
 

 

 1  Institut Teknologi Nasional 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk yang pesat akan berdampak pada peningkatan kepadatan 

penduduk dan pemanfaatan ruang yang ada. Hal ini dikarenakan penghuni 

membutuhkan lebih banyak ruang untuk menunjang aktivitasnya. Fenomena ini 

dibuktikan dengan proses konversi lahan yang sangat pesat akibat aktivitas 

perkotaan yang meluas hingga ke pinggiran kota. Menurut definisi Lestari (2009), 

perubahan penggunaan lahan atau biasa disebut dengan perubahan lahan mengacu 

pada fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (sesuai 

rencana) menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan 

potensi lahan. Menurut Yunus (2008) Pinggiran kota juga dikenal sebagai pinggiran 

kota atau daerah Peri-Urban.  

Areal sekitar Urban yang sejak awal sudah bertransformasi dari agraris menjadi non 

pertanian disebut dengan areal transformasi ini. (Hardati, 2011) Transformasi 

merupakan salah satu bentuk kotadesi, yaitu transformasi dari struktur pertanian ke 

struktur non pertanian. Perubahan karakteristik penggunaan lahan dari pertanian 

menjadi non pertanian tersebut terjadi dalam kurun waktu tertentu, memicu 

berkembangnya kawasan perdesaan dengan kegiatan perdesaan sebagai kegiatan 

utama menjadi perdesaan dengan kegiatan perkotaan. Perubahan ini telah 

mengurangi lahan pertanian, yang menyebabkan berkurangnya kebutuhan dasar 

masyarakat dan berkurangnya ruang terbuka. Perkembangan alam kota hingga 

pinggiran kota sering disebut sebagai perluasan perkotaan. Pemekaran perkotaan 

adalah proses transformasi fungsi kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan 

Perubahan wilayah pinggiran kota juga akan mempengaruhi perubahan sosial 

ekonomi kota metropolitan. Kota metropolitan juga wilayah yang berkembang 

pesat. Yunus (2000) berpendapat bahwa karena ruang yang tersedia di kota-kota 

besar tetap dan terbatas, maka wajar untuk mengambil alih lahan non-perkotaan di 

Peri-Urban dengan menggunakan lahan perkotaan untuk memenuhi kebutuhan 

ruang hunian di pinggiran kota. Di pinggiran kota, ini disebut invasi. Perubahan 

kota di sekitarnya memerlukan perhatian khusus, karena jika pembangunan tidak 
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diperhatikan maka pembangunan akan menjadi tidak teratur. Menurut Ritohardoyo 

(2013), gejala transformasi wilayah Peri-Urban membawa perubahan terhadap 

aspek fisik dan sosial ekonomi dengan implikasi keruangan yang ditimbulkan mirip 

satu sama lain, yakni kecenderungan kompetisi penggunaan lahan di daerah 

pinggiran atau sekitar kota dan meningkatnya ciri-ciri kehidupan sosial ekonomi 

kota perdesaan. Dalam penelitian ini aspek yang akan dikaji adalah perubahan guna 

lahan WPU Metropolitan Bandung dengan aspek sosial ekonominya. Penelitian ini 

mengkaji masing-masing perubahan guna lahan dan perubahan sosial ekonomi, 

juga melakukan analisis korelasi terkait hubungan antar kedua variabel di WPU 

Metropolitan Bandung pada tahun 2010-2018. Perkembangan WPU Metropolitan 

Bandung juga membentuk karakteristik tipologi wilayah yang berbeda beda dan 

menjadikan hal tersebut penting untuk dilakukan penelitian, serta perubahan lahan 

dan hubungannya dengan aspek sosial ekonomi berdasarkan masing-masing 

kecamatan di WPU Metropolitan Bandung.  

1.2 Rumusan Masalah 

WPU Metropolitan Bandung merupakan Pusat Kegiatan Nasional, kawasan ini 

berkembang berbasis dari pertumbuhan Kota Bandung. Jumlah penduduk dan 

kepadatan penduduknya juga mengalami peningkatan cukup pesat. Hal tersebut 

mempengaruhi kebutuhan ruang terutama untuk keperluan permukiman dimana 

terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman ataupun 

infrastruktur dan kawasan industry. Hal ini merupakan fenomena yang tidak dapat 

dihindari bagi kota-kota besar seperti yang terjadi di WPU Metropolitan Bandung 

Kegiatan penduduk yang pada dasarnya membutuhkan lahan, lambat laun 

menggerus lahan pertanian, baik lahan tersebut dijadikan kawasan perdagangan, 

permukiman industri, maupun infrastruktur seperti jalan dan lainnya. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2019) pada tahun 2005 jumlah lahan 

pertanian yang dijadikan permukiman di WPU Metropolitan Bandung mengalami 

peningkatan sebesar 14.035,9 Ha dan diikuti oleh kegiatan industri sebesar 724,87 

Ha. Wilayah Peri-Urban yang didominasi oleh kegiatan pertanian semakin lama 

semakin berkurang dikarenakan perkembangannya seperti kegiatan komersil yang 

menjadi daya tarik masyarakat untuk bermukim. Penelitian Alviany (2018) 
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mengenai transformasi sosial ekonomi yang terjadi di WPU Metropolitan Bandung 

aspek yang dikaji berupa variabel jumlah penduduk, kepadatan penduduk, mata 

pencaharian sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, tamatan Pendidikan 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan 

tinggi, penduduk migrasi masuk dan penduduk keluarga sejahtera 1. Perkembangan 

variabel sosial yang dikaji tersebut berpengaruh terdahap peningkatan kepadatan 

penduduk dimana kebutuhan akan lahan terbangun akan terus meningkat sehingga 

perubahan guna lahan pun juga turut serta meningkat. Berdasarkan kedua penelitian 

sebelumnya, antara penggunaan lahan dan transformasi sosial ekonomi yang saling 

mengalami peningkatan maka apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. 

Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini 

dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antar variabel perubahan guna lahan 

terbangun dengan perubahan sosial ekonomi dengan pertanyaan penelitian dalam 

penelitian yakni  

“Bagaimana hubungan antara perubahan guna lahan WPU Metropolitan 

Kota Bandung dengan Transformasi aspek sosial ekonominya?” 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “bagaimana hubungan antara 

perubahan lahan dengan transformasi sosial ekonominya di WPU Metropolitan 

Bandung”. Adapun sasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini adalah 

• Teridentifikasinya perubahan guna lahan WPU Metropolitan Bandung Raya 

dari tahun 2010-2018. 

• Teridentifikasinya transformasi sosial ekonomi di WPU Metropolitan Bandung 

Raya 2010-2018 

• Teridentifikasinya korelasi atau hubungan antara perubahan guna lahan dengan 

transformasi sosial ekonomi 2010-2018 di WPU Metropolitan Bandung Raya 

1.4 Ruang Lingkup  

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Wilayah Peri-urban 

Metropolitan Kota Bandung yang lebih sering dikenal dengan kawasan pinggiran 

Kota Bandung. Penentuan deliniasi ruang lingkup wilayah pada penelitian ini 
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didasarkan pada penelitian sebelumnya dengan judul tipologi wilayah Peri-Urban 

Metropolitan Bandung oleh (Pratiwi, 2015) yang menghasilkan kriteria tipologi 

wilayah peri-urban Metropolitan Bandung yakni berbatasan langsung dengan pusat 

pemerintahan provinsi jawa barat, dan kecamatan yang memiliki penduduk terbesar 

diantaranya Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten 

Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang. Wilayah yang memiliki persentase 

kawasan terbangun lebih besar dan memiliki kegiatan ekonomi yang mencirikan 

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan disribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial ekonomi dan kegiatan ekonomi. 

Menurut hasil penelitian Pratiwi (2015) menggunakan metode K-means Cluster, 

tipologi wilayah Peri-Urban Metropolitan Bandung Raya dapat dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok yaitu: 

• Tipologi Dominan Kota dengan ciri topografi landai pada dataran tinggi, 

dominasi luas lahan non pertanian, kepadatan rumah yang lebih tinggi, 

aksesibilitas yang tinggi, produktivitas sumber daya manusia, intensitas 

kegiatan serta kesejahteraan sosial ekonomi yang tinggi dan memiliki 

struktur ekonomi pada sektor sekunder dan tersier. 

• Tipologi Semi Kota dengan ciri diantara keduanya. Perbedaan mencolok 

ciri kelompok WPU potensi kota dengan kelompok WPU semi kota adalah 

pada kelompok WPU semi kota terlihat jelas struktur ekonomi yang sudah 

sebagian ke arah sektor perekonomian perkotaan, meskipun masih tampak 

kegiatan ekonomi di bidang pertanian. 

• Tipologi Potensi Kota dengan ciri daerah yang memiliki orientasi kedesaan. 

Topografi lahan pada wilayah kelompok ini yaitu kemiringan lereng yang 

agak curam pada dataran yang lebih tinggi, dominasi lahan pertanian, 

kepadatan rumah yang masih rendah, serta jarak tempuh ke kota inti yang 

lebih jauh dari tipologi lainnya, produktivitas sumber daya manusia, 

intensitas kegiatan dan kesejahteraan sosial ekonomi yang masih rendah dan 

memiliki struktur ekonomi pada sektor primer. 
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Tabel 1.1 Tipologi Wilayah Peri-Urban Metropolitan Bandung Raya 

Dominan Kota 

(Kecamatan) 

Semi Kota 

(Kecamatan) 

Potensi Kota 

(Kecamatan) 

Majalaya Soreang Cimenyan 

Rancaekek Solokan Jeruk Cilengkrang 

Margahayu Kutawaringin Padalarang 

Dayeuh Kolot Katapang Batujajar 

Baleendah Ciparay Sukasari 

Margaasih Cileunyi Cisarua 

Parongpong Bojong Soang 

  

Lembang Bnajaran 

Jatinangor Ngamprah 

  

Cikalong Wetan 

Cihampelas 

Pameungpeuk 

Paseh 

Sumber: Hasil peneliti, Pratiwi 2015 

Dalam studi ini penelitian terfokus pada kawasan pinggiran Kota Metropolitan 

Bandung. Berdasarkan Perda Jawa Barat No. 12 Tahun 2014 terkait Pengelolaan 

Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa 

Barat, Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah pinggiran Metropolitan 

Bandung Raya hingga tahun 2015 adalah 28 kecamatan dengan 255 desa yang 

tersebar di sebagian Kabupaten Bandung, sebagian Kabupaten Bandung Barat dan 

Kabupaten Sumedang. Adapun batas-batas secara administrasinya adalah sebagai 

berikut: 

• Sebelah Utara   : Kabupaten Purwakarta  

• Sebelah Timur  : Kabupaten Majalengka  

• Sebelah Selatan : Kabupaten Garut  

• Sebelah Barat   : Kabupaten Cianjur 
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Gambar 1.1 Peta Administrasi WPU Metropolitan Bandung
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1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Penelitian ini akan mempelajari hubungan antara perubahan penggunaan lahan 

dengan transformasi sosial ekonomi di WPU Metropolitan Kota Bandung Raya dari 

tahun 2010 hingga 2018. Studi ini dimulai dengan mengidentifikasi perubahan 

lahan yang terjadi WPU Metropolitan Bandung untuk melihat perbedaan perubahan 

penggunaan lahan di masing-masing wilayah.  

Transformasi aspek sosial ekonomi Wilayah Peri-Urban Metropolitan Bandung 

Raya didasarkan pada aspek sosial ekonomi wilayah tersebut, yang juga 

berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2010 hingga 2018. Penelitian dimulai 

dengan mengidentifikasi kriteria sosial ekonomi wilayah Peri-Urban yang akan 

dibatasi pada materi berikut ini. 

Hardati (2011) menyebutkan bahwa transformasi merupakan proses kotadesi, yaitu 

transformasi struktur kawasan pertanian menjadi struktur non pertanian. Tentunya 

proses transformasi wilayah tidak hanya perubahan alam yang berkaitan dengan 

struktur produksi dan mata pencaharian, tetapi juga perubahan sosial ekonomi dan 

ekonomi. (Kurniangsih dkk., 2014). Tinjauan transformasi fisik wilayah dapat 

dilihat dari perubahan bentuk penggunaan lahan, fitur bangunan, fitur jalan, dan 

karakteristik pemukiman Studi ini hanya mengkaji perubahan pada lahan terbangun 

dan lahan non terbangun. Data penggunaan lahan WPU Kota Bandung diperoleh 

dari Biro Informasi Geo-spasial (BIG) dengan skala peta 1: 25.000. Lahan 

terbangun yang terdapat di Wilayah Metropolitan Bandung WPU digunakan berupa 

tanah pemukiman, kawasan industri dan perdagangan, sedangkan lahan yang belum 

dibangun yang digunakan meliputi hutan primer, hutan sekunder, persawahan, 

pertambangan dan penggalian, perkebunan, kebun campuran, lading rerumputan / 

ilalang, semak belukar, sungai / perairan / danau, lahan kosong / ladang terbuka / 

gurun pada tahun 2010-2018. 

Aspek sosial ekonomi yang dikaji merupakan aspek-aspek yang berpengaruh 

terhadap transformasi sosial ekonomi. Apek sosial ekonomi penting karena wilayah 

studi merupakan wilayah Peri-Urban dimana wilayah tersebut merupakan wilayah 

yang bercirikan kekotaan. Indikator yang digunakan berkaitan dengan transformasi 

sosial ekonomi adalah jumlah penduduk di setiap kecamatan, kepadatan penduduk 
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di setiap kecamatan, jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian (primer, 

sekunder, tersier), jumlah penduduk berdasarkan tingkatan pendidikan (SD, SMP, 

SMA, PT), dan jumlah penduduk migrasi dan jumlah penduduk berdasarkan 

keluarga sejahtera 

Dalam menganalisis perubahan guna lahan dan perubahan sosial ekonomi 

masyarakat WPU Metropolitan Bandung Raya maka, penelitian yang dilakukan 

yaitu melihat perubahan guna lahan dan transformasi sosial ekonomi yang terjadi 

pada tahun 2010 dan tahun 2018. Variabel yang digunakan pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Variabel Dan Indikator Yang Digunakan Dalam Penelitian 

Variabel Indikator Sumber 

Guna Lahan Guna Lahan Kecamatan WPU Nela (2014) 

Sosial Ekonomi 

Jumlah Penduduk Kecamatan 

WPU 
 

Kepadatan Penduduk Kecamatan 

WPU 

Yunus (2001) Hardati 

(2011) Hugo (1987) 

Jumlah Migrasi Masuk 

Kecamatan WPU 
 

Yunus (2008) 

Hugo (1987) Shoshany 

& Goldshleger (2002) 

Jumlah Penduduk Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan Kecamatan 

WPU 

Yunus (2008) Dickinson 

(1967) 

Jumlah Penduduk Berdasarkan 

Mata Pencaharian Kecamatan 

WPU 

Hardati (2011) Ginting 

(2010) 

Penduduk Berdasarkan Jumlah 

Keluarga Sejahtera Kecamatan 

WPU 

Yunus (2008) Giyarsih 

(2009) 

      Sumber: Hasil Sintesa Peneliti, 2020 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi laporan ini, maka subbab ini 

menjelaskan tentang sistematika penulisan seperti berikut ini 

BAB 1 Pendahuluan  
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Bab ini latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah 

dan ruang lingkup substansi juga sistematika penulisan  

BAB 2 KAJIAN TEORI  

Bab ini berisi tentang berbagai tinjauan teori mengenai wilayah Peri-Urban, ciri 

wilayah kota dan desa dilihat dari aspek sosial ekonomi, kondisi sosial ekonomi 

masyarakat Peri-Urban, transformasi wilayah Peri-Urban, jenis-jenis transformasi, 

faktor penentu transformasi, peraturan tentang Peri-Urban dalam penataan ruang.  

BAB 3 METODE ANALISIS DATA 

Bab ini membahas mengenai metode yang akan digunakan penelitian ini yakni 

analisis deskriptif kuantitatif, analisis spasial dan analisis korelasi 

BAB 4 GAMBARAN UMUM KONDISI PERUBAHAN LAHAN DAN 

KARAKTERISTIK WPU METROPOLITAN BANDUNG RAYA 

Bab ini membahas terkait gambaran perubahan guna lahan juga transformasi sosial 

ekonomi yang ada di WPU Metropolitan Bandung Raya. 

BAB 5 ANALISIS HUBUNGAN PERUBAHAN GUNA LAHAN DENGAN 

TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI 

Bab ini berisikan tentang analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga hasil 

dari analisis yang telah dilakukan 

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan akhir dari hasil analisis, serta rekomendasi 

yang terdiri dari temuan studi, kelemahan studi dan usulan studi lanjut 
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Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Latar Belakang 

Wilayah periurban metropolitan bandung adalah wilayah pinggiran kota yang sekarang sudah menjadi pusat kegiatan nasional karena perkembangan yang cukup pesat terjadi di 

WPU Metropolitan Kota Bandung perubahan yang terjadi terkait guna lahan yang Sekarang sudah dijadikan sebagai permukiman industri dan lainnya. Dengan seiring 

berjalannya waktu perubahan guna lahan juga mempengaruhi karakteristik sosial ekonomi ekonomi masyarakat pinggiran kota atau WPU Metropolitan Kota Bandung. Kedua 

hal tersebut saling berkaitan satu sama lain maka dari itu penulis meneliti bagaimana hubungan antara perubahan guna lahan dengan transformasi sosial ekonomi nya. 

Pertanyaan Penelitian 

“Bagaimana hubungan antara perubahan guna lahan WPU Metropolitan Kota 

Bandung dengan Transformasi aspek sosial ekonominya” 

Tujuan 

Mengetahui bagaimana hubungan antara perubahan guna lahan dan transformasi sosial ekonomi yang ada di WPU Metropolitan Bandung 

Sasaran 

Teridentifikasinya perubahan guna lahan WPU 

Metropolitan Kota Bandung dari tahun 2015-2017 

 

Teridentifikasinya transformasi sosial ekonomi di 

WPU Metropotlitan Kota Bandung 

 

Teridentifikasinya korelasi antara perubahan guna lahan dengan 

transformasi sosial ekonomi di WPU Metropolitan Kota Bandung 

 

Kesimpulan 

Rumusan Masalah 

Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi menjadikan penggunaan 

lahan terbangun meningkat juga mempengaruhi sosial ekonomi 




