi 

spasial 

Matriks 

korelasi 

Keterkaitan pola 

transformasi spasial 

dengan faktor yang 

mempengaruhinya 

PROSES OUTPUT 

Faktor Fisik Alam 

 

Faktor Ekonomi 

 
Faktor Sosial 
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Bab III  Profil Koridor Semarang-Purwodadi 

  Bab ini berisi mengenai kondisi umum Koridor Semarang-Purwodadi, 

terkait kedudukan koridor dalam Kawasan Kedungsepur, peranan Kota 

Semarang dan Kota Purwodadi terhadap wilayah sekitarnya, persebaran 

wilayah pedesaan dan perkotaan serta gambaran umum aspek fisik dan 

aspek non fisik. 

Bab IV  Transformasi Spasial Koridor Semarang- Purwodadi 

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil analisis terkait 

transformasi spasial Koridor Semarang-Purwodadi, faktor yang 

mempengaruhinya, kecenderungan perkembangan Koridor Semarang-

Purwodadi dalam konteks Kawasan Kedungsepur dan temuan studi. 

Bab V   Penutup 

Berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi. 


