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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakakun dari proses skoring dan overlay 

dari parameter yang digunakan dengan bantuan perangkat lunak Sistem Informasi 

Geografis dapat disimpulkan bahwa:  

1. Parameter fisik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketinggian (beda 

tinggi), morfologi, kemiringan lereng, jenis tanah (tekstur tanah), curah hujan, 

penggunaan lahan, dan kerawanan bencana dapat digunakan untuk menentukan 

kemampuan lahan dari wilayah studi. Sebelum mendapatkan kriteria/zona 

kemampuan lahan, terlebih dahulu dilakukan pembuatan Satuan Kemampuan 

Lahan (SKL) agar kemampuan lahan yang dihasilkan dapat diketahui dengan 

rinci potensi dan kendala dari tiap-tiap lahan. Berdasarkan hasil overlay dari 

keseluruhan SKL diketahui kemampuan lahan di wilayah studi dan 

dikelompokan menjadi  5 kriteria yaitu: 

a. Kemampuan lahan dengan kriteria tinggi dengan luas 114,231 Km2. 

b. Kemampuan lahan dengan kriteria sedang dengan luas 130,612 Km2. 

c. Kemampuan lahan dengan kriteria cukup dengan luas 498,570 Km2. 

d. Kemampuan lahan dengan kriteria kurang dengan luas 372,189 Km2. 

e. Kemampuan lahan dengan kriteria rendah dengan luas 635,459 Km2. 

 

2. Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa Kecamatan Natar, Jati Agung, dan 

Penengahan merupakan 3 kecamatan yang berpotensi untuk menjadi kawasan 

permukiman dengan luasan masing-masing kecamatan yaitu Natar (11,003 

Km2), Jati Agung (4,759 Km2), Penengahan (2,230 Km2). Diketahui juga 

bahwa pada kemampuan lahan kriteria cukup banyak tersebar lokasi 

permukiman dibandingkan dengan kemampuan lahan lainnya, yaitu seluas 

177,644 Km2. 

 

Luasan permukiman dari hasil penelitian dan perencanaan pemerintah terdapat 

selisih sebesar 420,8 Ha, dimana hasil penelitian seluas 241,938 Km2 atau 
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24.193,8 Ha dan perencananan dari pemerintah seluas 23.778 Ha, dan wilayah 

yang tidak sesuai dengan RTRW seluas 46,803 Km2. Hal ini menandakan 

bahwa hasil penelitian lebih luas dibandingkan perencaanan pemerintah. Hal 

ini dikarenakan dalam penelitian hanya memperhatikan aspek fisik & 

lingkungan sedangkan pemerintah dalam menetukan perencanaan permukiman 

memperhatikan 3 aspek yaitu aspek fisik &lingkungan, ekonomi, dan sosial 

budaya. 

 

5.2 Saran  

Penelitian ini masih memiliki kekurangan terkait penentuan lokasi permukiman, 

terutama terkait parameter yang digunakan, semakin banyak parameter ataupun 

aspek yang digunakan dalam penelitian maka akan semakin baik hasilnya nanti. 

Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya yang masih berkaitan dengan penentuan kawasan permukiman yaitu 

adanya penambahan parameter terkait aspek ekonomi dan sosial budaya agar 

permukiman yang terbentuk atau yang akan direncanakan sesuai dengan pedoman 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 


