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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

 Ruang menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang (UUPR) 

merupakan wadah yang terdiri dari ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di 

dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia serta makhluk lain 

hidup, melaksanakan aktivitas, dan memelihara kelangsungan hidupnya.  

Pemanfaatan ruang suatu wilayah akan berubah seiring dengan bertambahnya 

penduduk dan pembangunan. Bertambahnya penduduk akan menimbulkan 

berbagai pembangunan baru untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti permukiman 

serta infrastruktur. Pembangunan ini sering menimbulkan terjadinya pengalih 

fungsian pemanfaatan ruang yang tidak didukung oleh potensi lahan sebagai 

elemen penataan ruang yang kemudian dapat menimbulkan permasalahan 

penggunaan lahan (Luthfina, Sudarsono dan Suprayogi, 2019). Dengan 

meningkatnya kebutuhan dan persaingan penggunaan lahan perlu adanya acuan 

dalam mengambil keputusan yang paling menguntungkan dan tepat guna dari 

sumber daya lahan yang terbatas dalam pemanfaatan ruang. 

Rencana tata ruang wilayah kota merupakan acuan yang dibuat oleh 

pemerintah kota sebagai rujukan teknis dalam pembangunan wilayah sehingga 

dapat dikelola dan diarahkan sesuai kegunaan dan pemanfaatan lahan yang 

seharusnya. Rencana tata ruang disusun secara hirarkis dari rencana tata ruang 

wilayah nasional (RTRWN), rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), hingga 

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRWK). Rencana tata ruang wilayah 

tentang pemanfaatan ruang ini dituangkan dalam bentuk rencana struktur, rencana 

pola ruang, dan rencana kawasan strategis yang kemudian dibuat menjadi Peta 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bertujuan untuk mengontrol, mengawasi 

dan merencanakan pengelolaan dan penggunaan lahan wilayah dengan baik 

(Undang-Undang Nomor 26, 2007). 

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota sekaligus pusat dari kegiatan 

pemerintahan, sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan di Provinsi 

Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki posisi strategis karena menjadi daerah 
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transit dari kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, 

disamping juga menjadi pusat kegiatan perekonomian wilayah Lampung. Sebagai 

kota terbesar di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki kepadatan 

penduduk 5.913 jiwa/km² dengan laju pertumbuhan penduduk 2,70% per tahun 

2010-2020. Dengan laju pertumbuhan ini, Kota Bandar Lampung masuk kedalam 

kategori kawasan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tinggi (Badan Pusat 

Statistik, 2021). 

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Bandar 

Lampung memicu perkembangan pembangunan wilayah terkait dengan 

pengembangan kota. Perkembangan kota yang terus-menerus akan berdampak 

terhadap kebutuhan lahan sehingga dapat menimbulkan tekanan atas lahan yang 

semakin tinggi dalam situasi ketersediaan lahan yang sangat terbatas sesuai dengan 

rencana tata ruang wilayah kota. Dalam situasi yang demikian terjadinya alih fungsi 

lahan atau perubahan penggunaan lahan tidak dapat dihindari. Perubahan 

penggunaan lahan yang tidak terkendali untuk mengimbangi atau mengantisipasi 

pertumbuhan penduduk yang cepat sering kali mengakibatkan kondisi penggunaan 

lahan aktual suatu wilayah tidak bersesuaian dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Akibat yang sering 

terjadi adalah penyimpangan pemanfaatan ruang yang akan berdampak pada 

permasalahan pemanfaatan lahan kelak dikemudian hari (Panjaitan, Sudarsono dan 

Bashit, 2019). 

Sehubungan dengan adanya RTRW yang telah dibuat oleh Pemerintahan 

Daerah (Pemda) Kota Bandar Lampung dan adanya permasalahan di atas, melalui 

penelitian Tugas Akhir (TA) ini akan dicoba dikaji bagaimana perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung serta bagaimana tingkat 

kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-

2030. Pemantauan penataan ruang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi 

penginderaan jauh (Inderaja) dan analisis spasial dengan bantuan Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Sistem Inderaja dimanfaatkan untuk melakukan digitasi on-screen 

pada citra satelit berdasarkan interpretasi penggunaan lahan terhadap perencanaan 

pola ruang di dalam rencana tata ruang. Hasil digitasi tersebut kemudian di-overlay 



 

3 
 

dengan RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 yang kemudian dianalisis 

untuk mendeskripsikan kesesuaiannya.  

Pemantauan perubahan penggunaan lahan dan kesesuaian penggunaan lahan 

terhadap RTRW yang dilakukan pada penelitian TA ini diharapkan dapat menjadi 

masukan dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengendalian tata ruang 

wilayah oleh Pemda Kota Bandar Lampung. Lebih jauh terciptanya program terkait 

dengan mengatasi permasalahan penggunaan lahan di Kota Bandar Lampung 

sedikit banyak dapat terbantu. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan, perumusan masalah 

yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan di 

Kota Bandar Lampung tahun 2016 – 2020? 

2. Bagaimana memantau kesesuaian penggunaan lahan tahun 2016 dan 

tahun 2020 terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung 

Tahun 2011-2030? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Memetakan secara digital penggunaan lahan Kota Bandar Lampung 

tahun 2016 dan tahun 2020 untuk mengetahui perubahan penggunaan 

lahan tahun 2016 – 2020 di Kota Bandar Lampung.   

2. Menganalisis tingkat kesesuaian penggunaan lahan tahun 2016 dan 

penggunaan lahan tahun 2020 Kota Bandar Lampung terhadap rencana 

tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 

menggunakan Sistem Informasi Geografis. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengendalian tata 

ruang wilayah oleh pemerintahan daerah (Pemda) Kota Bandar 

Lampung.  
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2. Dapat menjadi masukan bagi pemerintahan daerah (Pemda) Kota 

Bandar Lampung untuk terciptanya program terkait dalam mengatasi 

permasalahan penggunaan lahan di Kota Bandar Lampung. 

I.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi yang menjadi wilayah studi yaitu di Kota Bandar Lampung. 

2. Data yang digunakan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan 

adalah data peta penggunaan lahan aktual tahun 2016 dan peta 

penggunaan lahan aktual 2020. 

3. Sumber data untuk kedua peta tersebut di atas adalah citra satelit SPOT 

6 tahun 2016 dan citra satelit gabungan SPOT 6 tahun 2019 dan SPOT 

7 tahun 2020. 

4. Klasifikasi penggunaan lahan mengacu pada Peta Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Bandar Lampung tahun 2011-2030. 

5. Data rencana tata ruang menggunakan pola ruang dalam RTRW Kota 

Bandar Lampung. 

6. Proses overlay digunakan untuk menghitung dan menganalisis luas 

perubahan serta kesesuaian lahan terhadap RTRW Kota Bandar 

Lampung. 

I.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya sebagai bahan referensi dan perbandingan metodologi dan hasil. Pada 

kajian ini digunakan tiga laporan penelitian yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Restu Fadilla, dkk (2019) berjudul 

“Analisis Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Rencana 

Tata Ruang/Wilayah Di Kecamatan Penjaringan Kota Administratif 

Jakarta Utara Menggunakan Sistem Informasi Geografis”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara 

rencana tata ruang wilayah terhadap keadaan sebenarnya di lapangan. 

Untuk itu peneliti melakukan proses pembuatan peta penggunaan lahan 

Kecamatan Penjaringan pada tahun 2013 dan 2017 melalui proses 
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digitasi on-screen berdasarkan interpretasi citra satelit SPOT 6. Dari 

hasil yang diperoleh berupa peta penggunaan lahan aktual kemudian 

dibandingkan dan dianalisis perubahan dan kesesuaiannya dengan 

RTRW Jakarta Tahun 2011-2030. 

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian pada 

TA ini adalah lokasi dan lingkup lokasi penelitian. Penelitian 

sebelumnya menggunakan lokasi dengan lingkup kecamatan sedangkan 

penelitian pada TA ini menggunakan lokasi dengan lingkup kota. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adri Panjaitan, dkk (2019) berjudul 

“Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Cianjur Menggunakan Sistem 

Informasi Geografis”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat 

bagaimana perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Cianjur pada 

tahun 2011 dan tahun 2017, serta melihat kesesuaian antara penggunaan 

lahan dengan RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2030. Proses 

yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu membuat peta penggunaan 

lahan Kabupaten Cianjur pada tahun 2011 dan tahun 2017 yang 

hasilnya dibandingkan dan dianalisis perubahan serta kesesuaiannya 

dengan RTRW. Pada penelitian ini data yang digunakan untuk 

pembuatan peta penggunaan lahan aktual diperoleh dari citra satelit 

IKONOS tahun 2011 dan SPOT 7 tahun 2017. Hasil yang didapatkan 

berdasarkan analisis perubahan penggunaan lahan tahun 2011 dan 2017 

berupa data perubahan luas dan persentase kesesuaian penggunaan 

lahan terhadap RTRW.   

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian pada 

TA ini adalah lokasi penelitian dan data citra yang digunakan. Pada 

penelitian sebelumnya menggunakan data citra IKONOS sedangkan 

pada penelitian TA ini menggunakan citra SPOT 6 dan SPOT 7.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Iskandar, dkk (2016) berjudul 

“Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah Di Kecamatan Kutoarjo Menggunakan Sistem 

Informasi Geografis”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
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mengidentifikasi pola penggunaan dan pemanfaatan lahan serta 

kesesuaiannya terhadap RTRW di Kecamatan Kutoarjo. Penelitian ini 

dilakukan dengan membuat peta penggunaan lahan yang bertujuan 

untuk melihat bagaimana keadaan di lapangan serta 

membandingkannya dengan dengan peta perencanaan dalam RTRW. 

Hasil dari perbandingan peta penggunaan lahan aktual dengan peta 

perencanaan dalam RTRW diperoleh informasi persentase kesesuaian 

penggunaan lahan terhadap RTRW tahun 2014. 

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian TA ini 

adalah lokasi penelitian dan lingkup lokasi penelitian. Penelitian 

sebelumnya menggunakan lokasi dengan lingkup kecamatan sedangkan 

penelitian TA ini menggunakan lokasi dengan lingkup kota. Data citra 

yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah citra QuickBird 

sedangkan pada penelitian TA ini menggunakan citra SPOT 6 dan 

SPOT 7. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian sebelumnya tidak 

membahas mengenai perubahan penggunaan lahan hanya membahas 

kesesuaian penggunaan lahannya saja terhadap RTRW sedangkan pada 

penelitian TA ini membahas perubahan penggunaan lahan dan 

kesesuaiannya dengan RTRW. 

 

  


