
 13 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perencanaan Fisik 

Perencanaan fisik pada hakikatnya dapat diartikan sebagai suatu usaha 

pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia 

dengan berbagai kegiatan fisiknya. Dalam lingkup yang luas, kebutuhan fisik ini berupa 

penyediaan kebutuhan ruang seperti lahan atau rumah beserta berbagai kelengkapannya. 

Lahan ini fungsinya akan disesuaikan dengan berbagai macam kegiatan fungsional 

masyarakat yang akan ditempatkan di atasnya. Perwujudan nyata kegiatan fungsional 

ini berupa suatu keragaman pola tata guna tanah. 

Struktur bangunan, seperti bangunan kegiatan ekonomi, bangunan sekolah, 

bangunan pelayanan kesehatan, bangunan pemerintahan, bangunan pabrik, monumen 

dan pertamanan, serta perumahan merupakan perwujudan fisik yang nyata dari suatu 

kawasan kegiatan fungsional tertentu (Sujarto, 1985 : 10). 

Suatu perencanaan fisik dari suatu lingkungan permukiman misalnya, akan 

mencakup usaha pengaturan dan penataan hal-hal berikut (Sujarto, 1985 : 12): 

• Ruang dalam arti luas yang akan menghasilkan suatu susunan pola tata guna 

tanah yang sesuai dengan kegiatan masyarakat yang akan dikembangkan 

• Kebutuhan ruang secara khusus yang diwujudkan dalam bentuk bangunan, 

seperti bangunan umum, bangunan perumahan, pertamanan, bangunan pabrik, 

bangunan kegiatan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan terminal 

• Kebutuhan jaringan jalan dan utilitas umum, seperti air minum, drainase, 

pembuangan, dan telekomunikasi 

Aspek fisik meliputi pola tata guna tanah yaitu penataan dan pengaturan 

penggunaan tanah dan ruang yang merupakan sumber daya alam. Guna lahan 

merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi struktur perkembangan 

kawasan. Penggunaan lahan dapat merupakan cerminan fungsi yang diemban oleh suatu 

kawasan. Kawasan dengan fungsi permukiman tertentu akan mempunyai penggunaan 

lahan permukiman yang menonjol, demikian pula apabila suatu kawasan mempunyai 

fungsi sebagai kawasan pendidikan maka akan terlihat penggunaan lahan untuk 

pendidikan yang menonjol. Dalam melakukan suatu rencana fisik kawasan variabel 

yang harus dipertimbangkan antara lain adalah guna lahan, tinjauan mengenai 
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prasarana, transportasi, kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi dan gambaran wilayah 

perencanaan fisik (Catanese, 1986).  

 

2.2 Tata Guna Lahan 

2.2.1 Pengertian 

Lahan adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang mempunyai sifat agak 

tetap atau pengulangan sifat-sifat dari biosfer secara vertikal di atas maupun di bawah 

wilayah tersebut termasuk biosfer, tanah, geologi, geomorfologi, hidrologi, vegetasi, 

dan binatang yang merupakan hasil aktivitas manusia di masa lampau maupun sekarang 

dan perluasan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh terhadap penggunaan lahan oleh 

manusia di masa sekarang dan masa yang akan datang (Food and Agricuture 

Organization/FAO dalam Noorwahyuni, 2006). 

Tata guna tanah (land use) adalah pengaturan penggunaan tanah. Hal ini 

meliputi penggunaan permukaan bumi di daratan dan di lautan (Jayadinata, 1999:10). 

Tata guna lahan kota adalah cermin tata kegiatan kota. Karena kegiatan sifatnya, maka 

guna lahan pun memiliki kemungkinan yang besar untuk berubah-ubah. Sekalipun 

demikian, perubahan guna lahan dapat dikendalikan oleh pemerintah agar 

penggunaannya efisien. Dalam tata guna lahan memang terkandung pengertian 

mengatur ruang kegiatan masyarakat agar lahan digunakan secara efisien dan tidak 

semrawut (Warpani, 1990:102). 

Tata berarti aturan atau kaidah agar sesuatu menjadi baik sesuai norma-norma 

kehidupan. Guna tanah adalah segala sesuatu keadaan di atas tanah dalam rangka 

penggunaan dan pemanfaatan permukaan tanah termasuk pemanfaatan ruang di atas 

bidang tanah tersebut. Tata guna tanah berarti aturan atau pengaturan tanah agar 

diperoleh tatanan penggunaan yang diinginkan (Sadyohutomo, 2006:10). 

 

2.2.2 Pola tata guna tanah perkotaan 

Perubahan tata guna lahan perkotaan disebabkan oleh tindakan pemerintah atau 

perorangan. Yang dimaksud dengan tindakan pemerintah, antara lain peremajaan kota, 

membangun gedung baru, memugar pusat kegiatan, dan lain sebagainya. Tindakan 

perorangan meliputi usaha mengubah atau membongkar bangunan milik pribadi 

(Warpani, 1990:104) 

Penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensi atau campur tangan manusia 

terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun 
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spiritual. Setiap kota memiliki karakteristik tersendiri yang akan memberikan ciri khas 

pada masing-masing tempat. Pola-pola yang ditunjukkan biasa memperlihatkan 

ekonomi yang utama dari suatu kota. Misalnya, pada suatu kota, kegiatan ekonomi yang 

utama adalah di sektor pertanian, maka biasanya dominasi penggunaan lahannya adalah 

berupa persawahan, perkebunan, dan sebagainya. 

Setiap penggunaan lahan juga memiliki karakteristik tersendiri yang akan 

memberikan ciri khas pada tiap-tiap penggunaan. Penggunaan lahan pun memiliki pola-

pola lokasi tersendiri, sehingga berdasarkan sifat-sifat dari penggunaan tersebut dapat 

diantisipasi perkembangan kota lebih lanjut. 

Bentuk-bentuk penggunaan lahan untuk kota umumnya terdiri dari ruang 

terbuka, perumahan, perdagangan, industri, dan pertanian. Masing-masing akan terbagi 

lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, seperti misalnya industri kecil, menengah, 

dan besar. Penggunaan lahan sendiri akan selalu berubah dan mengalami perkembangan 

baik melalui proses yang panjang maupun proses yang membutuhkan waktu pendek. 

Perubahan ini merupakan akibat dari terjadinya perkembangan kota yang selalu 

membutuhkan ruang untuk menampung segala kegiatannya. 

Selanjutnya, karakter perumahan dan permukiman di desakota dikemukakan 

oleh Koestoer (1997:11); perumahan di tepi kota dan permukiman desa dekat dengan 

kota membentuk pola yang spesifik di wilayah desakota. Pada saat pengaruh 

permukiman kota menjangkau wilayah ini, pola permukiman cenderung lebih teratur 

dari pola sebelumnya. Hal ini jelas sebagai akibat “intervensi” para developer 

perumahan di wilayah tepi kota ini. Mereka telah mengantisipasi perkembangan kota, 

sehingga bukan mustahil para spekulan tanah bermunculan di wilayah desakota ini.  

Driving Force yang ditimbulkan pembangunan jalan di wilayah perbatasan kota 

banyak dipengaruhi perubahan pola penggunaan tanah dan pada gilirannya, 

permukiman perdesaan berubah menjadi pola campuran. Ada bagian kelompok 

perumahan yang tertata baik menurut kerangka jalan baru terbentuk, tetapi di bagian 

lain, masih ada pula yang tetap berpola seperti sediakala, yaitu tidak teratur dengan 

bangunan semi permanen. Belum lagi pembangunan industri yang menjamur dan 

terletak berdampingan dengan permukiman tradisional dan perumahan baru. Tidak 

mustahil apabila kesemrawutan akan terjadi, dimana jumlah kendaraan yang keluar dan 

masuk daerah permukiman baru akan bertambah. Jika kondisi jalan belum memadai, 

maka kemacetan lalu lintas di mulut jalan masuk ke kota terjadi lebih cepat dari yang 

diduga. Kondisi ini lazim terlihat pada saat jam sibuk pagi dan sore hari. Seperti telah 



 

 

16 

disebutkan pada pemaparan sebelumnya, penduduk kota cenderung mencari tempat 

bermukim alternatif untuk menghindari ketidaknyamanan hidup di kota dan dengan 

sendirinya wilayah permukiman yang sangat memungkinkan adalah wilayah desakota  

 

2.2.3 Perubahan pemanfaatan lahan 

Perubahan yaitu segala sesuatu yang ada menjadi tidak ada atau sesuatu yang 

tidak ada menjadi ada atau pergantian fungsi dan sejenis dari keadaan semula. 

Perubahan juga berarti bergantinya suatu kondisi ke kondisi lainnya di dalam waktu 

yang berbeda pula. Lahan adalah suatu kondisi suatu tempat yang merupakan 

sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk  kebutuhan hidup manusia. Dengan 

demikian perubahan lahan adalah bergantinya kondisi suatu tempat ke kondisi lainnya 

karena difungsikan untuk kegiatan lainnya pula. Perubahan lahan pada suatu lahan dapat 

dibedakan atas perubahan lahan pada kawasan komunitas kota yang berbeda yaitu 

kawasan pusat kota (Central Bussiness District/CBD), kawasan transisi dan kawasan 

pinggiran. Jenis perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi pada masing-masing 

komunitas tersebut adalah (Yunus, 1998: 162): 

1. Kawasan Pusat Kota (CBD) 

• Dari tanah kosong menjadi rumah atau hunian tempat tinggal, tempat usaha, 

tempat tinggal dan usaha. 

• Dari fungsi rumah atau tempat tinggal menjadi rumah atau tempat tinggal, 

tempat usaha, tempat tinggal dan tempat usaha. 

• Dari jasa menjadi tempat usaha, tempat tinggal dan tempat usaha. 

• Dari gudang menjadi tempat usaha. 

2. Kawasan Transisi 

• Dari tanah kosong menjadi rumah atau hunian tempat tinggal, tempat tinggal 

dan tempat usaha. 

• Dari fungsi rumah atau tempat tinggal menjadi rumah atau tempat tinggal, 

tempat usaha, tempat tinggal dan tempat usaha. 

• Dari gudang menjadi tempat tinggal, tempat usaha. 

• Dari sawah menjadi tempat tempat tinggal. 

3. Kawasan Pinggiran 

• Dari tanah kosong menjadi rumah atau hunian tempat tinggal, tempat usaha, 

tempat tinggal dan tempat usaha. 
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• Dari fungsi rumah atau tempat tinggal menjadi rumah atau tempat tinggal, 

tempat usaha. 

• Dari sawah menjadi tempat tinggal dan tempat usaha. 

 

Sebagaimana diungkapkan oleh Sadyohutomo (2006:89) bahwa perubahan 

penggunaan lahan pada hakekatnya adalah adanya kegiatan pembangunan di atas tanah 

tersebut. Kegiatan pembangunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sering 

disebut sebagai variabel perubahan penggunaan tanah. Variabel-variabel tersebut, antara 

lain: 

a. Sifat fisik tanah 

Dapat menunjukkan potensi fisik tanah yang memungkinkan tanah tersebut 

dibangun/diubah sesuai penggunaan yang diinginkan. Sifat-sifat fisik tersebut 

menggambarkan kemampuan secara umum dan menjadi dasar dalam menilai 

kesesuaiannya untuk jenis-jenis penggunaan tanah yang telah ditentukan. Sifat fisik 

tanah yang penting, meliputi lereng, kedalaman tanah, tekstur, drainase, kepekaan 

erosi, dan faktor pembatas (limiting factors) yang akan mengganggu penggunaan 

tanah. 

b. Tersedianya prasarana kota 

Prasarana yang tersedia pada jarak tertentu memberi pendorong seseorang untuk 

membangun tanahnya. Prasarana yang vital untuk penggunaan tanah perkotaan 

adalah jalan karena dapat lebih memudahkan seseorang membangun tanahnya. Oleh 

karena itu, jalan dapat disebut sebagai unsur pokok yang menentukan bentuk kota. 

c. Jarak ke lokasi strategis 

Lokasi strategis ditentukan oleh tersedianya prasarana yang ada dari segi 

kuantitas dan kualitas. Lokasi strategis biasanya berupa pusat kota, pusat 

perdagangan, pelabuhan, terminal, pusat pemerintahan, dan sebagainya. Pengaruh 

lokasi strategis terhadap kemungkinan perubahan penggunaan tanah wilayah sekitar 

ditentukan oleh jarak tanah terhadap lokasi strategis tersebut. 

d. Peruntukan tanah 

Peruntukan yang sesuai dengan kehendak seseorang dapat merangsang 

pembangunan tanah, sedangkan yang tidak sesuai menjadi penghambat 

pembangunan tanah. 
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e. Status tanah 

Hak atas tanah menyatakan hubungan hukum antara orang/individu, kelompok 

atau badan hukum dengan tanah. Tanah yang dihaki orang lain belum dapat 

dibangun oleh seseorang sebelum dibeli atau dibebaskan. Pada kenyataannya, 

perubahan penggunaan tanah sering diawali dengan peralihan hak atas tanah. 

 

2.2.4 Pengaruh tata guna lahan terhadap bangkitan dan tarikan pergerakan 

Perencanaan transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang 

tujuannya mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan manusia dan 

barang bergerak atau berpindah tempat dengan aman dan murah (Pignataro dalam 

Tamin, 2000:22). Perencanaan transportasi merupakan proses yang dinamis dan harus 

tanggap terhadap perubahan tata guna lahan, keadaan ekonomi, dan pola arus lalu lintas. 

Perencanaan transportasi tanpa pengendalian tata guna lahan akan menjadi tidak berarti 

karena perencanaan transportasi pada dasarnya adalah usaha untuk mengantisipasi 

kebutuhan akan pergerakan di masa mendatang dan faktor aktivitas yang dicanangkan 

(dan juga tata guna lahan) merupakan dasar analisisnya (Tamin, 2000:22). 

Perubahan guna lahan akan berimplikasi pada perubahan bangkitan dan tarikan 

perjalanan, yang juga akan berakibat pada perubahan kebutuhan prasarana dan sarana 

lalu lintas. Perubahan pada sistem aktivitas akan membangkitkan pergerakan baru yang 

membebani sistem jaringan dan sistem pergerakan. Bila tambahan tersebut sampai pada 

kondisi tertentu dan tidak ditanggapi dengan benar akan menimbulkan gangguan 

pergerakan. 

Bangkitan lalu lintas adalah banyaknya lalu lintas yang ditimbulkan oleh suatu 

zona atau daerah per satuan waktu (Warpani, 1990:107). Menurut Ofyar Z. Tamin 

(2000:40), bangkitan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan 

jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona tata guna lahan dan jumlah pergerakan 

yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Pergerakan lalu lintas merupakan 

fungsi tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan lalu lintas. Bangkitan lalu lintas 

mencakup: 

a. Lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi 

b. Lalu lintas yang menuju atau tiba ke suatu lokasi 

Bangkitan dan tarikan pergerakan secara diagram dapat dilihat pada gambar 

berikut. 
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(Sumber : Tamin, 2000 : 40) 
 

Gambar 2. 1  Bangkitan dan Tarikan Pergerakan 
 

Hasil keluaran dari perhitungan bangkitan dan tarikan lalu lintas berupa jumlah 

kendaraan, orang, atau angkutan barang per satuan waktu. Kita dapat dengan mudah 

menghitung jumlah orang atau kendaraan yang masuk atau keluar dari suatu luas tanah 

tertentu dalam satu hari (atau satu jam) untuk mendapatkan bangkitan dan tarikan 

pergerakan. Bangkitan dan tarikan lalu lintas tersebut tergantung pada jenis tata guna 

lahan dan jumlah aktivitas (dan intensitas) pada tata guna lahan tersebut. 

• Jenis tata guna lahan 

Jenis tata guna lahan yang berbeda (permukiman, pendidikan dan komersial) 

mempunyai ciri bangkitan lalu lintas yang berbeda: 

1. Jumlah arus lalu lintas 

2. Jenis lalu lintas (pejalan kaki, truk, mobil) 

3. Lalu lintas pada waktu tertentu 

Jumlah dan jenis lalu lintas yang dihasilkan oleh setiap tata guna lahan merupakan hasil 

dari fungsi parameter sosial dan ekonomi (Black dalam Tamin, 2000:41). 

• Pembangunan Perumahan/Pemukiman 

Ada berbagai cara untuk pembangunan pemukiman, yaitu pembangunan secara 

individual dan tidak terorganisir, pembangunan oleh pengembang pembangunan, 

perbaikan kampung, peremajaan kota, dan konsolidasi tanah perkotaan. 

A. Pembangunan perumahan secara individual yang tidak terorganisasi  

Apabila seseorang memiliki sebuah lahan di kota, maka ia akan membangun 

rumah. Peminat pembangunan rumah ini akan mengajukan permohonan ijin mendirikan 

bangunan kepada pemkot, yang harus dilengkapi dengan advice planning. Pada advice 

planning itu akan tergambar letak bangunan dan letak rencana jalan yang di depan 

bangunan. Sering kali jalan ini belum dibuka oleh pemerintah, sehingga pemilik 

bangunan menggunakan jalan kecil yang ada di lapangan yang tidak sesuai dengan 

Pergerakan yang berasal  
dari zona i 

Pergerakan yang menuju 
ke zona d 

i d 
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rencana kota. Lambat laun jalan yang ada tadi akan dikembangkan oleh penduduk 

sekitar atau oleh lurah melalui proyek bantuan pembangunan desa.  

Selanjutnya akan bertambah lagi bangunan-bangunan lain pada jalan yang tidak  

mengikuti rencana kota itu, sehingga pada akhirnya rencana kota yang akan 

menyesuaikan dengan keadaan yang sudah terjadi. Kemungkinan jangkauan 

pengawasan pembangunan kota belum sampai ke seluruh penjuru kota, sehingga 

menimbulkan banyak munculnya bangunan yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan 

rencana kota. Selain itu, biasanya para pemilik tanah tidak mau menyisihkan sebagian 

dari tanahnya untuk rencana jalan. Lambat laun kawasan kota yang dibangun secara 

individual akan menjadi kawasan kota yang tidak teratur perencanaannya. 

B. Pembangunan oleh pengembang  

Istilah lainnya adalah real estate yang dilaksanakan dengan cara membeli 

sejumlah lahan dan direncanakan untuk pembangunan pemukiman dan setelah selesai 

dibangun lalu dijual kepada masyarakat. Pembangunan seperti ini memiliki beberapa 

keuntungan: 

a. Rencana tapak disesuaikan dengan rencana kota dan standar yang ada karena 

rencana ini telah dibuat secara keseluruhan dan diperiksa, serta diarahkan 

terlebih dahulu oleh aparat pemerintah dan setelah memperoleh persetujuan baru 

dilaksanakan.  

b. Lahan untuk fasilitas umum dan sosial dapat sekaligus disediakan oleh 

pengembang. 

c. Lingkungan pemukiman ini di samping tertata baik juga memperhatikan estetika 

lingkungan dan bangunan. 

d. Semua bangunan pasti memiliki izin bangunan.  

 

Tapi pembangunan seperti ini juga memiliki faktor negatif seperti: 

� Harga rumah lebih mahal karena pengembang mengejar keuntungan. 

� Kualitas rumah tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan karena pelaksanaan 

pembangunan rumah dalam jumlah besar, maka pengawasannya menjadi 

berkurang. 

� Para pengembang hanya memfokuskan prasarana pada lokasi pemukiman, 

padahal prasarana seperti drainase berkaitan dengan sistem pemukiman. 

Sekeliling kawasan pemukiman yang baru dibangun sering terkena genangan air 

karena pengembang tidak membangun drainase pembuang air keluar dari 
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kawasan pemukiman, melainkan menaikkan elevasi kawasan yang dibangunnya. 

Hasilnya adalah kawasan pembangunan itu tidak terjadi banjir, melainkan 

memindahkan banjirnya ke kawasan sekelilingnya yang sebelumnya tidak 

terjadi banjir. 

� Karena hanya mengejar keuntungan maka para pengembang cenderung hanya 

membangun rumah menengah dan rumah mewah, dan enggan membangun 

rumah sederhana dan sangat sederhana. 

 

C. Pembangunan pemukiman oleh Perum Perumnas   

Perum perumnas juga bersifat pengembang, tapi perusahaan ini lebih 

memfokuskan kegiatannya pada pemukiman dan rumah-rumah tingkat menengah ke 

bawah. Agar dapat bersaing, maka prasarana ke lokasi perum perumnas sering kali 

dibangun oleh pemerintah. 

Berdasarkan ukurannya, rumah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu perbandingan 

komposisi rumah sedang, besar dan kecil adalah 1:3:6 dengan luasan untuk rumah 

besar, sedang dan kecil adalah: 

� Tipe rumah besar  : 120 m2 – 600 m2 (tipe 70) 

� Tipe rumah sedang  : 70 m2 – 100 m2 (tipe 45-54) 

� Tipe rumah kecil  : 21 m2 – 54 m2 (tipe 21-36) 

(Sumber: RTRW Kota Malang tahun 2001-2010) 

 

• Intensitas aktivitas tata guna lahan 

Bangkitan pergerakan bukan saja bergam dalam jenis tata guna lahan, tetapi juga 

aktivitasnya. Semakin tinggi penggunaan sebidang tanah, semakin tinggi pula 

pergerakan lalu lintas yang dihasilkannya. Salah satu ukuran intensitas aktivitas 

sebidang tanah adalah kepadatannya. 

 

2.3 Intensitas Bangunan 

Perubahan guna lahan biasanya diikuti oleh perubahan intensitas bangunan. Hal 

ini dapat ditunjukkan dengan hubungan antara jenis perubahan dengan bentuk 

perubahan. Bentuk perubahan yang akan dibahas dalam studi ini adalah perubahan yang 

menyangkut perubahan fisik pada guna lahan yang berupa perubahan perubahan 

intensitas bangunan.  
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Pengamatan intensitas bangunan digunakan variabel Koefisien Dasar Bangunan 

(KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). KDB Merupakan nilai perbandingan 

antara area terbangun dengan luas kapling yang ada. KDB dimaksudkan untuk 

menyediakan lahan terbuka yang cukup di suatu wilayah kota untuk difungsikan sebagai 

ruang yang disediakan untuk landscaping atau tata taman dan area parkir. KDB juga 

berperan dalam penentuan persyaratan pemunduran muka bangunan dan konsep 

ampelop bangunan. KDB merupakan ukuran yang menetukan kepadatan fisik bangunan 

untuk suatu wilayah atau daerah tertentu.  

%100×=
AdayangKaplingLuas

TerbangunArea
KDB    (2- 1) 

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) merupakan nilai perbandingan antara luas 

lantai keseluruhan dengan luas kapling. KLB menyatakan intensitas dari masing-masing 

peruntukan untuk tiap-tiap wilayah bagian kota yang dinyatakan dengan dua harga :  

• KLB dasar : menyatakan intensitas dan skala pengembangan yang diijinkan 

dalam kondisi yang wajar  

• KLB maksimum : menyatakan intensitas dan skala pengembangan yang 

diijinkan apabila akan ditetapkan “intensif” atau bonus.  

Selain mengendalikan ketinggian bangunan KLB juga mempengaruhi kepadatan 

bangunan.  

KaplingLuas

nKeseluruhaLantaiLuas
KLB =     (2- 2) 

Penetapan KLB harus mempertimbangkan aspek berikut: 

a. Tingkat perkembangan kegiatan. Semakin tinggi laju perkembangan kegiatan dalam 

suatu lokasi, maka semakin besar kecenderungan perkembangan vertikal. 

b. Jenis peruntukan bangunan. Bangunan dengan kecenderungan pertumbuhannya 

secara vertikal adalah bangunan perkantoran, serta perdagangan dan jasa komersil. 

c. Lantai Dasar Bangunan. Mempunyai pengaruh terhadap tinggi bangunan. Hal ini 

berkaitan dengan faktor penyinaran matahari. Semakin kecil perbandingan luas 

lantai dasar bangunan terhadap luas kapling (KDB), maka diperkenankan bangunan 

semakin tinggi. 
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Khusus untuk variabel ketinggian bangunan, seperti yang dikemukakan oleh 

Bergel dalam Yunus (2000:17), bahwa hubungan variabel bangunan dan penggunaan 

lahan hendaknya diperhatikan pula dalam merumuskan pola penggunaan lahan yang 

tercipta. Lebih jelas tentang hubungan antara penggunaan lahan dan ketinggian 

bangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2  Hubungan Antara Penggunaan Lahan dengan Ketinggian Bangunan  
 

2.4 Sarana 

2.4.1 Definisi 

Sarana adalah alat yang paling utama, dalam kegiatan sosial atau kegiatan 

ekonomi. Tiap aspek kehidupan sosial dan tiap sektor dari kehidupan ekonomi 

mempunyai sarana sendiri, yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam 

berbagai kegiatan. Dengan demikian, dalam menyukseskan pembangunan, tiap lembaga 

kehidupan sosial dan tiap sektor kehidupan ekonomi harus memperhatikan prasarananya 

(Jayadinata, 1999: 31). 

 

2.4.2 Bentuk dan macam sarana 

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Jayadinata (1999:32), menurut bentuknya 

sarana dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Yang berbentuk ruang atau bangunan (space) 

2. Yang berbentuk jaringan (network) 
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Macam sarana berdasarkan bentuknya adalah sebagai berikut: 

1. Sarana yang berbentuk ruang/bangunan ada beberapa macam, diantaranya: 

a. Ruang Tertutup 

• Pelayanan umum: sarana kesehatan dan keamanan, misalnya balai 

pengobatan, rumah sakit, pos pemadam kebakaran, telepon umum. 

• Kehidupan ekonomi: los pasar, bangunan toko, warung, bank, pabrik. 

• Kebudayaan pada umumnya: bangunan pemerintah, bangunan sekolah, 

bioskop, museum, gedung perpustakaan. 

• Perlindungan: rumah. 

b. Ruang Terbuka 

• Kehidupan ekonomi (mata pencaharian), misalnya: sawah, kebun, kolam, 

hutan, pelabuhan. 

• Kehidupan, misalnya: kawasan rumah sakit, kawasan perumahan, tanah 

lapang untuk latihan militer, danau untuk rekreasi berperahu. 

• Kebudayaan, misalnya: lapangan olahraga, kolam renang terbuka, taman, 

kampus/universitas.  

2. Sarana yang berbentuk jaringan ada 4 macam: 

a. Sistem perangkutan, misalnya: jaringan jalan, jaringan rel kereta api, jaringan 

sungai untuk berlayar. 

b. Utilitas umum, misalnya: jaringan pipa air minum, jaringan pipa gas, jaringan 

kawat listrik, jaringan pipa penyehat (riol dan selokan). 

c. Sistem komunikasi perorangan dan komunikasi massa, misalnya: jaringan kawat 

telepon, jaringan kawat/kabel telegram. 

d. Sistem pelayanan dalam kehidupan sosial ekonomi, misalnya: irigasi dan 

pengairan, parit pelayaran. 

 

2.4.3 Fungsi sarana 

Menurut Jayadinata (1999:34), sarana mempunyai dua fungsi, yaitu: 

a. Dari sisi fungsionalnya, dapat dikatakan sarana berfungsi bagi kebudayaan, baik 

dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan ekonomi. Kebudayaan yang 

dimaksud disini adalah kebudayaan dalam arti luas, yang mempunyai berbagai 

aspek. 
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b. Dalam kegiatan sosial ekonomi terdapat suatu istilah, yaitu ambang (threshold) 

yang berarti jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk menunjang 

supaya suatu fungsi tertentu dapat berjalan lancar. Misalnya suatu macam sarana 

yang lebih tinggi fungsinya, atau diperlukan oleh jumlah penduduk yang besar 

jumlahnya (pasar, sekolah, puskesmas, dan sebagainya) harus terletak di wilayah 

yang jangkauan pelayanannya yang lebih luas, yaitu bukan di desa, tetapi di 

kecamatan.  

 

2.4.4 Standar kebutuhan sarana 

Standar sarana menurut Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota 

antara lain: 

A. Sarana perdagangan dan jasa 

1. Pertokoan 

• Berfungsi untuk menjual barang-barang keperluan sehari-hari 

• Lokasi di pusat lingkungan yang mudah dicapai tanpa menyeberang 

• Minimum didukung oleh 2.500 penduduk 

• Luas tanah yang dibutuhkan 100 m2 dengan Building Coverage 40% 

• Prosentase area yang dilayani = 
RWtingkatpermukimanareaLuas

areaLuas %1%100 −×
 

• Luas tanah  × 100% = 1%. Luas tanah yang dibutuhkan adalah 1.200 m2 

2. Warung 

• Berfungsi untuk menjual barang kebutuhan masyarakat sehari-hari 

• Lokasi di pusat lingkungan yang mudah dicapai dengan radius maksimum   

500 m 

• Minimum didukung oleh 250 penduduk 

• Luas lantai yang dibutuhkan ±  50 m2 

• Luas tanah apabila tidak bersatu dengan rumah = 100 m2 

B. Sarana pendidikan 

Semua sarana pendidikan harus memberikan kemudahan bagi siswa untuk dapat 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh 

karena itu, dalam pengadaan sarana yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 
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a) Penetapan lokasi dan kebutuhan ruang 

Ditentukan berdasarkan kebutuhan untuk memberi kesempatan belajar pada 

anak di usia sekolah. 

b) Kebutuhan ruang belajar 

Dalam menentukan kebutahan ruang perlu dihitung: 

• Banyaknya anak usia sekolah yang ada dalam lingkungan permukiman 

• Banyaknya unit ruang belajar yang sudah tersedia dan daya tampung yang 

dimiliki 

• Proyeksi anak usia sekolah pada usia 5 tahun yang akan datang 

• Prosentase anak yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih  

tinggi 

Dengan adanya sarana tersebut, pengadaan ruang belajar tidak akan lepas 

hubungannya dengan strategi belajar mengajar berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

Bentuk- bentuk sarana pendidikan antara lain: 

a. TK (Taman Kanak-Kanak) 

TK adalah sarana pendidikan yang paling dasar yang diperuntukkan bagi anak-

anak usia 5-6 tahun. Terdiri dari 2 ruang kelas yang dapat menampung 35 – 40 

murid per kelas. Minimum penduduk dapat yang mendukung sarana ini adalah 

1.000 penduduk dimana anak-anak usia 5-6 tahun = 8%. Lokasi sebaiknya di 

tengah-tengah kelompok keluarga dan digabung dengan taman-taman tempat 

bermain di RT/RW ataupun balai pengobatan sehingga terjadi pengelompokan 

aktivitas untuk ibu-ibu. 

Luas tanah yang dibutuhkan 1.200 m2 dan luas lantai adalah 252 m2, sedangkan 

radius pencapaian dari area yang dilayani jangan lebih dari 500 m. Untuk itu 

diperlukan data sebagai berikut : 

• Jumlah anak usia 5-6 tahun yang ada dalam lingkungan permukiman. 

• Jumlah unit ruang belajar yang sudah tersedia dan daya tampungnya. 

b. SD (Sekolah Dasar) 

SD adalah sekolah untuk anak-anak usia antara 6-12 tahun yang terdiri dari 6 

kelas masing-masing untuk 40 murid. Minimum penduduk yang dapat 

mendukung sarana ini adalah 1.600 jiwa. Lokasi sebaiknya tidak menyeberang 

jalan lingkungan dan masih tetap di tengah-tengah kelompok keluarga. Luas 

tanah yang dibutuhkan = 3.600 m2 dan luas lantai = 400-600 m2. Radius 
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pencapaian dari area yang dilayani maksimal 1.000 m2. Untuk itu diperlukan 

data sebagai berikut: 

• Jumlah anak usia SD. 

• Jumlah anak usia SD yang ada dalam lingkungan permukiman. 

• Jumlah unit ruang belajar yang sudah tersedia. 

c. SLTP (Sekolah LanjutanTingkat Pertama) 

SLTP adalah sekolah untuk melayani anak-anak lulusan SD. Terdiri dari 2 unit, 

jadi 6 kelas masing-masing untuk 30 murid. Minimum penduduk yang dapat 

mendukung sarana ini adalah 4.800 jiwa. Lokasinya digabung dengan lapangan 

olahraga, dan sarana pendidikan lainnya, serta tidak harus di pusat lingkungan. 

Luas tanah yang digunakan adalah 2.700 m2 dan luas lantai adalah 1.514 m2, 

sedangkan untuk yang khusus membutuhkan luas tanah sebesar 5.000 m2. 

Aktivitas yang biasa dilakukan pada pagi dan sore hari. Memiliki sarana 

pelengkap seperti parkir, dan lapangan olahraga. Untuk itu, diperlukan data 

sebagai berikut: 

• Jumlah lulusan SD dalam lingkungan permukiman  

• Jumlah lulusan yang dapat ditampung oleh ruang belajar yang sudah tersedia 

dalam lingkungan permukiman. 

d. SMU (Sekolah Menengah Umum) 

SMU adalah kelanjutan dari SLTP yang terdiri dari 6 kelas, masing-masing 

untuk 30 unit. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 

4.800 jiwa. Luas tanah SMU umum = 2.700 m2 dan luas lantai = 1.514 m2, 

sedangkan untuk SMU khusus = 5.000 m2. 

C. Sarana peribadatan 

• Langgar/Mushola 

Langgar secara prinsip sebaiknya dihubungkan dengan fasilitas pejalan kaki. 

Langgar sebaiknya dipersiapkan di setiap 300 unit perumahan. 

Kelompok penduduk 2.500 (RW) 

1 langgar : 300 m2 

• Masjid 

Masjid secara prinsip sebaiknya dihubungkan dengan fasilitas pejalan kaki. 

Masjid sebaiknya dipersiapkan di setiap 3000 unit perumahan. 

Kelompok penduduk 30.000 (lingkungan) 
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1 masjid lingkungan :         1.750 m2 

Kelompok penduduk 120.000 (kecamatan) 

1 masjid kecamatan :         4.000 m2 

• Gereja 

Tergantung pada kebutuhan dan jumlah penduduk yang beragama Kristen. 

• Pura 

Tergantung pada kebutuhan dan jumlah penduduk yang beragama Hindu. 

• Vihara 

Tergantung pada kebutuhan dan jumlah penduduk yang beragama Budha.  

D. Sarana kesehatan 

Sarana kesehatan bukan hanya penting untuk kesehatan penduduk, melainkan 

juga berfungsi untuk mengendalikan perkembangan/pertumbuhan penduduk. Jenjang 

tingkat-tingkat pelayanan kesehatan sehubungan dengan komponen atau unsur-unsur 

pelayanan kesehatan menurut Sistem Kesehatan Nasional seperti pada Tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Jenjang Tingkat Pelayanan Kesehatan 
Jenjang (Hirarki) Komponen/Unsur Pelayanan Kesehatan 

� Tingkat rumah tangga 
� Tingkat masyarakat 
� Tingkat fasilitas pelayanan 

kesehatan pertama 
� Tingkat rujukan pertama 
 
� Tingkat rujukan yang lebih tinggi 

� Pelayanan kesehatan oleh individu atau keluarganya sendiri 
� Kegiatan swadaya masyarakat dalam menolong mereka sendiri 
� Puskesmas, Puskesmas Pembantu (PUSTU), dan Puskesmas 

Keliling 
� Rumah sakit kabupaten dan satuan pelayanan kesehatan 

lainnya 
� Rumah sakit klas B 

Sumber : Puskesmas Pusat  

 

Macam dari fasilitas kesehatan yang ada antara lain : 

a. Puskesmas  

Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang 

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta 

masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada 

masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.  

Wilayah kerja Puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari 

kecamatan. Sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 

penduduk setiap Puskesmas dan luas tanah yang dibutuhkan 1.200 m2. Khusus untuk 

kota besar dengan jumlah penduduk satu juta atau lebih, wilayah kerja Puskesmas bisa 

meliputi satu kelurahan. Puskesmas di ibukota kecamatan dengan jumlah penduduk 

150.000 jiwa atau lebih, merupakan Puskesmas Pembina yang berfungsi sebagai pusat 

rujukan bagi puskesmas kelurahan dan juga mempunyai fungsi koordinasi. Puskesmas 
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ini membutuhkan tanah untuk bangunannya seluas 2.400m2. Faktor kepadatan 

penduduk, keadaan geografik dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan 

pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas. Pelayanan kesehatan yang 

diberikan di Puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang berupa kuratif (pengobatan), 

preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif 

(pemulihan kesehatan) yang ditujukan kepada semua penduduk dan tidak dibedakan 

jenis kelamin dan golongan umur. Untuk tenaga pelayanan pada setiap Puskesmas 

memiliki standar minimum yang disesuaikan dengan standar pelita. Beberapa fasilitas 

penunjang Puskesmas, antara lain: 

� Puskesmas Pembantu (PUSTU) 

Puskesmas pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan 

berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Puskesmas 

pembantu merupakan bagian integral dari puskesmas, dengan kata lain perkataan 

satu puskesmas meliputi juga seluruh puskesmas pembantu yang ada di wilayah 

kerjanya. Lokasi PUSTU haruslah terletak di tengah-tengah lingkungan keluarga 

Radius pencapaiannya maksimal kurang dari 2.000 m. Minimum penduduk yang 

mendukung sarana ini adalah 10.000 jiwa (4 RW). Jadi satu lingkungan 

memiliki 3 PUSTU. 

� Puskesmas keliling 

Puskesmas keliling merupakan unit pelayanan kesehatan keliling yang 

dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 atau perahu bermotor dan 

peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga berasal dari 

puskesmas. Puskesmas keliling berfungsi menunjang dan membantu 

melaksanakan kegiatan puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum 

terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Kegiatan puskesmas keliling adalah : 

1. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil 

yang tidak terjangkau oleh pelayanan puskesmas atau puskesmas pembantu, 

4 hari dalam satu minggu. 

2. Melakukan penyelidikan tentang kejadian luar biasa 

3. Dapat dipergunakan sebagai alat transportasi penderita dalam rangka rujukan 

bagi kasus darurat gawat. 

4. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan alat audio visual. 
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� Bidan yang bertugas di desa 

Pada setiap desa yang belum ada fasilitas kesehatannya, akan ditempatkan 

seorang bidan yang bertempat tinggal di desa tersebut dan bertanggungjawab 

langsung kepada kepala puskesmas. Wilayah kerja bidan tersebut adalah satu 

desa dengan jumlah penduduk rata-rata 3000 orang.  

b. Tempat praktek dokter 

Tempat praktek dokter ini sebaiknya juga merupakan salah satu sarana yang 

tidak dapat dipisahkan dari area perumahan dan didukung oleh 5.000 penduduk. Lokasi 

pencapain tempat praktek dokter ini 1.500 m yang berada di tengah-tengah kelompok 

keluarga. Luas tanah yang dibutuhkan dapat bersatu dengan rumah tinggal biasa. 

Tabel 2. 2 Standar Kebutuhan Sarana 

Jenis Sarana 
Jumlah Penduduk 

yang Dilayani 
Keterangan 

Perdagangan 
Pertokoan  
Warung 
 
Pendidikan 
TK 
SD 
SLTP 
SLTA 
 
 
 
Peribadatan 
Mushola  
Masjid  
Gereja  
 
Kesehatan 
Bidan  
Praktek Dokter 
Puskesmas Pembantu 
Puskesmas 

 
2.500 

250 
 
 

1.000 
1.600 
4.800 
4.800 

 
 
 
 

500 
5.000 

- 
 
 

10.000 
5.000 

30.000 
120.000 

 
Standar 0,52 m2/p 
Radius maks. 500 m 
 
 
� 2 ruang kelas @ 35-40 murid 
� Radius maks. 500 m 
� 6 ruang kelas @ 40 murid 
� Radius maks 1000 m 
3 ruang kelas @ 40 murid 
3 ruang kelas @ 40 murid 
 
 
Standar 1.2 m2/p 
Standar 0,058 m2/p 
Standar 1.2 m2/jamaah 
 
 
- 
Radius maks. 1.500 m 
Radius maks. 1.500 m 
Radius maks. 3.000 m 

Sumber: Pedoman Perencanaan Permukiman Kota 

 

Secara keseluruhan untuk perhitungan tingkat pelayanan sarana dibutuhkan 

standar sarana berupa luasan yang dibutuhkan setiap penduduk guna menilai kelayakan 

dari keberadaaan sarana tersebut. Adapun perhitungan standar jumlah dan luasan tiap 

penduduk sebagai berikut: 

∑
∑=

DilayaniyangMinimumPenduduk

PendudukTotal
darSMenurutSaranaJumlah tan  
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Perhitungan prosentase tingkat pelayanan sarana sebagai berikut: 

%100Pr ×
×

=
∑

∑ ∑
TotalPenduduk

MinimumPendudukEksisting
PelayananTingkatosentase  

Perhitungan tersebut  berlaku untuk sarana secara keseluruhan, kecuali sarana 

pendidikan dan peribadatan, karena menggunakan jumlah penduduk menurut usia 

pendidikan dan menurut agama sebagai penduduk minimum yang dilayani. 

 

2.5 Jaringan Jalan 

Jalan adalah prasarana angkutan jalan darat, lintasan sungai, danau atau laut, di 

bawah permukaan tanah (subway), terowongan, dan di atas permukaan tanah/jalan 

layang (Nasution, 1996:43). 

Undang-Undang No. 13 tahun 1980 menyebutkan bahwa jalan adalah suatu 

prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan 

termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukan bagi lalu lintas. 

2.5.1 Kelas jalan 

Klasifikasi jaringan jalan menurut PP RI No. 26 Tahun 1985, adalah sebagai 

berikut: 

A. Menurut Fungsi 

1. Jalan Primer 

- Menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi dalam satu satuan wilayah 

pengembangan secara menerus kota kesatu, kedua, ketiga, dan jenjang di 

bawahnya sampai persil 

- Menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang antar satuan 

wilayah pengembangan 

2. Jalan Sekunder 

- Menghubungkan kawasan yang mempunyai fungsi primer, sekunder kesatu, 

kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan 

B. Menurut Volume Lalu Lintas 

1. Arteri Primer 

- Menghubungkan kota jenjang ke satu yang terletak berdampingan atau 

menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang ke dua 

- Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam dengan 

lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter 
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- Berkapasitas lebih besar dari volume Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) 

- Lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu dengan lalu lintas ulang-alik, 

lalu lintas lokal dan kegiatan lokal 

- Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien dan didesain 

sedemikian rupa, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dan (2) terpenuhi 

- Persimpangan pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus 

dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)  

- Tidak terputus walaupun masuk kota 

2. Arteri Sekunder 

- Menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke satu atau 

menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder ke dua 

- Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km/jam dengan 

lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter 

- Berkapasitas yang sama atau lebih besar dari volume LHR 

- Lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat 

- Persimpangan dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)  

3. Kolektor Primer 

- Menghubungkan kota jenjang ke dua dengan jenjang ke dua atau jenjang ke 

dua dengan jenjang ke tiga 

- Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam dengan 

lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter 

- Berkapasitas yang sama atau lebih besar dari volume LHR 

- Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) masih terpenuhi 

- Tidak terputus walaupun masuk kota 

- Batas luar damaja yang diukur dari as jalan dengan jarak berdasarkan 

ketentuan tersebut tidak kurang 15 meter 

4. Kolektor Sekunder 

- Menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua 

atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder 

ketiga 
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- Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam dengan 

lebar badan jalan tidak kurang dari 6 meter 

5. Lokal primer 

- Menghubungkan kota jenjang ke satu dengan persil atau menghubungkan 

kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga 

dengan kota jenjang di bawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil, atau 

kota di bawah jenjang ke tiga hingga persil. 

- Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam dengan 

lebar badan jalan  tidak kurang dari 6 meter. 

- Tidak terputus walupun masuk desa. 

6. Lokal sekunder 

- Didesain berdasarkan kecepatan paling rendah 10 km/jam dengan lebar 

badan jalan tidak kurang dari 6 meter. 

- Tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus 

mempunyai lebar badan jalan tdak kurang dari 3,5 meter. 

 

2.5.2 Dimensi jalan 

Dimensi jalan atau pola penampang melintang jalan terdiri dari 3 variabel, yaitu: 

1. Rumaja (Ruang Manfaat Jalan), yaitu daerah yang direncanakan sebagai tempat 

sirkulasi kendaraan bermotor dan termaksud pemanfaatan untuk sistem parkir on-

street yang terdiri dari badan jalan dan bahu jalan. 

2. Rumija (Ruang Milik Jalan), yaitu daerah yang digunakan sebagai media sirkulasi, 

parkir on-street, media untuk drainase, dan kegiatan pejalan kaki (pedestrian), 

batasannya sampai dengan pagar rumah kiri-kanan jalan. 

3. Ruwasja (Ruang Pengawasan Jalan), yaitu daerah yang termaksud jangkauan 

pandangan pengguna jalan sehingga dengan adanya Dawasja pengguna jalan tidak 

mengalami gangguan pandangan. Dawasja diukur mulai dari tembok rumah 

sebelah kiri jalan dengan tembok rumah sebelah kanan jalan. Dawasja untuk 

mempermudah pelebaran jalan.  
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Gambar 2. 3  Dimensi Jalan 
 
Ketentuan ukuran dimensi jalan perkotaan menurut PP RI No. 26 Tahun 1985, 

dapat dilihat pada Tabel 2.3.  

Tabel 2. 3  Ketentuan Ukuran Dimensi Jalan Menurut PP No. 26 Tahun 1985 

Fungsi jalan 
Ruwasja 

(m) 
Perkerasan 
jalan (m) 

Badan 
jalan (m) 

Kecepatan minimum 
kendaraan (km/jam) 

Arteri primer 
Arteri sekunder 
Kolektor primer 
Kolektor sekunder 
Lokal primer 
Lokal sekunder 
Jalan setapak 

> 20 
> 15 
> 10 
> 15 
> 7 
> 4 
> 4 

7 
6 
5 

7.5 
7 
4 

1.5 

8 
7 
5 
8 
7 
5 

1.5 

> 60 
> 40 
> 30 
> 30 
> 20 
> 15 
> 10 

Sumber: PP RI No. 26 Tahun 1985: 5-7 
Keterangan: diukur dari as jalan untuk lebar rumija dan ruwasja disesuaikan di lapangan 

 

2.5.3 Volume lalu lintas 

Volume lalu lintas atau volume kendaraan mempunyai definisi sebagai jumlah 

kendaraan yang melintasi suatu titik pada suatu lajur berupa jalan raya atau jalan lain 

yang diamati selama kurun atau rentang waktu tertentu. Pengamatan yang dilakukan 

bisa harian, bulanan, tahunan atau bahkan musiman. Volume kendaraan bisa diketahui 

dengan mengamati jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik tertentu selama waktu 

pengamatan 

Setiap jenis kendaraan mempunyai karakteristik pergerakan yang berbeda, 

karena dimensi, kecepatan, percepatan maupun kemampuan manuver masing-masing 

tipe kendaraan berbeda. Di samping itu, juga terdapat pengaruh yang berasal dari 

geometrik jalan. Oleh karena itu, untuk menyamakan satuan dari masing-masing jenis 

kendaraan digunakan suatu satuan yang biasa dipakai dalam perencanaan lalu lintas 

yang disebut dengan satuan mobil penumpang (smp). Besarnya smp yang 

direkomendasikan sesuai hasil penelitian dalam MKJI (Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia) sebagaimana yang disebutkan dalam Tabel 2.4. 
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Tabel 2. 4  Faktor Satuan Mobil Penumpang 
smp 

No. Jenis Kendaraan Kelas 
Ruas Jalan 

1 
2 
3 
4 

Sedan/jeep, oplet, mikrobus, pick up 
Bus standar, truk sedang, truk berat 
Sepeda motor 
Becak, sepeda, andong, dll 

LV 
HV 
MC 
UM 

1,00 
1,20 
0,25 
0,80 

Sumber : MKJI (1997 : 51) 
 
Keterangan: 
LV : light vehicle (kendaraan kecil) 
HV : high vehicle (kendaraan besar) 
MC : motor cycle (sepeda motor) 
UM : unmotorized vehicle (kendaraan tidak bermotor) 

 

2.5.4 Aksesibilitas 

Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna 

lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. 

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi 

tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan ‘mudah’ atau ‘susah’nya lokasi tersebut 

dicapai melalui sistem jaringan transportasi (Black dalam Tamin, 2000:32). 

Ada yang menyatakan bahwa aksesibilitas dapat dinyatakan dengan jarak. Jika 

suatu tempat berdekatan dengan tempat lainnya, dikatakan aksesibilitas antara kedua 

tempat tersebut tinggi. Sebaliknya, jika kedua tempat itu sangat berjauhan, aksesibilitas 

antara keduanya rendah. Jadi, tata guna lahan yang berbeda pasti mempunyai 

aksesibilitas yang berbeda pula karena aktivitas tata guna lahan tersebut tersebar ke 

dalam ruang secara tidak merata (heterogen). 

Penggunaan jarak sebagai ukuran aksesibilitas mulai diragukan orang dan mulai 

dirasakan bahwa penggunaan waktu tempuh merupakan kinerja yang lebih baik 

dibandingkan dengan jarak dalam menyatakan aksesibilitas. Dapat disimpulkan bahwa 

suatu tempat yang berjarak jauh belum tentu dapat dikatakan mempunyai aksesibilitas 

rendah atau suatu tempat yang berjarak dekat mempunyai aksesibilitas tinggi karena 

terdapat faktor lain dalam menentukan aksesibilitas yaitu waktu tempuh. Skema 

sederhana yang memperlihatkan kaitan antara berbagai hal yang dijelaskan mengenai 

aksesibilitas dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2. 5  Klasifikasi Tingkat Aksesibilitas 
Kondisi Prasarana Sangat jelek Sangat baik 

Jarak 
Jauh 
Dekat 

Aksesibilitas rendah 
Aksesibilitas menengah 

Aksesibilitas menengah 
Aksesibilitas tinggi 

Sumber: Black dalam Tamin, 2000:33 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa apabila tata guna lahan saling 

berdekatan dan hubungan transportasi antar tata guna lahan tersebut saling terpisah jauh 

dan hubungan transportasinya jelek, maka aksesibilitas rendah. Beberapa kombinasi di 

antaranya mempunyai aksesibilitas menengah. 

Efisiensi merupakan satu aspek penting dalam perencanaan guna lahan. Efisiensi 

dalam hal ini adalah selisih optimal antara input dan output. Prinsip minimalisasi biaya 

yang dikeluarkan oleh pemerintah dan penduduk harus menjadi pertimbangan utama. 

Distribusi kawasan harus mempertimbangkan keterjangkauan atau aksesibilitas 

penduduk dari kawasan tertentu. Dalam tinjauan ini, perencanaan sistem transportasi 

sebagai suatu unsur perencanaan tata ruang merupakan unsur yang sangat penting untuk 

mencapai tingkat efisiensi pergerakan penduduk dari satu titik ke titik lain (Nurmandi, 

2006:228). 

 

2.5.5 LHR (Lalu Lintas Harian Rata-rata) atau volume lalu  lintas 

Volume lalu lintas menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi satu titik 

pengamatan dalam satu satuan waktu (hari, jam, menit). Satuan volume lalu lintas yang 

umum digunakan sehubungan dengan jumlah dan lebar jalur adalah Lalu Lintas Harian 

Rata-rata (LHR), yaitu volume lalu lintas rata-rata dalam satu hari. 

Arus-arus lalu lintas harus dianalisa dan disajikan menurut suatu aturan standar 

yang dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun. Pada daerah perkotaan, volume lalu 

lintas per jam digunakan untuk keperluan desain, karena volume lalu lintas selama 

periode-periode jam sibuk adalah jauh lebih besar daripada waktu-waktu lainnya dalam 

suatu hari dan terjadi variasi arah lalu lintas yang besar pula. Pada daerah-daerah luar 

kota, variasi lalu lintas per jam adalah jauh lebih kecil dan variasi menurut arahnya 

biasanya tidak terlalu besar. Arus lalu lintas harian adalah digunakan untuk keperluan 

desain. (Abubakar, 1997:55) 

a. Lalu lintas harian rata-rata tahunan (LHRT) adalah volume lalu lintas total pada 

suatu jalan selama setahun dibagi dengan 365 

b. Lalu lintas harian rata-rata adalah volume lalu lintas rata-rata dalam satu hari. Dari 

cara memperoleh data tersebut dikenal jenis lalu lintas harian rata-rata, yaitu lalu 

lintas harian rata-rata tahunan (LHRT) dan lalu lintas harian rata-rata (LHR). 

LHRT      =     jumlah lalu lintas dalam satu tahun  (2- 3)  

              365 
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LHRT dinyatakan dalam SMP/hari/2 arah atau kendaraan/hari/1 arah atau 

kendaraan/hari/1 arah untuk jalan berlajur banyak dengan median. 

c. Lalu lintas harian rata-rata (LHR) 

Untuk dapat menghitung LHRT haruslah tersedia data jumlah kendaraan yang terus 

menerus selama satu tahun penuh. Mengingat anggaran biaya yang diperlukan dan 

membandingkan dengan ketelitian yang dicapai tak semua tempat di Indonesia 

mempunyai data volume lalu lintas selama satu tahun, maka untuk kondisi tersebut 

dapat pula dipergunakan satuan “lalu lintas harian rata-rata (LHR)” 

LHR adalah hasil jumlah kendaraan yang diperoleh selama pengamatan dengan 

lamanya pengamatan. 

LHR       =      jumlah lalu lintas selama pengamatan (2- 4)   

   Lamanya pengamatan 

Data LHR ini cukup teliti jika : 

• Pengamatan dilakukan pada interval-interval waktu yang cukup 

menggambarkan fluktasi arus lalu lintas selama 1 tahun 

• Hasil LHR yang dipergunakan adalah harga rata-rata dari perhitungan LHR 

beberapa kali. 

 

2.6 Aspek-aspek Perkembangan Kota 

2.6.1 Tata guna tanah 

Pola tata guna tanah yaitu penataan dan pengaturan penggunaan tanah dan ruang 

yang merupakan sumber daya alam. Guna lahan merupakan salah satu faktor penting 

yang dapat mempengaruhi struktur perkembangan kawasan. Penggunaan lahan dapat 

merupakan cerminan fungsi yang diemban oleh suatu kawasan. Kawasan dengan fungsi 

permukiman tertentu akan mempunyai penggunaan lahan permukiman yang menonjol. 

Dalam melakukan suatu rencana fisik kawasan variabel yang harus dipertimbangkan 

antara lain adalah guna lahan, tinjauan mengenai prasarana, transportasi, kondisi fisik, 

kondisi sosial ekonomi dan gambaran wilayah perencanaan fisik (Catanese, 1986).  

Tata guna tanah (land use) adalah penyatuan penggunaan tanah (tata: 

pengaturan). Hakikat dari tata guna tanah adalah bagaimana menata tanah sesuai dengan 

peruntukannya, baik untuk kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial (perumahan) 

harus diperhitungkan beberapa unsur alam (pertanian) tertentu seperti ketinggian dan 

kelerengan, tata air, sehingga terdapat keserasian dalam tata guna tanah (Jayadinata, 

1999:11).  
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2.6.2 Transportasi 

Menurut Tamin (2000:30), pergerakan arus manusia, kendaraan, dan barang 

mengakibatkan berbagai macam interaksi. Misalnya, interaksi antara pekerja dan tempat 

kerja, ibu rumah tangga dengan pasar, pelajar dengan sekolah, dan sejenisnya. Hampir 

semua interaksi memerlukan perjalanan, dan oleh sebab itu menghasilkan pergerakan 

arus lalu lintas. Sasaran umum perencanaan transportasi adalah membuat interaksi 

tersebut menjadi semudah dan seefisien mungkin. Cara perencanaan transportasi untuk 

mencapai sasaran umum itu, antara lain dengan menetapkan kebijakan tentang hal 

berikut ini: 

a. Sistem kegiatan 

Rencana tata guna lahan yang baik dapat mengurangi kebutuhan akan perjalanan 

yang panjang, sehingga membuat interaksi menjadi lebih mudah. 

b. Sistem jaringan 

Dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pelayanan prasarana yang ada: 

melebarkan jalan, menambah jaringan jalan baru, dan lain-lain. 

c. Sistem pergerakan 

Dapat dilakukan dengan mengatur teknik dan manajemen lalu lintas (jangka 

pendek), fasilitas angkutan umum yang lebih baik (jangka pendek dan 

menengah), atau pembangunan jalan (jangka panjang). 

 

2.7 Model Pertumbuhan Linier 

Model pertumbuhan linier digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk 

beberapa tahun ke depan. Rumus untuk menghitung proyeksi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Pn = P0+an       (2- 5)  

Dimana: 

Pn = banyaknya penduduk pada tahun ke-n atau tahun akhir 

P0 = banyaknya penduduk pada tahun ke-0 atau tahun dasar 

a = faktor pembanding (konstan) atau pertambahan per unit tahun 

n = jangka waktu (bulan, kwartal, tahun, dan sebagainya) 
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2.8 Metode Analisis Statistik 

Metode analisis statistik yang akan digunakan pada penelitian Pengaruh 

Jembatan Gadang – Bumiayu terhadap Perubahan Fisik Binaan Kelurahan Bumiayu 

adalah uji T berpasangan (paired samples t test). Analisis uji T berpasangan (paired 

samples t test) merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata 

dua variabel dalam satu grup. Artinya, analisis ini berguna untuk melakukan pengujian 

terhadap dua sampel yang berhubungan atau dua sampel berpasangan. Prosedur uji T 

berpasangan digunakan untuk menguji bahwa tidak ada perbedaan antara dua variabel. 

Data boleh terdiri atas dua pengukuran dengan subyek yang sama atau satu pengukuran 

dengan beberapa subyek (Teguh, 2006:146). 

Uji t berpasangan (paired samples t test) digunakan untuk membandingkan 

selisih dua purata (mean) dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data 

terdistribusi normal (Singgih, 2006:185 dan 190). 

Dasar pengambilan keputusan untuk uji t berpasangan: 

a. Berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan t tabel:  

• Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak 

• Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

t tabel didapatkan dari tabel t, dengan cara:  

• Tingkat signifikansi (α) adalah 10% untuk uji dua sisi, sehingga masing-

masing sisi menjadi 5%  

• df (degree of freedom) atau derajad kebebasan dicari dengan rumus jumlah 

data -1 atau 10 – 1 = 9 

• uji dilakukan dua sisi karena akan diketahui apakah rata-rata sebelum sama 

dengan sesudah ataukah tidak. Jadi, tidak bisa lebih besar atau lebih kecil, 

karenanya dipakai uji dua sisi. Perlunya uji dua sisi bisa diketahui pula dari 

output SPSS yang menyebut adanya two tailed test. 

b. Berdasarkan nilai probabilitas:  

Jika probabilitas > 0,05; maka Ho diterima 

Jika Probabilitas < 0,05; maka Ho ditolak 
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2.9 Penelitian Sejenis 

A. Spatial-Temporal Pattern and Driving Forces of Land Use Changes in 

Xiamen 

Tabel 2. 6  Variabel dan Output Penelitian 
Tujuan Variabel Sub Variabel Metode Analisis Output 

Mengetahui 
perubahan 
penggunaan 
lahan dari tahun 
1988 – 2001 di 
Xiamen, China  

Perubahan 
penggunaan 
lahan 

• Perubahan 
karakteristik 

• Tingkat perubahan 
• Tingkat konversi 

guna lahan 

• Menggunakan GIS 
• Analisis kuantitatif, 

spatial – temporal 
perubahan 
karakteristik 
penggunaan lahan 

Perubahan 
penggunaan lahan 
(perubahan 
karakteristik, tingkat 
perubahan, dan 
tingkat konversi guna 
lahan) di Xiamen 

Sumber: Quan Bin, et all, 2005 

 

Untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan dari tahun 1988 – 2001 di 

Xiamen, China, penelitian tersebut menggunakan Geographycal Information System 

(GIS) dan metode analisis kuantitatif, spatial – temporal perubahan karakteristik 

penggunaan lahan. Perbedaan wilayah pada karakteristik penggunaan lahan telah 

ditentukan menggunakan model tingkat dinamis penggunaan lahan yang secara 

matematis dinyatakan pada hubungan berikut (Liu dan Buhe, 2000b): 

( ) %100/1/ ××







∆= ∑ − tsss

n

ij
iji     (2- 6) 

Keterangan: 

S  = tingkat perubahan penggunaan lahan dari tahun 0 ke tahun t 

Si  = tipe penggunaan lahan daerah i pada awal monitoring periode 

N  = jumlah tipe penggunaan lahan 

jiS−∆  = jenis penggunaan lahan daerah i yang dikurangi jenis penggunaan 

lahan lain 

 

B. Regional Planning and Intelligent Transportation Systems: Effects on Land 

Use and Society 

Tabel 2. 7  Variabel dan Output Penelitian 
Tujuan Variabel Sub Variabel Metode Analisis Output 

Mengetahui dampak 
yang ditimbulkan 
oleh perencanaan 
wilayah dan ITS di 
Orlando terhadap 
guna lahan dan 
masyarakat 

• Guna lahan 
• Masyarakat 

• Pola penggunaan lahan 
• Hubungan antara pola 

penggunaan lahan 
dengan usaha untuk 
memperkenalkan 
masyarakat yang 
berkelanjutan 

Analisis deskriptif 
kualitatif 

Dampak yang 
ditimbulkan oleh 
perencanaan 
wilayah dan ITS di 
Orlando terhadap 
guna lahan dan 
masyarakat 

Sumber: Grovdahl and Hill, 2000 
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Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui beberapa faktor yang mungkin 

mempengaruhi penggunaan lahan dibandingkan ITS meliputi: 

1. Meningkatkan kemakmuran, mendorong permintaan untuk hunian yang lebih 

besar dan menurunkan kepadatan bangunan 

2. Suatu pergeseran beberapa informasi yang berdasar ekonomi telah 

memperkenankan penyebaran ketenagakerjaan 

3. Daerah pinggiran kota yang dirasa lebih aman, lebih murah, dan secara umum 

tempat yang diinginkan untuk tinggal 

4. Kebijakan membatasi penggunaan lahan lokal bergeser tumbuh ke area terpencil 

atau penggunaan lahan “cherry pick” untuk pertimbangan pajak 

5. Zoning dan building code yang melarang penggunaan lahan campur (mixed use) 

6. Pertumbuhan penduduk 

 

C. Pengaruh Perguruan Tinggi Terhadap Pola Ruang Kawasan Pinggiran 

(Studi Kasus Kawasan Sekitar UNMUH III Malang) 

Tabel 2. 8  Variabel dan Output Penelitian 

Tujuan Variabel Sub Variabel 
Metode 
Analisis Output 

Mengetahui 
bentuk pola 
perkembangan 
kawasan di sekitar 
UNMUH III 

Pola 
perkembangan 
kawasan 

• Penggunaan 
lahan 

• Intensitas 
bangunan 

• Jaringan jalan 

Analisis 
evaluatif pola 
perkembangan 
kawasan 

Diketahuinya pola 
perkembangan 
kawasan dan 
kecenderungannya 
akibat adanya 
UNMUH III 

Sumber: Yuyun Qomariah, 2007 

 

D. Pengaruh Jalan Lingkar MT Haryono terhadap Perubahan Penggunaan 

Lahan di Kel. Damai dan Kel. Gn. Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, 

Kota Balikpapan 

Tabel 2. 9  Variabel dan Output Penelitian 
Tujuan Variabel Sub Variabel Metode Analisis Output 

Perubahan luas 
penggunaan 
lahan sebelum 
dan sesudah 
adanya jalan 
lingkar 

• Luas penggunaan 
lahan sebelum 
adanya jalan 
lingkar 

• Luas penggunaan 
lahan sesudah 
adanya jalan 
lingkar 

Menggunakan rumus untuk melihat perubahan 
penggunaan lahan, yaitu: 

%100×−
dulukondisi

dulukondisisekarangkondisi
 

Gambaran 
perubahan 
luas 
penggunaan 
lahan 
sebelum 
dan sesudah 

Mengetahui 
perubahan 
penggunaan 
lahan di Kel. 
Damai dan 
Kel. Gn. 
Bahagia 
Kecamatan 
Balikpapan 
Selatan 

Perubahan pola 
penggunaan 
lahan 

Pola penggunaan 
lahan 

Menghitung prosentase perubahan masing-
masing penggunaan lahan melalui time series, 
yaitu data penggunaan lahan setelah adanya 
jalan lingkar (1995-2005) 

Prosentase 
rata-rata 
perubahan 

Sumber: Afriyanti Noorwahyuni, 2006 
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2.10 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2. 4  Kerangka Teori 

Pengaruh Jembatan 
Gadang – Bumiayu 

terhadap perubahan fisik 
binaan Kelurahan 

Bumiayu 

Tinjauan pengaruh Jembatan 
Gadang – Bumiayu terhadap 

perubahan fisik binaan Kelurahan 
Bumiayu 

Tinjauan karakteristik 
fisik binaan di 

Kelurahan Bumiayu 

Perubahan 
lahan 

Perubahan lahan adalah bergantinya kondisi suatu tempat 
ke kondisi lainnya karena difungsikan untuk kegiatan 
lainnya pula (Yunus, 1998 : 162) 

Intensitas 
bangunan 

Jaringan 
jalan 

PP RI No. 26 Th. 1985 tentang Jaringan 
Jalan 

• Analisis Deskriptif Evaluatif (before – after) 
• Analisis statistik (uji hipotesis): 

Uji T berpasangan (Teguh, 2006:137) 

MKJI tentang volume lalu lintas 

Distribusi kawasan harus mempertimbangkan keterjangkauan 
atau aksesibilitas penduduk dari kawasan tertentu (Nurmandi, 
2006:228). 

Guna lahan merupakan salah satu faktor penting yang dapat 
mempengaruhi struktur perkembangan kawasan (Catanese, 

Perubahan guna lahan biasanya diikuti oleh perubahan 
intensitas bangunan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hubungan 
antara jenis perubahan dengan bentuk perubahan (Bergel dalam 

Jumlah dan jenis lalu lintas yang dihasilkan oleh setiap tata 
guna lahan merupakan hasil dari fungsi parameter sosial dan 
ekonomi (Black dalam Tamin, 2000:41). 

Sarana 

Sarana adalah alat yang paling utama, dalam kegiatan 
sosial atau kegiatan ekonomi (Jayadinata, 1999: 31) 
 

Bentuk sarana ada 2, yaitu bentuk bangunan dan 
jaringan (Jayadinata, 1999:32) 

Standar kebutuhan sarana (Pedoman Perencanaan Permukiman 
Kota) 


