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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Deskripsi Teori 

1. Definisi Permukiman  

Persebaran adalah menggerombol atau saling menjauhinya antara yang 

satu dengan yang lain, sedangkan permukiman berasal dari kata housing dalam 

bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata human settlement yang 

artinya permukiman menurut Daldjoeni (1986).  

Kondisi fisik lingkungan merupakan faktor penting dalam proses 

memukimi maupun produk yang berupa permukiman Bockstael, (1996). Pola 

persebaran permukiman rural lebih banyak ditentukan oleh faktor fisik lingkungan 

dibandingkan pertimbangan- pertimbangan sosio ekonomik semata Knox (2004) 

Hardie (1997). 

Djemabut , (1977) menyebutkan permukiman adalah kawasan perumahan 

lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas umum dan 

fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan 

pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan. Pemukiman tersebut juga 

memberikan ruang gerak sumber daya dan pelayanan bagi peningkatan mutu 

kehidupan serta kecerdasan warga penghuni, yang berfungsi sebagai ajang 

kegiatan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. 

Sumaatmaja, (1998) menjelaskan pemukiman pada konsep ini adalah 

bagian dari permukaan bumi yang dihuni manusia yang meliputi pula segala prasaran 
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dan sarana yang menunjang kehidupan penduduk yang menjadi satu kesatuan dengan 

tempat tinggal yang bersangkutan. 

           Menurut Ari dan Antariksa (2005), permukiman merupakan salah satu 

kebutuhan dasar manusia karena dalam menjalankan aktifitasnya, manusia 

membutuhkan tempat bernaung dan melindungi dari berbagai macam bahaya 

seperti hujan, dan bahaya lain yang dapat muncul sewaktu-waktu. Dalam memilih 

tempat tinggal, masyarakat tidak selalu terpaku pada kondisi rumah itu sendiri 

tetapi lebih memperhatikan kelengkapan dari fasilitas kegiatan dan sosial 

lingkungan tempat tinggal seta kemudahan aksesibilitasnya. 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi permukiman  

Penghuni permukiman dalam melakukan berbagai kegiatan dipengaruhi oleh 

kondisi sosial, ekonomi dan budayanya. Sehingga dari unsur tersebut yang akan 

mempengaruhi menjadi faktor-faktor yang menjadi landasan perkembangan 

permukiman Sumaatmadja, (1993) antara lain : 

a. Faktor fisik alamiah  

 Faktor fisik akan mempengaruhi perkembangan permukiman karena 

keberadaan rumah dan permukiman tidak akan lepas dari kondisi lahan 

yang ditempatinya, meliputi keadaan tanah, keadaan hidrografi, iklim, 

morfologi, suumber daya alam. Faktor-faktor ini membentuk pola 

perluasan permukiman dan bentuk permukimannya. 
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b. Faktor sosial 

 Karakter dan kondisi sosial penduduk dipengaruhi oleh lingkungan 

disekitarnya. Penduduk perkampungan memiliki rasa kebersamaan cukup 

tinggi. 

c. Faktor budaya 

 Pola hidup yang menjadi kebiasaan di kampung-kampung yang masih 

terbawa dalam lingkungan kehidupan kota diantaranya dalam menjaga 

kesehatan lingkungan dan kebersihan. 

d. Faktor ekonomi  

 Kemampuan penduduk untuk memiliki tempat tinggal dipengaruhi 

oleh harga lahan, kemampuan daya beli, lapangan penghidupan dan 

transportasi. 

e. Faktor politis 

 Kondisi politis suatu negara mempengaruhi pertumbuhan permukiman 

karena keadaan pemerintahan dan kenegaraan yang stabil dilengkapi 

dengan peraturan serta kebijaksanaan pemerintah akan menciptakan 

suasana yang aman dan situasi menguntungkan untuk membangun. 

3. Jenis-jenis pemukiman berdasarkan sifatnya 

a. Pemukiman/perkampungan tradisional  

Perkampungan seperti ini biasa nya penduduk atau masyarakatnya 

masih memegang teguh tradisi lama. Kepercayaan, kabudayaan dan 
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kebiasaan nenek moyangnya secara turun temurun dianutnya secara 

kuat. Tidak mau menerima perubahan perubahan dari luar walaupun 

dalam keadaan zaman telah berkembang dengan pesat. Kebiasaan-

kebiasaan hidup secara tradisional yang sulit untuk diubah inilah yang 

akan membawa dampak terhadap kesehatn seperti kebiasaan minum air 

tanpa dimasak terlebih dahulu, buang sampah dan air limbah di 

sembarang tempat sehingga terdapat genangan kotor yang 

mengakibatkan mudah berjangkitnya penyakit menular. 

b. Perkampungan darurat  

Jenis perkampungan ini biasanya bersifat sementara (darurat) 

dan timbulnya perkampungan ini karena adanya bencana alam. Untuk 

menyelamatkan penduduk dari bahaya banjir maka dibuatkan 

perkampungan darurat pada daerahh/lokasi yang bebas dari banjir. 

Mereka yang rumahnya terkena banjir untuk sementara ditampatkan 

dipernkampungan ini untuk mendapatkan pertolongan baantuan dan 

makanan pakaian dan obat obatan. Begitu pula ada bencana lainnya 

seperti adanya gunung berapiyang meletus dan lain lain. 

Daerah pemukiman ini bersifat darurat tidak terencana dan 

biasanya kurang fasilitas sanitasi lingkungan sehingga kemungkina 

penjalaran penyakit akan mudah  terjadi. 

  

Kajian Pola Persebaran…, Anggit Hemastiningrum Sulistyowati, FKIP, UMP, 2017



28 
 

c. Perkampungan kumuh ( slum area )  

Jenis pemukiman ini biasanya timbul akibat adanya urbanisasi 

yaitu perpindahan penduduk dari kampung (pedesaan) ke kota. 

Umumnya ingin mencari kehidupan yang lebih baik, mereka bekerja di 

toko-toko, di restoran-restoran, sebagai pelayan dan lain lain. sulitnya 

mencari kerja di kota akibat sangat banyak pencari kerja, sedang tempat 

bekerja terbatas, maka banyak diantara mereke manjadi orang 

gelandangan, Di kota ummnya sulit mendapatkan tempat tinggal yang 

layak hal ini karena tidak terjangkau oelh penghasilan (upah kerja) yang 

mereka dapatkan setiap hari, akhirnya meraka membuat gubuk-gubuk 

sementara (gubuk liar). 

d. Pemukiman transmigrasi  

Jenis pemukiman semacam ini di rencanakan oleh pemerintah 

yaitu suatu daerah pemukiman yang digunakan  untuk tempat 

penampungan penduduk yang dipindahkan (ditransmigrasikan) dari suatu 

daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarng/kurang 

penduduknya tapi luas daerahnya (untuk tanah garapan bertani bercocok 

tanam dan lain lain) disamping itu jenis pemukiman merupakan tempat 

pemukiman bagi orang -orang (penduduk) yang di transmigrasikan akibat 

di tempat aslinya seiring dilanda banjir atau seirng mendapat gangguan 

dari kegiatan gunung berapi. 
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Ditempat ini meraka telah disediakan rumah, dan tanah garapan 

untuk bertani (bercocok tanam) oleh pemerintah dan diharapkan mereka 

nasibnya atau penghidupannya akan lebih baik jika dibandingkan dengan 

kehidupan di daerah aslinya. 

e. Perkampungan untuk kelompok-kelompok khusus  

Perkampungan seperti ini dibasanya dibangun oleh pemerintah dan 

diperuntukkan bagi orang -orang atau kelompok-kelompok orang yang 

sedang menjalankan tugas tertentu yang telah dirancanakan . 

Penghuninya atau orang orang yang menempatinya biasanya bertempat 

tinggal untuk sementara, selama yang bersangkutan masih bisa menjalan 

kan tugas. setelah cukup selesai maka mereka akan kembali  ke 

tempat/daerah asal masing masing. contohnya adalah perkampungan atlit 

(peserta olah raga pekan olahraga nasional ) Perkampungan orang -orang 

yang naik haji, perkampungan pekerja (pekerja proyek besar, proyek 

pembangunan bendungan, perkampungan perkemahan pramuka dan lain 

lain 

f. Pemukiman baru 

Pemukiman semacam ini drencanakan pemerintah dan bekerja 

sama dengan pihak swasta. Pembangunan tempat pemukiman ini 

biasanya dilokasi yang sesuai untuk suatu pemukiman (kawasan 

pemukiman). ditempat ini biasanya keadaan kesehatan lingkunan cukup 

baik, ada listrik, tersedianya sumber air bersih , baik berupa sumur 
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pompa tangan (sumur bor) atau pun air PAM/PDAM, sisetem 

pembuangan kotoran dan iari kotornya direncanakan secara baik, begitu 

pula cara pembuangan samphnya di koordinir dan diatur secara baik. 

Selain itu ditempat ini biasanya dilengakapi dengan gedung-

gedung sekolah (SD, SMP, dll) yang dibangun dekat dengan tempat 

tempat pelayanan masyarakat seperti poskesdes/puskesmas, pos 

keamanan kantor pos, pasar dan lain lain. 

Jenis pemukiman seperti ini biasanya dibangung dan 

diperuntukkan bagi penduduk masyarakat yang berpenghasilan 

menengah ketas. rumah rumah tersebut dapat dibali dengan cara di cicil 

bulanan atau bahkan ada pula yang dibangun khusus untuk disewakan. 

contoh pemukiman sperit ini adalah perumahan IKPR-BTN yang pada 

saat sekarang sudah banyak dibangun sampai ke daerah-daerah 

Untuk di daerah – daerah (kota kota ) yang sulit untuk 

mendapatkan tanah yang luas untuk perumahan, tetapi kebutuhan akan 

perumahan cukup banyak, maka pemerintah bekerja sama dengan pihak 

swasta membangun rumah tipe susun atau rumah susun (rumah 

bertingkat) seperti terdapat di kota metropolitan DKI Jakarta. Rumah 

rumah seperti ini ada yang dapat dibeli secara cicilan atau disewa secara 

bulanan. 
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4. Pola Sebaran Permukiman 

Pola persebaran permukiman, secara jelas dipengaruhi oleh variasi 

penggunaan lahan, kondisi topografi, ketinggian tempat dan faktor aksesibilitas 

daerah kondisi sosial – ekonomi penduduk maupun fasilitas sosial – ekonomi, 

yang dalam perkembangannya akan sangat mempengaruhi pola maupun 

persebaran permukiman di suatu daerah. Pola permukiman menunjukan tempat 

bermukim manusia dan bertempat tinggal menetap dan melakukan 

kegiatan/aktivitas sehari-harinya. Permukiman dapat diartikan sebagai suatu 

tempat (ruang) atau suatu daerah dimana penduduk terkonsentrasi dan hidup 

bersama menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, 

melangsungkan, dan mengembangkan hidupnya. Pengertian pola dan sebaran 

permukiman memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Dwi Ari dan 

Antariksa (2005) pola permukiman membicaraka persebaran permukiman dengan 

kata lain pola permukiman secara umum merupakan persebaran permukiman. 

Menurut Bintarto (1977) pola permukiman diberbagai daerah tidak sama, 

karena adanya perbedaan dalam susunan bangunan dan jalan – jalan sebagai 

akibat dari keadaan geografis yang berbeda. Ada beberapa bentuk pola 

permukiman menurut Bintarto (1977), antara lain : 

1. Pola memanjang jalan 

2. Pola memanjang sungai 

3. Pola radial 

4. Pola tersebar 
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5. Pola memanjang pantai 

6. Pola memanjang pantai dan sejajar jalan kereta api  

Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, (1979) mengatakan bahwa pola  

permukiman dan agihan permukiman memiliki hubungan yang sangat erat. 

Agihan permukiman membicarakan hal dimana terdapat permukiman, dan dimana 

tidak terdapat dalam suatu wilayah, atau dengan pernyataa lain agiha permukiman 

membicarakan tentang lokasi permukiman. Pola permukiman membicarakan sifat 

agihan permukiman, atau susunan agihan permukiman. Pola permukiman ini 

sangat berbeda dengan pengertian pola permukiman yang bertipe atau corak cara 

pemindahan penduduk dari suatu tempat daerah ke daerah lain, yang mencakup 

proses kegiatan penempatan penduduk atau pemindahan penduduk dari 

permukiman asal ke permukiman baru. 

a. Pola persebaran seragam, jika jarak satu lokasi dengan lokasi lain 

relatif sama. 

b. Pola persebaran mengelompok, jika jarak antar lokasi satu dengan lain 

berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat – tempat 

tertentu. 

c. Pola persebaran acak, jika jarak antar lokasi yang lain tidak teratur. 

Dwi Ari dan Antariksa (2005) membagi kategori pola permukiman 

berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain : 

1. Pola permukiman bentuk memanjang, terdiri dari memanjang sungai, 

jalan dan  garis pantai 
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2. Pola permukiman bentuk melingkar  

3. Pola permukiman bentuk persegi panjang 

4. Pola permukiman bentuk kubus  

Menurut Daljoeni (1991) ada tiga jenis konsep ruang : 

a. Absolut : disitu ruang mewujudkan suatu hal (keberadaan) yang pada 

dirinya bersifat khas fisis dan benar-benar empiris. 

b. Nisbi (relatif) : disitu ruang sekedar mewujudkan suatu relasi antara 

peristiwa-peristiwa dan aspek-aspek dari peristiwanya, sehingga terkait 

oleh waktu dan proses. 

c. Relasional : disitu ruang berisi dan mencerminkan dirinya sendiri 

berupa hubungannya dengan obyek-obyek lain. 

Menurut  Sumaatmaja (1988) ada tiga jenis analisis keruangan yaitu :  

a. Analisis lokasi : lokasi dalam ruang, dapat dibedakan antara lokasi 

absolut dengan lokasi relatif. Lokasi absolut suatu tempat atau suatu 

wilayah, yaitu lokasi yang berkenaan dengan posisinya menurut garis 

lintang dan garis bujur atau berdasar jaringan-jaringan derajat. Lokasi 

absolut suatu tempat atau suatu wilayah, dapat dibaca pada peta.  

Lokasi relatif suatu tempat atau suatu wilayah, yaitu lokasi tempat atau 

wilayah yang bersangkutan berkenaan dengan hubungan tempat atau 

wilayah itu dengan faktor alam atau faktor budaya yang ada 

disekitarnya. Jadi lokasi relatif ini ditinjau dari posisi suatu tempat atau 

suatu wilayah terhadap kondisi wilayah-wilayah yang ada disekitarnya. 
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b. Analisis penyebaran  

Untuk mengevaluasi penyebaran keruangan gejala geografi, pada sub-

pasal ini akan diketengahkan dua konsep. Konsep pertama adalah 

analisis tetangga terdekat dan yang kedua analisis varian distribusi 

keruangan. 

c. Analisis interaksi dan difusi keruangan  

Interaksi dan difusi keruangan ini tidak hanya terbatas kepada gerak 

pindah dari manusianya, melainkan juga menyangkut barang dan berita 

yang menyertai tingkah laku manusia. 

5. Pola Ekologi  

1) Pola Ekologi Desa  

a. Pola Desa Melingkar  

Misalnya pola ekologi desa di Bali yang terdapat pura yang 

merupakan pusat segala kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan 

dan keagamaan, meskipun di masing-masing rumah sudah memiliki 

pura keluarga.  

b. Pola Desa Mendatar 

Yaitu pola lokasi desa yang meletakkan tempat pemukiman 

penduduknya sejajar dengan rumah penduduk yang lain. Pola ini 

masih digunakan pada Suku-suku pedalaman di Kalimantan, 

Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara maupun Papua.  Pola desa 
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mendatar saat ini juga banyak digunakan sebagai pemukiman 

transmigrasi.  

c. Pola Desa Konsentris,  

Yaitu pola lokasi desa-desa dimana pemukiman penduduk 

mengumpul di suatu lokasi yang memiliki administratif lebih kecil 

(misalnya dusun) dan ada lahan pertanian diantara dusun-dusun 

tersebut. Antar dusun dihubungkan dengan jalan yang merupakan 

penghubung bagi penduduk desa setempat.  

d. Pola desa Memanjang jalur sungai/jalan,  

Yaitu pola lokasi   desa   dimana   pemukiman   penduduknya 

berada   di sekitar   sungai   atau  jalan   raya   dan di belakang 

pemukiman terdapat sawah dan ladang mereka.  

2) Pola Ekologi Kota  

a. Pola progresif  

   Mendasarkan adanya sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan 

manusia yang pokok, yang perlu diperhatikan dalam pembangunan 

lingkungan. Lingkungan yang dibangun ini terdiri dari unsur-unsur 

pokok yang dibuat seragam dan bentuknya sederhana. Dengan 

pemakaian bahan bangunan yang seragam maka usaha pembangunan 

dapat dijadikan industrialisasi. Menurut gagasan ini, maka struktur 

kota menjadi sangat meluas. Jalan-jalan hanya dipakai untuk 

pengangkutan, tidak ada inti kota. Perumahan, tempat bekerja dan 
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tempat rekreasi terpisah dalam daerahnya masing-masing yang jelas 

batasnya. Adanya lapangan yang terbuka , terang, sejuk, dan hijau. 

b. Pola Otonom 

Gambaran kota di masa depan yang didasarkan pada kebudayaan 

barat. Kota abad pertengahan dianggap ideal, lalu dijadikan acuan. 

Bertumpu pada potensi manusianya sendiri. Inilah yang disebut pola 

otonom, yang menjadi pokok adalah adanya taman yang terjamin dan 

kepercayaan pada kemampuan manusia mendirikan rumah di tanah itu 

sebaik mungkin sesuai dengan keadaan. Pola ini mengakui adanya 

peranan positif bagi penghuni, terutama terwujud dalam perumahan 

murah di daerah-daerah yang menyediakan kesempatan kerja. Usaha 

pembersihan slum dengan cara memindahkannya ke pinggir kota, 

tidak dibenarkan dalam model ini. 

  Hal-hal yang perlu diperhatikan atas dasar pola otonom ialah: 

1. Pembangunan keseluruhan memang usaha besar-besaran, tetapi 

tiap usaha terjadi dalam ruang lingkup kecil sehingga mewujudkan 

masyarakat-masyarakat setempat yang jelas susunannya.  

2. Perlu diterapkan teknik yang sesuai dengan keadaan dan digunakan 

potensi dan bahan-bahan tenaga lokal.  

3. Unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki masyarakat harus 

dipertahankan sedapat mungkin. Pembaharuan dan perubahan 

dapat dilaksanakan tetapi harus dihindari meniru-niru gaya 
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bangunan . Karena akan berakibat pembiayaan pembangunan 

perumahan menjadi sangat mahal, dan tidak sesuai dengan keadaan 

penghuni, atau menjadikan semakin mahalnya biaya pemeliharaan, 

seperti untuk jalan-jalan dan gedung-gedung perkantoran. 

4. Pola otonom ini menempatkan manusia pada posisi utama di 

samping alam. Dalam jangka panjang lingkungan alam harus 

dijaga. Di dalam kota harus diberi posisi yang banyak untuk alam 

dan sedapat mungkin setiap warga memiliki halaman sendiri. 

6. Topografi  

6.1 Wilayah Ketinggian  

 Menurut Sandy 1985 dalam Karlina T 2012 , klasifikasi wilayah 

ketinggian pada permukaanbumi dapat digolongkan ke dalam 2 wilayah yaitu 

wilayah endapan dan wilayah kikisan. Wilayah endapan, merupakan bagian muka 

bumi yang rendah dengan ketinggian hanya beberapa meter dari permukaan laut, 

bahkan terdapat bagian-bagian yang lebih rendah dari permukaan laut. Reliefny 

datar dan hampir tidak berlereng, sehingga air hampir tidak mengalir di wilayah 

ini. Aliran air diwilayah ini sangat rendah, daya angkutnya menjadi sangat rendah, 

sehingga bahan-bahan endapan yang diangkut oleh air terpaksa diendapkan, maka 

diwilayah ini timbullah endapan-endapan seperti delta, tanggul sungai, tanggul 

pantai, beting dan gosong. 

 Wilayah kikisan, merupakan bagian muka bumi yang secara menyeluruh 

mempunyai lereng yang memungkinkan air untuk mengikisnya ke bagian yang 
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lebih rendah dari permukaan air, yaitu pada wilayah yang datar dan hampir tidak 

berlereng, sehingga hampir tidak ada aliran air. Wilayah kikisan digolongkan atas 

dasar ketinggian yaitu bagian wilayah rendah, bagian wilayah pertengahan, dan 

bagian wilayah pegunungan.  

Tabel 2.1 Klasifikasi Wilayah Ketinggian 

No Ketinggian Wilayah Ketinggian 

1. < 100 mdpl Wilayah Rendah  

2. 100 – 500 mdpl  Wilayah Pertengahan  

3. 500 – 1000 mdpl Wilayah Pegunungan 

Sumber : Sandy (1985) 

6.2 Kemiringan Lereng 

 Lereng didefinisikan sebagai hasil beda ketinggian antara dua tempat 

(kedudukan) dengan jarak datarnya yang dinyatakan dalam persen, oleh karena 

suatu wilayah dapat dikelaskan berdasarkan lereng. Peta lereng merupakan 

klasifikasi dari sebaran lereng – lereng yang nilainya sama atau mendekati sama. 

Peta lereng dapat diperoleh dengan interpolasi garis kontur.  

 Peta lereng digunakan untuk memperkirakan tingkat kemiringan atau 

kecuraman suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena proses – proses 

geomorfologi seperti pelapukan, pengangkutan, dan pengendapan sangat 

dipengaruhi oleh kelerengan. Semakin besar kemiringan dan panjang lereng maka 

semakin rentan terhadap proses erosi dan pergerakan masa tanah. Sehingga dalam 

setiap analisis dan perencanaan tata ruang di suatu wilayah, kemiringan lereng 

selalu menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan Desaunettes 1977 dalam 

Karlina T 2012 
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7. Jaringan Jalan 

 Jaringan jalan adalah suatu kesatuan prasarana transportasi darat yang 

meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukan 

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanahdi atas / bawah permukaan 

tanah / air. 

 Jalan sesuai dengan peruntukannya dibagi menjadi jalan umum dan jalan 

khusus. Jalan khusus meliputi kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan 

perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri dan jalan di 

kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada Pemerintah. Jalan khusus 

tidak diperuntukan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa  

( UU No.38 Tahun 2004 Pasal 6 ). Sedangkan jalan umum dikelompokkan 

menurut sistem, fungsi, status dan kelas.  

 Jalan umum menurut sistem merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang 

terdiri dari sistem jaringan jalan primer sekunder yang terjalin dalam hubungan 

hirarki. Sistem jaringan jalan disusun mengacu pada RTRW dan memperhatikan 

hubungan antar kawasan atau dalam kawasan perkotaan dan perdesaan ( UU 

No.38 Tahun 2004 Pasal 7 ). 

 Jalan umum menurut fungsi dikelompokkan kedalam jalan arteri, jalan 

kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. ( UU No.38 Tahun 2004 Pasal 8 ). 

Sedangkan jalan umum menurut status dikelompokkan kedalam jalan nasional, 

jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa ( UU No.38 Tahun 2004 

Pasal 9 ). Yang terakhir jalan umum menurut pengaturan kelas jalan berdasarkan 
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spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas bebas hambatan, jalan 

raya, jalan sedang, dan jalan kecil ( UU No.38 Tahun 2004 Pasal 10 ). 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Perbandingan penelitian dengan  penelitian sejenis yang pernah 

dilaksanakan, dilakukan untuk membuktikan keaslian penelitian ini. 

Keaslian penelitian dapat dilihat dari materi yang dibahas lokasi penelitian 

maupun metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu, dalam 

penelitian : 

Junaedi, 2014 tentang analisis persebaran permukiman pada daerah 

rawan longsor lahan di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. 

Metode analisis yang digunakan metode analisis tetangga terdekat. Hasil 

dari penelitian ini yaitu pola persebaran permukiman dan pola 

permukiman pada daerah rawan longsor lahan adalah acak tidak terbukti, 

karena dari hasil analisis menunjukan bahwa pola persebaran dengan nilai 

T=0,55 dan pola permukiman dengan nilai T mendekati 0 menunjukan 

pola mengelompok.  

Mutiara, 2015 tentang pola sebaran industri bulu mata palsu di 

Kabupaten Purbalingga. Metode analisis yaitu dengan metode survey 

lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu pola sebaran bulu mata palsu di 

Kabupaten Purbalingga menunjukan pola persebaran mengelompok 

dengan nilai T=0,02. 
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Tabel 2.2 ; Perbandingan Penelitian 

Penelitian  Junaedi, 2014 Mutiara, 2015 Peneliti, 2017 

Judul Analisis persebaran 

permukiman pada 

daerah rawan 

longsor lahan di 

Kecamatan 

Pekuncen, 

Kabupaten 

Banyumas 

Pola sebaran 

industri bulu mata 

palsu di 

Kabupaten 

Purbalingga 

Kajian pola 

persebaran 

permukiman 

(Studi Kasus : 

Kecamatan 

Kebumen 

Kabupaten 

Kebumen 

Tujuan Menganalisis 

persebaran 

permukiman di 

Kecamatan 

Pekuncen, 

Kabupaten 

Banyumas 

Untuk mengetahui 

pola sebaran 

industri bulu mata 

palsu di 

Kabupaten 

Purbalinga  

Menganalisis pola 

persebaran 

permukiman di 

Kecamatan 

Kebumen 

Kabupaten 

Kebumen 

Metode 

penelitian  

Pendekatan 

keruangan (analisis 

tetangga terdekat) 

Metode survey 

lapangan 

Metode analisis 

tetangga terdekat 

(nearest neighbour 

analysis) dan 

analisis ekologi 

Hasil Pola persebaran 

permukiman di 

Kecamatan 

Pekuncen 

menunjukan pola 

persebaran 

mengelompok 

Pola persebaran 

bulu mata palsu di 

Kecamatan 

Purbalingga 

menunjukan pola 

persebaran 

mengelompok 

Pola persebaran 

permukiman di 

Kecamatan 

Kebumen berpola 

random 
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C. Kerangka Pikir Penelitian  

Berdasarkan landasan teori diatas maka dapat dirumuskan 

kerangka pikir berikut ; 

 Keadaan topografi, jumlah penduduk, dan kebutuhan lahan untuk 

permukiman, dapat dianalisis bersama Peta RBI Kecamatan Kebumen dan 

Peta penggunaan Lahan. Dengan menggunakan peta persebaran 

permukiman dan jumlah penduduk, pola persebaran permukiman dan pola 

permukiman dapat diketahui dengan menggunakan analisis tetangga 

terdekat dan analisis ekologi.  

 Manusia membutuhkan tempat tinggal (permukiman) yang aman, 

sedangkan kondisi fisik alam suatu wilayah tidak sama dengan struktur 

geologi yang berbeda-beda. Semakin bertambahnya penduduk, semakin 

bertambah pula kebutuhan untuk mendirikan permukiman.  
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Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me 

 

 

 

 

 

 

Data Sekunder  

Kecamatan Kebumen  

Faktor Fisik : 

- Topografi 

- Jaringan jalan 

 

Faktor Sosial : 

- Jumlah penduduk 

- Ekonomi, sosial, dan 

budaya 

- Kepadatan penduduk 

Pola persebaran permukiman 

Mengelompok  

T = 0  

Random  

T = 1,00 

Seragam  

T = 2,15 

Peta pola persebaran 

permukiman  
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D. Hipotesis  

Berdasarkan landasan teori maka, dapat dirumuskan bahwa 

hipotesis dari penelitian ini adalah Pola persebaran permukiman di 

Kecamatan Kebumen kabupaten Kebumen berpola mengelompok 
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