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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

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 



 
 

2 
 

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 di atas 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 empat kelas yaitu tidak kumuh, 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 dalam penanganannya. Diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi sumber pengetahuan masyarakat setempat terkait dengan karakteristik, 

tingkat kekumuhan dan upaya penanganannya. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang diatas, antara lain: 

1. Menganalisis tingkat kekumuhan pada permukiman kumuh di Kelurahan 

Kangkung, Kota Bandar Lampung 

2. Menganalisis pola persebaran permukiman kumuh di Kelurahan Kangkung, 

Kota Bandar Lampung 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Berdasarkan  latar belakang dan tujuan, maka ruang lingkup penelitian ini antara 

lain: 

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. 

4. Analisis hasil hanya dilakukan pada area rukun tetangga (RT). 

1.4 Metodologi 

 

Berikut adalah tahapan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini disajikan 

pada Gambar 1.1: 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Tahapan Pelakasanaan Penelitian 

(Sumber: Hasil Pengolahan, 2020)  
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Berikut adalah penjelasan tahapan pelaksanaan penelitian disajikan Gambar 1.1: 

1. Tahap persiapan  

Tahap persiapan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi 

pada kawasan permukiman kumuh, penetapan metodologi, penentuan tujuan dan 

mencari berbagai referensi yang terkait dengan permukiman kumuh. 

2. Tahap Pengumpulan Data  

Pengumpulan data berupa data skunder dan data primer yang diperlukan dan 

nantinya menjadi pokok bahasan yang diperlukan untuk penelitian ini. 

3. Pengolahan Data 

Pada tahapan ini dilakukan pengolahan data dengan melakukan overlay 

hingga analisis dengan melakukan beberapa tahap yakni: 

a. Deliniasi Kawasan Kumuh. 

b. Rangking, Skoring, dan Klasifikasi Kawasan Kumuh. 

4. Penyajian Peta 

Peta yang diperoleh dari penelitian ini merupakan Peta Klasifikasi Kawasan 

Kumuh. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, dengan 

rincian sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian 

tugas akhir, rumusan maslah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II TEORI DASAR 

Bab ini teori dasar yang diperoleh berasal dari studi referensi yang berisi bahasan 

dari sejumlah sumber acuan yang digunakan dalam melakukan penelitian 

permukiman kumuh. Sumber acuan ini dapat berupa tulisan-tulisan ilmiah yang 

berkaitan dengan tema. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan lokasi penelitian, data dan peralatan penelitian, metodologi 

pekerjaan, parameter permukiman kumuh, serta perhitungan tingkat kekumuhan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan disajikan data hasil pengolahannya. Bab ini juga mencakup analisis 

atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan hasil dan analisis 

yang telah dilakukan, termasuk saran sebagai informasi untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




