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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Proses pertumbuhan kota sangat berkaitan erat dengan tingkat urbanisasi 

yang terjadi. Tingkat urbanisasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan 

kota menjadi tidak terkendali. Peningkatan populasi suatu kota secara signifikan 

dapat menyebabkan perubahan bentuk dan struktur kota serta menyebabkan 

timbulnya masalah sosial dan lingkungan (Dubovyk et al., 2011). Jika tidak 

mencari solusi yang cepat dan tepat maka dapat mengancam proses pembangunan 

berkelanjutan  kota tersebebut dalam jangka yang panjang. Pertumbuhan kota 

yang yang tidak terkendali meningkatkan konsumsi sumber daya alam yang pada 

akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan terhadap kualitas lingkungan  

(Angel & Sheppard, 2005). 

Pada negara berkembang, pertumbuhan yang tidak terkendali sering 

dikaitkan dengan munculnya permukiman informal dan kumuh. Sekitar satu per 

tiga dari jumlah penduduk di pinggiran kota yang ada di dunia hidup di 

perkampungan kumuh dan setiap empat dari sepuluh penghuninya termasuk 

permukiman informal (UN-Habitat, 2003). Saat ini permukiman kumuh sudah 

mencakup permukiman informal. Kata informal mengacu pada permukiman yang 

dibangun di atas tanah yang ilegal dan tidak mengikuti peraturan rancana tata 

ruang yang berlaku (UN-Habitat, 2003). Permukiman informal muncul akibat dari 

tidak terpenuhinya faktor utama pembentuk kawasan permukiman. Munculnya 

permukiman informal menyebabkan terjadinya permasalahan - permasalahan  

lain. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan munculnya 

kawasan permukiman informal (Zeilhofer & Topanotti, 2008). Munculnya 

kawasan permukiman informal tidak saja disebabkan oleh krisis penyediaan 

rumah oleh pemerintah tetapi juga dari bertambahnya penduduk miskin akibat 

proses urbanisasi. Permukiman informal mulai mendominasi pada era urbanisasi 

(Mohamed, 2014). 
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Pada dasarnya dinamika dalam penyelenggaraan permukiman terkait 

dengan tiga faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, 

dan  ketersediaan lahan (Kovacic & Giampietro, 2016). Faktor pembentuk 

permukiman  saling berkaitan satu sama lainnya. Ketersediaan lahan untuk 

permukiman akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, 

pembangunan dan perkembangan suatu wilayah (Ferreira & Condessa, 2012). 

Kualitas, kenyamanan kawasan permukiman dan lokasi yang berdekatan dengan 

fasilitas sarana dan prasarana lainnya seperti jaringan jalan, sekolah, tempat 

ibadah, ruang terbuka hijau dan tempat bekerja yang membentuk suatu kawasan 

permukiman yang berkelanjutan (Musakwa et al., 2017). Pembangunan 

infrastruktur perkotaan sangat penting dalam pembangunan kota yang 

berkelanjutan. Dalam dokumen perencanaan berisi guidline dalam menuju suatu 

proses pembangunan yang berkelanjutan (Judyta, 2016). Dalam beberapa literatur 

disebutkan pemilihan lokasi permukiman harus memperhatikan beberapa faktor 

diantaranya kondisi fisik alam, sosial ekonomi, politik dan lingkungan. Keputusan 

untuk memilih tempat bermukim tergantung pada kombinasi pemilihan faktor 

lokasi permukiman (Millan et al., 2016). 

Seperti halnya Kota Samarinda yang merupakan ibukota Povinsi 

Kalimantan Timur turut mengalami dampak dari proses urbanisasi. Kota 

Samarinda adalah salah satu kota yang mengalami tingkat urbanisasi tertinggi di 

Kalimantan Timur (Mutmainnah & Kolopaking, 2016). Beberapa dampak yang 

sudah muncul dari tingginya tingkat urbanisasi adalah pertumbuhan penduduk 

yang mengalami kenaikan setiap tahun secara signifikan. Mulai tahun 2010 

sampai 2016, Kota Samarinda mengalami pertumbuhan penduduk berkisar pada 

angka 13,86 % (BPS Samarinda, 2017). Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk 

di wilayah perkotaan, yang umumnya berasal dari proses urbanisasi tidak selalu 

diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat meluasnya 

kawasan permukiman kumuh dan informal. Berdasarkan Keputusan Walikota 

Samarinda No. 413.2/028/HK-KS/I/2015 tentang penetapan lokasi kawasan 

permukiman kumuh terdapat 9 titik lokasi kawasan permukiman kumuh. 

Masalah  permukiman informal menjadi  topik yang mendesak untuk 

dapat diselesaikan. Penanganan kawasan permukiman informal menjadi skala 
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prioritas utama penanganan secepatnya karena setiap tahun terjadi pertumbuhan 

luasan kawasan permukiman informal. Pada umumnya untuk mengatasi masalah 

permukiman informal masih menggunakan tindakan cara lama yang bersifat 

reaktif terhadap kawasan  permukiman informal (Sietchiping, 2005). Untuk dapat 

mencegah pertumbuhan kawasan permukiman informal dan proses mitigasi yang 

terkait masalah lingkungan dan sosial maka dibutuhkan cara baru penanganan 

yang menggunakan tindakan bersifat preventif atau proaktif. Dengan kondisi 

tersebut maka perlu ada tindakan preventif atau proaktif dalam memecahkan 

permasalahan permukiman informal yang terjadi di Kota Samarinda.   

 

1.2. Perumusan Masalah 

Kebutuhan masyarakat akan permukiman yang layak huni menjadi 

kebutuhan yang mendesak untuk masyarakat kota. Untuk memenuhi kebutuhan 

akan tempat tinggal tersebut perlu diperhatikan ketersediaan lahan yang cukup 

luas serta memenuhi persyaratan untuk suatu kawasan permukiman. Lahan yang 

dimanfaatkan untuk kawasan permukiman seharusnya memperhatikan faktor – 

faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi agar tercipta kawasan yang aman, 

nyaman dan berkelanjutan. 

Kebutuhan lahan untuk permukiman akan semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya jumlah penduduk pada suatu daerah. Selain itu, jumlah 

penduduk meningkat mempengaruhi jumlah ketersediaan lahan untuk 

permukiman. Proses tersebut mempengaruhi pertumbuhan kota menjadi tidak 

terkendali akibat dari tingkat urbanisasi yang terus meningkat. Pertumbuhan kota 

yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya perluasaan kota hingga ke  

pinggiran kota yang menyebabkan berkembangnya kawasan permukiman 

informal (Dubovyk et al., 2011). Pada umumnya lokasi permukiman informal 

terdapat di pinggiran kota, di sekitar pusat kota dan di sepanjang bantaran sungai 

serta sekitar rel kereta api biasanya menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan 

rencana tata ruang yang telah di susun (Buyuksalih et al., 2008). 

Kota Samarinda telah mengalami beberapa gejala dalam proses 

pembangunan yang tidak terkendali berdampak pada  kondisi kehidupan yang 

tidak aman serta masalah lingkungan menjadi hambatan dalam pelaksanaan 



4 

 

 

produk rencana tata ruang yang menganut pendekatan sustainable development. 

Terlihat pada gambar 1.1 kawasan permukiman informal Kota Samarinda tumbuh 

di beberapa bagian pada Sungai Mahakam dan tidak memiliki sempadan sungai. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

No.28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan 

danau bahwa paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi sungai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 

GAMBAR 1.1. 

KAWASAN PERMUKIMAN INFORMAL KOTA SAMARINDA  

 

Kota Samarinda merupakan kota tepi sungai, dimana Sungai Mahakam 

membelah Kota Samarinda dan memiliki lebar sampai dengan 1 (satu) km. Kota 

Samarinda terbagi atas kawasan di utara dan di selatan oleh Sungai Mahakam. 

Sayangnya tata ruang yang dimiliki Kota Samarinda masih membuat delineasi 

kawasan pemukiman dan kawasan terbangun lainnya di tepi sungai dan semakin 
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memicu pertumbuhan permukiman informal di sekitar aliran sungai. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 

GAMBAR 1.2. 

KAWASAN PERMUKIMAN INFORMAL KOTA SAMARINDA 
 

Dari beberapa uraian diatas maka dengan pertumbuhan Kota Samarinda 

yang tidak terkendali mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan lahan 

untuk kawasan permukiman. Tingginya kebutuhan masyarakat akan tempat 

tinggal terkadang akan menyebabkan kawasan permukiman yang terencana 

maupun tidak terencana memiliki lokasi yang kurang sesuai peruntukanya sebagai 

kawasan permukiman sehingga tidak tercipta kawasan permukiman yang aman, 

nyaman dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Samarinda sebagai pengambil 

kebijakan saat ini, khususnya dalam menangani masalah pertumbuhan 

permukiman informal berfokus pada tindakan reaktif seperti relokasi dan 



6 

 

 

peningkatan kawasan permukiman informal (Ariyanti, 2017). Oleh karena itu, 

pentingnya untuk dapat mengetahui pertumbuhan kawasan permukiman informal 

di masa yang akan datang dengan membuat model spasial pertumbuhan kawasan 

permukiman informal agar dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam 

menyusun strategi dengan pendekatan proaktif. Permasalahan dalam penelitian ini 

agar terlihat jelas bentuk dan arahnya, maka dirumuskan pertanyaan penelitian 

berikut ini : “Bagaimana model spasial pertumbuhan kawasan permukiman 

informal di Kota Samarinda pada masa yang akan datang ? “ 

 

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian 

ini adalah membuat model spasial pertumbuhan kawasan permukiman informal di 

Kota Samarinda. Hasil dari permodelan tersebut diharapkan dapat membantu 

pemerintah Kota Samarinda dalam membuat kebijakan proaktif dalam 

penanganan masalah pertumbuhan kawasan permukiman informal. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut ini : 

1. Menganalisa secara spasial pertumbuhan kawasan permukiman 

informal Kota Samarinda. 

2. Menganalisa faktor – faktor pendorong pertumbuhan kawasan 

permukiman informal di Kota Samarinda. 

3. Membuat model pertumbuhan kawasan permukiman informal 

berdasarkan faktor – faktor pendorongnya. 

4. Menganalisa arah kecenderungan dari permodelan pertumbuhan 

kawasan permukiman informal di Kota Samarinda. 

 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada ruang lingkup penelitian akan dibahas mengenai batasan – batasan 

yang akan digunakan pada penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari 

ruang lingkup materi dan wilayah.  
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1.4.1. Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang terdapat di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengertian permukiman informal yang digunakan dalam penelitian ini 

sesuai dengan kajian literatur yang telah dilakukan yang sudah 

mencakup permukiman kumuh. 

2. Identifikasi sebaran lokasi permukiman informal Kota Samarinda 

tahun 2005, 2010 dan 2015 menggunakan citra satelit googe earth 

dengan menggunakan fitur history imagery dan berdasarkan 

Keputusan Walikota Samarinda No. 413.2/028/HK-KS/I/2015 tentang 

penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh serta berdasarkan hasil 

observasi. 

3. Pertumbuhan kawasan permukiman informal pada tahun 2005, 2010 

dan 2015 dilakukan menggunakan hasil identifikasi sebaran lokasi 

permukiman informal Kota Samarinda tahun 2005, 2010 dan 2015. 

4. Faktor – faktor pendorong dalam pertumbuhan kawasan permukiman 

informal di dalam penelitian ini menggunakan faktor – faktor 

pendorong pertumbuhan kawasan permukiman informal menurut 

kajian literatur dari beberapa ahli dan penelitian sebelumnya yaitu 

berdasarkan karakteristik jarak, lokasi dan lingkungan sekitarnya 

karena sudah sesuai dengan karakteristik pertumbuhan permukiman 

informal di Kota Samarinda. 

5. Permodelan pertumbuhan kawasan permukiman informal dilakukan 

berdasarkan sebaran lokasi kawasan permukiman tahun 2005, 2010 

dan 2015 dan faktor – faktor pendorongnya menggunakan regresi 

logistik. 

6. Arah kecenderungan model pertumbuhan kawasan permukiman 

informal dilakukan berdasarkan model yang dihasilkan, penggunaan 

lahan eksisting Kota Samarinda dan rencana pola ruang Kota 

Samarinda. 
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1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini meliputi permukiman 

informal di seluruh wilayah administrasi Kota Samarinda. Kota Samarinda 

memiliki luas 718 Km2 dan terdiri atas 10 kecamatan yaitu Kecamatan Palaran, 

Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, 

Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang.  Secara 

posisi geografisnya berbatasan  dan dikelilingi o leh Kab. Kutai Kartanegara. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini.  
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Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 

GAMBAR 1.3. 

PETA LOKASI PENELITIAN 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menjelaskan dan 

meningkatkan pemahaman tentang permukiman informal. Meningkatnya 

pemahaman tentang permukiman informal diharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan kawasan permukiman informal secara komperehensif dengan 
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menggunakan permodelan. Manfaat lainnya secara langsung dan tidak langsung 

khususnya untuk ilmu pengetahuan memberikan sumbangsih konsep permodelan 

spasial pertumbuhan kawasan permukiman informal. Bagi pemerintah Kota 

Samarinda dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tindakan secara 

proaktif atau preventif terhadap pertumbuhan kawasan permukiman informal 

untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan kawasan permukiman informal. 

 

1.6. Keaslian Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu dilakukan kegiatan 

membandingkan dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. 

Keaslian penelitian ini bermanfaat sebagai bukti bahwa penelitian yang dilakukan 

tidak menggunakan duplikasi dari hasil penelitian lainnya sebelumnya. Kajian 

penelitian secara umum tentang kawasan permukiman dan secara khusus tentang 

kawasan permukiman informal telah banyak dilakukan namun belum ada yang 

menggunakan metode analisis yang sama dengan penelitian ini.  Keaslian 

penelitian ini dibuat berdasarkan judul dan tema, tujuan, metode dan hasil temuan 

penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

 

TABEL I.1 

KEASLIAN PENELITIAN 

 
No 

 
Judul Penelitian Tujuan Penelitian Merode Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1 Model Penentuan 
Lokasi Permukiman 
Pinggiran dengan SIG, 
Kecamatan Tembalang 
(Eniro Athiyyah, 1999) 

Menentukan lokasi 
permukiman pada 
daerah pinggiran 
Kota Semarang 
berdasarkan 
preferensi 
konsumen, 
pengembang, dan 
kebijakan.  

Metode analisis 
permodelan 
dengan kesesuaian 
spasial overlay 
dan map distance, 
dengan 
pendekatan 

kuantitatif  

Lokasi-lokasi 
yang sesuai 
untuk 
pengembangan 
permukiman di 
kawasan 
pinggiran Kota 

Semarang 

2 Kajian Pola Spasial 
Pertumbuhan Kawasan 
Perumahan di 
Kecamatan Limboto 
Kab. Gorontalo 
(Hamzah F. Rachman, 
2010) 

Mengkaji dan 
menganalisis pola 
spasial 
pertumbuhan 
kawasan 
perumahan dan 
permukiman di 

Metode analisis 
deskriptif 
manggunakan 
analisis morfologi, 
aktivitas dan 
pergerakan 
pendudukdan 

Pola spasial 
pertumbuhan 
kawsasan 
perumahan dan 
permukiman 
Kecamatan 
Limboto 
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No 

 
Judul Penelitian Tujuan Penelitian Merode Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Kecamatan 
Limboto 
Kabupaten 
Gorontalo 

pertumbuhan 
kawasan kota 
dengan 
pendekatan 
kualitatif 

3 Pertumbuhan 
Perumahan Kota Jambi 
(Arif Rahman, 2010) 

Mengidentifikasi 
pertumbuhan 
pembangunan 
perumahan di Kota 
Jambi 

Metode analisis 
deskriptif dengan 
kecenderungan 
lokasi 
pembangunan 
permukiman super 
impose dengan 
pendekatan 
kuantitatif 

Kecenderungan 
lokasi 
pembangunan 
permukiman 

4 Stagnasi 
Perkembangan 
Permukiman (Asep 
Hermawan, 2010) 

Menggali faktor 
baik secara internal 
maupun eksternal 
yang 
mempengaruhi 
stagnasi 
pertumbuhan dan 
perkembangan 
kawasan siap 
bangun maja 

Metode analisis 
yang 
dipergunakan 
dalam penelitian 
ini adalah secara 
deskriptif 
kualitatif yang di 
dukung analisis 
kuantitatif 

Faktor yang 
mempengaruhi 
perkembangan 
permukiman 
yang 
berlangsung 
selama ini 

5 Pola Ruang 
Permukiman Dalam 
Perkembangan 
Kawasan Kota Ngawi 
(Teguh Suprayitna, 
2010) 

Mengetahui pola 
ruang permukiman 
yang 
mempengaruhi 
perkembangan 
kawasan Kota 
Ngawi 

Analisis pola 
permukiman, 
analisis sarana dan 
prasarana 
pendukung 
permukiman, 
analisis kualitas 
lahan, dan analisis 
pola permukiman 
dalam 
perkembangan 
kawasan kota 

Kesesuaian 
lahan di Kota 
Ngawi 
berdasarkan 
hasil skoring 

6 Model Spasial 
Pertumbuhan Kawasan 
Permukiman Informal 
Kota Samarinda 
(Rendy Akbar, 2018) 

Membuat model 
spasial pola 
pertumbuhan 
kawasan 
permukiman 
informal di Kota 
Samarinda 

Metode analisis 
permodelan 
dengan analisis 
regresi logistik 
dan GIS dengan 
pendekatan 
kuantitatif 

Model spasial 
pertumbuhan 
kawasan 
permukiman 
informal 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 
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1.7. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian digunakan dalam menyederhanakan 

pembahasan agar dapat mudah dimengerti dan secara sistematis untuk 

memecahkan permasalahan penelitian. Berikut ini kerangka pikir penelitian yang 

dimulai dari latar belakang , rumusan masalah, tujuan dan sasaran serta hasil akhir 

penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.4. 

 

1.8. Metode Penelitian 

Pada sub bab ini fokus pada pendekatan penelitian, teknik pengumpulan 

data, tahapan pengolahan data dan analisa yang digunakan untuk mencapai tujuan 

dan sasaran penelitian. 

 

1.8.1. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan kuantitatif berbasis deskriptif dan spatio temporal untuk mendapatkan 

output model pertumbuhan kawasan permukiman informal di Kota Samarinda. 

Tahapan dari penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi lokasi sebaran kawasan 

permukiman informal, memahami karakteristik kawasan permukiman informal 

pada wilayah studi dan memahami faktor – faktor pendorong dalam pertumbuhan 

kawasan permukiman informal. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan faktor 

– faktor pendorong pertumbuhan kawasan pemukiman informal dibatasi oleh 

variabel faktor karakteristik jarak, karakteristik lokasi dan karakteristik 

lingkungan sekitar. Kemudian sebaran lokasi kawasan permukiman dan faktor – 

faktor pendorong pertumbuhan kawasan permukiman merupakan input dari 

permodelan spasial pertumbuhan kawasan informal dengan menggunakan 

software SPSS dan ArcGis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa pertumbuhan kawasan permukiman informal, analisis faktor – faktor 

pendorong pertumbuhan kawasan permukiman informal, permodelan spasial 

pertumbuhan kawasan permukiman informal dan analisa arah kecenderungan 

model pertumbuhan permukiman informal. 
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1.8.2. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan menggunakan 

metode sebagai berikut ini : 

1. Kajian Literatur 

Kajian literatur dilakukan untuk memperoleh kajian teoritis mengenai 

definisi dan karakteristik mengenai kawasan permukiman informal. 

Kajian literatur juga dilakukan untuk menemukan variabel yang 

berpengaruh dalam fakor pendorong pertumbuhan kawasan 

permukiman informal. 

2. Survey Data Primer 

Pengumpulan data primer merupakan pengumpulan data yang 

dilakukan sendiri di lapangan melalui peninjauan lokasi atau 

pengamatan, dokumentasi dan perhitungan. 

3. Survey Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data – data dari 

berbagai instansi terkait seperti BPS, Bappeda, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota 

Samarinda. 

Tabel kebutuhan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.2. 
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Latar Belakang 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

Rumusan Masalah  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Research Question 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
 

 

Tujuan 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 
 

 
 
 

Sasaran 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

 

Hasil Akhir 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 

Dengan pertumbuhan kota yang tidak 

terkendali berdampak salah satunya pada  

pertumbuhan permukiman informal  

Tingkat urbanisasi yang 

cukup tinggi 

 

Pertumbuhan penduduk cukup 

tinggi 

Pertumbuhan kota menjad i tidak 

terkendali 

 

Model Spasial pertumbuhan kawasan permukiman  

informal Kota Samarinda  

Bagaimana model pertumbuhan kawasan 

permukiman in formal di Kota Samarinda pada 

masa yang akan datang ? 

Menganalisa faktor – faktor pendorong 

pertumbuhan kawasan permukiman 

informal di Kota Samarinda 

 

Menganalisa secara spasial 

pertumbuhan permukiman informal 

Kota Samarinda 

Muncul permasalahan sosial dan 

lingkungan 

 

Hambatan dalam implementasi rencana 

tata ruang dalam memecahkan  

permasalahan pertumbuhan permukiman 

informal 

Kebijakan dan tindakan dalam menangani masalah 

pertumbuhan permukiman informal masih berfokus 

pada tindakan reaktif seperti relokasi dan peningkatan 

kawasan permukiman informal 

Perubahan bentuk dan struktur 

kota 

 

Membuat model pertumbuhan kawasan 

permukiman informal berdasarkan faktor – 

faktor pendorongnya  

 

Menganalisa arah kecenderungan 

permodelan pertumbuhan kawasan 

permukiman informal di Kota 

Samarinda 

 

Membuat model spasial pertumbuhan kawasan 

permukiman in formal di Kota Samarinda  
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GAMBAR 1.4. 

KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

TABEL I.2 

KEBUTUHAN DATA 

 

No Sasaran Kebutuhan Data 

Teknik 

Pengumpu 

lan Data 

Sumber  Output 

1 Menganalisa 

secara spasial 

pertumubhan 

permukiman 

informal Kota 

Samarinda. 

 Lokasi kawasan 

permukiman in formal 

tahun 2005, 2010 dan 

2015. 

 

 Data Primer: 

 Observasi 

 Data Sekunder: 

 Studi literatur, 

uraian, peta dan 

citra satelit  

 Dokumentasi 

 Bappeda 

 Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang  

 Dinas 

Perumahan 

dan 

Permukiman  

 Google Earth 

Pertumbuhan 

permukiman 

informal dari 

tahun 2005 - 

2015 

2 Mengidentifikasi 

faktor – faktor 

pendorong 

pertumbuhan 

kawasan 

permukiman 

informal d i Kota 

Samarinda 

Karakteristik jarak meliputi: 

1. Jarak terhadapa jalan 

utama 

2. Jarak terhadap sungai. 

3. Jarak terhadap CBD 

4. Jarak terhadap fasilitas 

pendidikan 

5. Jarak terhadap fasilitas 

kesehatan 

 

Karakteristik lokasi 

meliputi: 

1. Kepadatan penduduk 

2. Kelerangan 

 

Karakteristik lingkungan 

sekitar meliputi: 

1. Proporsi lahan belum 

berkembang 

2. Proporsi  kawasan 

permukiman in formal 

eksisting 

3. Proporsi  kawasan 

permukiman non informal 

4. Proporsi kawasan 

perdagangan dan jasa / 

kawasan komersil 

 Data Sekunder: 

 Studi literatur, 

uraian, peta  

 

 Bappeda 

 Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang  

 Dinas 

Perumahan 

dan 

Permukiman  

 BPS 

Faktor – 

faktor 

pendorong 

kawasan 

permukiman 

informal 

3 Membuat model 

spasial 

pertumbuhan 

kawasan 

permukiman 

informal 

berdasarkan 

faktor – faktor 

pendorongnya  

Model 

spasial 

pertumbuhan 

kawasan 

permukiman  

informal 

Kota 

Samarinda 

 

4 Menganalisa 

hasil permodelan 

pertumbuhan 

kawasan 

permukiman 

informal d i Kota 

Samarinda 

 

 Model spasial 

pertumbuhan kawasan 

permukiman in formal 

Kota Samarinda 

 Peta Penggunaan lahan 

eksisting Kota Samarinda 

 Peta Rencana Pola Ruang 

Kota Samarinda 2013 - 

2033 

 Hasil Analisa 

 Data Sekunder 

 Bappeda 

 Hasil 

Analisis 

 

Model pola 

pertumbuhan 

kawasan 

permukiman 

informal 

Kota 

Samarinda 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 
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1.8.3. Tahapan Pengolahan dan Analisa 

Tahapan pengolahan data atau analisa yang dilakukan dalam penelitian 

ini dapat digunakan sebagai berikut : 

1. Analisa pertumbuhan kawasan permukiman informal. 

2. Analisa faktor – faktor pendorong pertumbuhan kawasan permukiman 

informal. 

3. Analisa model pertumbuhan kawasan permukiman informal dengan 

menggunakan regresi logistik. 

4. Analisa arah kecenderungan model pertumbuhan kawasan 

permukiman informal. 

Tahapan pertama dalam pengolahan data dan analisa dalam penelitian ini 

adalah menganalisis pertumbuhan kawasan permukiman informal secara spasial di 

dalam wilayah studi penelitian selama periode 10 tahun dari tahun 2005 sampai 

2015. Peta sebaran lokasi kawasan permukiman informal diperoleh dengan 

mengoverlay peta google earth tahun 2005, 2010 dan 2015 dengan peta 

penggunaan lahan tahun 2005 dan 2013. Tingkat pertumbuhan kawasan 

permukiman informal dihitung untuk mengukur pertumbuhan yang terjadi pada 

periode tahun tersebut. 

Tahapan kedua dalam pengolahan data dan analisa dalam penelitian ini 

adalah menganalisa faktor – faktor pendorong pertumbuhan kawasan permukiman 

informal pada lokasi studi penelitian. faktor – faktor pendorong pertumbuhan 

kawasan permukiman informal di dapat melalui beberapa studi literatur yang telah 

dilakukan dan kemudian dikonversi menjadi peta raster berukuran 10 x 10 m. 

Tahapan ketiga dalam pengolahan data dan analisa dalam penelitian ini 

fokus pada model pertumbuhan  menggunakan regresi logistik berdasarkan faktor 

–  faktor pendorongnya yang telah ditentukan. Faktor - faktor pendorong  

pertumbuhan kawasan permukiman informal disusun dengan mempertimbangkan 

studi literatur, tinjauan pustaka dan karakteristiknya. Kebutuhan data diperoleh  

berdasarkan faktor - faktor yang telah diidentifikasi dan ketersediaan data. 

Parameter tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan pendorong utama 

pengembangan kawasan permukiman informal dan menjelaskan pengaruhnya 
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terhadap proses ini. Pada tahapan ini menghasilkan peta model pertumbuhan 

kawasan permukiman infromal yang digunakan untuk menganalisis kemungkinan 

pertumbuhan kawasan permukiman informal di masa depan dan menentukan 

kawasan yang rentan terhadap munculnya perkembangan permukiman informal. 

Tahapan keempat dalam pengolahan data dan analisa dalam penelitian ini 

adalah dengan mengoverlay model yang dihasilkan dengan penggunaan lahan 

eksisting Kota Samarinda dan rencana pola ruang Kota Samarinda. Hasil dari 

tahapan ini adalah arah kecenderungan pertumbuhan kawasan permukiman 

informal berdasarkan model yang dihasilkan.  

 

1.8.3.1 Analisa Pertumbuhan Kawasan Permukiman Informal 

Dalam penentuan metodologi yang tepat dalam menganalisis 

pertumbuhan kawasan permukiman informal sacara spasial dan temporal 

diperlukan pemahaman tentang bagaimana pertumbuhan kawasan permukiman 

secara ruang dan waktu. Kebutuhan data lokasi kawasan permukiman informal 

yang multi temporal (deliniasi kawasan permukiman informal tahun 2005, 2010 

dan 2015) menggunakan citra yang berasal dari google earth melalui proses 

digitasi dengan mengidentifikasi objek berdasarkan warna, ketinggian, bayangan, 

tekstur, pola, ukuran, bentuk dan asosiasi serta karakteristiknya (Sartori et al., 

2002). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

TABEL I.3 

IDENTIFIKASI PERMUKIMAN INFORMAL  

 

No Elemen 
Perbedaan Permukiman Informal dengan kawas an terbangun 

lainnya 

1 Warna Struktur warna perak dan coklat  

Tidak ada variasi warna atap 

2 Tekstur Tekstur bergaris kasar  

3 Bayangan Sangat pendek atau tanpa bayangan 

4 Pola Jarak antar bangunan tidak beraturan 

5 Bentuk Struktur berbentuk persegi panjang sederhana 

6 Ukuran  Struktur bangunan kecil & jalan sempit atau kurang jalan 

7 Asosiasi Struktur saling terkait & Kurangnya ruang coklat dan hijau biasa 

di antara struktur 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 
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Lokasi sebaran kawasan permukiman informal di kota Samarinda tahun 

2005, 2010 dan 2015 diidentifikasi menggunakan citra satelit google earth tahun 

2005, 2010 dan 2015, hasil observasi dan berdasarkan Keputusan Walikota 

Samarinda No. 413.2/028/HK-KS/I/2015 tentang penetapan lokasi kawasan 

permukiman kumuh yang dioverlay dengan peta penggunaan lahan eksisting 

tahun 2005 dan 2013 yang berasal dari RTRW Kota Samarinda.  

Pertumbuhan spasial kawasan permukiman informal dilakukan dengan 

menghitung tingkat pertumbuhan, tingkat pertumbuhan rata – rata tahunan dan 

proporsi pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan (%) dan tingkat pertumbuhan 

tahunan rata-rata (% per tahun) dalam pertumbuhan kawasan permukiman 

informal dilakukan sebanyak dua kali dalam kurun waktu 2005 - 2015 dari 

keseluruhan periode waktu. Tingkat pertumbuhan (%) dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut (McDaniel, 2009):  

 

Tingkat Pertumbuhan %  =                              ……………………………….(1.1) 

V1  = luas kawasan permukiman informal pada awal periode 

V2  = luas kawasan permukiman informal pada akhir periode tahun 

Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (% per tahun) dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut: 

 

Tingkat pertumbuhan (% per tahun) =                                        ………….…..(1.2) 

V1  = luas kawasan permukiman informal pada awal periode 

V2  = luas kawasan permukiman informal pada akhir periode tahun 

N    = jangka periode waktu antara V2 dan V1 

 

1.8.3.2 Analisa Faktor – Faktor Pendorong Pertumbuhan Kawasan 

Permukiman Informal 

Tahapan analisa identifikasi faktor – faktor pendorong pertumbuhan 

kawasan permukiman informal adalah mengidentifikasi faktor – faktor pendorong 

pertumbuhan kawasan permukiman informal pada lokasi studi penelitian. Faktor – 

faktor pendorong pertumbuhan kawasan permukiman informal didapat melalui 
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beberapa studi literatur yang telah dilakukan dan melihat dengan kondisi eksisting 

di wilayah studi penelitian. Hasil dari analisa ini dapat mendeskripsikan faktor – 

faktor pendorong pertumbuhan kawasan permukiman informal di wilayah studi 

penelitian yang telah di konversi menjadi raster berukuran 10 x 10 m dan akan 

digunakan sebagai input dalam membuat model pertumbuhan kawasan 

permukiman informal di Kota samarinda serta dapat mengetahui distribusi  nilai 

faktor – faktor pendorong pertumbuhan kawasan permukiman informal di Kota 

Samarinda. Faktor pendorong pertumbuhan kawasan permukiman informal 

berdasarkan  studi literatur terbagi menurut karakteristik jarak, karakteristik lokasi 

dan karakteristik lingkungan sekitarnya.  

Faktor pendorong pertumbuhan permukiman informal berdasarkan lokasi 

terbagi menjadi kepadatan penduduk dan kelerengan. Kepadatan penduduk 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

Kepadatan Penduduk =       ……….…………………………………………(1.3) 

 

P = jumlah penduduk 

L  = luas wilayah 

Kelerengan Kota Samarinda di ketahui dengan melakukan proses pengolahan data 

data DEM yang berasal dari Aster GDEM  dengan menggunakan ArcGis. 

Kemudian data vektor kepadatan penduduk dan kelerengan di konversikan dalam 

raster.  

 

 

 

 

 

 

Sumber : ArcGis Help, 2018 

 

GAMBAR 1.5. 

MEKANISME KONVERSI VEKTOR KE RASTER 
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Faktor pendorong pertumbuhan permukiman informal berdasarkan 

karakteristik jarak terbagi menjadi jarak terhadap jalan utama, jarak terhadap 

sungai, jarak terhadap CBD, jarak terhadap fasilitas pendidikan dan jarak terhadap 

fasilitas kesehatan. Analisis yang digunakan dalam menghitung faktor pendorong 

pertumbuhan permukiman informal menggunakan euclidean distance. Euclidean 

distance adalah analisis yang menggunakan jarak sebagai panjang dari garis lurus 

yang menghubungkan dua obyek yang memiliki posisi geografis yang tetap.  

 

 

 

 

 

Sumber : ArcGis Help, 2018 

 

GAMBAR 1.6. 

MEKANISME EUCLIDEAN DISTANCE 

 

Faktor pendorong pertumbuhan permukiman informal berdasarkan 

karakteristik lingkungan sekitarnya terbagi menjadi proporsi kawasan belum 

berkembang, proporsi kawasan permukiman informal eksisting, proporsi kawasan 

permukiman non informal dan proporsi kawasan perdagangan dan jasa.  

Karakteristik lingkungan sekitarnya pada faktor pendorong pertumbuhan kawasan 

permukiman informal dihitung menggunakan analisis focal statistic bertujuan 

untuk mengetahui interaksi antara lahan belum berkembang, permukiman 

informal, permukiman non informal dan kawasan perdagangan jasa dengan 

kawasan yang ada disekitarnya.  

 

 

 

 

 

 

Sumber : ArcGis Help, 2018 
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GAMBAR 1.7. 

MEKANISME FOCAL STATISTIC 

1.8.3.3 Analisa Model Pertumbuhan Kawasan Permukiman Informal 

Analisa model pertumbuhan kawasan permukiman informal dalam 

penelitian ini menggunakan regresi logistik adalah merupakan suatu metode enter 

yaitu melakukan permodelan secara bertahap dengan memasukan variabel bebas 

satu persatu kemudian mempertahankannya dalam model apabila variabel tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan. Tahapan analisis model pertumbuhan 

kawasan permukiman informal terbagi atas tiga tahapan yaitu persiapan input 

data, pembuatan model dan validasi.   

Pada tahapan persiapan input data beberapa langkah yang dipersiapkan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi faktor - faktor pendorong pertumbuhan kawasan 

permukiman informal menurut kajian literatur berdasarkan karakteristik 

jarak, lokasi dan lingkungan sekitarnya. 

2. Menginput data barupa peta faktor pendorong kawasan permukiman 

informal sebagai variabel bebas dan peta lokasi kawasan permukiman 

informal Kota Samarinda tahun 2005, 2010 dan 2015 sebagai variabel 

terikat. 

3. Mengkonversi peta yang dihasilkan oleh variabel bebas dan terikat 

menjadi peta raster berukuran 10 x 10 m. Peta yang dihasilkan 

berdasarkan variabel bebas dan terikat harus memiliki kesamaan pada 

sistem kordinat, projection dan cell size pada peta raster. 

Setelah tahap persiapan data dilakukan maka tahap selanjutnya adalah 

tahap pembuatan model. Output dalam tahapan ini adalah peta probabilitas 

pertumbuhan kawasan permukiman informal berdasarkan variabel bebas dan 

terikat  tahun 2005, 2010 dan 2015 di Kota Samarinda. Berikut tahapan dalam 

pembuatan model adalah sebagai berikut : 

1. Pada tahap awal dalam proses pembuatan model perlu dilakukan adanya 

suatu uji multikolonieritas pada variabel bebas (faktor pendorong 

pertumbuhan kawasan permukiman informal). Dalam model 

menggunakan regresi logistik  disyaratkan agar tidak memiliki korelasi 
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antara variabel bebas. Variance inflation factor (VIF) merupakan 

indikator dalam uji multikolinieritas antar variabel. Apabila variabel 

bebas memiliki nilai VIF > 10 maka artinya terjadi multikolonieritas 

terhadap variabel yang diuji dan mengakbiatkan varibel tersebut menjadi 

bias. Variabel bebas dengan nilai VIF < 10 yang diizinkan untuk di proses 

dengan model. 

2. Setelah melewati tahap uji multikolonieritas, variabel yang terpilih 

kemudian dikalibrasikan dengan persamaan regresi logistik biner : 

 

Logit (pi) = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 … + βnXn  ………………………..(1.4) 

pi    = probabilitas 

α = konstanta persamaan regresi linear 

βn     = koefisien n dari variabel Xn  

Xn   = variabel bebas 

  

                                                 …………………..……………………………..(1.5) 

 

pi    = probabilitas 

 

Logit pi pada dasarnya merupakan natural logaritma (Ln) dari odd 

perumbuhan. Odd merupakan suatu indeks yang menyatakan peluang 

terjadinya suatu peristiwa dan peluang tidak terjadinya peristiwa. Dalam 

hal ini, peristiwa yang dimaksud adalah pertumbuhan kawasan 

permukiman informal. Berdasarkan persamaan di atas, peluang atau 

probabilitas dari peristiwa tersebut dapat diketahui dengan mengunakan 

exponensial dari odd, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai 

berikut  : 

 

                                                         = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 … + βnXn  ……..(1.6) 

 

                  =  exp. α + β1X1 + β2X2 + β3X3 … + βnXn     ……….……..(1.7)      
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                i =                                                       ……………………….……..(1.8) 

                                          

3. Tahapan selanjutnya adalah mengintegrasikan model regresi logistik 

biner dengan SIG yang akan menghasilkan probabilitas pertumbuhan 

kawasan permukiman informal secara spasial. Integrasi ini akan 

menghasilkan peta probabilitas pertumbuhan kawasan permukiman 

informal deangan menggunakan konsep aljabar map (map algebra) 

dengan cara variabel bebas yang berwujud raster dikalibrasikan pada 

persamaan regresi logistik biner.  

Model yang dihasilkan  akan divalidasi dengan menggunakan lokasi 

kawasan permukiman informal eksisting. Tahapan ini merupakan suatu proses 

untuk mengetahui apakah hasil dari permodelan dapat mempresentasikan secara 

akurat dengan kondisi eksisting. Validasi model dilakukan berdasarkan pada 

ambang batas variabel terikat yaitu dengan menggunakan analisis ROC (relative 

operating characteristics) dan kappa statistics. Berikut ini adalah tahapan dalam 

validasi dari model yang telah dihasilkan : 

1. Tahapan validasi diawali dengan menggunakan analisis  ROC (relative 

operating characteristic). Analisis ROC didasarkan pada kombinasi nilai 

probabilitas pertumbuhan dengan nilai factual /  eksisting. Kombinasi 

nilai tersebut diperoleh melalui proses overlay antara peta probabilitas 

pertumbuhan dengan peta eksisting. Kombinasi nilai terdapat pada atribut 

data spasial hasil overlay. Hasil analisis yang diperoleh adalah kurva 

ROC dan titik-titik koordinat penyusun kurva tersebut dan nilai dari 

anlisis ROC menjadi nilai ambang batas dalam mengubah peta 

probabilitas pertumbuhan kawasan permukiman informal menjadi peta 

model pertumbuhan kawasan permukiman informal. 

2. Tahapan berikutnya adalah menggunakan analisis cohen’s kappa. 

Cohen’s kappa mengukur  tingkat   kesepakatan (degree of agreement)  

dari dua   penilai   dalam   mengklasifikasikan obyek   ke dalam grup atau 

kelompok. 

 

  ……..…………………..………………………..(1.9) 
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K  = cohen’s kappa 

Pra  = actual agreement / observed agreement / overall accuracy  

Pre  = expected agreement / chance agreement 

 

Rentang nilai dari koefisien kappa adalah < 0 sampai dengan 1. Landis 

dan Koch (1977, dalam Sim dan Wright, 2005) membuat enam kategori 

kesesuaian berdasarkan nilai kappa, yaitu : 

 

< 0   : No agreement 

0.0 — 0.20  : Slight agreement 

0.21 — 0.40  : Fair agreement 

0.41 — 0.60  : Moderate agreement 

0.61 — 0.80  : Substantial agreement 

0.81 — 1.00  : Almost perfect agreement 

 

Tahapan analisa model pertumbuhan kawasan permukiman informal secara 

singkat dan jelas  dapat dilihat pada gambar 1.8. 

 

1.8.3.4 Analisa Arah Kecenderungan Model Pertumbuhan Kawasan 

Permukiman Informal 

Analisa kecenderungan model pertumbuhan kawasan permukiman 

informal dalam penelitian ini  dilakukan dengan mengoverlay hasil dari model 

pertumbuhan kawasan permukiman informal dengan penggunaan lahan eksisting 

Kota Samarinda dan rencana pola ruang Kota Samarinda tahun 2013 – 2033.  

Hasil dari analisa ini adalah model spasial pertumbuhan kawasan permukiman 

informal berada pada penggunaan lahan apa saja dan pada pola ruang apa saja 

yang telah direncanakan di masa depan. Sehingga dapat digunakan untuk 

menganalisa kemungkinan pertumbuhan kawasan permukiman informal di masa 

depan dan menentukan kawasan yang rentan terhadap pertumbuhan kawasan 

permukiman informal. 
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Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 

GAMBAR 1.8. 

KERANGKA ANALISA MODEL PERTUMBUIHAN KAWASAN 

PERMUKIMAN INFORMAL 

 

                   

Tahap 

Pembuatan 

Model 

Persiapan Input 

Data 

Tahap 

Validasi 

 
Kalibrasi model  

(2005, 2010, 2015) 

 

 

Kawasan permukiman informal 2005 

(Permukiman Informal, Non 

Permukiman Informal)  

 

 

Kawasan permukiman informal 2010 

(Permukiman Informal, Non 

Permukiman Informal)  

 

 

Kawasan permukiman informal 2015 

(Permukiman Informal, Non 

Permukiman Informal)  

 

 Pertumbuhan kawasan permukiman 

informal 2005 - 2015 

 

 

Variabel terikat 

(0,1) 

 

 

Variabel bebas  

(faktor pendorong 

pertumbuhan kawasan 

permukiman informal)  

 

 

Peta probabilitas pertumbuhan  

kawasan permukiman informal 

 

 

 

Model Regresi 

Logistik 

Validasi model 

Uji multikolonieritas  

 

Variabel bebas yang 

tidak mempunyai 

korelasi 

Peta model pertumbuhan kawasan 

permukiman informal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1.9. 

KERANGKA ANALISA PENELITIAN 

INPUT PROSES 

Analisa Pertumbuhan  

Kawasan Permukiman 

Informal 
 

Lokasi Sebaran 

Kawasan 

Permukiman 

Informal 2005 - 2015 

Kelerengan 

 Kepadatan Penduduk 

Jarak ke Sungai 

Jarak ke jalan utama 

Jarak ke CBD 

Jarak ke fasilitas 

pendidikan 

Jarak ke fasilitas 

Kesehatan 

Proporsi Lahan 

Kosong 

Proporsi Permukiman 

Informal Eksisting 

Proporsi Permukiman 

formal 

Analisa Faktor – Faktor 
Pendorong  

Pertumbuhan Kawasan  

 

Analisa Model 

Pertumbuhan Kawasan 
Permukiman Informal 

 

OUTPUT 

 

Kesimpulan dan 

Rekomendasi 

Model Pertumbuhan Kawasan 

Permukiman Informal Kota 

Samarinda 

Proporsi Kawasan 

perdagangan dan jasa 

Pertumbuhan Permukiman 

Informal Kota Samarinda 

Faktor – faktor pendorong 

kawasan permukiman informal 

di Kota Samarinda 

Analisa Arah 

Kecenderungan Model 

Pertumbuhan Kawasan 

Permukiman Informal 

 

Penggunaan Lahan 

Eksisting 

Rencana pola ruang 
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Sumber : Hasil Analisis, 2018 
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1.9. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini terdiri lima bab yang 

berisi :  

Bab I  Pendahuluan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan sasaran, ruang lingkup, manfaat, keaslian , kerangka pikir, 

metodologi  penelitian dan sistemtika penulisan. 

Bab II  Kajian Pustaka berisi tentang kumpulan literatur, teori, peraturan 

maupun pendapat para ahli mengenai tema atau topik yang terdapat di 

dalam penelitian. 

Bab III  Gambaran Umum Wilayah Studi akan menjelaskan tentang lokasi 

penelitian seperti kondisi geografis, demografis, fisik alam dan beberapa 

hal yang berkaitan dengan kondisi permukiman di Kota Samarinda.  

Bab IV  Analisa Model Spasial Pertumbuhan Kawasan Permukiman 

Informal Kota Samarinda menjelaskan tentang perhitungan dan hasil 

analisa sehingga didapatkan model spasial pertumbuhan kawasan 

permukiman informal Kota Samarinda. 

Bab V  Kesimpulan dan Rekomendasi berisi tentang kesimpulan dan 

rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. 
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