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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan kota-kota besar di Indonesia belakangan ini menyebabkan 

maraknya urbanisasi sehingga terjadi fenomena kewilayahan yaitu urban 

sprawl. Urban sprawl disebabkan oleh sulitnya mengakses lahan di pusat kota 

yang dekat dengan fasilitas yang lengkap sehingga menyebabkan persebaran 

penduduk dan fasilitas perkotaan yang tidak merata dan terjadi permasalahan 

dalam pelayanan oleh fasilitas tertentu (Siwi dan Ratnasari 2014). Sektor 

transportasi harus mampu memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat 

dalam segala kegiatan (Tamin, 2000 dalam Kusbiantoro, 2007). Transportasi 

sebagai salah satu bagian dari kehidupan dan urat nadi pertumbuhan 

perekonomian suatu kota atau wilayah, tidak dapat dipisahkan dari proses 

perencanaan dan pertumbuhan wilayah. Terkait dengan perencanaan, 

transportasi berhubungan sangat erat dengan tata guna lahan sehingga dianggap 

membentuk satu land use transport system. Sistem transportasi yang baik akan 

mampu mendukung aktivitas guna lahan dan sebaliknya, transportasi yang buruk 

serta tidak mampu melayani suatu tata guna lahan maka akan menjadi sia-sia 

karena tidak termanfaatkan. Maka dari itu, suatu rencana kota tidak pernah lepas 

dari tata guna lahan dan transportasi. Tujuan utama tersedianya sistem 

transportasi adalah menyediakan aksesibilitas bagi semua pengguna (manusia), 

barang, dan jasa secara adil, seimbang, biaya rendah, dan mempunyai dampak 

yang kecil. Beragamnya permasalahan tentang transportasi tersebut, maka perlu 

adanya sebuah penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 

hidup nyaman, istirahat yang cukup, bekerja yang produktif dan optimal. Hal ini 

dibutuhkan suatu sistem untuk memberikan kemudahah dan pemanfaatan waktu 

yang relatif cepat untuk sampai ketujuan. Salah satu konsep untuk mengatasi 

permasalah transportasi tersebut ialah Transit Oriented Development (TOD). 

Transit Oriented Development atau TOD merupakan penggabungan fungsi 

dari suatu lahan campuran dan kawasan transit, dimana penggabungan lahan 
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tersebut meliputi sebuah kawasan dengan fungsi yang lengkap, dapat dijangkau 

dengan berjalan kaki, serta dekat dengan kawasan transit (Transit Oriented 

Development Guidebook, 2006). TOD disebut sebagai salah satu bentuk 

perencanaan yang komprehensif, di mana TOD mengintegrasikan perencanaan 

fisik kawasan/spasial dengan perencanaan sistem transportasi kota. Perencanaan 

kawasan dengan pendekatan TOD dapat dilakukan dengan meningkatkan 

hubungan stasiun sebagai stimulus perencanaan dengan kawasan sekitarnya, 

misalnya dengan mengonstruksi sistem transportasi massal ke dalam kawasan 

terpadu (mix use). Sistem transportasi massal merupakan aspek penting dalam 

perannya memberi pergerakan sebuah kota (city movement). 

Konsep Transit Oriented Development (TOD) merupakan konsep 

pengembangan kawasan transit yang bersinergi dengan lingkungan, dimana 

lebih mengedepankan konsep ramah lingkungan dengan memaksimalkan 

pedestrian dan mengurangi penggunaan kendaraan (Calthorpe, 1993). Konsep 

TOD telah banyak diadopsi oleh beberapa negara dan telah berhasil mengatasi 

permasalahan transportasi, salah satunya adalah di Calgary, Kanada; Region 

Hannover, Jerman; Stockholm, Swedia; dan Curitiba, Brazil. TOD pada 

dasarnya bertujuan untuk mengakomodasi pergerakan dengan cara membangun 

komunitas dimana penggunaan lahan dan transportasi saling mendukung 

sehingga penduduk dapat tinggal dan bekerja di lokasi yang saling terhubung 

(Greater Cleveland RTA, 2007 dalam Ilma, 2012). Hubungan antara penggunaan 

lahan dan sistem transportasi untuk mengakomodasi pergerakan ini dirancang 

untuk menghasilkan bentuk-bentuk keruangan yang efisien yang selanjutnya 

akan membentuk “spatial imprint” berupa struktur ruang. 

Kota Semarang dengan jumlah penduduk 1.595.187 jiwa (BPS Kota 

Semarang, 2015) yang terkenal dengan kota budaya memberi dampak pada 

pesatnya pembangunan yang terjadi di Kota Semarang. Pertumbuhan penduduk 

di Kota Semarang semakin meningkat dari tahun ke tahun karena 

berkembangnya sarana prasarana dan infrastruktur terutama pendidikan, 

pariwisata dan perdagangan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi 

perkembangan kota. Perkembangan kota secara tidak langsung mempengaruhi 

pergerakan penduduknya. Berdasarkan data BPS Kota Semarang diketahui 
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bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Semarang mengalami 

perkembangan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Jumlah kendaraan 

bermotor di Kota Semarang terus mengalami kenaikan dalam jumlah yang cukup 

besar khususnya mobil pribadi/dinas dari sekitar 34 ribu pada tahun 2007 

menjadi 44,6 ribu pada tahun 2009. Peningkatan juga terjadi pada jenis 

kendaraan mobil penumpang (bus, taksi dan mikrolet), sementara untuk jenis 

mobil barang dan sepeda motor terlihat berfluktuasi. Sehingga berakibat pada 

timbulnya permasalahan transportasi salah satunya yakni kemacetan. 

Pergerakan penduduk yang tinggi dari Kawasan Kota Semarang menuju 

kawasan seperti pusat Kota atau BWK lain ini masih difasilitasi oleh kendaraan 

pribadi sehingga terjadi arus lalu lintas yang sangat besar setiap harinya. 

Meminimalisir pergerakan dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan 

transportasi dan tata guna lahan seperti permasalahan fasilitas perkotaan. Untuk 

meminimalisir pergerakan maka dibutuhkan angkutan massal, yang berfungsi 

untuk menghemat energi serta membuat perkotaan menjadi lebih ramah 

lingkungan. Sejak tahun 2009, Kota Semarang telah menerapkan sistem bus 

rapid transit (BRT) sebagai salah satu unsur penerapan TOD. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya jalur khusus BRT dan halte-halte khusus BRT yang tersebar 

di beberapa titik dalam rute BRT. BRT memiliki pergerakan dari sebagian 

kawasan perbatasan bagian barat, timur dan selatan menuju pusat kota 

Semarang. BRT bertujuan untuk mengangkut penduduk secara massal menuju 

pusat kota agar mengurangi jumlah pengguna kendaraan pribadi. 

Pertumbuhan peningkatan intensitas guna lahan di Kota Semarang akan 

mengakibatkan peningkatan terhadap bangkitan dan tarikan pergerakan dari dan 

ke lahan tersebut, yang berarti bahwa pergerakan arus lalu lintas yang dihasilkan 

semakin meningkat. Tuntutan kebutuhan pergerakan yang semakin meningkat 

tersebut perlu didukung oleh prasarana transportasi yang memadai, yang pada 

akhirnya akan mengakibatkan intensitas aktivitas sosial ekonomi akan makin 

bertambah. Keputusan perencanaan transportasi mempengaruhi penggunaan 

lahan secara langsung, dengan mempengaruhi jumlah lahan yang digunakan 

untuk fasilitas transportasi, dan secara tidak langsung, dengan mempengaruhi 

penggunaan lahan aksesibilitas ("Aksesibilitas" VTPI, 2005 dalam Litman, 
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2010). Untuk meminimalisir pergerakan maka dibutuhkan angkutan massal, 

yang berfungsi untuk menghemat energi serta membuat perkotaan menjadi lebih 

ramah lingkungan. Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan, 

dengan perkembangan wilayah yang pesat setiap tahunnya, efek dari 

perkembangan kota salah satunya yaitu terjadinya permasalahan transportasi 

terutama kemacetan yang diakibatkan oleh pergerakan penduduk yang tinggi 

menuju pusat-pusat kegiatan seperti tempat kerja, perbelanjaan dan pariwisata, 

industri dan lainnya. Pergerakan penduduk yang tinggi pada jam-jam puncak 

yang di dominasi oleh kendaraan pribadi sementara kapasitas jaringan jalan yang 

tidak mampu lagi mengakomodasi volume kendaraan. Untuk menerapkan 

konsep Transit Oriented Development (TOD) di Kota Semarang sebagai salah 

satu konsep untuk mengatasi permasalahan transportasi, maka Kota Semarang 

perlu di kaji tingkat kesesuaian tata guna lahan dengan konsep TOD, 

dikarenakan Kota Semarang merupakan salah satu wilayah yang strategis dan 

sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu konsep 

TOD (Transit Oriented Development) perlu dikaji untuk menginegrasikan antara 

tata guna lahan dan transportasi untuk memudahkan pergerakan dan mendukung 

pembangunan berkelanjutan di Kota Semarang.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, diketahui permasalahan 

yang mendasari studi adalah pertambahan jumlah penduduk yang terjadi dari 

laju urbanisasi yang akan mengakibatkan pertumbuhan kota yang berakibat 

meningkatnya permintaan akan lahan kota. Pertumbuhan perkotaan yang cepat, 

terutama yang terjadi di kota besar di tandai dengan makin tersebarnya pusat-

pusat kegiatan sosial ekonomi. Pertumbuhan peningkatan intensitas ini akan 

mengakibatkan peningkatan terhadap bangkitan dan tarikan pergerakan dari dan 

ke lahan tersebut, yang berarti bahwa pergerakan arus lalu lintas yang dihasilkan 

semakin meningkat. Dari pergerakan penduduk yang tinggi ini belum 

diimbanginya dengan sarana transportasi yang memadahi salah satunya yaitu 

tempat transit angkutan umum yang masih susah untuk dijangkau oleh penduduk 
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sehingga penduduk mulai meninggalkan angkutan umum dan beralih ke 

kendaraan pribadi untuk pemenuhan kebutuhan mobilitasnya.  

Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengurangi kemacetan 

dan meningkatnya volume lalu lintas pada ruas-ruas jalan sebagai akibat 

meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi yaitu konsep letak terminal atau 

tempat tansit yang terintegrasi antara tata guna lahan dengan kawasan di 

sekitarnya, konsep ini lebih dikenal dengan Transit Oriented Development 

(TOD). 

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian mengenai kesesuaian tata guna 

lahan terhadap penerapan konsep TOD sangat penting dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar daya dukung tata guna lahan terhadap penerapan 

konsep TOD di Kota Semarang sehingga dapat mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang muncul dalam 

penelitian ini adalah Berapa persen (%) struktur ruang kota (urban spatial 

structure) di Kota Semarang mendukung konsep Transit Oriented Development 

(TOD)? dan Apakah ada kemungkinan konsep Transit Oriented Development 

(TOD) di implementasikan di Kota Semarang? 

 

1.3. Tujuan dan Sasaran 

1.3.1. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tata guna lahan 

wilayah Kota Semarang terhadap konsep transit oriented development (TOD) 

sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

1.3.2. Sasaran 

Sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian antara lain: 

a. Mengidentifikasi penggunaan lahan yang mendukung konsep TOD di Kota 

Semarang 

b. Mengidentifikasi karakteristik jaringan transportasi di Kota Semarang 

c. Mengidentifikasi kesesuaian tata guna lahan terhadap konsep TOD di Kota 

Semarang 

 



6 
 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai pertimbangan dan arahan bagi pemerintah dan swasta dalam 

mengembangkan tata guna lahan sehingga dapat mendukung konsep transit 

oriented development (TOD) yang terintegrasi dan berkelanjutan. 

2. Sebagai masukan untuk pengelolaan transportasi dan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam studi ini terbagi kedalam dua bagian, bagian pertama 

adalah ruang lingkup substansi berisi mengenai batasan-batasan terhadap 

kebutuhan data dan teori terkait. Sedangkan bagian kedua adalah ruang lingkup 

wilayah berisi penjelasan batasan lokasi kajian.  

1.5.1. Ruang Lingkup Substansi 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan, istilah 

tersebut dapat memiliki makna berbeda-beda tergantung dari pembaca yang 

mendefinisikannya, sehingga perlu adanya penegasan atau batasan yang sesuai 

dengan kebutuhan penelitian, definisi istilah tersebut antara lain: 

a. Transit Oriented Development (TOD) merupakan konsep pembangunan 

transportasi yang bersinergi dengan tata ruang guna mengakomodasi 

pertumbuhan baru dengan memperkuat lingkungan tempat tinggal dan perluasan 

pilihan maupun manfaat, melalui optimalisasi jaringan angkutan umum massal, 

seperti bus dan kereta api, sehingga mempermudah warga kota untuk mengakses 

sumber daya kota.  

b. Tata guna lahan memberi arti pada seberapa luas dimensi ruang sumber daya 

tanah yang dapat dimanfaatkan manusia. Dalam hal ini, makna tata guna lahan 

dapat juga disebut sebagai tata ruang, yaitu keluasan sumber daya lahan dengan 

segala potensi dan karakteristik tanah serta lingkungan yang melingkupinya. 
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1.5.2. Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah studi yang dibahas pada penelitian ini yaitu tata guna lahan Kota 

Semarang. Peneliti memfokuskan pada keseuaian guna lahan Kota Semarang 

sebagai penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD). Kota semarang 

merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah dan satu-satunya kota di Propinsi Jawa 

Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan. Sebagai ibu kota 

propinsi, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di Propinsi 

Jawa Tengah. 

Dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut: 

 Batas Utara : Laut Jawa 

 Batas Selatan : Kabupaten Semarang 

 Batas Timur : Kabupaten Demak 

 Batas Barat : Kabupaten Kendal   

Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 km2. Secara administrasi Kota 

Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan 

yang ada, terdapat 2 kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan 

Mijen, dengan luas wilayah 57,55 km2 dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas 

wilayah 54,11 km2. Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang 

merupakan wilayah perbukitan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas 

terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 km2 diikuti 

oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 km2. 

Kota Semarang terdapat 10 bagian wilayah kota yang masing-masing 

wilayah terbagi berdasarkan rencana pengembangannya. Penelitian kesesuaian tata 

guna lahan terhadap konsep TOD dilakukan pada 8 BWK saja. Sedangkan 2 BWK 

yaitu BWK VI (Kecamatan Tembalang) dan BWK VIII (Kecamatan Gunungpati) 

tidak diteliti karena kawasan tersebut berdasarkan hasil survey tidak terdapat 

simpul atau lokasi transit angkutan massal yang nantinya merupakan salah satu 

komponen kesesuaian dari konsep TOD.  
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GAMBAR 1.1 

PETA ADMINISTRASI KOTA SEMARANG 
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1.6.  Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai permasalahan transportasi kota yang berkaitan den tata 

guna lahan yang telah dilakukan sebelumnya tercantum dalam tabel di bawah ini. 

Berikut ini perbandingan beberapa penelitian tengan topik transportasi yang 

berkaitan dengan kesesuaian konsep Transit Oriented Development (TOD). 

 

TABEL I.1 

KEASLIAN PENELITIAN 

 
No Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode 

Penelitian 

Variabel Lokasi Tahun 

1 Ricky 

Rithoma 

Identifikasi 

Kesiapan 

Pelayanan 

Angkutan 

Umum Terkait 

Penerapan 

Konsep TOD di 

Kota Semarang 

Studi Kasus: 

Kawasan 

Banyumanik 

Mengidentifikasi 

kesiapan pelayanan 

angkutan umum di 

Kawasan 

Banyumanik terkait 

penerapan konsep 

TOD 

Deskriptif 

kuantitatif 

Jenis moda 

transportasi, 

pola struktur 

ruang kota, 

pelayanan 

angkutan 

umum, sarana 

prasarana 

transportasi 

Banyumanik, 

Kota Semarang 

2012 

2 Ni Luh Asti 

Widyahari 

dan Petrus 

Natalivan 

Indradjati 

Potensi dan 

Peluang 

Pengembangan 

TOD di 

Kawasan 

Perkotaan 

Cekungan 

Bandung 

Mengidentifikasi 

lokasi yang dapat 

dikembangkan 

sebagai TOD 

memiliki potensi 

dan peluang untuk 

dikembangkan 

sebagai TOD di 

kawasan perkotaan 

Cekungan Bandung 

Kualitatif 

deskriptif 

dan 

preskriptif 

Pelayanan 

moda 

transportasi, 

jenis moda 

transportasi, 

srana dan 

prasarana 

transportasi 

Bandung 2012 

3 Vera Meita 

Zetiasih 

Identifikasi 

Kemungkinan 

Penerapan 

Konsep TOD di 

Pinggiran Kota 

Semarang 

Mengidentifikasi 

kemungkinan 

penerapan konsep 

TOD dan variabel 

apa yang 

mempengaruhi 

Diskriminan Persepsi 

masyarakat, 

Pola 

pergerakan 

penduduk  

Pedurungan, 

Kota Semarang 

2005 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode 

Penelitian 

Variabel Lokasi Tahun 

berdasarkan 

Persepsi 

Masyarakat 

Studi kasus: 

Kec. 

Kedungmundu  

penerapan konsep 

TOD di Kec 

Pedurungan 

4 Handari 

Probo Siwi 

dan Anita 

Ratnasari 

Analisis Lokasi 

Transit 

Pergerakan 

Kawasan 

Semarang Barat 

Dalam Konsep 

Peneran TOD 

Kota Semarang 

Mengidentifikasi 

lokasi transit yang 

tepat dan sesuai 

dengan kondisi 

lapangan di Kota 

Semarang 

Kuantitatif Lokasi transit, 

pergerakan 

penduduk, 

sarana dan 

prasarana 

transportasi 

Semarang 

Barat, Kota 

Semarang 

2014 

5 Firman Nur 

Arif 

Kesesuaian 

Tata Guna 

Lahan Terhadap 

Penerapan 

Konsep TOD di 

Kota Semarang 

Mengetahui 

kesesuaian tata 

guna lahan terhadap 

peneran konsep 

TOD di Kota 

Semarang 

 

 

 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Pola tata guna 

lahan, sistem 

jaringan 

transportasi, 

lokasi transit 

angkutan 

massal 

Kota Semarang 2016 
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1.7. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2016 

GAMBAR 1.2 

KERANGKA PENELITIAN 
 

 

 

Perkembangan Kota dan 

Pertumbuhan penduduk 

Meningkatkan aktivitas dan 

pergerakan penduduk 

Permasalahan 

Tansportasi Kota 

Semarang 

Penerapan 

Konsep TOD 

Hubungan Guna Lahan 

dan sistem transportasi 

Konsep TOD: Pemanfaatan guna 

lahan campuran di sekeliling 

lokasi transit untuk 

memaksimalkan akses transportasi 

Penerapan Konsep TOD Dengan 

Melihat Kondisi Tata Guna Lahan 

Berapa persen tata guna lahan di Kota Semarang 

yang mendukung konsep TOD? dan Apakah ada 

kemungkinan TOD diterapkan di Kota Semarang? 

Mengetahui tingkat kesesusian tata 

guna lahan terhadap penerapan konsep 

TOD di Kota Semarang 

Pertanyaan Penelitian 

Teori TOD 

Prinsip-prinsip TOD 

Mengidentifikasi Tata Guna 

Lahan Kota Semarang 
Mengidentifikasi Sistem 

Transportasi  

Mengidentifikasi Kesesuaian Tata Guna Lahan 

Kota Semarang terhadap Konsep TOD 

Berdasarkan BWK Kota Semarang 

Analisis

 

Kesesuaian Tata Guna Lahan Kota Semarang 

terhadap Konsep TOD 

Output

 

Latar Belakang 
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1.8. Metode Penelitian 

1.8.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan garis besar konsep pendekatan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penelitian. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tata guna lahan Kota Semarang terhadap 

penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD). Penekanan penelitian 

difokuskan pada karakteristik tata guna lahan Kota Semarang yang dibentuk oleh 

aktivitas dan guna lahan, jaringan transportasi kemudian disesuaikan melalui 

pendekatan teoritik mengenai konsep TOD untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat kesesuaiannya tata guna lahan terhadap penerapan konsep TOD. Sedangkan 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif 

kuantitatif dengan meneliti sampel tertentu. Adapun pengumpulan data di lapangan 

dilakukan dengan cara kajian dokumen, observasi lapangan, dan analisis 

menggunakan bantuan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG). Data-data yang 

diperoleh dari kajian dokumen dan observasi dianalisis secara deskriptif.  

 

1.8.2. Metode Pengumpulan Data 

Salah satu yang menjadi bagian terpenting dalam penelitian adalah 

memperoleh data yang akurat, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik 

dan relevan, pengumpulan data berupa data primer dari lapangan berdasarkan 

pengamatan dan dicatat/direkam langsung dari sumber. Sedangkan untuk data 

sekunder diperoleh dari pihak lain atau instansi terkait. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Data primer dikumpulkan melalui survey primer yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung dilapangan. 

a. Observasi Lapangan 

Observasi lapangan merupakan cara dan teknik perolehan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala 

fenomena secara langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti (Tika, 

2005). Tujuan observasi lapangan dalam penelitian ini yaitu, untuk 

mengetahui kondisi eksisting tata guna lahan, kondisi prasarana jalan serta 

lokasi transit transportasi serta jaringan transportasi yang ada di kota 
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Semarang. Disamping itu, dalam observasi lapangan juga dilakukan 

pengambilan gambar yang bertujuan untuk memperkuat fakta yang ada. 

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Model ini dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1993). Pengumpulan data sekunder 

dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji literatur atau dokumen, 

khususnya data-data yang berkaitan dengan kondisi dan arahan tata guna lahan, 

aktivitas dan sistem jaringan transportasi di Kota Semarang dan kajian mengenai 

penerapan konsep TOD.pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan 

survey terkait masalah penelitian yaitu ke instansi terkait seperti Bappeda, Dinas 

PU, Dinas Perhubungan, BPS dan Perpustakaan PWK Undip. 

 

1.8.3. Data Penelitian 

Data penelitian merupakan salah satu elemen penting dan harus ada dalam 

setiap penelitian. Data merupakan variabel dalam penelitian yang diperoleh melalui 

kajian pustaka. Oleh karena itu tujuan dari penelitian dapat tercapai apabila data-

data yang ada valid dan terukur. Data penelitian meliputi kebutuhan data penelitian 

dan teknik sampling penelitian. Adapun data dalam penelitian ini, dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Kebutuhan Data Penelitian 

Kebutuhan data pada penelitian ini dapat dijabarkan dalam rangkuman 

kebutuhan data di bawah ini: 

 

TABEL I.2 

KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 

 

Sasaran 

Penelitian 

Teknik 

Analisis 
Kebutuhan Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 
Identifikasi 

zonasi guna 

lahan Kota 

Semarang 

Analisis 

Deskriptif 

 Kondisi tata guna 

lahan 

 Arahan dan 

fungsi kawasan, 

tata guna lahan, 

dan pusat-pusat 

pelayanan dalam 

 Peta tata guna 

lahan 

 Kondisi eksisiting 

penggunaan lahan 

 Data jumlah 

sebaran sarana 

dan prasarana 

 Bappeda 

 BPS 

 Monografi 

Kota 

Semarang 

 Hasil 

observasi 

lapangan 

Data sekunder: 

survey instansi, 

kajian dokumen 
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Sasaran 

Penelitian 

Teknik 

Analisis 
Kebutuhan Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 
dokumen 

perencanaan 

 Data 

kependudukan 

 Dokumen RDTR 

dan RTRW Kota 

Semarang  

Mengidentifi

kasi 

karakteristik 

sistem 

jaringan 

transportasi 

di Kota 

semarang 

Analisis 

Deskriptif 

 Sistem jaringan 

jalan, meliputi 

pola jaringan 

jalan, hirarki 

jalan, simpul dan 

ruas 

 Rute trayek 

angkutan umum 

dan jenis moda 

transportasi 

 Arahan hirarki 

jalan dalam 

dokumen 

perencanaan  

 Peta jaringan 

jalan 

 Data hirarki jalan 

 Data trayek 

angkutan umum 

 Data moda 

transportasi 

 Dokumen RDTR 

dan RTRW Kota 

Semarang 

 Bappeda 

 Dinas 

Perhubungan 

 Hasil 

observasi 

 

Data Sekunder: 

survey instansi, 

kajian dokumen 

 

 

Analisis 

kesesuaian 

tata guna 

lahan Kota 

Semarang 

terhadap 

konsep TOD 

Analisis 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 Tata guna lahan 

(keterkaitan 

antara guna lahan 

dan transportasi) 

 Jaringan Jalan 

 Halte, Terminal, 

Stasiun 

Berdasarkan hasil sintesa dari sasaran sebelumnya 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2016 

 

2. Teknik Sampling Penelitian 

Suatu penelitian akan mendapatkan hasil yang baik jika keseluruhan 

populasi dijadikan sampel. Namun apabila sampel dalam daerah penelitian 

dianggap terlalu banyak dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan 

biaya juaga tenaga maka diambil sejumlah sampel yang mewakili dari 

keseluruhan populasi tersebut. Menurut Arikunto (2000) mengemukakan bahwa 

penarikan sampil tergantung pada: (a) kemampuan penelitian dilihat dari segi 

tenaga, waktu, dan biaya, (b) sempit dan luasnya pengamatan dari setiap subjek 

karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data, (c) besar kecilnya resiko yang 

ditanggung oleh peneliti. 

Dalam pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan probability 

sampling. Dalam penelitian mengenai kesesuaian tata guna lahan Kota 

Semarang terhadap penerapan konsep TOD, teknik sampling yang digunakan 
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yaitu probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel 

(Sugiyono, 2007). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tata guna 

lahan Kota Semarang, dimana di dalam guna lahan ini mempunyai karakteristik 

yang berbeda di setiap wilayahnya karena Kota Semarang mempunyai topografi 

yang beragam. 

 

1.8.4.  Metode Analisis 

Setelah data hasil pengamatan diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu 

analisis data. Analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi yang nantinya 

dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai kesesuaian tata 

guna lahan terhadap penerapan konsep TOD di Kota Semarang. Sesuai dengan 

sasaran penelitian, proses analisis yang dilakukan penelitian sebagai berikut: 

1. Analisis zonasi tata guna lahan 

Tahapan analisis ini dilakukan untuk mengetahui zonasi tata guna lahan di Kota 

Semarang yang menjadi daya tarik dan mempengaruhi pergerakan penduduk. 

proses analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh 

dari kajian dokumen, meliputi kondisi tata guna lahan, sistem jaringan 

transportasi dan pusat-pusat pelayanan yang sesuai dengan dokumen 

perencanaan. Data-data ini kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis 

deskriptif untuk menjelaskan tingkat kesesuaian tata guna lahan terhadap 

penerapan konsep TOD di Kota Semarang. 

2. Analisis jaringan transportasi 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik jaringan transportasi di 

Kota Semarang. Data yang digunakan dalam analisis ini yaitu data yang 

diperoleh dari kajian dokumen, meliputi jaringan jalan, moda transportasi, rute 

trayek angkutan umum dan hirarki jaringan jalan dalam dokumen perencanaan. 

Analisis yang digunakan yaitu deskriptif untuk menjelaskan karakteristik 

jaringan transportasi di Kota Semarang. 

3. Analisis kesesuaian tata guna lahan terhadap konsep TOD 

Analisis dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian tata guna lahan Kota 

Semarang terhadap penerapan konsep TOD. Analisis dilakukan dengan 
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mengidentifikasi tata guna lahan dengan skala penggunaan lahan sepuluh tahun 

terakhir (RDTR) yaitu dari tahun 2000 sampai tahun 2010 selanjutnya dilakukan 

dikomparasikan dengan prinsip-prinsip TOD dengan bantuan Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Untuk menentukan tingkat kesesuian tata guna lahan terhadap 

konsep TOD di Kota Semarang yaitu menggunakan analisis buffering. Buffering 

ini menghasilkan data spasial baru yang berbentuk polygon dengan jarak tertentu 

dari data spasial yang menjadi masukannya (Eddy, 2009). Proses buffering ini 

dilakukan pada titik-titik transit seperti halte BRT, terminal dan stasiun kereta 

api yang ada di Kota Semarang. Dengan analisis buffering ini nantinya dapat 

diketahui tingkat kesesuaian tata guna lahan terhadap konsep TOD di Kota 

Semarang yaitu dengan melihat luas tata guna lahan apa saja yang tercakup 

dalam wilayah buffer dengan komposisi penggunaan lahan di sekitar area transit 

kawasan publik, kawasan pusat komersial/perkantoran, dan kawasan 

permukiman. Untuk menentukan persentase kesesuaian tata guna lahan terhadap 

penerapan konsep TOD digunakan rumus indeks persentase sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Keterangan: P = Persentase 

  n = Luas tata guna lahan yang sesuai konsep TOD 

  N = Luas keseluruhan tata guna lahan 

 

Secara lebih jelas dan lengkap teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian 

ini dapat dilihat dalam kerangka analisis di bawah ini: 

 

 

 

 

𝑃 =
𝑛

𝑁
𝑥100% 
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Kesesuaian tata guna 

lahan terhadap 

konsep TOD di Kota 

Semarang 

GAMBAR 1.3 

KERANGKA ANALISIS PENELITIAN 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Input Proses Output 

Arahan dan fungsi 

tata guna lahan Kota 

Semarang dalam 

dokumen RTRW 

RTRWperencanaan  

Analisis jenis tata 

guna lahan 

Pengelompokan 

tata guna lahan 

berdasarkan fungsi 

dan arahan 

kawasan 

Jenis moda 

transportasi dan 

sistem jaringan 

transportasi  

Analisis jenis moda 

transportasi dan 

jaringan transportasi 

Pengelompokan 

moda transportasi 

dan jaringan 

transportasi 

Jaringan jalan Kota 

Semarang 

Analisis jaringan 

jalan 

Karakteristik 

jaringan jalan 

Pusat transit moda 

angkutan massal 

Analisis pusat 

transit 

Pengelompokan 

pusat transit 

Tata guna lahan 

berdasarkan fungsi 

dan arahan kawasan 

Analisis kesesuian 

tata guna lahan 

terhadap konsep 

TOD di Kota 

Semarang 

Kondisi tata guna 

lahan dan 

transportasi 

Analisis tata guna 

lahan dan 

tranportasi 

Karakteristik tata 

guna lahan dan 

transportasi 

Karakteristik tata 

guna lahan dan 

transportasi 

Analisis buffering 

pada titik transit 

berdasarkan BWK 

dengan prinsip TOD 

Kesesuaian 

kawasan TOD 

Kesesuaian 

Kawasan TOD 
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GAMBAR 1.4 

ILUSTRASI ANALISIS KESESUAIAN  

TATA GUNA LAHAN TERHADAP KONSEP TOD 

 

 

 

 

 

 

 

Tata Guna Lahan 

Kota Semarang 

Tahun 2000-2010 

Jaringan Jalan 

Kota Semarang 

 

Jaringan 

Transportasi 

Kota Semarang 

 

Pusat 

Transit 

 

Klasifikasi Tata 

Guna Lahan Dari 

Tahun 2000-2010 

 

Klasifikasi 

Jaringan Jalan 

Berdasarkan 

Kondisi Eksisting 

- Arteri Primer 

- Arteri Sekunder 

- Kolektor Primer 

- Kolektor 

Sekunder 

- Lokal Primer 

- Lokal Sekunder 

- Rel Kereta Api 

 

 

 

Moda 

Trasnportasi dan 

Trayek 

- Bus  

- BRT 

- Kereta Api 

 

Stasiun 

Terminal 

Halte 

 

 

 

Overlay 

 

Komponen 

TOD 

 

Prinsip TOD 

 

Tipologi TOD 

 

Analisis Kesesuaian Tata Guna 

Lahan Terhadap Konsep TOD 

Berdasarkan BWK 

 

Persentase Tingkat Kesesuaian 

Tata Guna Lahan Terhadap 

Konsep TOD 

 

Kesesuaian Tata Guna Lahan 

Terhadap Konsep TOD 

 

Buffering titik transit per BWK Kota Semarang 

 

Zonasi Kawasan 

TOD 
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Sistematika Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas lima bab sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini memaparkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, sasaran 

dan manfaat penelitian, ruang lingkup secara substansi mapupun spasial, 

keaslian penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  Kajian Teori Kesesuaian Tata Guna Lahan Terhadap Konsep 

Transit Oriented Development 

 Bab ini berisi tinjauan literatur terkait interaksi guna lahan dan 

transportasi, kajian transportasi, tata guna lahan, transit oriented 

development (TOD), prinsip TOD, zonasi kawasan TOD, dan tipologi 

TOD. tinjauan literature ini digunakan untuk membantu memeperkuat 

pemahaman secara teoritis. 

BAB III Gambaran Umum Kota Semarang 

 Bagian ini menjelaskan gambaran umum wilayah studi yaitu Kota 

Semarang. Diantaranya menjelaskan mengenai kondisi eksisting Kota 

Semarang yang sesuai dengan prinsip-prinsip TOD meliputi kondisi 

geografis kota semarang, jumlah penduduk menurut mata pencaharian, 

struktur ruang Kota Semarang, tata guna lahan, serta jaringan jalan dan 

sistem jaringan transportasi Kota Semarang. 

BAB IV Analisis Kesesuian Tata Guna Lahan Terhadap Konsep Transit 

Oriented Development (TOD) 

 Dalam bab ini berisi analisis karakteristik tata guna lahan, jaringan 

transportasi serta kesesuaian tata guna lahan terhadap konsep TOD 

berdasarkan pembagian bagian wilayah kota (BWK) Kota Semarang. 

BAB V Penutup 

 Berisi kesimpulan penelitian dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang 

terkait. 
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