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ABSTRAK  

Permukiman kumuh adalah suatu lingkungan yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik 

secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang 

layak bagi penghuninya. Kelurahan Kangkung sebagai studi penelitian ini karena lokasi tersebut merupakan 

wilayah yang terindikasi terdapat kawasan kumuh, berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh BAPPEDA 

Kota Bandar Lampung pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan karena belum adanya peta yang 

menggambarkan kekumuhan tingkat rukun tetangga (RT). Penelitian ini menggunakan 7 parameter 

berdasarkan Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman 2016 dan  menggunakan metode skoring dalam 

analisis data nya yang kemudian dibagi berdasarkan 4 klasifikasi yaitu: tidak kumuh, kumuh rendah, kumuh 

sedang, dan kumuh tinggi. 5 RT dengan luas total 11,89 Ha teridentifikasi tidak kumuh dengan persentase 

29,62%, 15 RT dengan luas total  18,12 Ha teridentifikasi kumuh rendah dengan persentase 45,14%, 7 RT 

dengan luas total 9,34 Ha teridentifikasi kumuh sedang dengan dengan persentase 23,27% dan 1 RT dengan 

luas total 0,79 Ha teridentifikasi kumuh tinggi dengan dengan persentase 1,97%. Dari hasil tersebut dapat 

dijelaskan jika kondisi permukiman masuk dalam kategori kumuh. Pola persebaran pemukiman kumuh 

menunjukkan pola bergerombol yang disebabkan karena wilayah ini merupakan pusat kegiatan ekonomi dan 

wilayah yang berada di pinggir laut. 

Kata kunci: pemukiman kumuh, skoring, pola persebaran pemukiman 
 

ABSTRACT 

Slum area is an environment that has experience on decrease in the quality of physically, economic and culture, 

which makes it impossible to reach a worth life for its people. Kangkung Village as this research study because 

the location as the area that ndicated a slum area, based on identification conducted by BAPPEDA Bandar 

Lampung in 2019. This research was conducted because there is no map that illustrates the slums level of the 

neighborhood (RT). This study uses 7 parameters based on the 2016 Directorate of Housing Development and 

uses a scoring method in its data analysis which is then divided based on 4 classifications: low slum, medium 

slum, and high slum. Then obtained 5 RTs with a total area of 11,89 Ha identified not slums with a percentage 

of 29,62%, 15 RTs with a total area of 18,12 Ha identified low slums with a percentage of 45,14%, 7 RTs with 

a total area of 9,34 Ha identified medium slums with a percentage of 23,27% and 1 RTs with a total area of 

0,79 Ha identified high slums with a percentage of 1,97%. From these results can be explained if the condition 

of settlements included in the slum category. The distribution pattern of slums is a clustered pattern which is 

caused by the fact that this area is the center of economic activity and the area is located on the seafront. 

Keyword: slums, scoring, settlement distribution patterns 

 

1. Pendahuluan 

Perkembangan suatu wilayah pada umumnya berbanding lurus dengan masalah pertumbuhan penduduk yang 

tinggi dan masalah sosial-ekonomi. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh pertumbuhan alami 

maupun adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota [1]. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan 

semakin besarnya kebutuhan ruang untuk tempat sehingga menyebabkan berkembangnya permukiman tidak 

terkontrol dan mengakibatkan terjadinya pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh muncul sebagai akibat dari 

ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan luas lahan yang tersedia mengakibatkan penyediaan 

sarana dan prasarana menjadi terbatas sehingga menyebabkan penurunan tingkat kualitas lingkungan. 



 

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat 

kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat 

[2]. Pemukiman kumuh adalah suatu lingkungan pemukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau 

memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak memungkinkan dicapainya 

kehidupan yang layak bagi penghuninya [3]. Peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik 

dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat 

disediakan oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah. Sehingga daya dukung prasarana dan sarana 

lingkungan permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya 

permukiman kumuh. 

Kota Bandar Lampung memiliki wilayah administratif yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, 

Pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung terus tumbuh dengan pesat kenaikannya. Hal tersebut 

membuat kebutuhan akan lahan sebagai tempat tinggal semakin tinggi, dan harga tanah serta perumahan 

menjadi tinggi atau mahal.  Kelurahan Kangkung sebagai studi penelitian ini karena lokasi tersebut merupakan 

wilayah yang terindikasi terdapat kawasan kumuh, berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh BAPPEDA 

Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 [4]. Penelitian ini dilakukan karena belum adanya peta yang 

menggambarkan kekumuhan tingkat rukun tetangga (RT) karena untuk saat ini hanya peta per kelurahan yang 

mana peta tersebut hanya menjelaskan tingkat kekumuhan per area kelurahan saja dan tidak menggambarkan 

lokasi RT mana saja yang teridentifikasi kumuh. Identifikasi kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan 

menentukan parameter yang berpengaruh terhadap tingkat kekumuhan. Terdapat tujuh parameter permukiman 

kumuh yang digunakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman tahun 2016 dalam menetukan 

tingkat kekumuhan suatu wilayah. Paramater yang digunakan dalam menentukan tingkat kekumuhan antara 

lain, kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase 

lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran 

[5]. 

Berdasarkan kompleksitas gejalanya, permukiman kumuh di Kelurahan Kangkung, dapat ditinjau dari proses 

terbentuknya yakni merupakan gejala buatan manusia berupa bangunan rumah yang tidak layak huni dan 

membangun rumah diatas laut, pengelolaan persampahan yang sangat buruk dan kondisi drainase yang 

tersumbat akibat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan 

penelitian kawasan kumuh yang kemudian mengklasifikasikan tingkat kekumuhan. Selanjutnya dapat 

diketahui pola persebarannya sesuai dengan hasil penetapan lokasi kawasan kumuh di Kelurahan Kangkung, 

Kota Bandar Lampung. Analisis pada penelitian ini menggunakan metode skoring dari parameter yang 

digunakan yang nantinya terbagi atas tiga kelas yaitu kumuh rendah, kumuh sedang, dan kumuh tinggi. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung 

khususnya Kelurahan Kangkung dalam penyusunan program penanganan permukiman kumuh sehingga 

perencanaan program dapat tepat sasaran dan tepat. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber 

pengetahuan masyarakat setempat terkait dengan karakteristik, tingkat kekumuhan dan upaya penanganannya.  

Tujuan dari paenelitian ini adalah menganalisis tingkat kekumuhan pada permukiman kumuh di Kelurahan 

Kangkung, Kota Bandar Lampung dan menganalisis pola persebaran permukiman kumuh di Kelurahan 

Kangkung, Kota Bandar Lampung. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini melingkupi hal sebagai berikut: 

1. Daerah penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kangkung, Kota Bandar Lampung 

2. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode skoring yaitu mendapatkan tingkat kualitas 

permukiman kumuh. 

3. Penelitian ini menggunakan 7 paramater yaitu gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase 

lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. 



 

2. Metodologi 

2.1 Lokasi Penelitian 

Kelurahan Kangkung merupakan daerah dataran rendah yang berada di tepian pantai. Penduduknya secara 

mayoritas adalah para nelayan yang bermata pencaharian sebagai nelayan dilaut. Kangkung merupakan salah 

satu kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Dilihat dari luas tanah 

daerah Kelurahan Kangkung adalah 30.2 Ha. Kelurahan Kangkung terdiri dari 3 Lingkungan yang terdiri dari 

28 RT. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Kangkung yakni berbatasan dengan Sebelah utara berbatasan 

dengan Kelurahan Gunung Mas, Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, sebelah timur berbatasan 

dengan Kelurahan Bumi Waras, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pesawahan. Lokasi penelitian 

dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Peta Lokasi Penelitian Kelurahan Kangkung 

(Sumber: Hasil Pengolahan, 2020) 

2.2 Data Penelitian 

No Data Jenis Data Sumber Data Perekaman 

1 

Data Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi 

Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air 

Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, 

Kondisi Pemeliharaan Limbah dan Kondisi 

Pengelolaan Persampahan. 

Kualitatif 
Survei Lapangan dan 

Wawancara 
2020 

2 Citra Pleiades-1 Raster 

Lembaga 

Penerbangan dan 

Antariksa Nasional 

2018 

3 
Data Batas Admisnistrasi Kota Bandar 

Lampung 
Vektor 

BAPPEDA Kota 

Bandar Lampung 
2019 

4 Batas RT Kelurahan Kangkung Vektor 
Pemerintahan 

Kelurahan Kangkung 
2020 



 

2.3 Metodologi Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Alir Penelitian 

 (Sumber: Hasil Pengolahan, 2020) 

Adapaun Penejelasan Gambar 2.2 adalah Sebagai berikut: 

1. Studi literatur untuk melakakukan pencarian terhadap bebagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, 

artikel, dan jurnal yang relevan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan pemukiman 

kumuh. Literatur yang didapatkan nantinya digunakan sebagai referensi pada saat  menentukan 

rumusan masalah. 

2. Pengumpulan Data dalam penelitian ini berupa data skunder dan data primer. Data skunder yang 

diperlukan yaitu berupa citra Pliades-1A yang telah terektifikasi, batas administrasi, batas RT, batas 

lingkungan, jaringan jalan, dan jaringan sungai Kelurahan Kangkung. Data primer yang diperlukan 

yaitu data dari parameter yang didapatkan dari hasil survei lapangan dan wawancara yang berupa 

kusioner penelitian. 

3. Skoring pemberian skoring berdasasrkan prioritas kriteria-kriteria yang mempengaruhi kawasan 

pemukiman kumuh dari setiap paramterer di lokasi penelitian. Perhitungan total penilaian setiap 

parameter didekati dengan menggunakan rumus (3.1): 
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(3.1) 



 

 

dimana: 

Si: Total Skor pada Setiap Parameter,  

Bi: Skor Sub Kriteria,  

P : Jumlah Sub Kriteria 

Klasifikasi setiap parameter didekati dengan menggunakan rentang tengah antara setiap skor dalam skala 

penilaian. Hal ini ditujukan untuk mengetahui kualitas setiap indikator terkait analisis untuk penanganan 

dari identifikasi permukiman kumuh. 

Sehingga didapatkan nilai klasifikasi untuk setiap kelas yakni: 

a. Kelas 1 (kualitas baik) : 0 – 1,67 

b. Kelas 2 (kualitas buruk) : 1,67 – 3,35 

c. Kelas 3 (kualitas sangat buruk) : 3,36 – 5 

4. Identifikasi kekumuhan dilakukan dengan pemberian skor prioritas kriteria-kriteria yang mempengaruhi 

kawasan permukiman kumuh. Perhitungan untuk mendapatkan tingkat kekumuhan (3.2): 

𝑁 = ∑ 𝑆𝑖 

dimana: 

N: Total Nilai 

Si: Total Skor pada Setiap Indikator 

Perhitungan untuk klasifikasi kekumuhan dilakukan dengan rumus (3.3): 

N min:  Skor Min, N max = Skor Max 

Selang Interval =     N max − N min 

                       jumlah kelas 

    Sehingga didapatkan nilai klasifikasi untuk setiap kelas yakni: 

a. Kelas 1 (Tidak Kumuh) : 0 – 8,75 

b. Kelas 2 (Kumuh Rendah) : 8,76 – 17,51 

c. Kelas 3 (Kumuh Sedang) : 17,52 – 26,27 

d. Kelas 4 (Kumuh Tinggi) : 26,28 – 35 

5. Overlay yaitu dengan menggabungkan seluruh parameter yang digunakan hingga menghasilkan 

klasifikasi tingkat kekumuhan. 

6. Klasifikasi Tingkat Kekumuhan dilakukan pada setiap wilayah RT yang akan menunjukkan daerah 

tersebut termasuk dalam kategori tidak kumuh, kumuh rendah, kumuh Sedang dan kumuh tinggi. 

7. Setelah tahap pengolahan data telah selesai maka dilakukan analisis hasil tingkat kekumuhan dan 

menetukan pola persebaran permukiman kumuh di Kelurahan Kangkung 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Hasil Kondisi Bangunan Gedung 

Tabel 3.1 Kondisi Bangunan Gedung 

No Keterangan Total 

RT 

Total Luas 

(Ha) 

Presentase 

(%) 

1 Baik 7 12,6 `31,39 

2 Buruk 8 10,8 26,91 

3  Sangat Buruk 13 16,74 41,70 

         Total 28 40,14 100 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

(3.2) 

(3.3) 



 

Kondisi bangunan gedung di Kelurahan Kangkung dari hasil survei dan pengolahan data yang telah dilakukan 

terdapat 7 RT teridentifikasi baik, 8 RT   terididentifikasi buruk dan 13 RT teridentifikasi sangat buruk. Pada 

Tabel 4.2 didapatkan luas wilayah yang teridentifikasi baik yaitu 12,6 Ha dengan persentase sebesar 31,39%, 

luas wilayah yang teridentifikasi buruk  yaitu 10,8 Ha dengan persentase sebesar 26,91% dan luas wilayah 

yang teridentifikasi sangat buruk yaitu 16,74 Ha dengan persentase 41,70%. Hasil survei lapangan data 

didapatkan kondisi bangunan gedung sangat rapat, kepadatan penduduk yang sangat tinggi, dan banyak 

bangunan liar contoh nya banyak rumah atau bangunan yang berada di atas laut sehingga  wilayah tersebut 

terlihat kumuh. Kondisi bangunan yang sangat buruk dapat memudahkan penularan penyakit bagi masyarakat 

yang tinggal dilingkungan tersebut. 

3.2 Hasil  Kondisi Jalan Lingkungan 

Tabel 3.2 Persentase Kualitas Jalan Lingkungan 

No Keterangan 
Total 

RT 

Total Luas 

(Ha) 

Presentase 

(%) 

1 Baik 27 39,35 98,03 

2 Buruk 0 0 0 

3 Sangat Buruk 1 0,79 1,97 

Total 28 40,14 100 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

Kondisi jalan lingkungan di Kelurahan Kangkung dari hasil survei dan pengolahan data yang telah dilakukan 

terdapat 27 RT teridentifikasi baik 1 RT teridentifikasi sangat buruk. Luas wilayah yang teridentifikasi baik 

yaitu 39,35 Ha dengan persentase sebesar 98,03% dan luas wilayah yang teridentifikasi sangat buruk yaitu 

0,79 Ha dengan persentase 1,97%. Kondisi jalan lingkungan sudah baik hampir seluruh RT menggunakan 

perkerasan kaku (paving block), aspal dan beton, hanya di lokasi RT 28 yang teridentifikasi kualitas sangat 

buruk ini  disebabkan pada lokasi ini jalan masih berupa bambu dan papan saja karena lokasi ini berada diatas 

laut. 

3.3 Hasil  Kondisi Penyediaan Air Minum 

Tabel 3.3 Persentase Kualitas Penyediaan Air 

No Keterangan 
Total 

RT 

Total Luas 

(Ha) 

Presentase 

(%) 

1 Baik 27 39,35 98,03 

2 Buruk 0 0 0 

3 Sangat Buruk 1 0,79 1,97 

Total 28 40,14 100 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

Kondisi penyediaan air minum di Kelurahan Kangkung dari hasil survei dan pengolahan data yang telah 

dilakukan terdapat 27 RT teridentifikasi baik dan 1 RT teridentifikasi sangat buruk. Luas wilayah yang 

teridentifikasi baik yaitu 39,35 Ha dengan persentase sebesar 98,03% dan luas wilayah yang teridentifikasi 

sangat buruk yaitu 0,79 Ha dengan persentase 1,97%.  Berdasarkan hasil survey dan validasi data sudah 

terpehuni dari segi kebutuhan mandi, cuci dan konsumsi sehari-sehari, karena hunian masyarakat sudah 

terlayani air bersih PDAM. Salah satu RT yang teridentifikasi sangat buruk yaitu RT 28, hal ini disebabkan 



 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

 

tidak adanya jaringan perpipaan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air minum dikarenakan lokasi RT 28 

berada diatas laut. 

3.4 Hasil  Kondisi Drainase Lingkungan 

Tabel 3.4 Persentase Kondisi Drainase Lingkungan 

No Keterangan 
Total 

RT 

Total Luas 

(Ha) 

Presentase 

(%) 

1 Baik 5 11,89 29,62 

2 Buruk 21 26,69 66,49 

3 Sangat Buruk 2 1,56 3,89 

Total 28 40,14 100 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

Kondisi bangunan gedung di Kelurahan Kangkung dari hasil survei dan pengolahan data yang telah dilakukan 

terdapat 5 RT teridentifikasi baik, 20 RT   terididentifikasi buruk dan 2 RT teridentifikasi sangat luas wilayah 

yang teridentifikasi baik yaitu 11,89 Ha dengan persentase sebesar 29,62%, luas wilayah yang teridentifikasi 

buruk  yaitu 26,69 Ha dengan persentase sebesar 66,49% dan luas wilayah yang teridentifikasi sangat buruk 

yaitu 1,56 Ha dengan persentase 3,89%. Banyak lokasi RT yang teridentifikasi buruk yaitu pada RT 06 – RT 

26 dikarenakan drainase lingkungan yang sudah tidak mampu mengalirkan air limpasan dikarenakan 

kurangnya kesadaraan masyarakat yang sering membuang sampah kedalam saluran drainase sehingga 

menyebabkan banyak sampah menumpuk di saluran drainase dan apabila terjadi hujan ataupun pasang laut 

yang cukup tinggi di wilayah ini akan mengakibatkan banjir dibeberapa lokasi RT. RT 27 dan RT 28 

teridentifikasi sangat buruk dikarenakan tidak adanya drainase lingkungan dilokasi tersebut. 

3.5 Hasil  Kondisi Pengolahan Air Limbah 

Tabel 3.5 Persentase Kondisi Pengolahan Air Limbah 

No Keterangan 
Total 

RT 

Total Luas 

(Ha) 

Presentase 

(%) 

1 Baik 25 37,75 94,05 

2 Buruk 1 0,83 2,07 

3 Sangat Buruk 2 1,56 3,89 

Total 28 40,14 100 

 

Kondisi pengolahan air limbah di Kelurahan Kangkung dari hasil survei dan pengolahan data yang telah 

dilakukan terdapat 25 RT teridentifikasi baik dan 3 RT teridentifikasi sangat buruk. Luas wilayah yang 

teridentifikasi baik yaitu 37,75 Ha dengan persentase sebesar 94,05% dan luas wilayah yang teridentifikasi 

sangat buruk yaitu 1,56 Ha dengan persentase 3,89%. Kondisi pengolahan air limbah di Kelurahan Kangkung 

berdasarkan hasil survei lapangan dilakukan lokasi RT 19, RT 27 dan RT 28 teridentifikasi sangat buruk hal 

ini dikarenakan sebagian besar belum memliki tangki septik sebagai penampungan limbah dan kondisi 

beberapa MCK(mandi, cuci, dan kakus) tidak memenuhi standar dan sebagian besar masyarakat membuang 

air limbah langsung ke laut tanpa adanya pengolahan air limbah terlebih dahulu berupa tangki septik yang 

menyebabkan daerah tersebuat tercemar. 

 



 

 

 

 

3.6 Hasil  Kondisi Pengelolaan Persampahan 

Tabel 3.6 Persentase kondisi Pengelolaan Persampahan 

No Keterangan 
Total  

RT 

Total Luas 

(Ha) 

Presentase 

(%) 

1 Baik 12 20,94 52,17 

2 Buruk 2 3,86 9,62 

3 Sangat Buruk 14 15,34 38,22 

Total 28 40,14 100 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

Kondisi Pengelolaan persampahan di Kelurahan Kangkung dari hasil survei dan pengolahan data yang telah 

dilakukan terdapat 12 RT teridentifikasi baik, 3 RT terididentifikasi buruk dan 13 RT teridentifikasi sangat 

buruk. Luas wilayah yang teridentifikasi baik yaitu 20,94 Ha dengan persentase sebesar 52,17%, luas wilayah 

yang teridentifikasi buruk yaitu 3,86 Ha dengan persentase sebesar 9,62% dan luas wilayah yang teridentifikasi 

sangat buruk yaitu 15,34 Ha dengan persentase 38,22%. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan 

sebagian besar lokasi RT teridentifikasi sangat buruk hal ini dikarenakan sebagian besar tidak adanya 

pewadahan untuk penampungan sampah rumah tangga dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana 

persampahan dan sebagian besar masyarakat  membuang sampah ke laut yang membuat lingkungan menjadi 

tercemar dan juga membuang sampah pada aliran drainase sehingga menyebabkan drainase menjadi tersumbat 

dan tergenang.  

3.7 Hasil  Kondisi Proteksi Kebakaran 

Tabel 3.7 Persentase Kondisi Proteksi Kebakaran 

No Keterangan 
Total 

RT 

Total Luas 

(Ha) 

Presentase 

(%) 

1 Baik 4 10,3 25,7 

2 Buruk 0 0 0 

3 Sangat Buruk 24 29,84 74,3 

Total 28 40,14 100 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

Kondisi proteksi kebakaran di Kelurahan Kangkung dari hasil survei dan pengolahan data yang telah dilakukan 

terdapat 4 RT teridentifikasi baik dan 24 RT teridentifikasi sangat buruk. Luas wilayah yang teridentifikasi 

baik yaitu 10,3  Ha dengan persentase sebesar 25,7%, dan luas wilayah yang teridentifikasi sangat buruk yaitu 

29,84 Ha dengan persentase 74,3%. Hasil peta kualitas proteksi kebakaran diketahui bahwa persebaran pada 

wilayah Kelurahan Kangkung dominan dengan proteksi kebakaran yang sangat buruk ditandai dengan wilayah 

berwarna merah dan wilayah berwarna hijau mengindikasikan bahwa wilayah tersebut memiliki proteksi 

kebakaran yang baik. Berdasarkan hasil survei dan pengolahan data yang telah dilakukan hampir seluruh lokasi 

RT tidak memiliki sarana dan prasarana  proteksi kebakaran. 

 



 

 

 

 

3.8 Hasil Tingkat Kekumuhan 

Tabel 3.8 Persentase Luas Wilayah Permukiman Kumuh  

No Keterangan Jumlah RT 
Luas Wilayah 

(Ha) 

Persentase 

(%) 

1 Tidak Kumuh 5 11,89 29,62 

2 Kumuh Rendah 15 18,12 45,14 

3 Kumuh Sedang 7 9,34 23,27 

4 Kumuh Tinggi 1 0,79 1,97 

Total 28 40,14 100 

     Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

Dapat dilihat pada Tabel 4.16 dari hasil penjumlahan total skor setiap parameter yang kemudian dibagi 

berdasarkan 4 klasifikasi yaitu: tidak kumuh, kumuh rendah, kumuh sedang, dan kumuh tinggi yang kemudian 

diperoleh 5 RT dengan luas total 11,89 Ha teridentifikasi tidak kumuh dengan persentase 29,62%, 15 RT 

dengan luas total  18,12 Ha teridentifikasi kumuh rendah dengan persentase 45,14%, 7 RT dengan luas total 

9,34 Ha teridentifikasi kumuh sedang dengan dengan persentase 23,27% dan 1 RT dengan luas total 0,79 Ha 

teridentifikasi kumuh tinggi dengan dengan persentase 1,97%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Hasil Peta Tingkat Kekumuhan Kelurahan Kangkung 

(Sumber: Hasil Pengolahan, 2020) 

Hasil peta tingkat kekumuhan diketahui bahwa pada wilayah Kelurahan Kangkung dominan dengan tingkat 

permukiman yang kumuh yang ditandai dengan wilayah berwarna kuning, wilayah merah mengindikasikan 



 

wilayah dengan tingkat permukiman yang sangat kumuh dan wilayah berwarna hijau mengindikasikan bahwa 

wilayah tersebut memiliki tingkat permukiman yang tidak kumuh. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan jika 

kondisi permukiman di Kelurahan Kangkung masuk dalam kategori kumuh. Oleh karena itu perlunya kesadaan 

masyarakat dan pemerintah untuk dapat melakukan perbaikan, meningkatkan kualitas lingkungan dan 

mengurangi permukiman yang masuk dalam kategori kumuh dan sangat kumuh. Hasil peta tingkat kekumuhan 

kelurahan kangkung disajikan pada Gambar 4.2. 

 

3.9 Pola Persebaran Permukiman Kumuh 

Hasil klasifikasi tingkat kekumuhan setiap RT kemudian dilakukan anlisis untuk mengetahui pola sebaran 

kawasan kumh secara spasial dan didapatkan bahwa Kelurahan Kangkung merupakan wilayah kumuh. Pola 

sebaran permukiman kumuh di Kelurahan Kangkung  berdasarakan hasil peta yang telah dihasilkan bahwa 

wilayah penelitian ini cendrung menunjukkan pola bergerombol. Dapat dilihat dari hasil peta tingkat 

kekumuhan di Kelurahan Kangkung setiap RT pada Gambar 3.2 bahwa permukiman kumuh yang menujukkan 

pola bergerombol sebanyak 18 RT yang berada pada wilayah RT 06 – RT 23. Persebaran pola bergerombol 

ini disebabkan bahwa wilayah ini berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pusat pengolahan ikan dan 

rendahnya tingkat kualitas lingkungan di Kelurahan Kangkung. 

 

4.  Kesimpulan dan Saran 

4.1 Kesimpulan  

Hasil tingkat kekumuhan diperoleh 5 RT dengan luas total 11,89 Ha teridentifikasi tidak kumuh dengan 

persentase 29,62%, 15 RT dengan luas total  18,12 Ha teridentifikasi kumuh rendah dengan persentase 45,14%, 

7 RT dengan luas total 9,34 Ha teridentifikasi kumuh sedang dengan dengan persentase 23,27% dan 1 RT 

dengan luas total 0,79 Ha teridentifikasi kumuh tinggi dengan dengan persentase 1,97%. Wilayah yang 

teridentifikasi sangat kumuh adalah wilayah RT28 yang disebabkan karena kondisi bangunan gedung, kondisi 

drainase, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran yang buruk sehingga 

mempengaruhi tingkat kekukumuhan. Permukiman kumuh di Kelurahan Kangkung menunjukkan pola 

bergerombol yang disebabkan karena wilayah ini merupakan pusat kegiatan ekonomi dan wilayah yang berada 

di pinggir laut. 

4.2 Saran  

Menambahkan parameter legalitas lahan untuk status legalitas lahan pada setiap lokasi permukiman kumuh 

dan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang dan dari hasil yang telah didapatkan dapat 

menenutkan pola penangan yang tepat untuk mengurangi permukiman kumuh disuatu wilayah. 
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