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ABSTRAK
Permasalahan yang dihadapi perkotaan adalah pertumbuhan penduduk yang
pesat mengakibatkan keterbatasan ruang perkotaan. Kecamatan Bukit Raya
mengalami perkembangan penggunaan lahan yang pesat, hal ini disebabkan oleh
adanya ekspansi aktivitas perkotaan ke daerah pinggiran. Tujuan dari penelitian ini
adalah menganalisis pola perkembangan pemanfaatan lahan di Kecamatan Bukit
Raya dalam kurun waktu 10 tahun (tahun 2007-2017). Sasaran dalam penelitian ini
adalah mengidentifikasi perkembangan penduduk, mengidentifikasi perkembangan
pemanfaatan lahan terbangun, mengidentifikasi pola perkembangan penggunaan
lahan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan penting terhadap terjadinya
perubahan penggunaan lahan.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan
data baik primer maupun sekunder. Penelitian dilakukan dengan 3 analisis, yaitu
analisis spasial overlay melalui analisis perbandingan citra 2007 dan 2017
menggunakan GIS, analisis deskriptif, dan analisis crosstabs menggunakan SPSS.
Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa perkembangan penduduk sangat
mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Bukit Raya. Hal ini
menyebabkan kebutuhan lahan meningkat, jumlah penduduk di Kecamatan Bukit
Raya mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2007 jumlah penduduk
sebanyak 83.509 jiwa berkembang pada tahun 2017 sebanyak 10.4426 jiwa.
Aktivitas utama yang berkembang di Kecamatan Bukit Raya adalah aktivitas
pemukiman dan perdagangan jasa, perubahan karakteristik penggunaan lahan
terbesar terdapat di Kelurahan Simpang Tiga, sedangkan perubahan karakteristik
penggunaan lahan paling kecil terjadi di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kelurahan
Tangkerang Utara dan Kelurahan Tangkerang Labuai. Pola lahan terbangun di
Kecamatan Bukit Raya bersifat menyebar dan akhirnya mengalami penggabungan
secara linier akibat munculnya lahan terbangun. Faktor yang menyebabkan
perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi adalah faktor lokasi, harga lahan, kondisi
lingkungan, aksesibilitas dan fasilitas.
Kata kunci: Faktor Perkembangan Lahan, Perkembangan Pemanfaatan Lahan,
Pola Perkembangan Lahan
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PATTERN OF LAND USE DEVELOPMENT IN BUKIT RAYA
SUBDISTRICT, PEKANBARU CITY
RIO FIRDAUS HASIBUAN
143410367
ABSTRAK
The problem of cities were rapid growth population resulting in limited urban
space. Bukit Raya Subdistrict was experiencing rapid development of land use, this
was due to the expansion of urban activities to the periphery, such as an increase in
residential areas due to high growth population. The aim of this research was
analysis petterns of built in land use development on Bukit Raya subdistrict 10 years.
(2007-2017). Objectives to be achieved in this reaserch were to identify growth
population, identify growth the development of built in land use, identify patterns of
development in land use and identify impact factors of land use changes.
Based study uses quantitative data collection techniques both primary and
secondary. The study was conducted with three basic analysis, spatial analysis
through comparative analysis of the image overlay in 2007 and 2017 using GIS,
descriptive analysis, and crosstabs analysis using SPSS.
The result of this reaserch were growth population were affected to land use
changes in Bukit Raya Subdistrict. It cause, needs of land use has incrase, the
population in bukit raya subdistrict has incrased sgcnificanly, in 2007 the population
of bukit raya subdistrict was 83,509 people developed in 2017 as many as 10,4426
people. Tha main activity in bukit raya subdistrict were settlement, trade and service.
changes in the characteristics of rapid land use were in Simpang Tiga Village, while
changes in the characteristics of land use were slowly to occur in Tangkerang Selatan
Sub-District, Tangkerang Utara Village and Tangkerang Labuai Sub-District. The
pattern of built land in Bukit Raya Subdistrict was diffuse and eventually undergoes
linear merger due to the emergence of built up land. Factors that impact of in land
use that occur can not be separated from location factors, land prices, environmental
conditions, accessibility and facilities.
Keywords: Factors of Land Development, Development of Land Use, Land
Development Patterns
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Secara global perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tingkat

perekonomian suatu bangsa, senantiasa diikuti dengan peningkatan kebutuhan
masyarakatnya. Upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan dilakukan
kegiatan pembangunan. Pembangunan suatu masyarakat, mencakup aspek fisik dan
sumberdaya manusianya. Pembangunan secara fisik, berkaitan dengan penggunaan
sumberdaya lahan. Tuntutan penggunaan lahan, berkaitan erat dengan perubahan
penggunaan lahan.
Luas lahan suatu wilayah atau kawasan tidak mengalami peningkatan,
terdapat kecendurungan menyempit. Perubahan penggunaan lahan akan memberikan
implikasi pada dua sisi perubahan yang saling berlawanan. Apabila suatu
penggunaan lahan bertambah akan mengakibatkan berkurangnya penggunaan lahan
yang lain. Pada suatu kawasan terdapat berbagai tipe penggunaan lahan, misalnya
peruntukkan penggunaan untuk lahan hutan, pertanian, sarana umum (terminal,
pasar, sekolah, rumah sakit dan lapangan olah raga), pengembangan perkotaan,
pemukiman, pengembangan kawasan industri dan pertambangan.
Kota-kota besar di Indonesia sejak satu dasawarsa ini, mengalami perubahan
penggunaan lahan yang sangat pesat, perubahan ini akan tetap berlanjut dimasa yang
akan datang, bahkan dalam kecepatan yang lebih tinggi seiring dengan pertumbuhan
ekonomi yang terjadi di kota-kota tersebut. Pada umumnya perubahan penggunaan
lahan yang terjadi di kawasan perkotaan hampir selalu tidak sesuai dengan rencana
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penggunaan lahan yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah perkotaan.
Perkembangan kota-kota di Indonesia cenderung dicirikan oleh terbatasnya
ketersediaan lahan dan daya tampung lahan untuk pembangunan sebagai akibat
pertumbuhan dan distribusi penduduk yang sangat pesat dan tidak merata, serta
memiliki kualitas yang tidak mencapai tingkat yang diharapkan. Peningkatan
kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang tercermin dalam bentuk perluasan
ruang kota untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mengalami
peningkatan pula. Dalam hubungan itu, maka ketersediaan daya tampung lahan dan
jumlah serta distribusi penduduk kota menjadi aspek-aspek yang sangat penting dan
mutlak diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kawasan perkotaan.
Lahan merupakan sumberdaya utama dalam pembangunan kota, merupakan
tumpuan dari berbagai kepentingan. Ketersediaan lahan yang terbatas seringkali
mengakibatkan konflik penggunaan antar berbagai kegiatan di perkotaan tersebut.
Kondisi seperti ini umumnya terjadi di kota-kota besar atau di kota-kota provinsi di
Indonesia yang tumbuh dengan cepat. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan
penduduk yang cukup pesat, pada sisi yang lain tidak diimbangi dengan ketersediaan
sumberdaya lahan yang memadai.
Pertumbuhan penduduk yang pesat berimplikasi terhadap meningkatnya
tuntutan pengadaan dan perbaikan prasarana dan pelayanan publik, baik dari segi
kualitas maupun kuantitas. Kondisi ini akhirnya berdampak pada peningkatan
kebutuhan akan lahan, sementara dilain pihak, sumber daya lahan setiap tahunnya
mengalami penyempitan yang diakibatkan oleh persaingan antara sektor, seperti
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pertanian, perumahan, sarana umum, industri, dan lain sebagainya. Dengan
demikian, maka permasalahan penggunaan lahan akan semakin menonjol dengan
terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan proses industrialisasi.
Karakteristik fisik kota diperlukan guna menghindari dampak negatif dari
perkembangan kota. Pemanfaatan lahan untuk permukiman harus diatur dengan baik
sehingga sesuai dengan rencana tata ruang kota, dengan mempertimbangkan
keseimbangan aspek ekologis sehingga tidak sampai terjadi penurunan kualitas
lahan. Perkembangan

kota dalam berbagai

hal

sering dikaitkan dengan

perkembangan lahan terbangun, karena salah satu ciri fisik perkembangan area
perkotaan adalah dengan meluas dan bertambahnya lahan terbangun. Hal tersebut
sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa eksistensi perkembangan perkotaan
dapat ditinjau dari berbagai matra, salah satunya adalah matra morfologi perkotaan
yang menekankan pada aspek fisik perkotaan, dalam hal ini tercemin dalam sistem
jaringan jalan dan blok-blok bangunan (Herbert, 1973, dalam Yunus, 2008).
Untuk melakukan pengawasan dalam perkembangan lahan terbangun,
diperlukan teknologi yang mendukung fungsi tersebut. Pemantauan perkembangan
lahan terbangun dengan cara manual akan memakan banyak waktu, tenaga dan biaya.
Penerapan

fungsi

SIG

(Sistem

Informasi

Geografis)

dalam

monitoring

perkembangan lahan terbangun, diharapkan dapat mengendalikan pemanfaatan ruang
lahan terbangun akan optimal.
Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang secara administratif terdapat
di Provinsi Riau, sekaligus sebagai ibukota provinsi. Kota ini terletak di Pulau
Sumatra, dari aspek geografis terletak antara 101° 14’ - 101° 34’ Bujur Timur dan 0°
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25’ - 0° 45’ Lintang Utara. Kota Pekanbaru mencakup wilayah seluas ± 632,26 km².
Berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2003, Kota Pekanbaru terdiri dari 12
kecamatan dan 58 kelurahan.
Kota Pekanbaru tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika
perkembangan penduduknya, baik dari segi pertambahan jumlah penduduk,
peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan apresiasi sosial budaya masyarakat, dan
adanya peran dan status Kota Pekanbaru yang semakin meningkat. Perkembangan
kegiatan perkotaan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap tuntutan peningkatan
fasilitas

dan

penyesuaian

administratif

pembangunan

perkotaan,

sehingga

masyarakat perkotaan perlu senantiasa melakukan penyesuaian diri terhadap pola
pikir dan perilaku sehari-hari seiring dengan adanya peningkatan mutu pelayanan
fasilitas perkotaan.
Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu wilayah pinggiran Kota
Pekanbaru yang memiliki perkembangan paling pesat dibandingkan dengan wilayahwilayah lainnya. Pesatnya perkembangan dilihat dari jumlah penduduknya, Jumlah
penduduk Kecamatan Bukit Raya yaitu 103.114 jiwa. Pesatnya perkembangan
Kecamatan Bukit Raya dibandingkan dengan ke-8 wilayah Kota Pekanbaru lainnya
dapat dilihat dari jumlah penduduknya. Jumlah penduduk Kecamatan Bukit Raya
merupakan salah satu yang terbanyak, yaitu 103.245 jiwa, dengan laju pertumbuhan
dalam waktu 10 tahun sebesar 2,5%. Sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan
Payung Sekaki sebanyak 90.665 jiwa, Kecamatan Limapuluh berjumlah 41.437 jiwa,
Kecamatan Sail sebanyak 21.479 jiwa, Kecamatan Pekanbaru Kota berjumlah 25.094
jiwa, Kecamatan Sukajadi sebanyak 47.464 jiwa, Kecamatan Senapelan sebanyak
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36.548 jiwa, Kecamatan Rumbai sebanyak 67.523 jiwa dan penduduk Kecamatan
Rumbai Pesisir berjumlah 72.516 jiwa.
Kecamatan Bukit Raya merupakan wilayah yang berpotensi mengalami
perubahan karakteristik wilayah. Perubahan karakteristik wilayah baik secara spasial
maupun sosial ekonomi, dikarenakan wilayah ini berperan sebagai penghubung Kota
Pekanbaru dengan wilayah penyangga Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan
Kabupaten Kampar. Selain itu secara demografi, topografi dan hidrologi Kecamatan
Bukit Raya memiliki tingkat kemiringan lereng sebesar 0-2% atau relatif datar serta
memiliki kondisi tanah yang keras. Dalam hal ini tentu tidak memerlukan usaha dan
biaya yang besar dalam perkembangan pemanfaatan lahan di Kecamatan Bukit Raya.
Perubahan yang terjadi di wilayah pinggiran ini merupakan perubahan karakteristik
wilayah.
Menurut Yunus (2008), daerah pinggiran merupakan wilayah yang terletak di
antara dua wilayah yang sangat berbeda kondisi lingkungannya, yaitu antara antara
wilayah yang mempunyai kenampakan kekotaan di satu sisi dan wilayah yang
mempunyai kenampakan kedesaan di sisi yang lain. Oleh karena wilayah kota dan
desa mempunyai dimensi kehidupan yang sedemikian kompleks yang pada
umumnya menunjukkan atribut yang saling berbeda, maka di daerah antara ini
kemudian muncul atribut khusus yang merupakan hibrida dari keduanya.. Kecamatan
Bukit Raya merupakan daerah pinggiran yang lebih mengarah pada perkembangan
perkotaan, terlihat dari ketersediaan sarana prasarana yang memadai seperti halnya di
perkotaan, dan telah hilangnya sektor agraris secara dominan. Kecamatan Bukit Raya
merupakan wilayah pinggiran karakter Kecamatan Bukit Raya telah menyerupai
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karakter perkotaan. Perkembangan karateristik perkotaan ini juga diikuti oleh
munculnya fenomena-fenomena perkotaan seperti percampuran kehidupan sosial,
kepadatan bangunan, dan kemacetan lalu lintas.
Upaya

mengantisipasi

adanya

kemungkinan

laju

pertumbuhan

dan

perkembangan Kecamatan Bukit Raya yang tumbuh dengan cepat dan semakin
kompleks, berdampak terhadap perubahan fungsi lahan. Pengaturan pola penggunaan
lahan yang dapat berfungsi sebagai pedoman dan pengarahan dalam melaksanakan
pembangunan di Kecamaan Bukit Raya secara lebih efektif dan efesien sangat di
perlukan. Dari latar belakang, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pola
Perkembangan Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Bukit Raya"
1.2

Rumusan Masalah
Penjabaran rumusan masalah berdasarkan latar belakang dirumuskan

masalah, sebagai berikut:
1. Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bukit Raya.
2. Perkembangan pemanfaatan lahan di Kecamatan Bukit Raya terjadi begitu
cepat sehingga terjadinya perubahan penggunaan lahan.
3. Pengendalian pola perkembangan penggunaan lahan di Kecamatan Bukit
Raya.
4. Berkembangnya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan
lahan di Kecamatan Bukit Raya
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Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 10
tahun terakhir di Kecamatan Bukit Raya ?
2. Bagaimana perkembangan pemanfaatan lahan terbangun di Kecamatan
Bukit Raya ?
3. Bagaimana pola perkembangan penggunaan lahan di Kecamatan Bukit
Raya?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan lahan di Kecamatan
Bukit Raya?
1.3

Tujuan dan Sasaran
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola perkembangan pemanfaatan

lahan di Kecamatan Bukit Raya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (tahun 20072017). Dengan sasaran penelitian sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi perkembangan penduduk di Kecamatan Bukit Raya.
2. Mengidentifikasi

perkembangan

pemanfaatan

lahan

terbangun

di

Kecamatan Bukit Raya.
3. Mengidentifikasi pola perkembangan penggunaan lahan di Kecamatan
Bukit Raya
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan penting terhadap terjadinya
perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Bukit Raya.
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1.4

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk:
1. Pihak Pemerintah
Bahan

masukan

yang bermanfaat

dalam

merumuskan upaya-upaya

pemanfaatan sekaligus sebagai bahan antisipasi dalam penyelenggaraan
perubahan penggunaan lahan bagi pemerintah, terutama dalam upaya
pengambilan keputusan sebagai suatu kebijakan dan alternatif penanganan
masalah perkembangan wilayah pada khususnya dan masyarakat luas pada
umumnya.
2. Pihak Akademis
Bahan perbandingan (komparasi) terhadap hasil penelitian yang sejenis yang
pernah dilakukan sebelumnya, dalam konteks untuk meningkatkan dan
pendalaman pengetahuan tentang

perkembangan penggunaan lahan.

diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis
serta dapat menjadi referensi yang dapat diajukan sebagai bahan percontohan
bagi penelitian yang sama selanjutnya.
3. Peneliti
Agar apa yang telah dilakukan selama penelitian ini dapat menambah
pengetahuan dan wawasan dalam rangka memperdalam dan mengembangkan
ilmu pengetahuan penggunaan lahan serta memberikan pengalaman langsung
dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian serta menyusun hasil penelitian.
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1.5

Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian meliputi ruang lingkup materi dan ruang lingkup

wilayah, ruang lingkup materi bertujuan membatasi materi pembahasan sedangkan
ruang lingkup wilayah bertujuan untuk membatasi lingkup wilayah kajian.
1.5.1 Ruang Lingkup Materi
Kajian materi (analisis) sebagai ruang lingkup materi ialah :
1. Perkembangan penduduk di Kecamatan Bukit Raya, dengan melihat
pertumbuhan penduduk dari tahun 2007-2017 menggunakan data dari Badan
Pusat Statistik Kecamatan Bukit Raya
2. Perkembangan pemanfaatan lahan yang terjadi di Kecamatan Bukit Raya,
Kota Pekanbaru dalam waktu 10 tahun dengan menggunakan software GIS
(Geographic Information System), klasifikasi pemanfaatan lahan berdasarkan
NSPK (Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria), Survei dan Pemetaan
Tematik Pertanahan yang disusun oleh Direktorat Pemetaan tematik, Deputi
Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia 2012.
3. Pola

Perkembangan

penggunaan

lahan

dengan

menggunakan

peta

penggunaan lahan dari tahun 2007, 2012 dan 2017 di Kecamatan Bukit Raya
berdasarkan klasifikasi RTRW Kota Pekanbaru.
4. Faktor perkembangan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Bukit
Raya dengan menggunakan software SPSS (Statistik Product and Service
Solutions).
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1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah
Secara administratif kawasan penelitian Kecamatan Bukit Raya merupakan
salah satu Kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru. Secara geografis terletak
antara 101° 14’ - 101° 34’ Bujur Timur dan 0° 25’ - 0° 45’ Lintang Utara, mencakup
wilayah seluas 22,05 km².
Batas-batas wilayah Kecamatan Bukit Raya adalah:

1.6

a. Sebelah timur

: berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya

b. Sebelah barat

: berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai

c. Sebelah utara

: berbatasan dengan Kecamatan Sail

d. Sebelah selatan

: berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Kerangka Pemikiran Studi
Pengertian Kerangka Pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara

garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat
berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan merepresentasikan suatu
himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut
(2009) dalam Wahono (2012).. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi
dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi
kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan
memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya.
Kerangka pemikiran ini adalah alternatif atau jalan keluar yang paling optimal
dalam menangani permasalahan ini Polancik (2009) dalam Wahono (2012). Jalan
keluar yang akan diberikan diantaranya dengan membuat secara diagramatis atau
kerangka berfikir, yang mana didalamnya terdapat permasalahan yang akan dibahas
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yang akan dirangkum didalam rumusan masalah kemudian diidentifikasikan
menemukan sasaran yang akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang
digunakan untuk memecahkan persoalan yang akhirnya menemukan hasil dari
penelitian.
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Latar Belakang
Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu wilayah pinggiran
Kota Pekanbaru yang perkembangan paling pesat dibandingkan
dengan wilayah-wilayah lainnya. Disebabkan wilayah ini
berperan sebagai penghubung Kota-Kota Pekanbaru dengan
wilayah penyangga Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan
Kabupaten Kampar.

Rumusan Masalah
Bagaimana Perkembangan Pertumbuhan Penduduk dalam Kurun
Waktu 10 Tahun Terakhir di Kecamatan Bukit Raya, Bagaimana
Perkembangan Lahan Terbangun di Kecamatan Bukit Raya, Apa
Saja Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan dalam
Penggunaan Lahan di Kecamatan Bukit Raya dan Bagaimana
Pola penggunaan lahan di Kecamatan Bukit Raya?

Perkembangan Penduduk

Perkembangan Lahan

Pola Perkembangan
Penggunaan Lahan
a.Pola Menyebar
b.Pola Sejajar
c.Pola Merumpun

Faktor Perubahan Lahan
a.Faktor Lokasi
b.Faktor Harga
c.Faktor Lingkungan
d.Faktor Aksesibilitas
e.Faktor Fasilitas

Teridenfikasinya Pola Perkembangan Pemanfaatan
Lahan di Kecamatan Bukit Raya

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Studi
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1.7

Hipotestis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran studi terhadap faktor-faktor perubahan

pemanfaatan lahan di Kecamatan Bukit Raya, Untuk mengetahui hubungan dapat
dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :
H0 : Tidak ada hubungan antara perkembangan lahan Kecamatan Bukit Raya
dengan harga, aksesibilitas, lokasi, fasilitas, dan lingkungan.
H1 : Ada hubungan antara perkembangan lahan Kecamatan Bukit Raya dengan
harga, aksesibilitas, lokasi, fasilitas, dan lingkungan.
1.8

Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan didasarkan atas beberapa bab sebagai berikut :
BAB I

: PENDAHULUAN
Pada bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian,
kerangka pemikiran studi, hipotesis penelitian dan sistematika
penulisan. Dengan membaca bab ini, diharapkan pembaca mampu
mengetahui konsep penelitian yang dilakukan.

BAB II

: TINJAUAN TEORI
Pada bab ini memuat tentang pertumbuhan penduduk terhadap
perkembangan lahan, pengertian kota, pengertian lahan, karakteristik
sumber daya lahan, fungsi lahan, perubahan guna lahan, penggunaan
lahan, pemanfaatan lahan, komponen-komponen pemanfaatan lahan,
perubahan pemanfaatan lahan, pola perkembangan penggunaan
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lahan, faktor-faktor

yang berpengaruh dalam perkembangan

pemanfaatan lahan dan penelitian terdahulu.
BAB III

: METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini memuat tentang pengembangan metodologi yang terdiri
dari pendekatan metodologi, lokasi dan waktu penelitian, metode
penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data,
populasi dan sampel penelitian, sampel dan uji interpretasi citra,
metode analisis dan desain survei.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM WILAYAH
Pada bab ini memuat tentang gambaran secara umum bagaimana
keadaan eksisiting Kecamatan Bukit Raya terdiri dari kondisi fisik
Kota Pekanbaru, aspek kependudukan Kota Pekanbaru, penggunaan
lahan Kota Pekanbaru, kondisi fisik Kecamatan Bukit Raya, aspek
kependudukan Kecamatan Bukit Raya dan penggunaan lahan
Kecamatan Bukit Raya.

BAB V

: HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini dilakukan analisis perkembangan penduduk di
Kecamatan Bukit Raya, perkembangan pemanfaatan lahan di
Kecamatan Bukit Raya, pola perkembangan penggunaan lahan di
Kecamatan Bukit Raya dan faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan lahan di Kecamatan Bukit Raya.
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BAB VI

: KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang
berisikan jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis.
Bab ini juga membahas mengenai keterbatasan penelitian secara
teoritik maupun teknis serta memberikan saran berupa implikasi
hasil penelitian bagi pihak-pihak yang terkait.
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BAB II
TINJAUAN TEORI
2.1

Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perkembangan Lahan
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah

tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Prediksi jumlah
penduduk yang akan datang dapat bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan dasar
penduduk, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang
pemenuhan kebutuhan akan lahan misalnya penggunaan lahan (BPS Indonesia,
2000).
Badan Pusat Statistik Indonesia (2000) menyatakan pertumbuhan penduduk
suatu wilayah atau negara dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk
awal (misal P0) dengan jumlah penduduk di kemudian hari (misal Pt). Tingkat
pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus geometrik.
Dengan rumus pertumbuhan geometrik, angka pertumbuhan penduduk (rate of
growth) sama untuk setiap tahun, dihitung dengan rumus pertumbuhan penduduk
(Badan Pusat Statistik Indonesia, 2000) sebagai berikut:

Keterangan:
= jumlah penduduk awal
= jumlah penduduk t tahun kemudian
= tingkat pertumbuhan penduduk
= jumlah tahun dari 0 ke
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Pertumbuhan penduduk dapat disebut juga sebagai dinamika penduduk,
Soegimo (2009) dalam Haji (2014) menjelaskan ada 3 klasifikasi pertumbuhan
penduduk yang harus kita pahami, yakni sebagai berikut.
a)

Pertumbuhan penduduk termasuk cepat apabila pertumbuhan 2% lebih dari
jumlah penduduk tiap tahun,

b)

Pertumbuhan penduduk termasuk sedang apabila pertumbuhan itu antara
1%-2%,

c)

Pertumbuhan penduduk termasuk lambat apabila pertumbuhan itu antara
1% atau kurang.
Menurut Fandeli (2008) dalam Haji (2014) perkembangan penduduk

menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan kelestarian.
Perkembangan penduduk menyebabkan kebutuhan lahan semakin meningkat dan
menyebabkan peralihan fungsi hutan ke penggunaan yang lain. Selanjutnya Sitorus
(2010) dalam Haji (2014) menyatakan perkembangan jumlah penduduk yang terlalu
banyak dapat mengakibatkan penggunaan sumberdaya yang berlebihan.
Semakin

tinggi

pertumbuhan

penduduk

mengakibatkan

perubahan

penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kaidah konservasi yang dapat
mengkibatkan bencana banjir, longsor, dan kekeringan yang merupakan bukti dari
perubahan penggunaan lahan yang berakibat terhadap kerusakan lahan. Semakin
besar perubahan penggunaan lahan yang dilakukan oleh manusia dapat berakibat
terhadap munculnya dan meluasnya lahan kritis Sjarief (2008) dalam Haji (2014).
Jika dalam suatu wilayah terdapat banyak penduduk atau jumlah
penduduknya tinggi, maka semakin padat pula tingkat kepadatan penduduknya,
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begitupun sebaliknya. Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dikatakan
semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak
dibandingkan dengan luas ruangannya Sarwono (1992) dalam Haji (2014).
Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas
wilayah yang dihuni Mantra (2007) dalam Haji (2014).
Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di
suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang
ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan
penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus kepadatan penduduk
(Haji,2014) sebagai berikut:

Menurut Undang-undang Nomor: 56 Tahun 1960 yang mebagi tingkat
kepadatan penduduk menjadi 4 kriteria, yaitu:
1. Tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1 – 50 jiwa/ km2
2. Kurang padat antara 51 – 250 jiwa/ km2
3. Cukup padat 251 – 400 jiwa/ km2
4. Sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/km2
Semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah dan kebutuhan penduduk,
semakin meningkat pula kebutuhan tempat atau lahan untuk tempat tinggal serta
tempat kegiatan kehidupan sosial ekonomi dan budaya (Ritohardoyo, 2013). Migrasi
merupakan salah satu faktor penyebab perkembangan kota, disamping transformasi
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sosial ekonomi. Clark (1996) dalam Pradoto (2015) menyatakan bahwa urbanisasi
akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dan merubah tatanan spasial serta
pola pemanfaatan lahan. Pacione (2001) dalam Pradoto (2015) menambahkan bahwa
urbanisasi bukanlah proses perubahan yang bergerak linier, melainkan suatu proses
dengan

dinamika

kompleks

yang

merupakan

rangkaian

beberapa

tahap

perkembangan kota. Tingginya tingkat urbanisasi pada gilirannya akan mendorong
perkembangan aktivitas ekonomi. Dalam konteks pertumbuhan kota, ekspansi
wilayah kota ke kawasan pinggiran maupun perdesaan akan dikuti oleh infiltrasi
aktivitas ekonomi perkotaan. Sejalan dengan proses perkembangan kota, keterkaitan
antara kota dan desa menjadi semakin intensif, baik dalam konteks spasial maupun
fungsional.
2.2

Pengertian Kota
Menurut Rapoport (1987) dalam Fahmi (2009), kota adalah suatu pemukiman

yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu yang
heterogen dari segi sosial. Kota merupakan tempat bergabungnya berbagai hal dan
merupakan kumpulan keanekaragaman banyak hal. Berbagai strata masyarakat
bergabung dalam satu tempat yang dinamakan kota. Begitu juga dengan kegiatan
ekonomi saling melengkapi dan saling bergantung. Kota juga merupakan simbol dari
kesejahteraan, kesempatan berusaha dan dominasi terhadap wilayah sekitarnya.
Kota juga merupakan sumber polusi, kemiskinan dan perjuangan untuk
berhasil. Sepuluh kriteria yang secara lebih spesifik untuk merumuskan kota, yaitu:
1. Ukuruan dan jumlah penduduknya yang besar terhadap massa dan tempat
2. Bersifat permanen
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3. Kepadatan minimum terhadap massa dan tempat
4. Struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan oleh jalur jalan
dan ruang-ruang perkotaan yang nyata
5. Tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja
6. Fungsi perkotaan minimum yang terperinci, yang meliputi sebuah pasar,
sebuah pusat administratif atau pemerintahan, sebuah pusat militer, sebuah
pusat keagamaan atau sebuah psuat aktivitas intelektual bersama dengan
kelembagan yang sama
7. Heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hirarki pada masyarakat
8. Pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian
ditepi kota dan memproses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas
9. Pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat
10. Pusat penyebaran, memiliki suatu falsafah hidup perkotaan pada masa dan
tempat itu.
Kota dalam tinjauan fisik atau morfologi menekankan pada bentuk-bentuk
kenampakan fisikal dari lingkungan kota. Smailes (1955) dalam Yunus (2000)
memperkenalkan 3 unsur morfologi kota yaitu penggunaan lahan, pola-pola jalan dan
tipe atau karakteristik bangunan. Sementara itu Conzen (1962) dalam Yunus (2000)
juga mengemukakan unsur -unsur yang serupa dengan dikemukakan Smailes, yaitu
plan architectural style and land use. Berdasarkan pada berbagai macam unsur
morfologi kota yang dikemukakan secara umum unsur-unsur morfologi kota berkisar
antara karakteristik bangunan, pola jalan dan penggunaan lahan.Unsur-unsur ini yang
paling sering digunakan untuk mengenali suatu daerah secara morfologis. Secara
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garis besar ada tiga macarn proses perluasan areal kekotaan (urbansprawl) menurut
Yunus (2000), yaitu:
1. Perembetan konsentris
Tipe pertama ini dikemukakan oleh Clark (1971) dengan. Jenis
perembetan ini berlangsung paling lambat karena perembetan berjalan
perlahan-lahan terbatas pada semua bagian luar kenampakan fisik kota.
Proses perembetan ini menghasilkan bentuk kota yang relatif kompak dan
peran transportasi tidak begitu besar.

Sumber: Yunus, 2000
Gambar 2.1
Perembetan Konsentris
2. Perembetan memanjang
Tipe ini dikenal dengan ribbon development linear yang menunjukkan
ketidak merataan perembetan areal perkotaan di semua bagian sisi luar dari
kota utarna. Perernbetan paling cepal terlillat disepapJang jalur transportasi
yang ada khususnya yang bersifat menjari dari pusat kota.
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Sumber: Yunus, 2000
Gambar 2.2
Perembetan Memanjang
3. Perembetan yang meloncat
Tipe ini dikenal sebagai leaf ftog development dan dianggap paling
merugikan. Hal ini karena perembetan ini tidak efisien dalam arti ekonorni,
tidak mempunyai estetika dan tidak. menarik perkernbangan lahan terjadi
berpencaran secara sporadis dan menyulitkan pernerintah kota untuk
membangun prasarana fasilitas kebutuhan hidup penduduknya. Tipe ini
sangat cepat menimbulkan darnpak negatif terhadap kegiatan pertanian,
memunculkan kegiatan spekulasi lahan, dan menyulitkan upaya penataan
ruang kota.

Sumber: Yunus, 2000
Gambar 2.3
Perembetan Meloncat
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Kota juga merupakan suatu pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang
mempunyai status pemerintahan sendiri dan telah mempunyai batas wilayah yang
juga termasuk wilayah yang belum mempunyai status pemerintahan tetapi
memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan serta belum memiliki batas
administrasi.
2.3

Pengertian Lahan
Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan

hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia. Di lain sisi, tanah
juga dapat disebut sebagai lahan. Menurut Jayadinata (1999), lahan berarti tanah
yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya baik itu milik
perorangan maupun milik lembaga. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa tata guna
tanah/lahan adalah pengaturan penggunaan tanah yang didalamnya tidak hanya
membicarakan tentang penggunaan permukaan bumi di daratan tetapi juga tentang
penggunaan permukaan bumi di lautan.
Lahan dan manusia merupakan sumberdaya yang paling besar, karena dari
campur tangan manusia lahan yang ada dapat berubah atau dirubah fungsinya
misalnya dari lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau kawasan industri.
Penggunaan

sebidang

tanah

dapat

membawa

pertentangan

karena

dapat

menimbulkan ekstranalitas non ekonomi terhadap pemakaian lahan lainnya.
Misalnya adanya kegiatan suatu tempat dapat menimbulkan kebisingan, dan bahan
bangunan lainnya dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk limbah padat, cair,
dan gas yang dikhawatirkan akan mengganggu lingkungan. Penggunaan lahan dapat
diartikan juga sebagai wujud atau bentuk usaha kegiatan pemanfaatan suatu bidang
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tanah pada suatu waktu (Jayadinata, 1999). Untuk itu aktivitas pembangunan erat
kaitannya dengan aktivitas politik, maka pembangunan yang dilaksanakan paling
tidak harus dapat mengakomodir seluruh sektor kegiatan masyarat secara “wise use”
yang di maksudkan tidak lain sebagai alat kontrol untuk mencegah penggunaan lahan
salah tempat atau menuju penggunaan lahan secara optimal.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan
Tanah dijelaskan bahwa Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan
tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang
berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang
terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan
masyarakat secara adil. Jayadinata (1999) mengemukakan Ada 3 hal yang menjadi
penentu dalam tata guna tanah/lahan yaitu:
a. Perilaku masyarakat sebagai penentu
Perilaku dan tindakan manusia dalam tata guna tanah disebabkan oleh
kebutuhan dan keinginan manusia yang berlaku baik dalam kehidupan social
maupun dalam kehidupan ekonomi misalnya pengaturan lokasi tempat tinggal,
tempat bekerja dan tempat rekreasi.
b. Penentu yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi
Dalam kehidupan ekonomi, daya guna dan biaya merupakan hal yang
penting, oleh karena itu diadakan pengaturan tempat sekolah supaya ekonomis
begitu juga dengan program lalita (rekreasi) diatur sedemikian rupa sehingga
ekonomis. ini merupakan hal yang berhubungan dengan pendapatan per kapita
dan sebagainya.
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c. Kepentingan umum sebagai penentu
Kepentingan umum yang menjadi penentu dalam tata guna tanah/lahan
meliputi kesehatan, keamanan, moral dan kesejahteraan umum (termasuk
kemudahan, keindahan, kenikmatan) dan sebagainya.
Beberapa sifat atau karakteristik lahan yang dikemukakan oleh Sujarto
(1985) dan Drabkin (1980) dalam Irine (2017) adalah sebagai berikut:
1. Secara fisik, lahan merupakan aset ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh
kemungkinan penurunan nilai dan harga, dan tidak terpengaruhi oleh
waktu. Lahan juga merupakan aset yang terbatas dan tidak bertambah
besar kecuali melalui reklamasi.
2. Perbedaan antara lahan tidak terbangun dan lahan terbangun adalah lahan
tidak terbangun tidak akan dipengarahi oleh kemungkinan penurunan
nilai, sedangkan lahan terbangun nilainya cenderung turun karena
penurunan nilai struktur bangunan yang ada di atasnya. Tetapi penurunan
nilai struktur bangunan dapat meningkatkan nilai lahannya karena adanya
harapan peningkatan fungsi penggunaan lahan tersebut selanjutnya.
3. Lahan tidak dapat dipindahkan tetapi sebagai substitusinya intensitas
penggunaan lahan dapat ditingkatkan, sehingga faktor lokasi untuk setiap
jenis penggunaan lahan tidak sama.
4. Lahan tidak hanya berfungsi untuk tujuan produksi tetapi juga sebagai
investasi jangka panjang

(long-ferm investment) atau tabungan.

Keterbatasan lahan dan sifatnya yang secara fisik tidak terdepresiasi
membuat lahan menguntungkan sebagai tabungan. Investasi lahan
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berbeda dengan investasi barang ekonomi yang lain, biaya perawatannya
(maintenance cost) hanya meliputi pajak dan interest charges. Biaya ini
relatif jauh lebih kcill dibandingkan dengan keuntungan yang akan
diperoleh dari penjualan lahan tersebut.
Kitab suci Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa lahan adalah kebutuhan setiap
orang, karena sebagian besar manusia berdiam di atas tanah. Di atas tanahlah
manusia membangun rumah, kantor, pabrik, bertani dan sebagainya. Vitalnya
masalah lahan ini, Allah menegaskan dalam firman-Nya,

“Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami
memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatangbinatang ternak dan manusia yang banyak”.(Q.S: Al-Furqon:49)
Oleh karena itu, ruang sebagai tempat hidup masyarakat suatu wilayah tidak
lepas

dari

pengaruh

budaya

manusia

sebagai

subjek

penelitian

dalam

mempergunakan lahan maka dalam melakukan interaksi dengan lahan atau wilayah
tempat tinggalnya baik secara fisik maupun sosialnya.
2.4

Karakteristik Sumber Daya Lahan
Karakteristik fisik lahan merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan

dalam perencanaan penggunaan suatu lahan. Laka (2017) Karakteristik lahan yang
dimaksud antara lain:
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1. Topografi
Permukaan bumi memiliki relief dan struktur yang bermacam-macam
sehingga terdapat standar untuk kelas lereng dan kesesuaian lahan yang dapat
dilihat pada Tabel 2.1:
Tabel 2.1
Kemiringan Lereng dan Kesesuaian Lahan
Kelas
Lereng
0–5%

Karakteristik dan Kesesuaian Lahan
Lahan bertopografi datar, sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi areal
permukiman dan pertanian. Sebagian areal berpotensi terhadap genangan
banjir dan sebagian berpotensi terhadap drainase yang buruk.

15 – 30 %

Lahan bertopografi bergelombang, kurang sesuai untuk areal pertanian
karena masalah erosi, namun demikian lahan dengan kelerengan hingga 20
% dapat dimanfaatkan untuk areal pertanian dengan jenis tanaman tertentu.
Lahan ini juga baik untuk pengembangan industri ringan, kompleks
perumahan dan untuk fasilitas rekreasi.

> 50 %

Lahan bertopografi sangat terjal: tempat yang sesuai untuk kehidupan satwa
liar dan tanaman hutan lindung serta padang rumput yang terbatas, tidak
sesuai untuk areal real estate karena topografi yang terlalu terjal.

Sumber: SNI 03-1733-2004

Ketinggian dari suatu lahan juga sangat menentukan kondisi iklim
lahan tersebut. Hal ini disebabkan karena ketinggian dari suatu wilayah
mempengaruhi temperatur rata-rata, curah hujan rata-rata, presipitasi,
kelembaban, angin dan arah angin, kabut, awan dan sebagainya.
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2. Jenis Tanah
Pada hakekatnya tanah secara geologi merupakan hasil pelapukan batuan
yang ada di permukaan bumi. Berbagai macam jenis tanah yang seperti laterit
andosol, latosol, alluvial, podsolik adalah jenis-jenis tanah hasil dari pelapukan
jenis-jenis batuan tertentu. Jenis-jenis tanah yang menempati suatu lahan sangat
menentukan terhadap jenis vegetasi yang akan menjadi tutupan lahan. Oleh
karena itu, potensi suatu lahan terhadap penggunaannya sangat ditentukan oleh
tanah yang ada di lahan tersebut. Selain itu, daya dukung lahan untuk bangunan
ditentukan oleh sifat-sifat keteknikan dari tanah dan batuan terhadap daya
dukung bangunan.
3. Sempadan Pantai
Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi pantai (pedoman pemanfaatan ruang tepi
pantai di kawasan perkotaan dari kementrian pekerjaan umum). Sempadan
pantai yang ditetapkan oleh RTRW Kabupaten/Kota merupakan daratan
sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik
pantai. Lebar sempadan pantai dihitung dari titik pasang tertinggi, bervariasi
sesuai dengan fungsi/aktifitas yang berada di pinggirannya, yaitu:
1) Kawasan Permukiman, terdiri dari 2 (dua) tipe:
a. Bentuk pantai landai dengan gelombang < 2 meter, lebar sempadan 3075 meter.
b. Bentuk pantai landai dengan gelombang > 2 meter, lebar sempadan 50100 meter.
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2) Kawasan Non Permukiman yaitu kawasan industri, kawasan perdagangan
dan jasa, kawasan pariwisata kawasan pelabuhan, terdiri dari 4 (empat) tipe:
a.

Bentuk pantai landai dengan gelombang < 2 meter, lebar sempadan
100-200 meter.

b.

Bentuk pantai landai dengan gelombang > 2 meter, lebar sempadan
150-250 meter.

c.

Bentuk pantai curam dengan gelombang < 2 meter, lebar sempadan
200-250 meter.

d.

Bentuk pantai curam dengan gelombang > 2 meter, lebar sempadan
250-300 meter.

4. Sempadan Sungai
Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Daerah
sempadan adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan,
yang mempunyai mafaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi
danau/waduk.
Penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan
perlindungan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada
sungai termasuk danau dan waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya,
yaitu:
1. Fungsi sungai termasuk danau dan waduk tidak terganggu oleh aktivitas
yang berkembang disekitarnya.
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2. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya
yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus
menjaga ke fungsi sungai.
3. Daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.
Berdasarkan penetapan garis sempadan sungai di Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 tentang sempadan sungai, daerah
manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai, maka sempadan
sungai di kawasan perkotaan dapat dibagi menjadi beberapa kriteria yaitu:
1. Sungai bertanggul di kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya
3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
2. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dapat menggunakan
kriteria sempadan sebagai berikut:
a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis
sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi
sungai pada waktu yang ditetapkan.
b. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter sampai
dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15
meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
c. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter,
garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari
tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
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Berdasarkan hasil pengamatan di Negara Indonesia, serta kemudian
disesuaikan dengan peraturan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015, maka dapat
digambarkan lebar sempadan sungai sebagai berikut:

Sumber:Permen PU PR No.28 Tahun 2015
Gambar 2.4
Lebar Sempadan Sungai
2.5

Fungsi Lahan
Berdasarkan fungsinya, kawasan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Kawasan

Lindung, Kawasan Penyangga dan Kawasan Budidaya. (Surat Keputusan Menteri
Pertanian

837/Kpts/Um/11/1980

dan

683/Kpts/Um/8/1981).

Undang-undang

penataan ruang No. 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Kawasan Lindung adalah
kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan
hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan”. Fungsi utama
kawasan lindung adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut
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dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan fungsinya tersebut maka penggunaan
lahan yang diperbolehkan adalah pengolahan lahan dengan tanpa pengolahan tanah
(zero tillage) dan dilarang melakukan penebangan vegetasi hutan.
Nugraha (2008) Kawasan Penyangga adalah kawasan yang ditetapkan untuk
menopang keberadaan kawasan lindung sehingga fungsi lindungnya tetap terjaga.
Kawasan penyangga ini merupakan batas antara kawasan lindung dan kawasan
budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya
manusia dan sumberdaya buatan .
2.6

Perubahan Guna Lahan
Pengertian perubahan guna lahan secara umum menyangkut transformasi

dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan
lainnya. Perubahan guna lahan ini melibatkan baik reorganisasi struktur fisik kota
secara internal maupun ekspansinya ke arah luar Pierce (1981) dalam Ardiansyah
(2013). Bentuk dari penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan
tersebut dapat berupa pemanfaatan dari lahan yang belum terbangun menjadi lahan
terbangun atau berupa konversi dari satu jenis pemanfaatan ke pemanfaatan lainnya.
Salah satu tujuan utama dari pemanfaatan lahan adalah untuk mendapatkan nilai
tambah tertinggi dari kegiatan yang diselenggarakan di atas lahan. Hermanto (2005)
dalam Ardiansyah (2013) kegiatan yang diselenggarakan di atas lahan memiliki
keterkaitan baik dengan kegiatan lainnya maupun dengan lingkungan hidup dan
aspek sosial budaya masyarakat. Penyelenggaran kegiatan tersebut dapat
menimbulkan berbagai dampak sehingga perlu diantisipasi dengan pengaturan
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pemanfaatan lahan. Perubahan guna lahan ini dapat tejadi karena ada beberapa faktor
yang menjadi penyebab. Proses utama yang menyebabkan terjadinya perubahan guna
lahan yaitu Bourne (1982) dalam Ardiansyah (2013):
1. Perluasan batas kota
2. Peremajaan di pusat kota
3. Perluasan jaringan infrastruktur
4. Tumbuh dan hilangnya pernusatan aktivitas tertentu
Menurut Chapin (1996) dalam Ardiansyah (2013) perubahan guna lahan juga
dapat terjadi karena pengaruh perencanaan guna lahan setempat yang merupakan
rencana dan kebijakan guna lahan untuk masa mendatang, proyek pembangunan,
program perbaikan pendapatan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
dan pemecahan masalah dari pernerintah daerah. Perubahan guna lahan juga terjadi
karena kegagalan mempertermukan aspek dan politis dalam suatu manajemen
perubahan guna lahan. Perubahan guna lahan adalah interaksi yang disebabkan oleh
tiga komponen pembentuk guna lahan, yaitu sistem pembangunan, sistem aktivitas
dan sistem lingkungan hidup. Sistem aktivitas konteks perekonomian aktivitas
perkotaan dapat dikelompokkan menjadi kegiatan produksi dan konsumsi. Kegiatan
produksi membutuhkan lahan untuk berlokasi dimana akan mendukung aktivitas
produksi diatas. Sedangkan pada kegiatan konsurnsi membutuhkan lahan untuk
berlokasi dalam rangka pemenuhan kepuasan.
Perubahan fungsi lahan atau pergeseran fungsi lahan adalah lahan yang
mengalami peralihan penggunaan misalnya pertanian (kebun campuran ke
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peternakan) yang disebabkan oleh perubahan pola penggunaan lahan, faktor lain
yang mempengaruhi adalah sarana dan prasarana terhadap perkembangan kawasan.
2.7

Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia, baik secara

menetap ataupun berpindah-pindah terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan
sumber daya buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk
mencukupi kebutuhan baik material ataupun spiritual, ataupun kebutuhan keduaduanya (Malingreau, 1978) dalam Ritohardoyo (2013)
Ritohardoyo (2013) Penggunaan lahan adalah interaksi manusia dan
lingkungannya, di mana fokus lingkungan adalah lahan, sedangkan sikap dan
tanggapan kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan langkah-langkah
aktivitasnya, sehingga akan meninggalkan bekas di atas lahan sebagai bentuk
penggunaan lahan.
Ritohardoyo (2013) Penggunaan lahan bukan saja permukaan bumi yang
berupa darat namun juga berupa perairan laut. Di samping unsur-unsur alami seperti
tanah, air, iklim dan vegetasi. Aktivitas manusia sangat penting dikaji dari aspek
kehidupannya baik secara individu maupun kelompok atau masyarakat. Oleh karena
itu, kajian penggunaan lahan perlu memperhatikan pengambilan keputusan seseorang
terhadap pilihan terbaik dalam menggunakan lahan untuk tujuan tertentu.
Penggunaan lahan pada umumnya digunakan untuk mengacu pemanfaatan lahan
masa kini, karena aktivitas manusia bersifat dinamis, sehingga perhatian kajian
sering kali diarahkan pada perubahan-perubahan penggunaan lahan (baik secara
kualitatif maupun kuantitatif) atau segala sesuatu yang berpengaruh terhadap lahan.
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2.8

Pemanfaatan Lahan
Sandy (1995) dalam Mirah (2017) “Pemanfaatan lahan berkaitan dengan

kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, pemanfaatan lahan biasanya digunakan
untuk mengacu pada pemanfaatan masa kini”. Ismail (2009) dalam Mirah (2017)
Dengan demikian pemanfaatan lahan dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan
manusia pada bidang lahan yang dilakukan untuk mendapat manfaat guna memenuhi
kebutuhan hidup.
Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Survei Pemetaan
Tematik Pertanahan Tahun 2012 pemanfaatan lahan adalah pemanfaatan atas suatu
penggunaan tanah tanpa merubah wujud fisik seluruhnya dengan maksud untuk
memperoleh nilai lebih atas penggunaan tanahnya. Berikut ini adalah klasifikasi
pemanfaatan lahan berdasarkan NSPK tematik 2012 dapat dilihat pada tabel 2.2
berikut:
Tabel 2.2
Klasifikasi Pemanfaatan Lahan

Jenis Pemanfaatan

Skala
Skala
1:10.000 1:5.000

Kegiatan Ekonomi
Produksi Pertanian
Jasa
Kegiatan Sosial
Pemanfaatan Campuran,
Jenis…
Tidak Ada Pemanfaatan
Sumber: NSPK tematik Tahun 2012

√

√
√
√
√

√

√

√

√

√
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Semua mahkluk hidup di bumi memerlukan bentang lahan dan sumber daya
alam sebagai tempat hidup dan melaksanakan segala aktivitas kehidupan. Aspek
geografis dan sumber daya lahan di suatu daerah sangat menentukan tempat untuk
bermukim dan melaksanakan aktivitas hidup manusia melalui pengolahan
sumberdaya lahan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan jasa
Worosuprodjo (2007) dalam Mirah (2017).
2.9

Komponen – Komponen Pemanfaatan Lahan
Ada beberapa jenis pemanfaatan lahan. Secara garis besar, lahan kota terbagi

menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan Terbangun terdiri dari dari
perumahan, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran. Sedangkan lahan tak
terbangun terbagi menjadi lahan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas kota
(kuburan, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan lahan tak terbangun non aktivitas
kota (pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya
alam). Untuk mengetahui penggunaan lahan di suatu, wilayah, maka perlu diketahui
komponen - komponen penggunaan lahannya. Berdasarkan jenis pengguna lahan dan
aktivitas yang dilakukan di atas lahan tersebut, maka dapat diketahui komponenkomponen pembentuk guna lahan Chapin (1979) dalam Mirah (2017).
2.10 Perubahan Pemanfaatan Lahan
Wahyunto (2001) dalam Mirah (2017) perubahan pemanfaatan lahan adalah
adanya penambahan suatu pemanfaatan lahan dari satu pemanfaatan ke pemanfaatan
yang lainnya, ditambah dengan berkurangnya tipe pemanfaatan lahan yang lain dari
suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun
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waktu yang berbeda. Perubahan pemanfaatan lahan dalam pelaksanaan pembangunan
memang tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut diakibatkan karena adanya
keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan
meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan masyarakat yang lebih, untuk
menentukan tingkatan perkembangan lahan, dihitung dengan rumus tingkat
perkembangan (Setyaningsih,2015) sebagai berikut:

Keterangan:
ΔA= Selisih Perubahan Luas Penggunaan Lahan
Δt= Selisish Jangka Waktu Perkembangan
2.11 Pola Perkembangan Penggunaan Lahan
Perkembangan wilayah pinggiran yang terjadi pada kota-kota besar tidak
terlepas dari peran pemenintah atas kebijakan yang telah diambil terkait aturan
pemanfaatan tata ruang kota (Deng, Huang, Rozelle, Zhang, & Li, 2015). Astuti
(2016) Suatu kota selalu mengalami perkembangan secara terus menerus,
perkembangan dalam hal ini menyangkut beberapa aspek diantaranya aspek politik,
sosial, budaya, teknologi, ekonomi dan fisik. Aspek fisik yang berkaitan dengan
perkembangan wilayah yaitu penggunaan lahan perkotaan maupun penggunaan lahan
pedesaan.
Penggunaan lahan dalam suatu wilayah atau kota baik terencana atau tidak
terencana akan membentuk suatu pola perkembangan penggunaan lahan. Pada kota
yang terencana, pola penggunaan lahannya lebih mudah dikenali, jenis pola
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perkembangan penggunaan lahan seperti apa yang terbentuk karena penempatanpenempatan penggunaan lahan telah ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk
regulasi penataan kota, yang biasanya memiliki tujuan tertentu dalam justifikasi
penempatan jenis aktivitas penggunaan lahan di daerah tersebut. Jayadinata (1999)
karena keadaan topografi tertentu atau karena perkembangan sosial ekonomi tertentu
akan terjadi perkembangan kota yang mempunyai pola menyebar, pola sejajar dan
pola merumpun. Pola menyebar (dispersed pattern) dari perkotaan terjadi pada
keadaan topografi yang seragam dan ekonomi yang homogen. Pola sejajar (linier
pattern) dari perkotaan terjadi sebagai akibat adanya perkembangan sepanjang jalan,
lembah, sungai atau pantai. Pola merumpun (clustered pattern) dari perkotaan terjadi
pada agak datar, tetapi terdapat beberapa relief lokal yang nyata dan seringkali
berkembang berhubungan dengan pertambangan.
1. Pola Sejajar (Linier Pattern)
Pola sejajar perkembangan lahan dikatakan linier bila perkembangan
terjadi di sepanjang jalan. Pola sejajar umumnya ditemukan pada kawasan
yang berada di tepi sungai, jalan raya, garis pantai dan lembah. Pola ini dapat
terbentuk karena kondisi lahan di kawasan tersebut memang menuntut adanya
pola ini. Sungai, jalan, maupun garis pantai memanjang dari satu titik tertentu
ke titik lainnya, sehingga perkembangan lahan menyesuaikan diri pada keadaan
tersebut.
2. Pola Merumpun (Clustered Pattren)
Pola perkotaan merumpun ini berkembang berhubungan dengan
pertambangan. Jika topografi agak datar tetapi terdapat beberapa relief lokal
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yang nyata, maka terjadilah perumpunan kota-kota. Salah satu contoh dari pola
ini adalah tebaran kota (dispersed city), yaitu suatu kelompok kota yang
terletak berdekatan, dan dalam hal itu tidak ada satu kota yang lebih penting
dari yang lain. Sering kali tebaran kota semacam itu dianggap satu kota besar.
3. Pola Menyebar (dispersed pattern)
Pada keadaan topografi yang seragam (uniform) dan ekonomi yang
homogen (uniform) disuatu wilayah akan berkembang suatu pola yang
menyebar. Menurut Christaller (1993) dalam Jayadinata (1999) pusat-pusat
pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk
heksagon (segi enam). Keadaan seperti itu akan terlihat dengan jelas di wilayah
yang mempunyai dua syarat: (1) topografi yang seragam sehingga tidak ada
bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain
dalam hubungan dengan jalur pengangkutan, (2) kehidupan ekonomi yang
homogen

dan

tidak

memungkinkan

adanya

produksi

primer,

yang

menghasilkan padi-padian, kayu atau batu bara. Dalam keadaan yang
mempunyai kedua syarat seperti di atas itu akan berkembang tiga hal
(Jayadinata, 1999).
a. Ajang jasa (ajang niaga) akan berkembang secara wajar di seluruh wilayah
dengan jarak dua jam berjalan kaki atau 2 x 3,5 = 7 km. Secara teori tiap
pusat pelayanan melayani kawasan yang berbentuk lingkaran dengan
radius 3,5 km (satu jam berjalan kaki), jadi pusat wilayah layanan akan
terletak di pusat kawasan tersebut. Teori ini disebut teori tempat
pemusatan (central place theory).
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b. Kawasan-kawasan berbentuk lingkaran yang saling berbatasan, walaupun
bentuk lingkaran adalah paling efisien, akan mempunyai bagian-bagian
yang bertumpang tindih atau bagian-bagian yang senjang (kosong),
sehingga bentuk lingkaran itu tidak biasa digunakan untuk kawasan atau
wilayahnya. Berhubung dengan itu Christaller (1993) dalam Jayadinata
(1999) mengemukakan bahwa pusat pelayanan akan berlokasi menurut
pola heksagon, sehingga wilayah akan saling berbatasan tanpa bertumpang
tindih.
c. Dalam wilayah akan berkembang ajang niaga dalam pola heksagon. Yang
paling banyak adalah dusun-dusun sebagai pusat perdagangan yang
melayani penduduk wilayah pedesaan. Satu dusun dengan dusun lainnya
akan menempuh jarak 7 km.

Sumber: Jayadinata, 1999
Gambar 2.5
Ajang Tempat Pemusatan
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Sedangkan menurut Branch (1995) dalam Yunus (2008) mengemukakan enam
pola perkembangan fisik kota dalam sekama berikut ini::

Sumber: Yunus, 2008
Gambar 2.6
Pola Perkembangan Fisik Kota
Berdasarkan pada penampakan morfologi kota serta jenis penyebaran areal
perkotaan yang ada, Hudson mengemukakan 7 (tujuh) alternatif bentuk kota Yunus,
(2000), yaitu :
1. Bentuk satelit dan pusat-pusat baru (satelite and neighbourhood plans), kota
utama dengan kota-kota kecil akan dijalin hubungan fungsional yang efektif
dan efisien,
2. Bentuk stellar atau radial (stellar or radial plans), tiap lidah dibentuk pusat
kegiatan kedua yang berfungsi memberi pelayanan pada areal perkotaan dan
yang menjorok ke dalam direncanakan sebagai jalur hijau dan dan berfungsi
sebagai paru-paru kota, tempat rekreasi dan oleh raga bagi penduduk kota,
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3. Bentuk cincin (circuit linier or ring plans), kota berkembang di sepanjang
jalan utama yang melingkar, dan dibagian tengah dipertahankan sebagai
daerah hijau terbuka,
4. Bentuk linier bermanik (bealded linier plans), pusat perkotaan yang lebih
kecil tumbuh di kanan kiri pusat perkotaan utamanya, pertumbuhan kotanya
hanya terbatas di sepanjang jalan utama, sehingga pola umumnya linier, di
pinggir jalan biasanya ditempati bangunan komersial dan di belakangnya
permukiman penduduk,
5. Bentuk inti/kompak (the core or compact plans), perkembangan kota
biasanya

lebih

didominasi

oleh

perkembangan

vertikal,

sehingga

memungkinkan konsentrasi bangunan padaareal kecil,
6. Bentuk memencar (dispersed city plans), dalam kesatuan morfologi yang
besar dan kompak terdapat beberapa urban centre, dimana masing-masing
pusat mempunyai grup fungsi-fungsi khusus dan berbeda satu dengan yang
lain,
7. Bentuk kota bawah tanah (underground city plans), struktur perkotaannya
dibangun di bawah permukaan bumi, sehingga kenampakan kotanya tidak
dapat diamati di permukaan bumi, di daerah atasnya berfungsi sebagai jalur
hijau dan pertanian yang tetap hijau.
2.12 Konsep Pola Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia baik
sementara maupun terus menerus terhadap lingkungannya untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya penggunaan lahan dapat dikelompokan kedalam dua kategori,
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yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial, termasuk didalamnya lahan-lahan
untuk perumahan, sekolah, rumah-rumah ibadah, tanah lapang untuk rekreasi dan
kegiatan olahraga, sarana kesehatan (puskesmas/pustu) dan sebagainya yang pada
umumnya menyatu dengan pemukiman Nambo (1990) dalam Laka (2017).
Perencanaan penggunaan lahan dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan
yang paling sesuai terhadap daya dukung lahan agar produktifitasnya tinggi (optimal)
tetapi tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam usaha untuk mendapatkan
gambaran secara menyeluruh mengenai pola penggunaan lahan suatu daerah,
langkah pertama yang harus ditempuh ialah mengadakan penyederhanaan sebutan
dari jenis-jenis penggunaan lahan yang beraneka ragam itu dengan membuat
klasifikasi penggunaan lahan secara sistematis. Istilah klasifikasi lahan telah
digunakan secara luas dalam berbagai bidang studi. Oleh karena itu istilah tersebut
mempunyai

beberapa

perbedaan

dalam

pengertiannya.

Klasifikasi

lahan

didefenisikan sebagai pengaturan-pengaturan satuan lahan kedalam berbagai kategori
berdasarkan sifat-sifat lahan atau kesesuaiannya untuk berbagai penggunaan.
Overlay peta dapat dilakukan secara manual (overlay manual), maupun dengan
cara digital (overlay GIS). Dikatakan bahwa dalam pola penggunaan lahan seperti
halnya mendeteksi perubahan penggunaan lahan, dua metode ini dapat digunakan.
Pada metode interprestasi manual dan digital, tekanan diberikan pada perubahan
penggunaan lahan dan perubahan-perubahan tersebut diverifikasi. Metode tersebut
langsung diarahkan pada letak perubahan, sehingga hasilnya dapat diandalkan.
Berbagai masalah yang dihadapi dalam penggunaan lahan di Indonesia menunjukan
bahwa masalah ini perlu segera di upayakan alternatif pemecahannya. Penggunaan
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lahan hendaknya dilandasi pada asas-asas sebagai berikut; penggunaan optimal, pola
penggunaan lahan yang seimbang, manfaat lestari dimana telah termasuk prioritas
kepada jenis-jenis penggunaan lahan yang biasa dialih gunakan dan langkah-langkah
pengawasan lahan. Pola penggunaan lahan di Indonesia sekarang ini pada
hakekatnya adalah merupakan lukisan dalam ruang dari paduan kegiatan tingkat
teknologi dan jumlah manusia.
Para perencana harus mengambil langkah-langkah yaitu tahap pertama
perencana mengumpulkan data lahan selengkap mungkin baik dari segi fisik maupun
hukum, tahap kedua mengalokasikan lahan untuk berbagai lahan sesuai dengan
sasaran kebijaksanaan pembangunan dan selanjutnya berusaha mengendalikan
perkembangan penggunaan lahan. Selanjutnya proses perubahan pola penggunaan
lahan dapat diikuti dengan membandingkan potret udara atau citra satelit dari
berbagai tahun, dari perbandingan itu dapat dilihat bertambahnya luas daerah
permukiman dan berkurangnya lahan pertanian Soemarwoto (1994) dalam Laka
(2017).
2.13 Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Perkembangan Pemanfaatan
Lahan
Pada dasarnya perkembangan wilayah dilatar belakangi oleh keputusan
individu-individu yang menjadikan wilayah tersebut menjadi lokasi aktivitas
sehingga terbentuk suatu proses pembangunan wilayah. Menurut Havrey dalam
Setyaningsih (2015), aktor yang menjadi kunci pembangunan adalah developer, baik
individu maupun kelompok, yang pada dasarnya memperhitungkan keuntungan
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ekonomi, sehingga dianggap cekatan dalam memilih lokasi-lokasi pelaksanaan
pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat bagi developer:
1. Regulasi pemerintah mengenai kebijakan pengembangan tata ruang suatu
wilayah
2. Sarana, pemenuhan kebutuhan dasar untuk pelaksanaan pembangunan seperti
listrik, air, gas, jaringan telepon, sanitasi, dan sebagainya
3. Faktor teknis, berupa kesesuaianya karateristik fisik wilayah terhadap proyek
pembangunan, meliputi keadaan topografi, tanah, drainase, dan sebagainya.
4. Lokasi, seberapa strategis tempat tersebut dengan pengukuran intensitas
mobilitas yang melalui tempat tersebut.
5. Estetika dan pertamanan
6. Karakter masyarakat lokal yang sudah menghuni tentang bagaimana
responnya terhadap pembangunan tersebut.
7. Pelayanan kota, mencakup fasilitas pelayanan umum
8. Harga lahan yang terjangkau.
Menurut Ristimaki dalam Setyaningsih (2015), transportasi dan komunikasi
merupakan faktor utama, yang dapat mendorong maupun menghambat migrasi dari
kawasan perkotaan ke wilayah pinggiran maupun sebaliknya. Kini transportasi tidak
lagi terkonsentrasi pada ketersediaan moda umum tetapi juga akses penghubung
kota-pinggiran yang membuat pergerakan menggunakan kendaraan pribadi semakin
tinggi. Selain itu fungsi bangunan, baik rumah maupun komersial juga dapat menjadi
komponen dari sistem fisik perkotaan, dimana lahan yang semakin terbatas membuat
intensitas penggunaan lahan semakin tinggi, terdapat bangunan yang memiliki fungsi
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berbeda di setiap floor space. Lee dalam (Yunus, 2008) menyatakan 6 faktor yang
mempengaruhi proses perkembangan ruang perkotaan ke wilayah pinggiran kota.
1. Faktor Aksesibilitas (Accessibility)
Faktor aksesibilitas sangat terkait dengan keterjangkauan lokasi sehingga
berperan dalam perubahan penggunaan lahan. Lokasi yang mempunyai
aksesibilitas yang cukup baik cenderung mengalami perkembangan yang
pesat termasuk perkembangan horizontal dengan cara interaksi antara
wilayah pinggiran kota dan pusat kota.
2. Faktor Pelayanan Umum (Public Services)
Faktor pelayanan umum merupakan salah satu faktor yang menjadi daya tarik
bagi penduduk untuk melakukan migrasi dari pusat kota ke wilayah pinggiran
kota. Semakin baik tingkat pelayanan umum yang disediakan oleh wilayah
pinggiran, semakin banyak pula penduduk yang ingin tinggal di wilayah
pinggiran kota.
3. Karakteristik Lahan (Land Characteristics)
Karakteristik lahan berkaitan dengan kondisi geografis dari lahan di wilayah
pinggiran kota. Lahan di wilayah pinggiran kota cenderung memiliki
karakteristik lahan yang subur, air tanahnya dangkal, serta kondisi lingkungan
yang masih baik dibandingkan dengan pusat kota, sehingga lahan di wilayah
pinggiran kota sering dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman.
4. Karakteristik pemilik lahan (land owner scharacteristic)
Karakteristik pemilik lahan berkaitan dengan bagaimana pemilik lahan
memanfaatkan asset lahan yang dimilikinya. Perilaku pemilik lahan yang
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berada dalam kondisi ekonomi yang mapan akan sangat berbeda dengan
perilaku pemilik lahan yang berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas
dimana mereka cenderung untuk menjual lahan yang dimilikinya.
5. Peraturan mengenai tata guna lahan (regulatory measures)
Keberadaan peraturan mengenai penggunaan lahan di wilayah pinggiran kota
juga berpengaruh terhadap perkembangan ruang kearah wilayah pinggiran
kota. Peraturan yang ada biasanya bertujuan untuk mengurangi beban di pusat
kota.
6. Prakarsa Pengembang (developer initiatives)
Prakarsa pengembang diartikan pada kemampuan pengembang untuk melihat
nilai ekonomis lahan yang berada di pinggiran kota. Nilai lahan yang
terjangkau oleh pengembang dimanfaatkan untuk membangun kawasan
permukiman yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya.
Hal ini yang menyebabkan perkembangan ruang perkotaan kearah wilayah
pinggiran kota.
Menurut Branch (dalam Koestoer, 2001) bahwa perkembangan kota
dipengaruhi oleh 8 unsur yaitu topografi, bangunan, jalur transportasi, ruang terbuka,
kepadatan bangunan, iklim lokal, vegetasi tutupan, dan kualitas estetika.
Perkembangan pembangunan kawasan pinggiran adalah dampak dari pembangunan
yang ada di pusat kota dan memunculkan pusat pertumbuhan baru. Berkembangnya
pusat baru ini tidak terlepas dari faktor lokasi yang dekat dengan pusat kota, harga
lahan yang lebih murah dibandingkan dengan pusat kota, lingkungan yang lebih
nyaman dari pada pusat kota, aksesibilitas yang terhubung dengan baik dengan pusat
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kota, dan fasilitas lengkap. Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan tabulasi silang
dan nantinya akan menunjukan faktor mana yang lebih dominan dalam
mempengaruhi perkembangan wilayah pinggiran.
Putra (2016) Perkembangan pembangunan kawasan pinggiran adalah dampak
dari pembangunan yang ada di pusat kota dan memunculkan pusat pertumbuhan
baru. Berkembangnya pusat baru ini tidak terlepas dari faktor:
1. Lokasi yang dekat dengan pusat kota
2. Harga lahan yang lebih murah dibandingkan dengan pusat kota
3. Lingkungan yang lebih nyama dari pada pusat kota
4. Aksesibilitas yang terhubung dengan baik dengan pusat kota
5. Fasilitas lengkap.
Kustiwan (2000) perkembangan pemanfaatan lahan perumahan dipengaruhi
oleh 5 unsur yaitu:
1. Aksesibilitas
2. Lingkungan
3. Komunikasi
4. Tenaga Kerja
5. Daya Tarik Tapak
6. Lokasi
Wicaksono (2011) perkembangan pemanfaatan lahan perumahan dipengaruhi
oleh 5 unsur yaitu:
1. Aksesibilitas
2. Lingkungan
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3. Harga lahan
4. Fasilitas pendukung
5. Sarana dan prasarana
2.14 Penelitian Terdahulu
Penelitian ini merupakan suatu syarat sebagai keabsahan suatu karya ilmiah
yang dapat ditinjau dari ide dasar penelitian dan perbandingan penelitian dengan
penelitian yang sejenis lainnya. Adapun keabsahan penenilian tentang “Pola
Perkembangan Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Bukit Raya” dapat dilihat melalui
beberapa kajian yang sudah ada sebelumnya.
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Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu
No

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian

Metode Penelitian

1

Dewa Raditya
Putra (2016)

Pola dan Faktor
Perkembangan
Pemanfaatan Lahan di
Kecamatan
Maranggen,
Kabupaten Demak

Kecamatan Maranggen,
Kabupaten Demak

metode kuantitatif dengan
teknik pengumpulan data
baik primer maupun
sekunder

2

Retno Setya
Ningsih (2015)

Pola Perkembangan
dan Faktor Penentu
Guna Lahan di
Kecamatan Beji, Kota
Depok

Kecamatan Beji, Kota
Depok

metode kuantitatif dengan
teknik pengumpulan data
baik primer maupun
sekunder

Hasil
Hasil penelitian ini terkait dengan perkembangan Kecamatan
Mranggen dari tahun 1994 sampai tahun 2015 menunjukan
perkembangan kawasan yang beragam. Terdapat wilayah yang
memiliki perkembangan yang lambat, sedang hingga
perkembangan cepat. Dilihat dari tingkat perkembangan
aktivitas perkotaannya, Kecamatan Mranggen yang berada di
bagian Utara memiliki perkembangan yang lambat dari pada
wilayah yang berada di bagian Selatan. Akan tetapi wilayah
yang memiliki perkembangan tercepat di Kecamatan
Mranggen adalah wilayah yang berada di bagian Tengan yang
dilalui oleh Jalan Semarang-Purwodadi.
Pertumbuhan jumlah penduduk berbanding lurus dengan
peningkatan lahan terbangun. Peningkatan penduduk ini
dilatarbelakangi tingginya angka kelahiran & jumlah penduduk
masuk, khususnya yg terjadi pada tahun 1990 & 2011.
Pendatang di Kec. Beji adalah hasil dari pergerakan secara
sentrifungial sentripetal, dan lateral.
Pola perkembangan di Kec.Beji dikategorikan menjadi cepat,
sedang, & lambat berdasarkan perkembangan lahan terbangun
terhadap periode waktu perkembangan, dimana Perkembangan
cepat berada di kawasan Kel. Beji, Kel. Tanah Baru, Kel.
Kukusan, dan Kel. Kemiri Muka. Perkembangan sedang
berada di Kel. Pondok Cina, dan perkembangan lambat di Kel.
Beji Timur.
Pola yang terbentuk dan faktor pemicu pada perkembangan
cepat adalah radial menyebar dipicu oleh keberadaan perumnas
dan fasilitas, linier dipicu oleh keberadaan aksesibilitas dan
pendatang, dan pola memencar dipicu oleh UI dan Jalan KH
Usman
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No

3

4

5

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Dian Sandri (2016)

Pola Perkembangan
Penggunaan Lahan
Dan Struktur Ruang
Di Sekitar Wilayah
Eskploitasi Minyak
Bumi Di Kota Duri

Citra Leonataris
(2012)

Analisis Pola
Perubahan
Penggunaan Lahan
Dan Perkembangan
Wilayah Di Kota
Bekasi

Laella Nuzullia
(2015)

Faktor – Faktor Yang
Mempengaruhi
Perkembangan
Kawasan Permukiman
Terencana Kota
Depok

Lokasi Penelitian

Metode Penelitian

Kota Duri

metode kuantitatif dengan
teknik pengumpulan data
baik primer maupun
sekunder

Kota Bekasi

metode kuantitatif dengan
teknik pengumpulan data
baik primer maupun
sekunder

Kota Depok

metode kuantitatif dengan
teknik pengumpulan data
baik primer maupun
sekunder

Hasil
Perubahan penggunaan lahan dalam kurun waktu 20 (dua
puluh) tahun. Melalui kajian spasial dapat dilihat
kecenderungan perubahan penggunaan lahan yang terjadi.
Adapun perubahan penggunaan lahan yang mengalami
penurunan yang paling mendominasi adalah perubahan pada
lahan pertanian. Perubahan penggunaan lahan pertanian ini
beralihfungsi menjadi permukiman. Data menunjukkan
perubahan lahan pertanian menjadi permukiman adalah
sebanyak 669.68 Ha di periode tahun 1995-2005, dan 378.60
Ha di periode tahun 2005-2015. Bukan hanya lahan pertanian,
perubahan yang juga mendominasi adalah lahan perkebunan
sebanyak 57.42 Ha di tahun periode 1995-2005 dan 64.85 Ha
di periode tahun 2005-2015.
Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Dan
Perkembangan Wilayah Di Kota Bekasi Penggunaan lahan
terbangun di Kota Bekasi dari tahun 2003 sampai 2010
mengalami peningkatan cukup signifikan terkait dengan
pembangunan fasilitas pendidikan, kawasan industri,
permukiman tidak teratur, dan permukiman teratur dari semula
sebesar 10.187,71 ha (47,15 %) menjadi 12.061 ha (55,83 %).
Kondisi eksisting penggunaan lahan di Kota Bekasi tahun 2003
menunjukkan inkonsistensi dengan alokasi ruang dalam
rencana tata ruang sebesar 301,35 ha dan tahun 2010 sebesar
377,41 ha. Proporsi penyimpangan terbesar dari luas pada
RTRW pada tahun 2003 dan 2010 terjadi pada lahan yang
dialokasikan sebagai taman/hutan kota menjadi ruang
terbangun, lahan kosong, dan lahan pertanian.
Faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan
permukiman terencana dapat dilihat melalui hubungan variabel
independen dan variabel dependen. Hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen dibagi menjadi 2, yaitu
yang berbanding lurus dan berbanding terbalik. Faktor – faktor
fisik yang berbanding lurus dengan perkembangan kawasan
permukiman terencana adalah lahan tidak terbangun dan
keberadaan kampus Universitas Indonesia (UI) dan Jaringan
Jalan Tol. Nilai yang dihasilkan melalui regresi spasial OLS
(ordinary Least Square) adalah +0.010 untuk ketersediaan
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No

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian

Metode Penelitian

Hasil
lahan tidak terbangun dan +3.604 untuk keberadaan kampus
Universitas Indonesia (UI) dan Jaringan Jalan Tol. Sedangkan
faktor – faktor lainnya yang berbanding terbalik yaitu Jaringan
Jalan Arteri dan Kolektordengan nilai koefisien -0.104,
Kondisi Fisik Alam dengan nilai koefisien -0.344, dan Harga
Lahan dengan nilai koefisien -0.003.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Metode berasal dari kata “Methodos” yang terdiri dari kata “Metha” yaitu
melewati, menempuh atau elalui dan kata “hodos” yang berarti cara atau jalan.
Metode artinya cara atau jalan yang akan dilalui atau ditempuh. Sedangkan menurut
istilah metode ialah cara berpikir tentang suatu masalah serta cara pemecahannya.
Metedeologi secara bahasa berasal bahasa yunani yaitu “methodos” dan “logos”
berarti ilmu atau bersifat yang ilmiah. Jadi metode penelitian merupakan prosedur
kerja untuk mencari kebenaran (Moehadjir, 2000) dalam Sutanto (2016). Johnston
(1986) dalam Sutanto (2016) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan
aturan dan prosedur untuk melakukan penelitian. Metode penelian bersifat universal
bagi semua ilmu pengetahuan. Pada umumnya dimulai dari masalah kemudian
dilanjutkan dengan altematif pemecahan masalah, perolehan data, analisis data,
pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan.
3.1

Pendekatan Metodologi Penelitian
Pendekatan metodologi penelitian menggunakan pendekatan dekduktif.

Pendekatan deduktif adalah pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan
konfirmasi berdasarkan hipotesis dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya.
Suatu hipotesis lahir dari sebuah teori, lalu hipotesis ini diuji dengan dengan
melakukan beberapa observasi. Hasil dari observasi ini akan dapat memberikan
konfirmasi tentang sebuah teori yang semula dipakai untuk menghasilkan hipotesis
(Sugiyono, 2016).
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3.2

Lokasi dan Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di dalam wilayah Kecamatan Bukit

Raya Kota Pekanbaru. Alasan dipilihanya lokasi Kecamatan Bukit Raya karena
Kecamatan Bukit Raya merupakan Kecamatan yang memiliki tingkat perkembangan
lahan yang relatif cepat oleh pertumbuhan penduduk dengan berbagai kegiatan yang
bervariasi. Kecamatan Bukit Raya juga merupakan kecamatan yang proses
perkembangannya cukup intensif baik dari segi penyiapan prasarana dan sarananya.
Kondisi tersebut sangat dipengaruhi dengan kenaikan angka pertumbuhan penduduk
tiap tahun, yang kemudian berimplikasi terhadap perubahan penggunaan lahan.
Waktu penelitian berlangsung dari Bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan
Desember 2018 selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.
3.3

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuanitatif yang
bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angkaangka untuk menjelaskan karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin &
Damiyanti, 2011).

3.4

Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data
Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam studi ini dibutuhkan data dan
informasi yang relevan dan lengkap. Jenis data yang diperlukan terdiri atas dua
macam, yaitu:
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1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di
lapangan atau lokasi penelitian. Data-data yang akan dikumpulkan berupa
jenis penggunaan lahan, kondisi jaringan jalan, kondisi hidrologi, kondisi
vegetasi, kondisi transportasi dan opini masyarakat dan pemerintah tentang
perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Bukit Raya.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi pemerintah yang
terkait dengan objek penelitian ini, berupa laporan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Pekanbaru, jenis penggunaan lahan, jenis tanah, kemiringan
lereng, topografi & geologi, hidrologi, klimatologi dan data kependudukan
Kecamatan Bukit Raya.
3.4.2 Sumber Data
Data yang diperoleh kaitannya dengan penelitian ini adalah berupa data primer
dan data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait sebagai berikut,
1. Data penggunaan lahan, kondisi jaringan jalan, kondisi hidrologi, kondisi
vegetasi dan kondisi transportasi Kecamatan Bukit Raya yang diperoleh
melalui pengamatan langsung (Survai Lapangan)
2. Data jenis penggunaan lahan, jenis tanah, kemiringan lereng, topografi &
geologi, hidrologi, klimatologi dan data kependudukan Kecamatan Bukit
Raya diperoleh dari BAPPEDA Kota Pekanbaru, Badan Pusat Statistik Kota
Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru.
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3. Opini masyarakat faktor-faktor perubahan penggunaan lahan di Kecamatan
Bukit Raya di peroleh melalui penyebaran kuisioner.
3.5

Metode Pengumpulan data
Dalam upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam studi ini, maka

dilakukan pengumpulan data dengan cara sebagai :
1. Survai lapangan, yaitu teknik pengumpulan data melalui observasi atau
pengamatan langsung kepada obyek yang menjadi sasaran penelitian untuk
memahami kondisi dan karakteristik wilayah penelitian dan faktor-faktor
perubahan penggunaan lahan.
2. Pendataan instansi yaitu metode pengumpulan data dan melalui instansi
terkait guna mengetahui data kuantitatif dan data kualitatif baik dalam bentuk
data statistik maupun dalam bentuk peta yang dikumpulkan dari berbagai
dinas dan instansi, seperti: Badan Pertanahan Nasional,

Badan Pusat

Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEDA) Kota
Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang.
3. Telaah pustaka, yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui literatur
atau referensi yang terkait dengan studi yang akan dilakukan.
4. Dokumentasi, yaitu pengambilan data atau gambar yang diperoleh dengan
menggunakan kamera.
5. Kuesioner (daftar pertanyaan) sebagai instrumen dalam upaya mengkaji
faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamtan
Bukit Raya.
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3.6

Populasi dan Sampel Penelitian
Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terutama mengenai faktor-

faktor perkembangan pemanfaatan lahan di Kecamtan Bukit Raya, akan dilakukan
melalui penyebaran kusioner untuk disampaikan kepada responden yaitu kelompok
keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bukit Raya. Teknik untuk
pengambilan sampel digunakan teknik random sampling (acak sederhana). Semua
anggota masyarakat akan mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai
sampel. Besarnya jumlah populasi masyarakat, maka tidak semua responden
dijadikan sampel. Banyaknya jumlah sampel dihitung dengan rumus Slovin
(Sugiono, 2016) sebagai berikut:

Keterangan:
n

= ukuran sampel

N

= ukuran populasi

N

= persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel
yang masih dapat ditolelir
Nilai N diambil = 10%, salah satu yang harus diperhatikan dalam metode

pengambilan sampel adalah penelitian harus memperhatikan hubungan antara biaya,
tenaga dan waktu.
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Tabel 3.1
Jumlah Penduduk di Kecamatan Bukit Raya Tahun 2017

Kelurahan

No
1
2
3
4

Jumlah
Penduduk

Simpang Tiga
Tengkerang Selatan
Tengkerang Utara
Tengkerang Labuai
Jumlah

Jumlah
KK

Rata-rata jiwa/
Rumah Tangga

44.018

12.888

3

18.351

4.070

5

23.488

4.199

6

17.257

4.188

4

103.114

25.345

4

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2017
Ukuran populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kepala
keluarga (KK). Jumlah kepala keluarga yang mendiami Kecamatan Bukit Raya
sebanyak 25.345 KK. Sehingga jumlah sampel yang akan diteliti sesuai rumus
adalah:

Dengan perincian sebagai berikut:
Simpang Tiga

= (jumlah KK Kelurahan/Jumlah KK Kecamatan) x 100

Dan Air Dingin

= (12.888/25.345)x100
= 51 KK

Tangkerang Selatan

= (jumlah KK Kelurahan/Jumlah KK Kecamatan) x 100
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= (4.070/25.345)x100
= 16 KK
Tangkerang Utara

= (jumlah KK Kelurahan/Jumlah KK Kecamatan) x 100
= (4.199/25.345)x100
= 17 KK

Tangkerang Labuai

= (jumlah KK Kelurahan/Jumlah KK Kecamatan) x 100
= (4.188/25.345)x155
= 16 KK

3.7

Sampel dan Uji Akurasi Interpretasi Citra
1. Sampel
Pengambilan sampel dalam penelitian inidigunakan untuk uji akurasi
hasil interpretasi penggunaan lahan. Metode pengambilan sampel yang
digunakan adalah random sampling. Metode ini merupakan suatu metode
pengambilan sampel dimana sistem lokasi sampling yang ditentukan oleh
user berdasarkan signifikansi dalam mendukung tujuan penelitian. Sampling
dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan interpretasi yang ditentukan secara
subyektif oleh penulis. Semakin sulit pengenali objek yang mudah dikenali
saat interpretasi.
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Saat pengambilan jumlah sampel yang harus diperhatikan adalah
sampel harus mewakili populasi agar dapat mendekati hasil yang
sebenarnya. Agar jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat
mewakili populasi maka dapat ditentukan jumlah sampel yang dihitung
dengan menggunakan formula Fitzpatrick Linz dalam Sutanto, 2016 yaitu:

Keterangan :
N = jumlah sampel
Z = Standar deviasi normal, nilainya 2
p = ketelitian yang diharapkan
q = 100-p
E =kesalahan yang diterima
Ketelitian yang diharapkan adalah sebesar 90% dan tingkat
kesalahannya 10%, sehingga dalam perhitungannya

Dengan demikian jumlah titik sampel yang akan di cek dilapangan
minimal 54 titik.
2. Uji Akurasi Interpretasi Citra
Uji akurasi atau ketelitian adalah upaya menyebutkan tingkat
kebenaran hasil interpretasi maupun pemetaan, hal ini dilakukan untuk
mengetahui besarnya kepercayaan yang diberikan terhadap data interpretasi
penginderaan jauh atau pemetaan yang dilakukan” (Sutanto, 2016). Metode
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yang digunakan untuk melakukan uji akurasi pemetaan adalah Tabel
confusion matrix. Tabel confusion matrix merupakan Tabel yang dibuat
untuk menghubungkan hasil klasifikasi atau pemetaan dengan hasil data
yang diperoleh untuk uji akurasi dari lapangan. Metode yang dilakukan
menggunakan metode Short (confussion matrix) yang dimodifikasi untuk
menguji ketelitian interpretasi visual. Seperti pada contoh Tabel 3.2
Tabel 3.2
Contoh Perhitungan Confussion Matrix
Kategori Hasil Interpretasi
Kategori
Lapangan

LainKetelitian
Jumlah Omisi Komisi
lain
interpretasi

A

B

C

A

25
(a)

5

10

3

43

42%

16%

50%

B

2

50
(b)

6

5

63

42%

17%

68%

C

3

4

60
(c)

5

72

42%

25%

67%

Lain-lain

2

2

2

100
(d)

106

42%

12%

84%

Jumlah

32

61

78

113

284 (e)

Sumber: Sutanto, 2016
Keterangan :
A, B, C, Lain-lain : Jenis Objek
Ketelitian dari citra :
Jumlah omisi X : jumlah semua objek bukan X pada baris X
Jumlah komisi X : jumlah semua objek bukan X pada lajur X
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3.8

Metode Analisis
Menurut Sugiyono (2016), analisis data adalah proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke
dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
1. Mengidentifikasi perkembangan penduduk di Kecamatan Bukit Raya
a. Analisis Deskriptif Kuantitatif
Analisis deskriptif kuantitatif yang dimaksudkan untuk menjelaskan
perhitungan perkembangan penduduk di Kecamatan Bukit Raya dalam
kurun waktu 10 tahun, dari tahun 2007-2017,
2. Mengidentifikasi perkembangan pemanfaatan lahan terbangun di Kecamatan
Bukit Raya
a. Analisis Deskriptif
Analisis

deskriptif

yang

dimaksudkan

untuk

menjelaskan

perkembangan fisik kota dari tidak terbangun menjadi terbangun di
Kecamatan Bukit Raya dalam kurun waktu 10 tahun, dari tahun 20072012-2017.
b. Analisis Spasial (Overlay)
Nirwansyah (2016) Sistem Informasi Geografis (Geographic
Information System) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan
untuk menyimpan, memanipulasi dan menganalisis informasi geografis.
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Dapat pula berupa sistem yang dibuat untuk analisis data spasial, yaitu
gambar lokasi geografis dan data atribut yaitu informasi deskriftif dari
lokasi geografis. karakteristiknya yang sangat menguntungkan seperti:
1. Data dan informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dari segi
kuantitas dan kualitasnya.
2. GIS seolah-olah menjadi konsultan elektronis yang bersifat expert
serta loyal dan berdedikasi.
3. Analisa, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang terpadu
dan komprehensif dapat dilakukan secara cepat.
Gambaran umum tentang GIS (Mapinfo) adalah perangkat lunak
yang dirancang oleh pembuatnya untuk menangani pemetaan secara
digital (dekstop Mapping software) dan memberikan tampilan untuk
dapat melakukan analisis geografis. Dalam proses instalasinya, secara
otomatis akan dibuat satu icon dalam lingkungan windows yang jika
dipilh akan mengaktifkan Mapinfo.
Analisis ini digunakan untuk melihat perubahan pemanfaatan lahan
yang terjadi pada tahun 2007 di overlay dengan peta penggunaan lahan
pada tahun 2012 dan pada tahun 2012 di overlay dengan peta
penggunaan lahan pada tahun 2017. Analsis ini menggunakan
pendekatan

GIS/SIG

dengan

(Mapinfo). Analisis ini untuk

menggunakan

program

ARCGIS

menghasilkan peta perubahan

penggunaan lahan yang akan digunakan untuk melihat besarnya
perubahan penggunaan lahan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir.
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3. Mengidentifikasi pola perkembangan penggunaan lahan

di Kecamatan

Bukit Raya
a. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk menjelaskan pola
perkembangan lahan di Kecamatan Bukit Raya dalam waktu 10
tahun.apakah pola itu pola merumpun, pola sejajar dan pola menyebar
serta menentukan arah perkembangan pola tersebut.
b. Analisis Spasial (Overlay)
Nirwansyah (2016) Sistem Informasi Geografis (Geographic
Information System) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan
untuk menyimpan, memanipulasi dan menganalisis informasi geografis.
Dapat pula berupa sistem yang dibuat untuk analisis data spasial, yaitu
gambar lokasi geografis dan data atribut yaitu informasi deskriftif dari
lokasi geografis. karakteristiknya yang sangat menguntungkan seperti:
1. Data dan informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dari segi
kuantitas dan kualitasnya.
2. GIS seolah-olah menjadi konsultan elektronis yang bersifat expert
serta loyal dan berdedikasi.
3. Analisa, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang terpadu
dan komprehensif dapat dilakukan secara cepat.
Gambaran umum tentang GIS (Mapinfo) adalah perangkat lunak
yang dirancang oleh pembuatnya untuk menangani pemetaan secara
digital (dekstop Mapping software) dan memberikan tampilan untuk
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dapat melakukan analisis geografis. Dalam proses instalasinya, secara
otomatis akan dibuat satu icon dalam lingkungan windows yang jika
dipilh akan mengaktifkan Mapinfo.
Analisis ini digunakan untuk melihat pola perubahan penggunaan
lahan yang terjadi pada tahun 2007 di overlay dengan peta penggunaan
lahan pada tahun 2012 dan 2017. Analsis ini menggunakan pendekatan
GIS/SIG dengan menggunakan program ARCGIS (Mapinfo). Analisis
ini untuk menghasilkan peta perubahan penggunaan lahan yang akan
digunakan untuk melihat besarnya perubahan penggunaan lahan yang
terjadi dalam 10 tahun terakhir.
4. Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Berperan Penting Terhadap Terjadinya
Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Bukit Raya.
a. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk menjelaskan faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan lahan di Kecamatan Bukit
Raya dari hasil penyebaran kuesioner.
b. Analisis Croostabs
Besral (2010) SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki
kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data
pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif
dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk
dipahami cara pengoperasiannya. Pada tahun 1984, muncul SPSS
dalam versi PC (bisa dipakai untuk komputer desktop) dengan nama
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SPSS/PC+ dan sejalan dengan populernya sistem operasi Windows
maka SPSS pada tahun 1992 mengeluarkan versi Windows. Selain itu,
SPSS juga menjalin aliansi strategis dengan software house lainnya,
seperti Oracle Corp, Business Object, serta Ceres Integrated Solution
untuk memperkuat market dalam bidang business intelligence.
Wahyudi (2018) Crosstab atau Cross tabulation merupakan metode
analisis dengan menyajikan data dengan dua variabel yang berbeda ke
dalam satu matriks. penelitian crosstab (tabulasi silang) menyajikan
data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom. Dengan
demikian, ciri crosstab adalah adanya dua variabel atau lebih yang
mempunyai hubungan secara deskriptif. Data untuk penyajian crosstab
pada umumnya adalah data kualitatif, khususnya yang berskala
nominal. Metode tabulasi silang digunakan untuk melihat hubungan
antara dua variabel dalam satu Tabel. Variabel yang dianalisis dengan
metode ini adalah variabel yang bersifat kualitatif, yaitu yang memiliki
skala nominal. Tabulasi silang merupakan cara termudah melihat
asosiasi dalam sejumlah data dengan perhitungan persentase. Tabulasi
silang merupakan salah satu alat yang paling berguna untuk
mempelajari hubungan diantara variabel-variabel karena hasilnya
mudah dikomunikasikan.
Tabulasi silang dapat memberikan masukkan atau pandangan
mengenai sifat hubungan, karena penambahan satu atau lebih variabel
pada analisis kualifikasi silang dua arah adalah sama dengan
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mempertahankan masing-masing variabel tetap konstan. Tabulasi silang
dapat digunakan jika :
1. Salah satu variabel bersifat kualitatif dan lainnya kuantitatif
2. Kedua variabel berupa variabel kualitatif.
Analisis croostabs adalah metode analisis statistik yang digunakan
untuk melihat keterkaitan/hubungan antara dua variabel dengan
menggunakan chi-square. Atas dasar inilah yang kemudian dinilai
bahwa analisis crosstabs dapat mengambarkan keterkaitan hubungan
dalam penelitian ini mengenai keterkaitan antara faktor berpengaruh
(faktor analisis) dengan faktor terpengaruh (pola pergerakan).
Perkembangan pembangunan kawasan pinggiran adalah dampak dari
pembangunan yang ada di pusat kota dan memunculkan pusat
pertumbuhan baru. Berkembangnya pusat baru ini tidak terlepas dari
faktor lokasi yang dekat dengan pusat kota, harga lahan yang lebih
murah dibandingkan dengan pusat kota, lingkungan yang lebih nyama
dari pada pusat kota, aksesibilitas yang terhubung dengan baik dengan
pusat kota dan fasilitas lengkap. Faktor-faktor tersebut dianalisis
dengan tabulasi silang dan nantinya akan menunjukan faktor mana yang
lebih dominan dalam mempengaruhi perkembangan wilayah pinggiran.
Beberapa metode uji yang digunakan pada Crosstab:
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1. Uji chi-squre
Dihitung dengan rumus uji chi-squre (Wahyudi,2018) berikut:
∑
Keterangan:
O

= Frekuensi hasil observasi

E

= Frekuensi yang diharapkan

Uji chi-square digunakan untuk:
a. mendapatkan

adanya

hubungan

atau

pengaruh

antara

perkembangan dengan faktor-faktor perkembangan lahan di
Kecamatan Bukit Raya
b. kuatnya (derajat) hubungan antara perkembangan lahan dengan
faktor-faktor perkembangan lahan di Kecamatan Bukit Raya yang
dinyatakan dengan lambang C singkatan dari coefficient of
contingency atau koefisien kontingensi.
c. Menaksir simpangan baku
d. Menguji homogenitas
e. Menguji proporsi untuk data multinom
f. Menguji kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan model
distribusi dari mana data itu diduga diambil
g. Menguji model distribusi normal berdasarkan data hasil
pengamatan.
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Variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah perkembangan Kecamatan Bukit Raya, sedangkan
variabel independen atau variabel bebas yang digunakan adalah lokasi,
harga lahan, lingukungan, aksesibilitas dan fasilitas.
Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam
kuesioner penelitian ini adalah teknik skala Likert. Penggunaan skala Likert
menurut Sugiyono (2016) adalah “skala Likert digunakan untuk mengukur
sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial”. Menurut Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa
“macam-macam skala pengukuran dapat berupa: skala nominal, skala
ordinal, skala interval, dan skala rasio, dari skala pengukuran itu akan
diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasio”. Penelitian ini
menggunakan skala ordinal, menurut Sugiyono (2016) adalah “skala ordinal
adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga
menyatakan peringkat construct yang diukur”.
Untuk menentukan tingkat perkembangan penggunaan lahan
Kecamatan Bukit Raya, berikut adalah perhitungan yang digunakan.

∆A

= selisih perubahan luas penggunaan lahan

∆T

= selisih jangka waktu perkembangan

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan survei primer maka
diambil faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan penggunaan
lahan sebagaimana di bawah ini :
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1. Lokasi
Lokasi adalah ukuran derajat potensi suatu lokasi dengan lokasi lain.
Indikator yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel lokasi ini
yaitu jarak tempuh Kecamatan Bukit Raya dengan pusat kota. Pusat
kota yang dimaksud adalah suatu titik/tempat/daerah pada suatu kota
yang memiliki peran sebagai pusat dari segala kegiatan kota antara lain
politik, sosial budaya, ekonomi dan teknologi (Yunus, 2000).
Pengukuran data dilakukan dengan menggunakan pembobotan dengan
skor 1 (dekat), 2 (sedang) dan 3 (jauh).
2. Harga Lahan
Faktor harga lahan ini di ukur dengan pengaruh/pertimbangan harga
lahan di kawasan Kecamatan Bukit Raya. Pengukuran data dilakukan
dengan menggunakan pembobotan dengan skor 1 (murah), 2 (sedang)
dan 3 (mahal).
3. Lingkungan
Lingkungan dalam penelitian ini adalah faktor lingkungan di ukur
dengan

pengaruh/pertimbangan

Kecamatan

Bukit

Raya.

kondisi

Pengukuran

lingkungan
data

di

wilayah

dilakukan

dengan

menggunakan pembobotan dengan skor 1 (nyaman), 2 (sedang) dan 3
(tidak nyaman).
4. Aksesibilitas
Aksesibilitas dalam penelitian ini adalah faktor aksesibilitas di ukur
dengan pengaruh/pertimbangan kondisi jalan di wilayah Kecamatan
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Bukit Raya. Pengukuran data dilakukan dengan menggunakan
pembobotan dengan skor 1 (baik), 2 (sedang) dan 3 (buruk).
5. Fasilitas
Fasilitas dalam penelitian ini adalah faktor fasilitas di ukur dengan
pengaruh/pertimbangan fasilitas yang tersedia di wilayah Kecamatan
Bukit Raya. Pengukuran data dilakukan dengan menggunakan
pembobotan dengan skor 1 (lengkap), 2 (sedang) dan 3 (tidak lengkap).
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lahan yang
melibatkan variabel bebas dan variabel terikat yaitu, variabel terikat
perkembangan Kecamatan Bukit Raya sedangkan Variabel bebas faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan pemanfaatan lahan. Pengujian
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama
menggunakan

uji

chi-square.

Pengujian

ini

menggunakan

tingkat

kepercayaan 95% 0,05 dengan hipotesis yaitu :
H0 : Tidak ada hubungan antara perkembangan lahan Kecamatan Bukit
Raya dengan harga, aksesibilitas, lokasi, fasilitas, dan lingkungan.
H1 : Ada hubungan antara perkembangan lahan Kecamatan Bukit Raya
dengan harga, aksesibilitas, lokasi, fasilitas, dan lingkungan.
Dengan ketentuan pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan
probabilitas :
Jika nilai probabilitas > 0,05, maka H0 diterima.
Jika nilai probabilitas < 0,05, maka H1 ditolak.
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3.9

Desain Survei
Setelah mengkaji teori dan konsep dari berbagai literatur yang ada, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat mempermudah melakukan penelitian dalam
menyelesaikan masalah diperlukan desain Penilitian.
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Tabel 3.3
Desain Survei
Tujuan

Untuk
mengetahui pola
dan
faktor
perkembangan
pemanfaatan
lahan
di
Kecamatan
Bukit
Raya
dalam
kurun
waktu 10 tahun
terakhir

Sasaran

Variabel

Indikator

Sumber Data

Metode
Analisis

Teknik
Analisis

Output

Mengidentifikasi
Perkembangan
Penduduk di
Kecamatan Bukit
Raya.

Perkembangan jumlah
penduduk dari tahun
2007-2017

Perkembangan jumlah
penduduk
selama
kurun waktu 10 tahun

BPS Kota
Pekanbaru

Kuantitatif

Analisis
Deskriptif

Perkembangan
Jumlah
Penduduk

Mengidentifikasi
Perkembangan
Pemanfaatan
Lahan Terbangun
di Kecamatan
Bukit Raya.

Perkembangan
pemanfaatan lahan
terbangun dari tahun
2007-2017

Perkembangan
Pemanfataan Lahan
selama kurun waktu
10 tahun

Citra Quicbird
tahun
2007,2012 dan
2017

Kuantitatif

a. Analisis
Deskriptif
b. Analisis
Spasial
(GIS)

Perkembangan
Pemanfaatan
Lahan

Jayadinata
(1999)
Pola Perkembangan
Lahan
1. Pola Menyebar
(Dispersed
Pattern)
2. Pola Sejajar
(Linnier
Pattern)
3. Pola Merumpun
(Clustered
Pattern)

Citra Quicbird
tahun
2007,2012 dan
2017

Kuantitatif

a. Analisis
Deskriptif
b. Analisis
Spasial
(GIS)

Pola
Perkembangan
Lahan
Kecamatan
Bukit Raya

Pola Menyebar
(Dispersed Pattern)

Mengidentifikasi
Pola
Perkembangan
Penggunaan Lahan
di Kecamatan
Bukit Raya

Pola Sejajar (Linnier
Pattern)

Pola Merumpun
(Clustered Pattern)
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Tujuan

Sasaran

Variabel

Mengidentifikasi
Faktor-Faktor yang
Berperan Penting
Terhadap
Terjadinya
Perubahan
Penggunaan Lahan
di Kecamatan
Bukit Raya.

Lokasi
Harga Lahan
Lingkungan
Aksesibilitas
Fasilitas

Indikator

Faktor-Faktor yang
mempengaruhi
perubahan
pemanfaatan lahan

Sumber Data

Kuesioner

Metode
Analisis

Kuantitatif

Teknik
Analisis

Output

Analisis
Crosstabs

Faktor yang
mempengaruhi
Perubahan
Penggunaan
Lahan

Sumber: Hasil Analisis, 2018
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BAB IV
GAMBARAN UMUM WILAYAH
4.1

Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Letak dan Luas
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September
1987 Kota Pekanbaru terdiri dari 8 wilayah kecamatan dari 5 kecamatan yang ada
sebelumnya, dengan luas wilayah 446,5 Km2, setelah diadakan pengukuran dan
pematokan oleh Badan Pertanahan Nasional Riau, luas Kota Pekanbaru selanjutnya
di verifikasi menjadi 632,26 Km2. Dengan bergulirnya otonomi daerah pada tahun
2000 dan untuk terciptanya tertib pemerintahan serta pembinaan pada wilayah yang
cukup luas ini, maka dibentuklah Kecamatan baru yang ditetapkan berdasarkan Perda
Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 sehingga menjadi 12 kecamatan. Demikian pula
dengan Kelurahan/Desa dimekarkan menjadi 58 (dari 45 Kelurahan/Desa yang ada
sebelumnya) berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003.
Letak Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Siak yang
membelah kota menjadi dua wilayah. Sungai Siak ini kemudian menjadi acuan
orientasi Utara – Selatan kota, dimana wilayah di atas Sungai Siak di identifikasikan
sebagai daerah Utara Kota, dan sebaliknya daerah di bawah Sungai Siak
diidentifikasi sebagai daerah Selatan Kota. Kota Pekanbaru secara geografis terletak
antara 101°14’ - 101°34’ Bujur Timur dan 0°25’ - 0°45’ Lintang Utara, dengan batas
administrasi sebagai berikut:
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a. Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten
Kampar

b. Sebelah Selatan

: Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan
Kabupaten Pelalawan

c. Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten
Pelalawan

d. Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Secara spasial, Pekanbaru memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai kota
transit yang menghubungkan kota-kota utama di Pulau Sumatera. Keuntungan
lokasional ini, harus dicermati sebagai potensi dan masalah yang harus diantisipasi
agar pembangunan kota ke depan benar-benar dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya, dan mereduksi kemungkinan dampak/pengaruh negatif yang akan
ditimbulkan. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 58 kelurahan, dengan
luas 632,26 km2. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1
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Tabel 4.1
Luas Wilayah Kota Pekanbaru
No

Kecamatan

Luas (km2)

Persentase (%)

1

Pekanbaru Kota

2,26

0,36

2

Sail

3,26

0,52

3

Sukajadi

3,76

0,59

4

Lima Puluh

4,04

0,64

5

Senapelan

6,65

1,05

6

Bukit Raya

22,05

3,49

7

Marpoyan Damai

29,74

4,70

8

Payung Sekaki

43,24

6,84

9

Tampan

59,81

9,46

10

Rumbai

128,85

20,38

11

Rumbai Pesisir

157,33

24,88

12

Tenayan Raya

171,27

27,09

Jumlah

632,26

100,00

Sumber: RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2014-2034
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Gambar 4.1
Peta Administrasi Kota Pekanbaru
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4.1.2 Topografi
1. Ketinggian
Kota Pekanbaru terletak pada bagian ketinggian 10 – 50 meter di atas
permukaan laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan
ketinggian rata-rata antara 10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan
kawasan Tenayan dan sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 2550 meter di atas permukaan laut. Kawasan yang relatif tinggi dan berbukit
terutama dibagian utara kota, khususnya di Kecamatan Rumbai dan Rumbai
Pesisir dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut.
Sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (44%) mempunyai tingkat
kemiringan antara 0-2% atau relatif datar. Sedangkan wilayah kota yang agak
landai hanya sekitar 17%, landai (21%), dan sangat landai (13%). Sedangkan
yang relatif curam hanya sekitar 4-5% yang terdapat di Kecamatan Rumbai
Pesisir.
2. Morfologi
Morfologi Kota Pekanbaru sebagian besar terdiri dari dataran aluvium,
selebihnya terdiri dari perbukitan. Bentuk morfologi Kota Pekanbaru dibagi
menjadi:
a. Satuan Morfologi Dataran
Sebarannya

menempati

daerah

Kecamatan

Kota

Pekanbaru,

Senapelan, Limapuluh, Sukajadi, Sail, sebagian wilayah Rumbai,
sebagian wilayah Rumbai Pesisir, Bukit Raya, sebagian wilayah Tenayan
Raya, serta wilayah Tampan, Marpoyan Damai, dan Payung Sekaki,
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dengan proporsi kurang lebih 65% dari luas keseluruhan Kota Pekanbaru.
Daerah ini merupakan daerah endapan sungai dan rawa. Sebagian
merupakan daerah dataran banjir (flood plain), sedangkan daerah rawa
meliputi daerah bagian Barat Daya dan Tengah. Kemiringan lerengnya
kurang dari 5 %, kecuali pada lembah-lembah, dan makin bergelombang
ke arah Utara.Ketinggiannya kurang dari 50 m di atas muka laut (dpl),
tersusun oleh batuan yang terdiri dari material lepas berukuran lempung,
lempung tufan, lanau, pasir, kerikil-kerakal, sisa-sisa tumbuhan, hasil
proses abrasi dan erosi sungai dan rawa gambut.
b. Satuan Morfologi Perbukitan Rendah
Satuan morfologi ini terdapat setempat di bagian Utara, sebagian
daerah Selatan, Timur dan Barat memanjang dari Barat Laut – Tenggara,
umumnya tersusun oleh batu lumpur, batu pasir, sedikit batu lanau,
batuan malihan, dan granit. Ketinggian satuan ini berkisar antara 20
hingga 35 meter di atas permukaan laut (dpl), membentuk perbukitan
rendah yang ditumbuhi semak dan alang-alang dengan kemiringan lereng
kurang dari 20%.
c. Satuan Morfologi Perbukitan Sedang
Satuan morfologi ini menempati bagian Utara daerah Kota Pekanbaru,
merupakan daerah perbukitan dengan arah punggungannya memanjang
dengan arah Barat Laut – Tenggara yang ditumbuhi oleh tanaman keras
sebagai hutan lindung. Ketinggiannya dari muka air laut adalah sekitar 40
m. Daerah perbukitan ini disusun oleh batuan yang terdiri atas batuan
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lava, lahar, dan batuan malihan yang umumnya bertonjolan kasar dan
agak tajam dengan kemiringan lereng kurang dari 40 %.
3. Kemiringan Lereng
Secara umum kondisi wilayah Kota Pekanbaru sebagian besar arealnya
mempunyai kelas lereng datar dengan luas 38.624 Ha, yang terdiri dari 2
(dua) kelas kemiringan lereng yaitu kemiringan lerengnya 0 – 2% dengan
luas 27.818 Ha dan sekitar 10.806 Ha kemiringan lereng 2 – 8% yang sesuai
untuk pengembangan pembangunan kota. Kemiringan 0 – 2% ini terletak di
daerah bagian Selatan, sedangkan kemiringan lereng 2 – 8% terletak
menyebar di bagian Tenggara Kota Pekanbaru dan sebagian lagi di daerah
Utara.Untuk kemiringan dengan kelas kelerengan 26 – 40% yang merupakan
daerah agak curam mempunyai luasan terkecil yaitu 2.917 Ha, yang terletak
di daerah Utara dan juga daerah Tenggara Kota Pekanbaru.
Tabel 4.2
Luas Kelas Kemiringan Lereng Kota Pekanbaru
No

Kemiringan Lereng

Luas(Ha)

Persentase(%)

1

Datar 0-2 %

27.818

44,00

2

Agak Landai 2-15 %

10.806

17.09

3

Landai 15-40%

13.405

21.20

4

Sangat Landai

8.280

13.10

5

Agak Curam

2.917

4.61

Total

63.226

100.00

Sumber: RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2014-2034
Berdasarkan keadaan topografi, maka pengembangan wilayah Kota
Pekanbaru adalah sebagai berikut :
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a. Kemiringan

0 – 2% (datar), lahan pada interval ini masuk dalam

klasifikasi sangat layak bagi pengembangan semua kegiatan budidaya
karena kondisi permukaan tanah yang datar. Wilayah dengan kemiringan
ini memanjang dari Barat ke Timur di sepanjang Sungai Siak yang
mencakup dan Kecamatan Payung Sekaki, Tampan, Marpoyan Damai,
Bukit Raya, Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Sukajadi, Lima Puluh,
dan sebagian Kecamatan Rumbai, sebagian Rumbai Pesisir, Kecamatan,
serta sebagian Tenayan Raya.
b. Kemiringaan 2 – 15% (datar s/d landai), memiliki kelayakan fisik bagi
pengembangan kegiatan budidaya. Wilayah yang tercakup kedalamnya
adalah sebagian di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya
dan Bukit Raya.
c. Kemiringan 15 – 40% (agak landai s/d agak curam), pemanfaatan lahan
pada interval ini masih memungkinkan bagi pengembangan kegiatan
budidaya terbangun secara terbatas, yang meliputi Kecamatan Rumbai,
Rumbai Pesisir, dan Tenayan Raya seluas 2.917 Hektar (4,61%).
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Gambar 4.2
Peta Kelerengan Kota Pekanbaru
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4.1.3 Klimatologi
Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum
berkisar antara 31,0°C-33,4°C dengan suhu udara minimum berkisar antara 23,4°C24,4°C. Curah hujan antara 73,9-584,1 mm/tahun. Kelembaban maksimum berkisar
antara 85,5%-93,2% dan kelembaban minimum berkisar antara 57,0-67,7%.
4.1.4 Geologi
Pembahasan geologi Kota Pekanbaru disamping mengenai jenis, sebaran dan
sifat fisik batuan/ tanah, struktur geologi, juga geomorfologinya, yaitu gambaran
yang berkaitan dengan bentang alam dalam hubungannya dengan jenis batuan
pembentuknya.
a. Stratigrafi
Kota Pekanbaru secara umum terbentuk dari batuan sedimen berumur
Plistosen – Holosen, serta endapan aluvium yang proses pengendapannya masih
berlangsung hingga sekarang.
b. Struktur Geologi
Struktur geologi yang terdapat di Kota Pekanbaru terdiri dari sesar mendatar
dengan arah umum Barat Laut – Tenggara, lipatan Sinklin dan Antiklin dengan
arah penunjaman berarah relatif Timur Laut – Barat Daya. Struktur – struktur
geologi tersebut masuk dalam sistem patahan Sumatera, sementara itu sesar –
sesar mendatar ini termasuk dalam sistem patahan Semangko, diduga terjadi
pada Kala Miosen Tengah. Struktur geologi dengan skala regional misalnya
Sesar Semangko yang relatif berarah Barat Laut – Tenggara atau relatif searah
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dengan Pulau Sumatera dapat berfungsi sebagai pemicu terjadinya gempa di
sepanjang/ disekitar zona sesar tersebut.
c. Jenis Tanah
Secara umum kondisi tanah di Kota Pekanbaru mempunyai daya pikul (T
tanah) antara 0,7 kg/cm2 - 1 kg/cm2, kecuali di beberapa lokasi yang berdekatan
dengan anak sungai (T tanah) antara 0,4 kg/cm2 - 0,6 kg/cm2. Kedalaman efektif
tanahnya (top soil) sebagian besar kurang dari atau sama dengan 50 cm yang
terdapat di bagian tengah. Kedalaman efektif tanah 50 – 75 cm terdapat di
bagian Selatan dan kedalaman lebih dari 100 cm terdapat di bagian Utara Kota
Pekanbaru.
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Gambar 4.3
Peta Geologi Kota Pekanbaru
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Gambar 4.4
Peta Jenis Tanah Kota Pekanbaru
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4.1.5 Hidrologi
Kondisi hidrologi dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu kondisi hidrologi air
permukaan dan air tanah.
a.

Hidrologi air permukaan pada umumnya berasal dari sungai–sungai yang
mengalir di Kota Pekanbaru yaitu Sungai Siak, mengalir dari Barat ke Timur di
dalam kota, dengan panjang 300 Km dan kedalaman 29 meter serta lebar 100 –
400 meter yang mempunyai anak – anak sungai seperti : Sungai Umban Sari, Air
Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau, dan
Tampan.

b.

Hidrologi air tanah kurang baik sebagai air minum, khususnya hidrologi air
tanah dangkal dari Formasi Petani. Sedangkan untuk air tanah dangkal dari
Formasi Minas memiliki potensi ketersediaan air yang cukup banyak, mengingat
kondisi batuan Formasi Minas memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi.

Aliran Sungai di Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :
1. Sungai Siak, dengan lebar rata-rata 96 meter dan kedalaman rata-rata 8 meter,
dipengaruhi oleh pasang surut air laut, kecepatan aliran rata-rata 0,75 liter/detik
2. Sungai Senapelan, merupakan penampung utama bagi wilayah sebelah Barat Jl.
Jendral Sudirman dan sebelah utara Jalan Tuanku Tambusai, dengan lebar ratarata 3-4 meter
3. Sungai Sail, merupakan penampung utama bagi wilayah sekitar Pasar Laket
yang dibatasi Jl. Pelajar di sebelah barat, Jl. Pepaya di sebelah timur, Jl. Mangga
di sebelah utara dan Jl. Tuanku Tambusai di selatan
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4. Sungai Sago, merupakan penampung bagi wilayah sebelah barat Jl. Sudirman,
Sungai Lunau, Sungai Tanjung Datuk I dan II
4.2

Aspek Kependudukan Kota Pekanbaru
Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2012 berjumlah 964.558 jiwa,

dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Tampan sebesar 188.806
jiwa dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Sail yaitu 21.809 jiwa.
Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kota Pekanbaru meningkat hingga
mencapai 1.091.088 jiwa, dari tahun 2012 – 2017, jumlah penduduk terbesar tetap
berada di Kecamatan Tampan (285.932 jiwa) diikuti oleh Kecamatan Tenayan Raya
(162.530 jiwa), Kecamatan Marpoyan Damai (131.245 jiwa) dan Kecamatan Bukit
Raya (103.722 jiwa) sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Sail
(22.015 jiwa).
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Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
No.

Kecamatan

Jumlah (Jiwa)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Tampan

188.806

191.941

194.331

250.963

269.062

285.932

2

Payung
Sekaki

93.479

97.667

99.170

90.495

90.665

90.902

3

Bukit Raya

101.548

104.519

106.161

101.772

103.114

103.722

4

Marpoyan
Damai

130.349

139.707

141.569

131.064

131.245

131.362

5

Tenayan
Raya

136.716

140.359

142.519

152.985

158.519

162.530

6

Lima Puluh

41.994

43.675

43.982

41.418

41.437

42.469

7

Sail

21.809

22.766

22.956

21.471

21.479

22.015

8

Pekanbaru
Kota

25.784

26.862

27.059

25.088

25094

25.719

9

Sukajadi

47.814

49.123

49.336

47.330

47364

48.544

10

Senapelan

37.024

38.004

38.183

36.527

36548

37.459

11

Rumbai

70.219

72.338

73.231

67.423

67523

67.570

12

Rumbai
Pesisir

69.016

72.070

72.970

71.583

72.516

72.864

Jumlah

964.558

999.031

1.011.467

1.038.118

1.064.566 1.091.088

Sumber: RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2014-2034
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Gambar 4.5
Peta Kepadatan Penduduk Kota Pekanbaru
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4.3

Penggunaan Lahan Kota Pekanbaru
Luas lahan terbangun (built-up areas) sekitar 24% dari luas wilayah kota dan

dimanfaatkan sebagai kawasan perumahan (sekitar 73% dari luas areal terbangun),
pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri, militer, bandara, dan lainlain. Areal belum terbangun (non-built up areas) adalah sekitar 76% dari luas
wilayah kota saat ini yang merupakan kawasan lindung, perkebunan, semak belukar,
dan hutan. Areal ini sebagian besar terdapat di wilayah utara kota (Rumbai dan
Rumbai Pesisir), Tenayan Raya dan sekitarnya.
Tabel 4.4
Penggunaan Lahan
Tutupan Lahan

Luas (m2)
Sungai
5,458,772.64
Danau
1,113,883.87
Semak Belukar/ Alang Alang
54,288,607.30
Tanah Kosong
1,101,164.79
Tegalan Ladang
45,009,457.44
Bandara
243,232.64
Empang
933,652.11
Hutan Rimba
7,925,966.93
Padang Rumput
344,905.35
Permukiman/Lahan Terbangun
137,503,167.14
Perkebunan
383,822,517.67
Rawa
331,840.44
Sawah Tadah Hujan
415,362.03
Total (m2)
638,492,530.34
Sumber: RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2014-2034

Persentase
0.85
0.17
8.50
0.17
7.05
0.04
0.15
1.24
0.05
21.54
60.11
0.05
0.07
100.00
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Gambar 4.6
Peta Penggunaan Lahan Kota Pekanbaru
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4.4

Gambaran Umum Kecamatan Bukit Raya

4.4.1 Letak dan Luas
Secara administratif Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu Kecamatan
yang terdapat di Kota Pekanbaru. Secara geografis terletak antara 101° 14’ - 101°
34’ Bujur Timur dan 0° 25’ - 0° 45’ Lintang Utara. Kecamatan Bukit Raya
merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 58 RW dan
245. RT. Luas wilayah Kecamatan Bukit Raya adalah 22,05 km2 dengan luas
masing-masing kelurahan sebagai Tabel 4.5 berikut:
Tabel 4.5
Luas Wilayah Kecamatan Bukit Raya 2016
No

Kelurahan

Luas (km²)

1

Simpang Tiga

13,65

2

Tengkerang Selatan

3,09

3

Tengkerang Utara

2,64

4
Tengkerang Labuai
2,67
Sumber: Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka, 2017
Pada tahun 2017 Kecamatan Bukit Raya di mekarkan menjadi 5 kelurahan,
berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 kelurahan yang
dimekarkan yaitu kelurahan air dingin (pemekaran dari Kelurahan Simpang Tiga).
Tabel 4.6
Luas Wilayah Kecamatan Bukit Raya 2016
No
1

Kelurahan
Simpang Tiga

Luas (km²)
5,35

2

Tengkerang Selatan

3,09

3

Tengkerang Utara

2,64

4
Tengkerang Labuai
2,67
5
Air Dingin
8,30
Sumber: Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka, 2018
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Batas-batas wilayah Kecamatan Bukit Raya adalah:
e. Sebelah timur

: berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya

f. Sebelah barat

: berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai

g. Sebelah utara

: berbatasan dengan Kecamatan Sail

h. Sebelah selatan

: berbatasan dengan Kabupaten Kampar
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Gambar 4.7
Peta Administrasi Kecamatan Bukit Raya

96

4.4.2 Topografi
1.

Ketinggian
Kecamatan Bukit Raya mempunyai ketinggian rata-rata 10-20 meter
di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan antara 0-2% atau relatif
datar dengan luas 22,05 km2

2.

Morfologi
Morfologi Kecamatan Bukit Raya sebagian terdiri dari dataran
aluvium. Bentuk morfologi Kecamatan Bukit Raya yaitu satuan morfologi
dataran, daerah ini merupakan daerah endapan sungai dan rawa. Sebagian
merupakan daerah dataran banjir (flood plain), sedangkan daerah rawa
meliputi daerah bagian Barat Daya dan Tengah. Kemiringan lerengnya
kurang dari 5 %, kecuali pada lembah-lembah, dan makin bergelombang ke
arah Utara. Ketinggiannya kurang dari 50 m di atas muka laut (dpl), tersusun
oleh batuan yang terdiri dari material lepas berukuran lempung, lempung
tufan, lanau, pasir, kerikil-kerakal, sisa-sisa tumbuhan, hasil proses abrasi dan
erosi sungai dan rawa gambut. Pemanfaatan lahan di daerah ini umumnya
dimanfaatkan sebagai lahan permukiman, kebun campuran, dan pertanian
berupa persawahan dan ladang. Aliran Sungai Siak termasuk sebagian atau
seluruhnya masuk dalam satuan morfologi ini.

3.

Kemiringan Lereng
Secara umum kondisi Kecamatan Bukit Raya arealnya mempunyai
kelas lereng datar dengan luas 22,05 km2, dengan kelas kemiringan lereng
yaitu kemiringan lerengnya 0 – 2%. Berdasarkan topografinya lahan pada
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interval ini masuk dalam klasifikasi sangat layak bagi pengembangan semua
kegiatan budidaya karena kondisi permukaan tanah yang datar.
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`
Gambar 4.8
Peta Kelerengan Kecamatan Bukit Raya
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4.4.3 Klimatologi
Kecamatan Bukit Raya mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum
berkisar antara 31,0°C-33,4°C dengan suhu udara minimum berkisar antara 23,4°C24,4°C. Curah hujan antara 73,9-584,1 mm/tahun. Kelembaban maksimum berkisar
antara 85,5%-93,2% dan kelembaban minimum berkisar antara 57,0-67,7%.
4.4.4 Geologi
Pembahasan geologi Kecamatan Bukit Raya disamping mengenai jenis,
sebaran dan sifat fisik batuan/ tanah, struktur geologi, juga geomorfologinya, yaitu
gambaran yang berkaitan dengan bentang alam dalam hubungannya dengan jenis
batuan pembentuknya.
a. Stratigrafi
Kecamatan Bukit Raya secara umum terbentuk dari batuan sedimen
berumur

Plistosen

–

Holosen,

serta

endapan

aluvium

yang

proses

pengendapannya masih berlangsung hingga sekarang.
b. Struktur Geologi
Struktur geologi yang terdapat di Kecamatan Bukit Raya terdiri dari sesar
mendatar dengan arah umum Barat Laut – Tenggara, lipatan Sinklin dan
Antiklin dengan arah penunjaman berarah relatif Timur Laut – Barat Daya.
Struktur – struktur geologi tersebut masuk dalam sistem patahan Sumatera,
sementara itu sesar – sesar mendatar ini termasuk dalam sistem patahan
Semangko, diduga terjadi pada Kala Miosen Tengah. Struktur geologi dengan
skala regional misalnya Sesar Semangko yang relatif berarah Barat Laut –
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Tenggara atau relatif searah dengan Pulau Sumatera dapat berfungsi sebagai
pemicu terjadinya gempa di sepanjang/ disekitar zona sesar tersebut.
c. Jenis Tanah
Secara umum kondisi tanah di Kecamatan Bukit Raya mempunyai daya
pikul (T tanah) antara 0,7 kg/cm2 - 1 kg/cm2, kecuali di beberapa lokasi yang
berdekatan dengan anak sungai (T tanah) antara 0,4 kg/cm2 - 0,6 kg/cm2.
Kedalaman efektif tanahnya (top soil) sebagian besar kurang dari atau sama
dengan 50 cm yang terdapat di bagian tengah..
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Gambar 4.9
Peta Geologi Kecamatan Bukit Raya
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Gambar 4.10
Peta Jenis Tanah Kecamatan Bukit Raya
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4.4.5 Hidrologi
Kondisi hidrologi dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu kondisi hidrologi air
permukaan dan air tanah.
a.

Hidrologi air permukaan pada umumnya berasal dari sungai–sungai yang
mengalir di Kota Pekanbaru yaitu Sungai Siak, mengalir dari Barat ke Timur di
dalam kota, dengan panjang 300 Km dan kedalaman 29 meter serta lebar 100 –
400.

b.

Hidrologi air tanah kurang baik sebagai air minum, khususnya hidrologi air
tanah dangkal dari Formasi Petani. Sedangkan untuk air tanah dangkal dari
Formasi Minas memiliki potensi ketersediaan air yang cukup banyak, mengingat
kondisi batuan Formasi Minas memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi.

4.5

Aspek Kependudukan Kecamatan Bukit Raya
Jumlah penduduk Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2012 berjumlah 95.416

jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kelurahan Simpang Tiga sebesar
40.561 jiwa dan yang terkecil terdapat di Kelurahan Tangkerang Labuai yaitu 15.965
jiwa.
Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kecamatan Bukit Raya meningkat hingga
mencapai 104.426 jiwa, dari tahun 2012 – 2017. Pada tahun 2017 telah terjadi
pemekaran kelurahan, yaitu Kelurahan Air Dingin (pemekaran dari Kelurahan
Simpang Tiga) berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016. Jumlah
penduduk terbesar berada di Kelurahan Air Dingin (33.264 jiwa) jumlah penduduk
terkecil berada di Kelurahan Simpang Tiga (11.321 jiwa).
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Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Raya Tahun 2012-2017
Jumlah (Jiwa)

No.

Kelurahan

1

Simpang Tiga
Tangkerang
Selatan
Tangkerang Utara
Tangkerang
Labuai
Air Dingin

2
3
4
5

Jumlah

2012

2013

2014

2015

2016

2017

40.561

41.101

41.635

42.499

44.018

11.321

16.835

17.067

17.409

17.450

18.351

18.582

22.055

22.290

22.654

22.972

23.488

23.784

15.965

16.102

16.252

16.454

17.257

17.475
33.264

95.416

96.560

97.950

99.375

103.114

104.426

Sumber: Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka Tahun 2013-2018
4.6

Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya
Berdasrkan data Luas lahan terbangun (built-up areas) dimanfaatkan sebagai

kawasan perumahan, pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri, militer,
bandara, dan lain-lain adalah sekitar 311 Ha dari luas Kecamatan Bukit Raya. Areal
belum terbangun (non-built up areas) adalah tanah kering adalah sekitar 35 Ha dari
luas Kecamatan Bukit Raya. Area lainnya adalah sekitar 54 Ha dari luas Kecamatan
Bukit Raya.
Tabel 4.8
Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya
Penggunaan Lahan (Ha)
No.

Kelurahan
Bangunan

Tanah
Kering

Lainnya

1

Simpang Tiga

70

5,42

24,98

2

Tangkerang Selatan

88

8,86

3,38

3

Tangkerang Utara

87

12,37

0,52

4

Tangkerang Labuai

66

8,61

25,47

311

35

54

Jumlah

Sumber: Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka, 2017
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1

Analisis Perkembangan Penduduk di Kecamatan Bukit Raya
Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian dan

migrasi penduduk, perkembangan penduduk sangat mempengaruhi perubahan
penggunaan lahan. Hal ini menyebabkan kebutuhan lahan meningkat sebagai akibat
langsung dari pemenuhan kebutuhan permukiman. Peningkatan kebutuhan lahan
untuk permukiman sudah tentu di ikuti oleh tuntuan kebutuhan lahan untuk prasarana
dan sarana serta fasilitas yang lain. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
Kecamatan Bukit Raya (BPS) tahun 2007-2017 Perkembangan jumlah penduduk di
Kecamatan Bukit Raya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2007
jumlah penduduk sebanyak 83.509 jiwa berkembang pada tahun 2017 sebanyak
10.4426 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 5.1 berikut:
Tabel 5.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Raya

Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Kelurahan
Jumlah Pertumbuhan
Simpang Tengkerang Tengkerang Tengkerang
Air
(Jiwa)
Tiga
Selatan
Utara
Labuai
Dingin (Jiwa)
(Jiwa)
(Jiwa)
(Jiwa)
(Jiwa)
(Jiwa)
25.146
20.582
20.995
16.786
83.509
0
25.805
21.121
21.546
17.225
85.697
2.188
34.767
16.021
22.170
14.628
87.586
1.889
39.020
16.689
21.325
15.642
92.676
5.090
39.705
16.791
21.590
15.782
93.686
1.010
40.561
16.835
22.055
15.965
95.416
1.730
41.101
17.067
22.290
16.102
96.560
1.144
41.635
17.409
22.654
16.252
97.950
1.390
42.499
17.450
22.972
16.454
99.375
1.425
44.018
18.351
23.488
17.257
103.144
3.769
11.321
18.582
23.784
17.475
33.264 104.426
1.282

Sumber: Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka Tahun 2008-2018
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Berdasarkan Tabel 5.1 terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kecamatan
Bukit Raya terus mengalami peninkatan. Pada tahun 2007 penduduk berjumlah
83.509 jiwa kemudian pada tahun 2017 meningkan 104.426 jiwa. Pertumbuhan
penduduk yang paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 5.090 jiwa,
sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bukit Raya
mengalami penurunan tidak seperti tahun lainnya. Penurunan jumlah penduduk di
tahun tersebut sebesar 1.010 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2007
berada di Kelurahan Simpang Tiga berjumlah 25.146 jiwa, dimana Kelurahan
Simpang Tiga tersebut terdapat banyak aktivitas seperti aktivitas pendidikan dan
ekonomi. Keberadaan aktivitas yang berorientasi pada pendidikan dan perdagangan
menjadikan masyarakat cenderung memilih tinggal di kelurahan tersebut. Oleh
karena itu kelurahan tersebut merupakan konsentrasi penduduk di Kecamatan Bukit
Raya. Sedangkan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2017 berada di Kelurahan
Air Dingin berjumlah 33.264 jiwa dan jumlah penduduk

terendah berada di

Kelurahan Simpang Tiga berjumlah 11.321 jiwa, berkurangnya jumlah penduduk di
Kelurahan Simpang Tiga terjadi karena pada tahun 2017 Kecamatan Bukit Raya di
mekarkan menjadi 5 kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
kelurahan yang dimekarkan yaitu kelurahan air dingin (pemekaran dari Kelurahan
Simpang Tiga). Adapun luas Kecamatan Bukit Raya dapat dilihat pada Tabel 5.2
berikut:
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Tabel 5.2
Luas Wilayah Kecamatan Bukit Raya Tahun 2007-2017
Kelurahan
Tahun Simpang Tengkerang Tengkerang Tengkerang
Jumlah
Air
Tiga
Selatan
Utara
Labuai
Dingin
Luas
Simpang
(km²)
13,65
3,09
2,64
2,67
22,05
Tiga
20072016
Luas
5,35
3,09
2,64
2,67
8,3
22,05
(km²)
2017

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat terjadi perbedaan luas wilayah antara
tahun 2016 dan 2017 hal ini terjadi karena Kecamatan Bukit Raya di mekarkan
menjadi 5 kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 kelurahan
yang dimekarkan yaitu kelurahan air dingin (pemekaran dari Kelurahan Simpang
Tiga). Dengan luas terbesar berada di Kelurahan Air Dingin sebesar 8,3 km2 dan
kelurahan terkecil berada di Kelurahan Tangkerang Utara sebesar 2,64 km2. Adapun
persentase pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bukit Raya dapat dilihat pada
Tabel 5.3 berikut:
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Tabel 5.3
Persentase Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Bukit Raya
Tahun

Pertumbuhan
Penduduk
(jiwa)

Pertumbuhan
Penduduk (%)

2007-2008

2.188

2,6

2008-2009

1.889

2,2

2009-2010

5.090

5,8

2010-2011

1.010

1,0

2011-2012

1.730

1,8

2012-2013

1.144

1,2

2013-2014

1.390

1,4

2014-2015

1.425

1,4

2015-2016

3.769

3,8

2016-2017

1.282

1,2

2007-2017

20.917

2,5

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Berdasarkan Tabel 5.3 pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir yaitu
dari tahun 2007-2017, terjadi perkembangan penduduk yang signifikan yaitu jumlah
penduduk pada tahun 2007 berjumlah 83.509 jiwa berkembang pada tahun 2017
sebanyak 104.426 jiwa dengan pertumbuhan 20.917 jiwa atau sebesar 2,5 % dengan
kategori pertumbuhan penduduk cepat.
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Tabel 5.4
Kepadatan Penduduk Kecamatan Bukit Raya
Kelurahan
Kepadatan
Penduduk

Jumlah
(jiwa/km2)

Tengkerang
Selatan
(jiwa/km2)

Tengkerang
Utara
(jiwa/km2)

Tengkerang
Labuai
(jiwa/km2)

Air Dingin
(jiwa/km2)

6.661

7.953

6.287

-

3.787

2007

Simpang
Tiga
(jiwa/km2)
1.842

2008

1.890

6.835

8.161

6.451

-

3.886

2009

2.547

5.185

8.398

5.479

-

3.972

2010

2.859

5.401

8.078

5.858

-

4.203

2011

2.909

5.434

8.178

5.911

-

4.249

2012

2.972

5.448

8.354

5.979

-

4.327

2013

3.011

5.523

8.443

6.031

-

4.379

2014

3.050

5.634

8.581

6.087

-

4.442

2015

3.113

5.647

8.702

6.163

-

4.507

2016

3.225

5.939

8.897

6.463

-

4.678

2017

2.116

6.014

9.009

6.545

4.008

4.736

Sumber: Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka, 2008-2018
Berdasarkan Tabel 5.4 kepadatan penduduk selama 10 tahun terakhir yaitu
dari tahun 2007-2017 mengalami peningkatan yang signfikan yaitu pada tahun 2007
berjumlah 3787 jiwa/km2 meningkat pada tahun 2017 sebesar 4736 jiwa/km2,
dengan kategori kepadatan penduduk sangat padat. Kepadatan penduduk di
Kecamatan Bukit Raya tidak merata di tiap kelurahan, kelurahan yang memiliki
kepadatan yang tinggi yaitu kelurahan yang berada di dekat pusat kota.
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Tabel 5.5
Perkembangan Penduduk Terhadap Penggunaan Lahan Terbangun
Kecamatan Bukit Raya

Tahun

Jumlah
Penduduk
(Jiwa)

2007
83.509
2017
104.426
Sumber: Hasil Analisis, 2018

Penggunaan
Lahan
Terbangun
(Km2)
13,24
15,06

Berdasarkan Tabel 5.5 Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kecamatan
Bukit Raya tidak lepas juga dangan perkembangan penggunaan lahan terbangun di
Kecamatan Bukit Raya. Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kecamatan Bukit Raya
berjumlah 83.509 jiwa dengan penggunaan lahan terbangunnya sebesar 13,24 Km2
dan berkembang pada tahun 2017 menjadi 15,06 Km2 dari luas keseluruhan lahan
sebesar 22,05 Km2 dengan jumlah penduduk berjumlah 104.426 jiwa. Kecamatan
Bukit Raya juga menjadi daya tarik sebagai tujuan migrasi, sebab Kecamatan Bukit
Raya terdapat banyak aktivitas seperti aktivitas pendidikan dan ekonomi.
Keberadaan aktivitas yang berorientasi pada pendidikan dan perdagangan
menjadikan masyarakat cenderung memilih tinggal di kelurahan tersebut.
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5.2

Perkembangan Pemanfaatan Lahan Terbangun di Kecamatan Bukit Raya
Pada analisis ini akan digunakan metode overlay. Data dalam analisis overlay

ini yang dibutuhkan adalah Citra Quickbird tahun 2007, Citra Quickbird tahun 2012
dan Citra Quickbird tahun 2017 lalu didigitasi dan menghasilkan Peta Pemanfaatan
Lahan tahun 2007, Peta Pemanfaatan Lahan tahun 2012 dan Peta Pemanfaatan Lahan
Terbangun 2017 (Gambar 5.1) dan di Overlay Untuk melihat perubahan pemanfaatan
lahannya.

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.1
Proses Overlay Penggunaan Lahan Terbangun
Pada tahun 2007, sebagian besar wilayah Kecamatan Bukit Raya
berkarakteristik perkotaan dengan pemanfaatan lahan terbangunnya sebanyak 60%.
Perkembangan Pemanfaatan lahan di Kecamatan Bukit Raya dilakukan dengan
menggunakan analisis

perbandingan

citra

tahun 2007, 2012,

dan 2017.

Perkembangan pemanfaatan lahan pada tahun 2012-2017 lebih intensif dibandingkan
dengan perkembangan pada tahun 2007-2012. Berdasarkan citra dari perubahan
spasial yang telah terjadi antara tahun 2007-2017 aktivitas utama yang berkembang
di Kecamatan Bukit Raya adalah aktivitas pemukiman dan ekonomi. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.2 berikut:
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Gambar 5.2 Peta Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2007
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Tabel 5.6
Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2007
Pemanfaatan Lahan
Pemanfaatan Tempat Tinggal

Luas
(km2)
11,9

Tidak Ada Pemanfaatan

7,2

Kegiatan Ekonomi

5,6

Kegiatan Sosial
Sumber: Hasil Analisis, 2018

0,5

Luas
2%
22%

Pemanfaatan Tempat
Tinggal
47%

29%

Tidak Ada
Pemanfaatan
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Sosial

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.3
Persentasi Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2007
Berdasarkan Gambar 5.2 dan Tabel 5.6 kondisi pemanfaatan lahan
Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2007 sebagian besar dimanfaatkan sebagai
pemukiman dengan luas 11,9 km2 atau sebesar 47%, tidak ada pemanfaatan dengan
luas 7,2 km2 atau sebesar 29%, kegiatan ekonomi dengan luas 5,6 km2 atau sebesar
22% dan kegiatan sosial dengan luas 0,5 km2 atau sebesar 2%. Hal ini disebabkan
sebagian besar wilayah Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2007 berkarakteristik
perkotaan dengan pemanfaatan lahan terbangunnya di atas 60% dengan jumlah
penduduk sebasar 83.509 jiwa. Adapun pemanfaatan lahan pada tahun 2012 dapat
dilihat pada Gambar 5.4 berikut:
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Gambar 5.4 Peta Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2012
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Tabel 5.7
Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2012
Pemanfaatan Lahan
Pemanfaatan Tempat Tinggal

Luas
(km2)
12,4

Tidak Ada Pemanfaatan

8,2

Kegiatan Ekonomi

4,2

Kegiatan Sosial
Sumber: Hasil Analisis, 2018

0,5

Luas
2%

Pemanfaatan
Tempat Tinggal

17%
49%
32%

Tidak Ada
Pemanfaatan
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Sosial

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.5
Persentasi Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2012
Berdasarkan Gambar 5.4 dan Tabel 5.7 kondisi pemanfaatan lahan
Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2012 sebagian besar dimanfaatkan sebagai
pemukiman dengan luas 12,4 km2 atau sebesar 49%, tidak ada pemanfaatan dengan
luas 8,2 km2 atau sebesar 32%, kegiatan ekonomi dengan luas 4,2 km2 atau sebesar
17% dan kegiatan sosial dengan luas 0,5 km2 atau sebesar 2%. Hal ini disebabkan
sebagian besar wilayah Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2012 berkarakteristik
perkotaan dengan pemanfaatan lahan terbangunnya di atas 60% dengan jumlah
penduduk sebasar 95.416 jiwa. Adapun pemanfaatan lahan pada tahun 2017 dapat
dilihat pada Gambar 5.6 berikut:
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`
Gambar 5.6 Peta Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2017
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Tabel 5.8
Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2017
Pemanfaatan Lahan
Pemanfaatan Tempat Tinggal

Luas
(km2)
13,6

Tidak Ada Pemanfaatan

8,6

Kegiatan Ekonomi

2,5

Kegiatan Sosial
Sumber: Hasil Analisis, 2018

0,6

Luas
10%

34%

2%
Pemanfaatan
Tempat Tinggal
54%

Tidak Ada
Pemanfaatan
Kegiatan Ekonomi

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.7
Persentasi Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2012
Berdasarkan Gambar 5.6 dan Tabel 5.8 kondisi pemanfaatan lahan
Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2017 sebagian besar dimanfaatkan sebagai
pemukiman dengan luas 13,6 km2 atau sebesar 54%, tidak ada pemanfaatan dengan
luas 8,6 km2 atau sebesar 34%, kegiatan ekonomi dengan luas 2,5 km2 atau sebesar
10% dan kegiatan sosial dengan luas 0,6 km2 atau sebesar 2%. Hal ini disebabkan
sebagian besar wilayah Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2017 berkarakteristik
perkotaan dengan pemanfaatan lahan terbangunnya di atas 60% dengan jumlah
penduduk sebasar 104.426 jiwa. Adapun perubahan pemanfaatan lahan pada tahun
2007-2012, 2012-2017 dan 2007-2017 dapat dilihat pada Gambar 5.8 berikut:
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Gambar 5.8 Peta Perubahan Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2007-2012
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Tabel 5.9
Perubahan Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2007-2012
Perubahan
2007
Pemanfaatan Lahan

Kegiatan Ekonomi

Pemanfaatan Tempat
Tinggal

Tidak Ada Pemanfaatan

Kegiatan Sosial
Sumber: Hasil Analisis, 2018

2012
Pemanfaatan Lahan
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Sosial
Pemanfaatan Tempat
Tinggal
Tidak Ada Pemanfaatan
Pemanfaatan Tempat
Tinggal
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Sosial
Tidak Ada Pemanfaatan
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Sosial
Pemanfaatan Tempat
Tinggal
Kegiatan Sosial

Luas
Perubahan
(Ha)
418
0,07
0,21
148
1194
1,71
2,35
674
0,24
1,23
44,1
50,3

Berdasarkan Gambar 5.8 dan Tabel 5.9 kondisi perubahan pemanfaatan lahan
Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2007-2012 melangami perubahan yang kurang
signifikan hal ini terlihat dari perubahan yang paling besar yaitu dari kegiatan
ekonomi berubah menjadi tidak ada pemanfaatan sebesar 148 Ha, perubahan tersebut
yaitu kegiatan ekonomi didominasi oleh perkebunan berubah menjadi tegalan/ladang.
Berikutnya tidak ada pemanfaatan berubah menjadi pemanfaatan tempat tinggal
sebesar 44,1 Ha, pemanfaatan tempat tinggal berubah menjadi kegiatan sosial
sebesar 2,35 Ha dan tidak ada pemanfaatan berubah menjadi kegiatan sosial sebesar
1,23 Ha. Adapun untuk perubahan pemanfaatan lahan Kecamatan Bukit Raya pada
tahun 2012-2017 dapat di lihat pada Gambar 5.9 berikut:
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Gambar 5.9 Peta Perubahan Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2012-2017
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Tabel 5.10
Perubahan Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2012-2017
Perubahan
2012
Pemanfaatan Lahan
Kegiatan Ekonomi

Pemanfaatan Tempat
Tinggal

Tidak Ada Pemanfaatan

Kegiatan Sosial
Sumber: Hasil Analisis, 2018

2017
Pemanfaatan Lahan
Kegiatan Ekonomi
Pemanfaatan Tempat
Tinggal
Tidak Ada Pemanfaatan
Pemanfaatan Tempat
Tinggal
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Sosial
Tidak Ada Pemanfaatan
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Sosial
Pemanfaatan Tempat
Tinggal
Kegiatan Sosial

Luas
Perubahan
(Ha)
241
5,25
174
1227
7,8
3,85
691
0,32
2,38
129
53,9

Berdasarkan Gambar 5.9 dan Tabel 5.10 kondisi perubahan pemanfaatan
lahan Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2012-2017 melangami perubahan yang
signifikan dibandingkan pada tahun 2007-2012 hal ini terlihat dari perubahan yang
paling besar yaitu dari kegiatan ekonomi berubah menjadi tidak ada pemanfaatan
sebesar 172 Ha, perubahan tersebut yaitu kegiatan ekonomi didominasi oleh
perkebunan berubah menjadi tegalan/ladang. Berikutnya

tidak ada pemanfaatan

berubah menjadi pemanfaatan tempat tinggal sebesar 129 Ha, pemanfaatan tempat
tinggal berubah menjadi kegiatan ekonomi sebesar 7,8 Ha dan pemanfaatan tempat
tinggal berubah menjadi kegiatan sosial sebesar 3,35 Ha. Adapun untuk perubahan
pemanfaatan lahan Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2007-2017 dapat di lihat pada
Gambar 5.10 berikut:
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`
Gambar 5.10 Peta Perubahan Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2007-2017
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Tabel 5.11
Perubahan Pemanfaatan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2007-2017
Perubahan
2007
Pemanfaatan Lahan

Kegiatan Ekonomi

Pemanfaatan Tempat
Tinggal

Tidak Ada Pemanfaatan

Kegiatan Sosial
Sumber: Hasil Analisis, 2018

2017
Pemanfaatan Lahan
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Sosial
Pemanfaatan Tempat
Tinggal
Tidak Ada Pemanfaatan
Pemanfaatan Tempat
Tinggal
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Sosial
Tidak Ada Pemanfaatan
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Sosial
Pemanfaatan Tempat
Tinggal
Kegiatan Sosial

Luas
Perubahan
(Ha)
239
0,7
21,8
306
1184
9,54
4,38
559
0,56
5,45
155
50,3

Berdasarkan Gambar 5.110 dan Tabel 5.11 kondisi perubahan pemanfaatan
lahan Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2007-2017 melangami perubahan yang
signifikan hal ini terlihat dari perubahan yang paling besar yaitu dari kegiatan
ekonomi berubah menjadi tidak ada pemanfaatan sebesar 306 Ha, perubahan tersebut
yaitu kegiatan ekonomi didominasi oleh perkebunan berubah menjadi tegalan/ladang.
Berikutnya tidak ada pemanfaatan berubah menjadi pemanfaatan tempat tinggal
sebesar 155 Ha, pemanfaatan tempat tinggal berubah menjadi kegiatan ekonomi
sebesar 9,54 Ha dan tidak ada pemanfaatan berubah menjadi kegiatan sosial sebesar
5,45 Ha.
Kecenderungan yang terjadi pada wilayah terbangun yang cepat tumbuh dan
berkembang di Kecamatan Bukit Raya yaitu akan lebih berkembang kearah Timur
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dengan rupa hunian atau permukiman. Hal ini terlihat dari adanya pembangunan
permukiman baru kecamatan Bukit Raya yang semakin meluas kearah Timur dan
Selatan. Arah Timur dan Selatan dari Kecamatan Bukit Raya yaitu mengarah ke
Kecamatan Tenayan Raya dan Kabupaten Kampar. Terdapat beberapa wilayah yang
mengalami perubahan pemanfaatan lahan terbangun (mengalami perubahan cepat,
sedang, dan lambat). Perubahan karakteristik pemanfaatan lahan yang signifikan
terdapat

di

Kelurahan

Simpang Tiga,

sedangkan

perubahan

karakteristik

pemanfaatan lahan lambat terjadi di Kelurahan Tangkerang Selatan, Kelurahan
Tangkerang Utara dan Kelurahan Tangkerang Labuai. Adapun tingkat perkembangan
pemanfaatan lahan pada kelurahan di Kecamatan Bukit Raya dapat dilihat pada
Tabel 5.12 berikut:
Tabel 5.12
Tingkat Perkembangan Pemanfaatan Lahan
Kecamatan Bukit Raya Tahun 2007-2017
2007-2017
ΔA/ΔT
Keterangan
Tangkerang Selatan
0,007
L
Tangkerang Labuai
0,039
L
Simpang Tiga
0,129
C
Tangkerang Utara
0,006
L
Keterangan
C=Cepat, S=Sedang, L=Lambat
Sumber: Hasil Analisis, 2018
Kelurahan

Berdasarkan Tabel 5.12 dapat diketahui tingkat perkembangan pemanfaatan
lahan di Kecamatan Bukit Raya. Adapun untuk melihat perkembangannya pada
kelurahan di Kecamatan Bukit Raya tahun 2007-2017 dapat dilihat pada Tabel 5.13
berikut:
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Tabel 5.13
Pemanfaatan Lahan 2007-2017
Kelurahan

Tangkerang
Utara

Pemanfaatan Lahan 2007

Pemanfaatan Lahan 2017

Keterangan

Perkembangan
pemanfaatan lahan paling
lambat
terjadi
di
Kelurahan
Tangkerang
Utara, hal ini disebabkan
sudah
padatnya
pemukiman di Kelurahan
ini. Padatnya pemukiman
di Kelurahan Tangkerang
Utara ini berdasarkan hasil
digitasi citra dari data
pemanfaatan
lahan
terbangun pada tahun
2007 sebesar 83% dan
berkembang ke tahun
2017 menjadi 85,7%.
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Kelurahan

Tangkerang
Selatan

Pemanfaatan Lahan 2007

Pemanfaatan Lahan 2017

Keterangan

Perkembangan
pemanfaatan
lahan
Kelurahan
Tangkerang
Selatan
dikategorikan
lambat, hal ini disebabkan
sudah
padatnya
pemukiman di Kelurahan
ini hampir sama dengan
Kelurahan
Tangkerang
Utara.
Padatnya
pemukiman di Kelurahan
Tangkerang Selatan ini
berdasarkan hasil digitasi
citra
dari
data
penggunaan
lahan
terbangun pada tahun
2007 sebesar 90% dan
berkembang ke tahun
2017 menjadi 92.6%.
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Kelurahan

Tangkerang
Labuai

Pemanfaatan Lahan 2007

Pemanfaatan Lahan 2017

Keterangan
Perkembangan
pemanfaatan
lahan
Kelurahan
Tangkerang
Labuai juga dikategorikan
lambat, hal ini disebabkan
sudah
padatnya
pemukiman di Kelurahan
ini. Padatnya pemukiman
di Kelurahan Tangkerang
Labuai tidak sepadat
pemukiman
di
Tangkerang Utara dan
Tangkerang
Selatan,
perkembangan
pemanfaatan lahan di
Kelurahan ini berkembang
sebesar 8,7%. Hal ini
disebabkan masih adanya
lahan-lahan yang tidak
terbangun dibagian Timur
atau
mengarah
ke
Kecamatan Tenayan Raya.
Padatnya pemukiman di
Kelurahan
Tangkerang
Selatan ini berdasarkan
hasil digitasi citra dari
data penggunaan lahan
terbangun pada tahun
2007 sebesar 60% dan
berkembang ke tahun
2017 menjadi 68,7%.
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Kelurahan

Pemanfaatan Lahan 2007

Simpang
Tiga

Pemanfaatan Lahan 2017

Keterangan
Perkembangan
pemanfaatan lahan paling
pesat
terjadi
atau
tergolong cepat terjadi di
Kelurahan Simpang Tiga,
hal ini disebabkan adanya
aktivitas
pendidikan
berupa perguruan tinggi
dan masih banyaknya
ketersediaan lahan-lahan
kosong. Pada tahun 2007
penggunaan
lahan
terbangun di Kelurahan
Simpang Tiga sebesar
37%, dari persentase
tersebut dapat di ketahui
masih
luasnya
ketersediaan lahan tidak
terbangun di Kelurahan
Simpang Tiga sebesar
63%. Dari hasil analisis
overlay dapat berdasarkan
hasil digitasi citra dari
data
perubahan
pemanfaatan lahan yang
terjadi untuk tahun 2017
sebesar 8,4% dengan total
luas lahan terbangun
sebesar 45,4%.

Sumber: Hasil Analisis, 2018
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5.3

Pola Perkembangan Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya
Klasifikasi penggunaan lahan menggunakan analisis spasial. Analisis ini

dilakukan dengan proses interpretasi visual citra yang di lakukan dengan
menggunakan Citra Quickbird di daerah penelitian yaitu Kecamatan Bukit Raya
dengan radius 300 Meter dari jalan tahun 2017. Setelah dilakukan analisis spasial
dengan melakukan uji akurasi dan interpretasi visual ke lapangan.Analisis ini
dilakukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk analisis pola
perkembangan lahan di Kecamatan Bukit Raya.
1.

Uji Akurasi
Uji akurasi digunakan untuk mengukur keakuratan citra yang telah diperoleh,

apalakah peta tersebut layak digunakan untuk keperluan lainnya atau tidak.
Melakukan uji akurasi perlu adanya data lapangan, yakni dengan melakukan survei
lapangan, dengan derajat kepercayaan 90%, lalu error yang diterima adalah 10%
dengan akurasi yang diharapkan setidaknya 90% , maka jumlah titik sampelnya
adalah 54 titik secara random sampling, di mana jumlah titik untuk daerah penelitian
dipilih secara acak.
Setelah mendapat koordinat, tahap selanjutnya adalah melakukan survei
lapangan ke titik-titik koordinat yang telah ditentukan, dan melakukan pengamatan
dengan membandingkan kondisi eksisting di lapangan dengan Citra Quickbird.
Survei lapangan dalam uji akurasi ini mencakup beberapa hal, yaitu: (1) Uji
ketelitian/interpretasi lapangan; (2) Up dating/ pemutakhiran data; (3) Identifikasi
objek yang sulit dikenali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat peta sebaran titik
koodinat uji akurasi pada Gambar 5.11 dan 5.12 berikut:
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Gambar 5.11 Peta Uji Akurasi Kecamatan Bukit Raya
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Gambar 5.12 Peta Citra Uji Akurasi Kecamatan Bukit Raya
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Hasil survei lapangan untuk uji akurasi adalah dari 54 titik, uji akurasi hanya
52 titik yang penggunaan lahan yang sesuai dengan keadaan eksisting lapangan
dengan Citra Quickbird. Sehingga ada 2 titik yang mengalami perubahan
penggunaan lahan, yaitu terdapat 2 titik koordinat yang di citra merupakan kawasan
tegalan/ladang menjadi kawasan perumahan di kondisi eksisting.
Hasil dari survey didapat akurasi keseluruhan adalah 96% dengan
perhitungan confusion matrix calculation. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.14
berikut:
Tabel 5.14
Confusion Matric Calculation
Kategori
Lapangan
Pemukiman
Tegalan/Ladang
Perkebunan
Jumlah

Kategori Hasil Interpretasi
Pemukiman Tegalan/Ladang Perkebunan Jumlah
44
2
46

6
6

2
3

44
8
2
52

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Berdasarkan Tabel 5.14 dapat dilihat bahwa total dari titik uji akurasi yang
telah dilakukan melalui survei lapangan dapat dirumuskan perhitungan akurasi
keseluruhan yaitu dengan cara berikut :

Hasil perhitungan yang telah dilakukan, nilai uji akurasi yang di dapat adalah
96%. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan akurasi lebih besar dari 85% , yang
artinya kemungkinan akurasi tersebut terjadi secara kebetulan sebesar nol, atau tidak
terjadi kebetulan. Nilai dari uji akurasi dapat diterima, maka hasil interpretasi visual
citra dapat digunakan.
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2.

Pola Perkembangan Penggunaan Lahan
Pada tahun 2007, karakteristik penggunaan lahan di Kecamatan Bukit Raya

didominasi oleh pemukiman penduduk yang memiliki bentuk teratur dan tidak
teratur dan dibangun secara mandiri oleh penduduk. Permukiman yang berada
didalam wilayah Kecamatan Bukit Raya memiliki kecenderungan sifat yang
menyebar. Sifat permukiman yang memancar memiliki karakteristik permukiman
yang mengelompok pada titik-titik wilayah dan terpisahkan oleh perkebunan.
Adapun penggunaan lahannya dapat di lihat pada Tabel 5.15 dan Gambar 5.13
berikut:
Tabel 5.15
Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2007
Penggunaan Lahan

Luas
(km2)

Pemukiman

13,2

Perkebunan

4,9

Tegalan/Ladang

7,2

Sumber: Hasil Analisis, 2018
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Gambar 5.13 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2007
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Pada tahun 2012, pola penggunaan lahan di Kecamatan Bukit Raya mengalami
perkembangan dan perubahan. Permukiman yang berada didalam wilayah
Kecamatan Bukit Raya memiliki kecenderungan sifat yang menyebar. Hal ini
disebakan meningkatnya populasi penduduk pada tahun 2012 di Kecamatan Bukit
Raya. Adapun penggunaan lahannya dapat di lihat pada Tabel 5.16 dan Gambar 5.14
berikut:
Tabel 5.16
Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2012
Penggunaan Lahan

Luas
(km2)

Pemukiman

13,7

Perkebunan

3,4

Tegalan/Ladang

8,2

Sumber: Hasil Analisis, 2018
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Gambar 5.14 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2012

137

Pada tahun 2017 pola penggunaan lahan yang terdapat di Kecamatan Bukit
Raya mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan meningkatnya jumlah
populasi penduduk yang tinggal serta luasnya kawasan permukiman yang juga
bertambah. Permukiman baru yang muncul sebagian besar berada di wilayah yang
dekat dengan pusat aktivitas pendidikan. Pola lahan terbangun di Kecamatan Bukit
bersifat menyebar dan akhirnya mengalami penggabungan secara linier akibat
munculnya lahan terbangun. Adapun penggunaan lahannya dapat di lihat pada Tabel
5.17 dan Gambar 5.15 berikut:
Tabel 5.17
Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2017
Penggunaan Lahan

Luas
(km2)

Pemukiman

13,7

Perkebunan

3,4

Tegalan/Ladang

8,2

Sumber: Hasil Analisis, 2018
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Gambar 5.15 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2017
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Dalam mengamati pola perubahan penggunaan lahan, hal yang perlu dicermati
adalah arah perubahan menjadi penggunaan lahan apa dan penggunaan lahan
sebelumnya. Perubahan penggunaan lahan pada Kecamatan Bukit Raya tahun 20072012 disajikan pada Tabel 5.18 berikut:
Tabel 5.18
Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya
Tahun 2007-2012
Perubahan
2007

2012

Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan

Perkebunan

Tegalan/Ladang

Luas
Perubahan
(Ha)

Perkebunan

343

Tegalan/Ladang

148

Pemukiman

0,12

Tegalan/Ladang

674

Pemukiman

46

Pemukiman
Pemukiman
Sumber: Hasil Analisis, 2018
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Adapun perubahan yang terjadi pada tahun 2007-2012 yaitu dari penggunaan
lahan perkebunan berubah menjadi tegalan/ladang sebesar 148 Ha, perkebunan
berubah menjadi pemukiman hanya sebesar 0,12 Ha dan tegalan/ladang berubah
menjadi menjadi pemukiman sebesar 46 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Gambar 5.16 berikut:
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Gambar 5.16 Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2007-2012
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Dalam mengamati pola perubahan penggunaan lahan, hal yang perlu dicermati
adalah arah perubahan menjadi penggunaan lahan apa dan penggunaan lahan
sebelumnya. Perubahan penggunaan lahan pada Kecamatan Bukit Raya tahun 20122017 disajikan pada Tabel 5.19 berikut:
Tabel 5.19
Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya
Tahun 2012-2017
Perubahan
2012

2017

Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan

Perkebunan

Perkebunan

164

Tegalan/Ladang

174

Pemukiman
Tegalan/Ladang

Luas
Perubahan
(Ha)

5

Tegalan/Ladang

691

Pemukiman

132
1370

Pemukiman
Pemukiman
Sumber: Hasil Analisis, 2018

Adapun perubahan yang terjadi pada tahun 2012-2017 yaitu dari penggunaan
lahan perkebunan berubah menjadi tegalan/ladang sebesar 174 Ha, perkebunan
berubah menjadi pemukiman hanya sebesar 5 Ha dan tegalan/ladang berubah
menjadi menjadi pemukiman sebesar 132 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Gambar 5.17 berikut:
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Gambar 5.17 Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2012-2017
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Dalam mengamati pola perubahan penggunaan lahan, hal yang perlu dicermati
adalah arah perubahan menjadi penggunaan lahan apa dan penggunaan lahan
sebelumnya. Perubahan penggunaan lahan pada Kecamatan Bukit Raya tahun 20072017 disajikan pada Tabel 5.20 berikut:
Tabel 5.20
Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya
Tahun 2012-2017
Perubahan
2007

2017

Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan

Perkebunan

Tegalan/Ladang

Luas
Perubahan
(Ha)

Perkebunan

164

Tegalan/Ladang

306

Pemukiman

22

Tegalan/Ladang

559

Pemukiman

161
1324

Pemukiman
Pemukiman
Sumber: Hasil Analisis, 2018

Adapun perubahan yang terjadi pada tahun 2007-2017 yaitu dari penggunaan
lahan perkebunan berubah menjadi tegalan/ladang sebesar 306 Ha, perkebunan
berubah menjadi pemukiman hanya sebesar 22 Ha dan tegalan/ladang berubah
menjadi menjadi pemukiman sebesar 161 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Gambar 5.18 berikut:
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Gambar 5.18 Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Bukit Raya Tahun 2007-2017
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Untuk pola perkembangan penggunaan lahan di setiap kelurahan Kecamatan
Bukit Raya adalah sebagai berikut:
1. Kelurahan Simpang Tiga
Kelurahan Simpang Tiga memiliki luas wilayah paling luas di
Kecamatan Bukit Raya, hal ini juga membuatnya memiliki ketersediaan lahan
terbangun lebih luas dibandingkan Kelurahan lain di Kecamatan Bukit Raya.
Pada Tahun 2007-2017, perkembangan penggunaan lahan terbangun di
Kelurahan Simpang Tiga terjadi dengan membentuk pola linier, mengikuti Jalan
Pasir Putih yang menghubungkan Kota Pekanbaru ke Kota lainnya. Pada Tahun
2007-2017 perkembangan penggunaan lahan di Kelurahan Simpang Tiga
membentuk pola menyebar dan linier hal ini tidak terlepas dari keberadaan
Kampus UIR yang berada di Kelurahan Simpang Tiga dan didominasi oleh
pertumbuhan perumahan-perumahan dalam skala menengah maupun kecil
berupa clustercluster perumahan sisi-sisi pinggiran kelurahan dan mengarah ke
kawasan tegalan/ladang di arah Timur.
Pergerakan pendatang lebih mengarah pada kekuatan sentrifugal atau
dari kota ke wilayah pinggiran, hal ini berdasarkan dari data kependudukan yang
meningkat. Pertumbuhan perumahan dalam bentuk cluster-cluster menciptakan
proses pendatang yang terjadi secara ekspansif, dimana para pendatang masuk
ke Kelurahan Simpang Tiga secara skala kecil, sedang dan besar atau
berkelompok karana ketersediaan kawasan perumahan ini menyediakan kawasan
hunian yang siap dihuni oleh pendatang-pendatang dari wilayah lainnya. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.19 berikut:
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Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.19
Pola Perkembangan Lahan Kelurahan Simpang Tiga
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2. Kelurahan Tangkerang Labuai
Pada tahun 2007-2017, perkembangan penggunaan lahan terbangun di
Kelurahan Tangkerang Labuai terjadi secara intensif dengan membentuk pola
linier mengikuti pola Jalan Datuk Setia Maharaja dan membentuk pola
menyebar ke arah Timur. Hal ini disebabkan masih tersedianya lahan untuk
bermukim didominasi oleh pertumbuhan perumahan-perumahan dalam skala
menengah maupun kecil berupa clustercluster perumahan sisi-sisi pinggiran
Kelurahan dan mengarah ke kawasan tegalan/ladang di arah Timur. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.20 berikut:
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Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.20
Pola Perkembangan Lahan Kelurahan Tangkerang Labuai
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3. Kelurahan Tangkerang Selatan
Awal perkembangan kawasan terbangun di Kelurahan Tangkerang
Selatan, khususnya sebagai kawasan pemukiman telah ada sejak dahulu.
Keberadaan pemukiman membentuk suatu ketersediaan fasilitas untuk
menunjang aktivitas pemukiman seperti aksesibilitas dan keberadaan berbagai
fasilitas penunjang kehidupan (fasilitas perdagangan, fasilitas peribadatan,
fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan). Ketersediaan berbagai fasilitas
penunjang kehidupan, aksesibilitas, dan letaknya yang tidak jauh dari pusat kota
ini menjadikan Kelurahan Tangkerang Selatan sebagai tempat pilihan para
pendatang, meskipun kawasan pemukimannya tumbuh secara individu/swadaya
dan organis. Hal ini terlihat dari kepadatan bangunan serta tata letak kawasan
hunian yang tidak beraturan, dimana pola perkembangan penggunaan lahan di
Kelurahan Tangkerang Selatan adalah pola menyebar.
Perkembangan penggunaan lahan di Kelurahan Tangkerang Selatan
tergolong lambat. Hal ini dikarenakan telah sangat intensif dan ketersediaan
lahan

Kelurahan

Tangkerang

Selatan

yang

terbatas

mengakibatkan

perkembangan pada tahun 2007-2017 hanya terbatas pada sisa lahan yang masih
belum terbangun dan dalam luasan yang kecil. Perkembangan yang terjadi
semakin ke sisi-sisi lahan lahan kosong karena sisi dalamnya telah dipenuhi
lahan terbangun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.21 berikut:
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Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.21
Pola Perkembangan Lahan Kelurahan Tangkerang Selatan
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4. Kelurahan Tangkerang Utara
Awal perkembangan kawasan terbangun di Kelurahan Tangkerang Utara
sama dengan Kelurahan Tangkerang Selatan dikarena Kelurahan Tangkerang
utara berbatan langsung dengan Kelurahan Tangkerang Selatan, khususnya
sebagai kawasan pemukiman telah ada sejak dahulu. Keberadaan pemukiman
membentuk suatu ketersediaan fasilitas untuk menunjang aktivitas pemukiman
seperti aksesibilitas dan keberadaan berbagai fasilitas penunjang kehidupan
(fasilitas perdagangan, fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas
kesehatan). Ketersediaan berbagai fasilitas penunjang kehidupan, aksesibilitas,
dan letaknya yang tidak jauh dari pusat kota ini menjadikan Kelurahan
Tangkerang Utara sebagai tempat pilihan para pendatang, meskipun kawasan
pemukimannya tumbuh secara individu/swadaya dan organis. Hal ini terlihat
dari kepadatan bangunan serta tata letak kawasan hunian yang tidak beraturan,
dimana pola perkembangan penggunaan lahan di Kelurahan Tangkerang Selatan
adalah pola menyebar.
Perkembangan penggunaan lahan di Kelurahan Tangkerang Utara
tergolong lambat. Hal ini dikarenakan telah sangat intensif dan ketersediaan
lahan Kelurahan Tangkerang Utara yang terbatas mengakibatkan perkembangan
pada tahun 2007-2017 hanya terbatas pada sisa lahan yang masih belum
terbangun dan dalam luasan yang kecil. Perkembangan yang terjadi semakin ke
sisi-sisi lahan lahan kosong mengarah ketepian sungai karena sisi dalamnya
telah dipenuhi lahan terbangun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar
5.22 berikut:
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Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.22
Pola Perkembangan Lahan Kelurahan Tangkerang Utara
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5.4

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Lahan Kecamatan
Bukit Raya
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lahan berdasarkan kajian

teoritis diataranta: (1) faktor lokasi, (2) faktor harga, (3) faktor lingkungan, (4) faktor
aksesibilitas dan (5) faktor fasilitas. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan lahan dilakukan terhadap jawaban responden dari kuesioner. Jumlah
responden yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang
merupakan sebagian dari populasi (sampel) yang diambil dari 25.345 jumlah rumah
tangga yang ada di Kecamatan Bukit Raya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lahan yang melibatkan
variabel bebas dan variabel terikat yaitu, variabel terikat perkembangan Kecamatan
Bukit

Raya sedangkan Variabel

bebas

faktor-faktor

yang mempengaruhi

perkembangan pemanfaatan lahan.
Analisis Crosstab uji chi square dengan menggunakan apilkasi SPSS
digunakan untuk mengolah data hasil penilaian dari kuesioner terhadap 5 faktor yang
dijadikan

indikator

penilaian

terhadap

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

perkembangan penggunaan lahan di Bukit Raya Berdasarkan Tabel statistik
deskriptif, Untuk mengetahui hubungan dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai
berikut :
H0 : Tidak ada hubungan antara perkembangan lahan Kecamatan Bukit Raya
dengan harga, aksesibilitas, lokasi, fasilitas, dan lingkungan.
H1 : Ada hubungan antara perkembangan lahan Kecamatan Bukit Raya dengan
harga, aksesibilitas, lokasi, fasilitas, dan lingkungan.
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Dengan ketentuan pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan probabilitas :
Jika nilai probabilitas > 0,05, maka H0 diterima.
Jika nilai probabilitas < 0,05, maka H1 ditolak.
Adapun tingkat perkembangan Kecamatan Bukit Raya dapat dilihat pada Tabel 5.21
berikut :
Tabel 5.21
Tingkat Perkembangan Lahan Kecamatan Bukit Raya
Kelurahan

2007-2017
ΔA/ΔT
Keterangan

Tangkerang Selatan
Tangkerang Labuai
Simpang Tiga
Tangkerang Utara

0,007
0,039
0,129
0,006
Keterangan
C=Cepat, S=Sedang, L=Lambat

L
L
C
L

Sumber: Hasil Analisis, 2018
5.4.1 Faktor Lokasi
Faktor lokasi merupakan salah satu faktor yang menjadi hal dipertimbangkan
ketika seseorang memutuskan untuk bermukim pada suatu wilayah. Faktor lokasi ini
terkait dengan dekatnya dengan pusat kota, dimana lokasi menjadi alasan penduduk
untuk bermukim didaerah tersebut.
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Tabel 5.22
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Terhadap Faktor Lokasi
Kriteria
Frekuensi
Jawaban
Dekat
52
Sedang
31
Jauh
17
∑
100
Sumber: Hasil Analisis, 2018

Persentase
52 %
31 %
17 %
100 %

Selanjutnya dalam bentuk diagram, hasil jawaban responden terhadap faktor
lokasi dapat dilihat pada Gambar 5.23 berikut:
Fakor Lokasi
Dekat

Sedang

Jauh

17%

31%

52%

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.23
Diagram Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Terhadap Faktor Lokasi
Faktor lokasi yang sangat dipertimbangkan oleh responden mencangkup lokasi
tempat tinggal yang dekat dan relatif mudah dijangkau dengan pusat kota. Terlihat
dari jawaban responden yang bekerja sebagai pegawai negri sipil, wiraswasta,
pelajar/mahasiswa dan lainnya sangat mempertimbangkan faktor lokasi ini. Hal
tersebut ditunjukan berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden 52%
menjawab dekat dengan pusat kota, 31% menjawab sedang dan 17% menjawab jauh
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dari pusat kota. Adapun tabulasi silang antara perkembangan Kecamatan Bukit Raya
dengan lokasi dapat dilihat pada Tabel 5.23 berikut:
Tabel 5.23
Tabulasi Silang Antara Perkembangan Kecamatan Bukit Raya
dengan Lokasi
Chi-Square Tests
Value

Asymp. Sig.
(2-sided)

df

6.308a

2

0.043

Likelihood Ratio

6.571

2

0.037

Linear-by-Linear
Association

1.642

1

0.200

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases
Sumber: Hasil Analisis, 2018

100

Untuk tabulasi silang antara perkembangan Kecamatan Bukit Raya dengan
lokasi yang ada, dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa kolom Asymp Sig.
bernilai 0,043. Dimana nilai Asymp Sig. 0,043 memiliki arti <0,05 yang menunjukan
bahwa Ho ditolak. Hal ini berarti ada hubungan antara variabel tingkat
perkembangan Kecamatan Bukit Raya dengan variabel lokasi. Dapat diartikan juga
bahwa tingkat perkembangan di Kecamatan Bukit Raya dipengaruhi oleh
jauh/dekatnya lokasi yang ada di wilayah tersebut.
5.4.2 Faktor Harga
Faktor harga merupakan salah satu faktor yang menjadi hal dipertimbangkan
ketika seseorang memutuskan untuk bermukim pada suatu wilayah. Faktor harga ini
terkait dengan harga rumah atau lahan, dimana harga menjadi alasan penduduk untuk
bermukim didaerah tersebut.
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Tabel 5.24
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Terhadap Faktor Harga
Kriteria
Frekuensi
Jawaban
Murah
46
Sedang
42
Mahal
12
∑
100
Sumber: Hasil Analisis, 2018

Persentase
46 %
42 %
12 %
100 %

Selanjutnya dalam bentuk diagram, hasil jawaban responden terhadap faktor
harga dapat dilihat pada Gambar 5.24 berikut:
Fakor Harga
Murah

Sedang

Mahal

12%
46%
42%

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.24
Diagram Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Terhadap Faktor Harga
Responden Kecamatan Bukit Raya sangat mempertimbangkan harga lahan,
untuk pembangunan rumah atau penambahan kapasitas rumah yang telah ada, sebab
harga lahan dikawasan pinggiran khususnya Kecamatan BukitRaya relatif lebih
murah dibandingkan dengan pusat kota. Hal tersebut ditunjukan berdasarkan
distribusi frekuensi jawaban responden 46% menjawab murah, 42% menjawab
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sedang dan 12% menjawab mahal. Adapun tabulasi silang antara perkembangan
Kecamatan Bukit Raya dengan harga lahan dapat dilihat pada Tabel 5.25 berikut:
Tabel 5.25
Tabulasi Silang Antara Perkembangan Kecamatan Bukit Raya
dengan Harga
Chi-Square Tests
Value

Asymp. Sig.
(2-sided)

df

12.389a

2

0.002

Likelihood Ratio

12.739

2

0.002

Linear-by-Linear
Association

11.598

1

0.001

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases
100
Sumber: Hasil Analisis, 2018
Untuk tabulasi silang antara perkembangan Kecamatan Bukit Raya dengan
harga yang ada, dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa kolom Asymp Sig.
bernilai 0,002. Dimana nilai Asymp Sig. 0,002 memiliki arti <0,05 yang menunjukan
bahwa Ho ditolak. Hal ini berarti ada hubungan antara variabel tingkat
perkembangan Kecamatan Bukit Raya dengan variabel harga. Dapat diartikan juga
bahwa tingkat perkembangan di Kecamatan Bukit Raya dipengaruhi oleh
mahal/murahnya harga yang ada di wilayah tersebut.
5.4.3 Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menjadi hal
dipertimbangkan ketika seseorang memutuskan untuk bermukim pada suatu wilayah.
Faktor lingkungan ini terkait dengan bersih dari polusi, dimana lingkungan menjadi
alasan penduduk untuk bermukim didaerah tersebut.
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Tabel 5.26
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Terhadap Faktor Lingkungan
Kriteria
Frekuensi
Jawaban
Nyaman
54
Sedang
30
Tidak Nyaman
16
∑
100
Sumber: Hasil Analisis, 2018

Persentase
54 %
30 %
16 %
100 %

Selanjutnya dalam bentuk diagram, hasil jawaban responden terhadap faktor
lingkungan dapat dilihat pada Gambar 5.25 berikut:
Fakor Lingkungan
Nyaman

Sedang

Tidak Nyaman

16%

30%

54%

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.25
Diagram Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Terhadap Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan yang sangat dipertimbangkan oleh responden mencangkup
lingkungan tempat tinggal yang nyaman dibandingkan dengan pusat kota. Terlihat
dari jawaban responden yang bekerja sebagai pegawai negri sipil, wiraswasta,
pelajar/mahasiswa dan lainnya sangat mempertimbangkan faktor lingkungan ini. Hal
tersebut ditunjukan berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden 54%
menjawab nyaman, 31% menjawab sedang dan 17% menjawab tidak nyaman.
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Adapun tabulasi silang antara perkembangan Kecamatan Bukit Raya dengan
lingkungan dapat dilihat pada Tabel 5.27 berikut:
Tabel 5.27
Tabulasi Silang Antara Perkembangan Kecamatan Bukit Raya
dengan Lingkungan
Chi-Square Tests
Value

Asymp. Sig.
(2-sided)

df

6.726a

2

0.035

Likelihood Ratio

6.801

2

0.033

Linear-by-Linear
Association

5.298

1

0.021

N of Valid Cases

100

Pearson Chi-Square

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Untuk tabulasi silang antara perkembangan Kecamatan Bukit Raya dengan
lingkungan yang ada, dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa kolom Asymp
Sig. bernilai 0,035. Dimana nilai Asymp Sig. 0,035 memiliki arti <0,05 yang
menunjukan bahwa Ho ditolak. Hal ini berarti ada hubungan antara variabel tingkat
perkembangan Kecamatan Bukit Raya dengan variabel lingkungan. Dapat diartikan
juga bahwa tingkat perkembangan di Kecamatan Bukit Raya dipengaruhi oleh
baik/buruknya lingkungan yang ada di wilayah tersebut
5.4.4 Faktor Aksesibilitas
Faktor aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang menjadi hal
dipertimbangkan ketika seseorang memutuskan untuk bermukim pada suatu wilayah.
Faktor aksesibilitas ini terkait dengan kondisi jalan, dimana aksesibilitas menjadi
alasan penduduk untuk bermukim didaerah tersebut.
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Tabel 5.28
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Terhadap Faktor Aksesibilitas
Kriteria
Frekuensi
Jawaban
Baik
59
Sedang
27
Buruk
14
∑
100
Sumber: Hasil Analisis, 2018

Persentase
59 %
27 %
14 %
100 %

Selanjutnya dalam bentuk diagram, hasil jawaban responden terhadap faktor
aksesibilitas dapat dilihat pada Gambar 5.26 berikut:
Fakor Aksesibilitas
Baik

Sedang

Buruk

14%

27%

59%

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.26
Diagram Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Terhadap Faktor Aksesibilitas
Faktor aksesibilitas yang sangat dipertimbangkan oleh responden mencangkup
kondisi jaringan jalan. Terlihat dari jawaban responden yang bekerja sebagai
pegawai

negri

sipil,

wiraswasta,

pelajar/mahasiswa

dan

lainnya

sangat

mempertimbangkan faktor aksesibilitas ini. Hal tersebut ditunjukan berdasarkan
distribusi frekuensi jawaban responden 59% menjawab baik, 27% menjawab sedang
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dan 14% menjawab buruk. Adapun tabulasi silang antara perkembangan Kecamatan
Bukit Raya dengan aksesibilitas dapat dilihat pada Tabel 5.29 berikut:
Tabel 5.29
Tabulasi Silang Antara Perkembangan Kecamatan Bukit Raya
dengan Aksesibilitas
Chi-Square Tests
Value

Asymp. Sig.
(2-sided)

df

6.366a

2

0.041

Likelihood Ratio

6.673

2

0.036

Linear-by-Linear
Association

1.172

1

0.279

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases
Sumber: Hasil Analisis 2018

100

Untuk tabulasi silang antara perkembangan Kecamatan Bukit Raya dengan
aksesibilitas yang ada, dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa kolom Asymp
Sig. bernilai 0,041. Dimana nilai Asymp Sig. 0,041 memiliki arti <0,05 yang
menunjukan bahwa Ho ditolak. Hal ini berarti ada hubungan antara variabel tingkat
perkembangan Kecamatan Bukit Raya dengan variabel aksesibilitas.Dapat diartikan
juga bahwa tingkat perkembangan di Kecamatan Bukit Raya dipengaruhi oleh
baik/buruknya kondisi jalan yang ada di wilayah tersebut.
5.4.5 Faktor Fasilitas
Faktor fasilitas merupakan salah satu faktor yang menjadi hal dipertimbangkan
ketika seseorang memutuskan untuk bermukim pada suatu wilayah. Faktor fasilitas
ini terkait dengan lengkap atau tidaknya fasilitas sarana dan prasarana yang ada,
dimana fasilitas menjadi alasan penduduk untuk bermukim didaerah tersebut.
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Tabel 5.30
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Terhadap Faktor Fasilitas
Kriteria
Frekuensi
Jawaban
Lengkap
56
Sedang
31
Tidak Lengkap
13
∑
100
Sumber: Hasil Analisis, 2018

Persentase
56 %
31 %
13 %
100 %

Selanjutnya dalam bentuk diagram, hasil jawaban responden terhadap faktor
fasilitas dapat dilihat pada Gambar 5.27 berikut:

Fakor Fasilitas
Lengkap

Sedang

Tidak Lengkap

13%

31%

56%

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Gambar 5.27
Diagram Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Terhadap Faktor Fasilitas
Faktor fasilitas yang sangat dipertimbangkan oleh responden mencangkup
keberadaan sarana dan prasarana. Terlihat dari jawaban responden yang bekerja
sebagai pegawai negri sipil, wiraswasta, pelajar/mahasiswa dan lainnya sangat
mempertimbangkan faktor fasilitas ini. Hal tersebut ditunjukan berdasarkan distribusi
frekuensi jawaban responden 59% menjawab baik, 27% menjawab sedang dan 14%
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menjawab buruk. Adapun tabulasi silang antara perkembangan Kecamatan Bukit
Raya dengan fasilitas dapat dilihat pada Tabel 5.31 berikut:
Tabel 5.31
Tabulasi Silang Antara Perkembangan Kecamatan Bukit Raya
dengan Fasilitas
Chi-Square Tests
Value

Asymp. Sig.
(2-sided)

df

7.369a

2

0.025

Likelihood Ratio

7.998

2

0.018

Linear-by-Linear
Association

6.255

1

0.012

N of Valid Cases

100

Pearson Chi-Square

Sumber: Hasil Analisis, 2018
Untuk tabulasi silang antara perkembangan Kecamatan Bukit Raya dengan
fasilitas yang ada, dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa kolom Asymp Sig.
bernilai 0,025. Dimana nilai Asymp Sig. 0,025 memiliki arti <0,05 yang menunjukan
bahwa Ho ditolak. Hal ini berarti ada hubungan antara variabel tingkat
perkembangan Kecamatan Bukit Raya dengan variabel fasilitas. Dapat diartikan juga
bahwa tingkat perkembangan di Kecamatan Bukit Raya dipengaruhi oleh
kelengkapan fasilitas yang telah tersedia di wilayah tersebut.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan:
a. Perkembangan penduduk di Kecamatan Bukit Raya terus mengalami
peningkatan, pada tahun 2007 penduduk berjumlah 83.509 jiwa kemudian pada
tahun 2017 meningkan 104.426 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang paling
tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 5.090 jiwa. Dengan kepadatan
penduduk sebesar 4736 jiwa/km2, dengan kategori kepadatan penduduk sangat
padat.
b. Perkembangan pemanfaatan lahan di Kecamatan Bukit Raya dari tahun 2007
sampai tahun 2012 menunjukan perkembangan kawasan yang beragam,
terdapat wilayah yang memiliki perkembangan yang lambat dan perkembangan
cepat.

Dilihat

dari

tingkat

perkembangan

aktivitas

perkotaannya,

perkembangan yang paling cepat berada di Kelurahan Simpang Tiga dan
perkembangan yang paling lambat berada di Kelurahan Tangkerang Selatan,
Tangkerang Utara dan Tangkerang Labuai
c. Pola penggunaan lahan yang terdapat di Kecamatan Bukit Raya mengalami
perkembangan dan perubahan seiring dengan meningkatnya jumlah populasi
penduduk yang tinggal serta luasnya kawasan permukiman yang juga
bertambah. Pola lahan terbangun di Kecamatan Bukit bersifat menyebar dan
akhirnya mengalami penggabungan secara linier akibat munculnya lahan
terbangun.
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d. Perkembangan pemanfaatan lahan terbangun di Kecamatan Bukit Raya
dipengaruhi oleh faktor kedekatan lokasi dengan pusat kota, harga lahan yang
terjangkau, kondisi lingkungan yang nyaman, aksesibilitas yang baik dan
fasilitas yang ada di Kecamatan Bukit Raya.
6.2

Saran

a. Diperlukan langkah-langkah pengendalian pertumbuhan penduduk, yaitu
dengan:


Peningkatan syarat dan prosedur registrasi penduduk masuk



Pengkajian aspek lingkungan melalui proses perijinan pendirian
bangunan



Kebijakan adanya rusunawa bagi mahasiswa-mahasiswa dan kebijakan
lama studi

b. Perlu dilakukan kebijakan penataan ruang sacara detail yang dapat menata
hingga ruang lingkup terkecil dan dapat berintegrasi dari berbagai aspek
pembangunan berkelanjutan.
c. Perlunya peningkatan pemanfaatan lahan yang optimal sesuai kondisi fisik
lahan berdasarkan standar kesesuaian lahan sehingga tercipta kondisi lahan
yang layak untuk dijadikan sebagai kawasan pengembangan Kecamatan
Bukit Raya.
d. Pemerintah Kota Pekanbaru harus tegas dalam mengarahkan perkembangan
fisik kota dengan memperhatikan kesuaian lahan yang ada. Penetapan
kawasan-kawasan yang sesuai dengan kondisi lahan dan harus dikembalikan
ke fungsinya yang telah ditetapkan berdasarkan kepada rencana tata ruang
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Kota Pekanbaru sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang
ditimbulkan terhadap penduduk dan lingkungan di kawasan tersebut dan di
sekitarnya.
e. Penentuan arah pengembangan kota seharusnya melihat potensi lahan yang
sesuai serta keterkaitannya fungsi-fungsi aktifitas kota yang lainnya sehingga
perkembangan kota dapat berjalan sesuai dengan arah yang ditetapkan di
Kota Pekanbaru.
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