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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan semakin berkembangnya 

suatu kota akan membuat kota-kota tersebut akan mengalami perkembangan guna lahan 

dimana guna lahan tersebut menjadi tempat dilakukannya aktivitas penduduk yang 

tinggal di kota tersebut, terlebih apabila dipengaruhi oleh jaringan transportasi seperti 

jalan tol, hal tersebut akan mempengaruhi perubahan kondisi guna lahan suatu kota. 

Adisasmita (2011) menyatakan bahwa dalam pembangunan sektor transportasi memiliki 

fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai penunjang terhadap peningkatan kegiatan 

pada sektor-sektor lainnya, dan sebagai pendorong untuk membuka keterisolasian 

daerah-daerah. 

Sujarto (1992), menyatakan bahwa terdapat banyak kota terutama kota-kota 

besar menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang 

pesat yang tercermin pada perkembangan dan pertumbuhan daerah terbangunnya. 

Kedua hal tersebut yang sebenarnya yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan 

lahan sebagai ruang untuk manusia hidup dan menyelenggarakan berbagai kegiatan 

usahanya. 

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan menjadi pusat 

perdagangan, pusat permukiman, pusat pertumbuhan, simpul distribusi dan segala 

kegiatan yang ada di Propinsi Jawa Timur. Untuk menunjang perkembangan provinsi 

Jawa Timur, pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Jawa Timur 

merumuskan kawasan cepat tumbuh Gerbang Kertosusila yaitu yang terdiri dari Gersik, 

Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan seperti halnya dengan 

kawasan cepat tumbuh Jabodetabek. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu 

kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya sehingga menjadikan 

Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kawasan peyangga dari Kota Surabaya. 

Tol Sidoarjo-Surabaya sudah dioperasikan sejak tahun 1986. Berdasarkan 

peraturan menteri pekerjaan umum nomor 295 tahun 2005 tentang Badan Pengatur 

Jalan Tol (BPJT), jalan tol diselenggarakan dapat bermanfaat bagi pengguna jalan tol 

karena akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya operasi kendaraan 
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(BOK) dan waktu dibanding apabila melewati jalan non tol. Penyelenggaraan jalan tol 

tersebut tak lepas dari tujuan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan 

distribusi barang dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. Dari tahun sejak dioperasikannya tol 

tersebut hingga kini, secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi 

perkembangan beberapa kelurahan di Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Buduran 

yang merupakan tempat dimana terdekat dari titik pintu tol Sidoarjo-Surabaya dan 

berdampak pada kondisi fisik dan non-fisik kelurahan-kelurahan yang ada di kawasan 

sekitar pintu tol sehingga hal tersebut akan membuat aktivitas kawasan sekitar pintu tol 

berpotensi mengalami peningkatan kegiatan. Terlebih pada RTRW Jawa Timur 2009-

2029 menjelaskan bahwa kawasan permukiman pada daerah penyangga Surabaya 

dikembangkan pada kawasan di setiap sekitar pintu tol di Jawa Timur. Dengan 

perkembangan dan peningkatan aktivitas kota yang terjadi, maka hal tersebut akan 

mempengaruhi kondisi penggunaan lahan terbangun di kawasan sekitar pintu tol dan 

membutuhkan sebuah pengelolaan penggunaan lahan terbangun sehingga 

perkembangan lahan terbangunnya dapat dikendalikan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sebanding dengan peningkatan 

kebutuhan lahan. Kebutuhan guna lahan yang tinggi dapat mendukung perkembangan 

suatu kota maupun wilayah. Jaringan transportasi berpengaruh besar terhadap pemilihan 

lahan. Salah satu jaringan transportasi yang dapat mendukung perkembangan kota 

adalah jal tolan baik jalan tol dalam kota maupun jalan tol yang menghubungkan antar 

kota. 

Adanya jalan tol Sidoarjo-Surabaya yang mulai dibangun dari tahun 1986 telah 

mempengaruhi pekembangan dan meningkatkan beban kota pada wilayah studi 

penelitian. Adapun identifikasi permasalahan penelitian yang ada pada wilayah studi 

adalah sebagai berikut : 

a. Terdapat banyaknya perubahan fungsi lahan pada wilayah studi penelitian yang 

cukup tinggi yang ditandai dengan mulai terdapat banyak peningkatan lahan 

terbangun yang digunakan untuk permukiman maupun perdagangan dan jasa baru 

pada kawasan sekitar pintu tol sejak tahun 2004 hingga saat ini, dan hingga kini 
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perubahan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun masih terjadi. 

(Wawancara penduduk setempat, 2013). 

b.  Lahan terbangun pada lokasi studi, khususnya pada Desa Jati tempat dimana 

terdapat pintu tol Sidoarjo sangat padat dan ruang terbuka hijau pada kelurahan ini 

kurang dari 30% dari luas wilayah atau kurang dari ketentuan minimal RTH sesuai 

pada peraturan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang 

(Kecamatan Sidoajo Dalam Angka, 2013). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh aksesibilitas menuju jalan tol Sidoarjo-Surabaya terhadap 

rasio lahan terbangun di kawasan sekitar pintu tol Sidoarjo ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh aksesibilitas menuju jalan tol Sidoarjo-Surabaya 

terhadap rasio lahan terbangun di kawasan sekitar pintu tol Sidoarjo. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian “Pengaruh aksesibilitas menuju jalan tol 

Sidoarjo-Surabaya terhadap rasio lahan terbangun di kawasan sekitar pintu tol Sidoarjo” 

adalah diantaranya : 

A. Bagi keilmuan 

Penelitian pengaruh aksesibilitas menuju jalan tol Sidoarjo-Surabaya terhadap 

rasio lahan terbangun di kawasan sekitar pintu tol Sidoarjo  bermanfaat untuk 

mengetahui korelasi antara infrastruktur transportasi terhadap perkembangan 

suatu wilayah, khususnya untuk peningkatan nilai rasio lahan terbangun. 

B. Bagi pemerintah daerah 

Pemerintah dapat mengantisipasi dampak negatif yang ada dalam pengaruh 

aksesibilitas menuju jalan tol Sidoarjo-Surabaya terhadap rasio lahan terbangun 

di kawasan sekitar pintu tol Sidoarjo dan pemerintah juga dapat memaksimalkan 

potensi dari pengaruh aksesibilitas menuju jalan tol Sidoarjo-Surabaya terhadap 

rasio lahan terbangun di kawasan sekitar pintu tol Sidoarjo . 
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C. Bagi masyarakat 

Masyarakat dapat mengetahui dan mampu menyesuaikan diri dengan 

peningkatan lahan terbangun dan perkembangan aktivitas di sekitar kawasan 

pintu tol Sidoarjo. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitain terkait pengaruh aksesibilitas menuju jalan tol 

Sidoarjo-Surabaya terhadap rasio lahan terbangun di kawasan sekitar pintu tol Sidoarjo 

terbagi atas dua ruang lingkup yaitu ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah. 

1.6.1 Ruang Lingkup materi 

Ruang lingkup materi yang akan dibahas pada penelitain terkait Pengaruh 

aksesibilitas menuju jalan tol Sidoarjo-Surabaya terhadap rasio lahan terbangun di 

kawasan sekitar pintu tol Sidoarjo dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pada penelitian ini jenis guna lahan seperti lahan permukiman, baik perkotaan 

pedesaan, industri, fasilitas umum diklasifikasikan menjadi lahan terbangun. 

Adapun batasan masalah dalam mengidentifikasi rasio lahan terbangun pada 

wilayah studi adalah dimulai dari tahun 1994, 1999, 2004, 2009 dan 2014 

sebagai tahun eksisting. 

b. Pada penelitian ini tidak menggunakan besaran luas lahan yang berubah dari 

1994 sampai 2014 sebagai variabel dependen, namun memghitungnya dengan 

besaran rasio lahan terbangun pada tahun 1994, 1999, 2004, 2009 dan 2014 

sebagai tahun eksisting. 

c. Proses pengklasifikasian unsupervised tidak menambahkan perhitungan tingkat 

kesalahan. 

d. Mengkaji manfaat jalan tol antar kota terhadap perkembangan wilayah 

khususnya perubahan penggunaan lahan terbangun pada wilayah subpusatnya. 

e. Mengkaji pengaruh variabel aksesibilitas menuju tol terhadap perubahan lahan 

terbangun di sekitar pintu tol. Penilaian aksesibilitas pada penelitian ini hanya 

menilai aksesibilitas hingga pintu masuk tol, tanpa menilai aksesibilitas hingga 

pintu keluar tol. Sub variabel aksesibilitas menuju pintu tol yang dikaji adalah 

waktu tempuh menuju pintu tol dan jarak tempuh menuju pintu tol. Pada 

penelitian ini tidak mengkaji level of service jalan yang digunakan untuk 

mengakses pintu tol.  
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Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 295 tahun 2005 

tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), jalan tol diselenggarakan dapat 

bermanfaat bagi pengguna jalan tol karena akan mendapatkan keuntungan 

berupa penghematan waktu dibanding apabila melewati jalan non tol. Adapun 

batasan masalah dalam mengidentifikasi lama waktu tempuh menuju pintu tol 

pada wilayah studi adalah dimulai dari tahun 1994, 1999, 2004, 2009 dan 2014 

sebagai tahun eksisting. 

Nilai proximity to nearest expressway merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi lahan terbangun perkotaan (Shariff, 2010). Adapun batasan 

masalah dalam mengidentifikasi panjang jarak tempuh menuju pintu tol pada 

wilayah studi adalah dimulai dari tahun 1994, 1999, 2004, 2009 dan 2014 

sebagai tahun eksisting. 

1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah studi penelitian merupakan kawasan-kawasan sekitar pintu tol Sidoarjo 

yang mengalami perubahan lahan terbangun yang cukup besar setelah adanya jalan tol 

Sidoarjo-Surabaya, yaitu pada Kelurahan Banjarbendo, Kelurahan Cemengkalang, 

Kelurahan Jati, Kelurahan Sumput Kelurahan Entalsewu dan Kelurahan Pagerwojo 

yang merupakan kawasan terdampak (Gambar 1.1). 
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Gambar 1. 1 Wilayah Studi Penelitian 

Sumber BPN Jawa Timur, 2013 
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1.7 Kerangka pemikiran 

 

 

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran 
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1.8 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan menjelaskan  urutan dan isi setiap bab dalam 

penelitian. 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah; 

tujuan dan manfaat penelitian, lingkup penelitian; kerangka penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang studi literatur dan teori-teori, literatur dan teori dijadikan 

sebagai acuan serta data penunjang dalam penelitian. pembuatan kerangka 

teori yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi dan 

mengaplikasikan teori-teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis 

penelitian, kerangka metode analisis penelitian, metode pengumpulan data, 

metode analisis data, dan desain survei yang berfungsi sebagai pedoman 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum eksisting wilayah studi dan hasil analisis 

serta pembahasan penelitian berdasarkan metode-metode yang digunakan 

sesuai dengan bab sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil temuan dari penelitian yang telah 

dilakukan dan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan hasil 

penelitian. 

 


