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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang, urgensi penelitian, rumusan 

masalah, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan 

sistematika pembahasan. 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan dan peningkatan yang terjadi pada kota metropolitan 

diiringi dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kota 

(Yuliani, 2019). Infrastruktur yang mempunyai peran penting pada suatu kota 

adalah pembangunan jalan (Putri et al., 2020). Contoh pembangunan infrastruktur 

jalan adalah pembangunan jalan tol. (Mukhlis & Soetomo, 2017). Adanya jalan 

tol dapat meningkatkan aksesibilitas yang dapat meningkatkan pembangunan 

yang berimplikasi pada perubahan fisik, sosial, dan ekonomi (Masykuroh & 

Rudiarto, 2016 ; Sikki et al., 2018; Khasanah et al., 2017) 

Wilayah yang paling berdampak dengan adanya jalan tol adalah wilayah 

yang berada disekitar pintu gerbang tol sebagai akses masuk dan keluar jalan tol 

(Masykuroh & Rudiarto, 2016 ; Yunanto & Susetyo, 2019). Implikasi perubahan 

fisik tersebut berupa pembangunan lahan terbangun meliputi kawasan 

permukiman, perdagangan dan jasa, serta industri (Hilmansyah, 2018a). 

Dikarenakan terdapat faktor strategis yang dibentuk melalui kegiatan industri, 

komersial, dan kawasan permukiman yang terintegrasi sehingga menarik 

pengguna lahan (Kasraian et al., 2016). Perubahan sosial digambarkan melalui 

perubahan jumlah penduduk yang diketahui dari data jumlah penduduk yang 

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan perubahan ekonomi 

dikarenakan adanya jalan tol dapat digambarkan melalui perubahan nilai PDRB 

yang menggambarkan pemasukan sektor di suatu wilayah (Setyawati, 2021). 

Disisi lain, lahan yang tersedia tidak bertambah dan terbatas 

(Lumbantoruan et al., 2017 ; Dewi & Rudiarto, 2013). Namun, pembangunan 

terus terjadi sehingga terdapat kemungkinan bahwa perubahan penggunaan lahan 

yang terjadi belum tentu sesuai dengan arahan peruntukan lahan yang 

direncanakan (Naufal & Susetyo, 2020). Perubahan dapat dikategorikan baik jika 
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perubahan sesuai dengan perencanaan sehingga tidak menimbulkan dampak 

negatif (W. Hidayat et al., 2015). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Hilmansyah (2018) di 

Kota Semarang, adanya jalan tol berdampak pada peningkatan lahan terbangun 

maupun pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun 1998 - 2018 khususnya 

wilayah sekitar gerbang tol. Selain itu, berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

yang digambarkan melalui PDRB Kota Semarang tahun 2010 - 2016 yang terus 

meningkat. 

Salah satu kawasan metropolitan di Indonesia adalah Kawasan 

Metropolitan Mebidangro (Maryati & Humaira, 2018). Kawasan Metropolitan 

Mebidangro ditetapkan dalam PP No. 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo meliputi 

seluruh Kota Medan, seluruh Kabupaten Deli Serdang, seluruh Kota Binjai, dan 

sebagian Kabupaten Karo. Kawasan Metropolitan Mebidangro ditetapkan sebagai 

pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing 

secara internasional dan bekerjasama dalam bidang ekonomi subregional Segitiga 

Pertumbuhan Indonesia – Malaysia - Thailand sehingga dilakukan peningkatan 

akses kawasan salah satunya pembangunan jalan tol yang akan menarik 

peningkatan pembangunan sehingga memiliki indikasi berdampak pada 

peningkatan lahan terbangun, perpindahan penduduk, dan ekonomi.  

Hal tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk di Kawasan 

Metropolitan Mebidangro. Ditunjukan dari data jumlah penduduk yang bersumber 

dari Badan Pusat Statistik, bahwa dalam 12 tahun terakhir jumlah penduduk di 

Kawasan Metropolitan Mebidangro meningkat sekitar 765.746 jiwa. Dalam kurun 

waktu tahun 1995 – 2005, Kawasan Metropolitan Mebidangro terjadi urbanisasi 

yang tinggi sekitar 900.000 jiwa (Dardak, 2006). Berdasarkan laporan 

Kementerian ATR/BPN, terjadi urbanisasi yang tinggi pada tahun 2012 di 

Kawasan Metropolitan Mebidangro. Tanda – tanda lainnya adalah dari publikasi 

Badan Pusat Statistik yang menggambarkan PDRB Kawasan Metropolitan 

Mebidangro pada tahun 2013 - 2019 terus meningkat. 

Berdasarkan permasalahan diatas, diperlukan studi mengenai dampak 

jalan tol terhadap perubahan lahan terbangun, penduduk, dan ekonomi. Hal 
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tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan arahan kebijakan 

tata ruang. Khususnya adalah pada implikasi dari pembangunan yang memberikan 

dampak perubahan lahan terbangun yang belum tentu sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Sehingga, perlunya identifikasi mengenai perubahan lahan 

terbangun terhadap rencana pola ruang yang telah ditetapkan. Kawasan 

Metropolitan Mebidangro dilintasi oleh Jalan Tol Belawan – Medan – Tanjung 

Morowa (Belmera), Jalan Tol Medan – Binjai, dan Medan Kuala Namu – Tebing 

Tinggi (MKTT) sehingga berpotensi menimbulkan perubahan penggunaan lahan 

khususnya lahan terbangun serta peningkatan penduduk dan ekonomi.  

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan 

memonitor arah kebijakan perencanaan pada Kawasan Metropolitan Mebidangro. 

Data yang digunakan dalam interpretasi perubahan lahan pada penelitian ini yaitu 

Landsat 8 OLI/TIRS. Fokus titik tahun penelitian ini yaitu perubahan lahan 

terbangun pada titik tahun 2013 dan 2019. Titik tahun yang dipilih dikarenakan 

2013 merupakan awal Landsat 8 OLI/TIRS diluncurkan oleh NASA dan 2019 

merupakan titik tahun akhir yang memiliki kejernihan data yang optimal pada 

lokasi penelitian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adanya jalan tol memiliki indikasi terhadap perubahan lahan terbangun, 

jumlah penduduk, dan ekonomi. Disisi lain, peningkatan lahan terbangun  tersebut 

dapat bersinggungan dengan keterbatasan lahan yang ada sehingga dapat 

menimbulkan permasalahan. Akibatnya, pembangunan yang terjadi di berpotensi 

tidak sesuai dengan arah kebijakan perencanaan yang direncanakan pada Kawasan 

Metropolitan Mebidangro. Berdasarkan permasalahan tersebut, timbul pertanyaan 

penelitian yaitu : 

1. Bagaimana dampak jalan tol terhadap kondisi perubahan 

penggunaan lahan terbangun, penduduk, dan ekonomi di Kawasan 

Metropolitan Mebidangro? 

2. Apakah perubahan penggunaan lahan terbangun di Kawasan 

Metropolitan Mebidangro sesuai dengan Pola Ruang Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2017 - 2037? 
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1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, tujuan penelitian ini dilakukan 

yaitu : 

“Mengetahui dampak jalan tol terhadap kondisi perubahan lahan 

terbangun, penduduk, dan ekonomi serta kesesuaian terhadap Rencana Pola 

Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 di Kawasan Metropolitan 

Mebidangro.” 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka sasaran penelitian ini yaitu : 

1. Mengidentifikasi dampak jalan tol terhadap kondisi perubahan lahan 

terbangun, penduduk, dan ekonomi di Kawasan Metropolitan 

Mebidangro 

2. Mengidentifikasi kesesuaian perubahan penggunaan lahan terbangun 

Kawasan Metropolitan Mebidangro terhadap Rencana Pola Ruang 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2037 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi ruang lingkup materi dan 

wilayah yang akan dibahas. 

1.4.1 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini membahas terkait identifikasi 

anatra lain : 

1. Perubahan penggunaan lahan terbangun karena adanya jalan tol 

menggunakan metode klasifikasi terbimbing di Kawasan 

Metropolitan Mebidangro 

2. Perubahan jumlah penduduk karena adanya jalan tol di Kawasan 

Metropolitan Mebidangro. 

3. Perubahan ekonomi karena adanya jalan tol yang digambarkan 

melalui PDRB kabupaten/kota di Kawasan Metropolitan Mebidangro. 
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1.4.2 Batasan Penelitian 

Terdapat batasan dalam penelitian ini dikarenakan terbatasnya tenaga, 

waktu, kemampuan, dan materi yang dimiliki oleh peneliti. Beberapa batasan 

penelitian tersebut yaitu : 

1. Titik pengamatan waktu penelitian hanya 6 tahun (tahun 2013 – 

2019). Hal tersebut dikarenakan citra satelit format Landsat 8/OLI 

yang tersedia dimulai dari tahun 2013. Untuk Landsat 8/OLI tahun 

terbaru yang paling jernih pada tahun 2019. Pemilihan citra satelit 

format Landsat 8/OLI dikarenakan citra tersebut memiliki resolusi 

dan kualitas yang lebih baik dari format sebelumnya sehingga 

klasifikasi dapat dilakukan dengan lebih akurat. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan data eksisting terbaru dan tidak 

sampai kepada peramalan dimasa mendatang dikarenakan kurangnya 

ketersediaaan literatur yang mendukung 

3. Lokasi penelitian untuk identifikasi lahan terbangun pengamatan 

hanya disekitar jalan tol dikarenakan citra satelit yang tersedia 

memiliki awan yang menutupi sebagian lokasi penelitian. 

4. Alat yang dimiliki oleh peneliti memiliki spesifikasi dan kapasitas 

yang terbatas sehingga proses memakan waktu lebih banyak dari 

yang seharusnya. 

1.4.3 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah wilayah sekitar 

gerbang tol di Kawasan Metropolitan Mebidangro yaitu Kota Medan, Kabupaten 

Deli Serdang, Kota Binjai, dan sebagian Kabupaten Karo. 
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Sumber : Hasil Analisis, 2021 

GAMBAR 1. 1  

PETA ADMINISTRASI  KAWASAN METROPOLITAN MEBIDANGRO
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1.5 Studi Penelitian Terdahulu 

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti terkait dengan topik dalam penelitian ini. 

TABEL I. 1  

PENELITIAN TERDAHULU 

No. Nama Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Penelitian 

Studi 

Kasus 

Penelitian 

Kesimpulan 

Penelitian 

1. 

M Pratami, D 

Susiloningtyas, 

dan Supriatna  

Modelling 

cellular 

automata for the 

development of 

settlement area 

Bengkulu City  

Celullar 

Automata 

(CA) 

Kota 

Bengkulu  

1. Terjadi 

peningkatan luas  

lahan 

permukiman  

seluas 1.675,74 

Ha pada tahun 

2002-2017  

2. Perkembangan 

kawasan 

pemukiman 

mengarah ke 

Utara (Kecamatan 

Mmuara 

Bangkahulu) dan 

Selatan 

(Kecamatan 

Selebar Timur) 

seluas 6.771,24 

Ha pada tahun 

2032 

2. 

Hilmi 

Hilmansyah 

dan Iwan 

Pratoyo 

Kusumantoro 

Identifikasi 

Dampak Akses 

Jalan Tol 

Terhadap 

Perubahan 

Penggunaan 

Lahan di 

Kecamatan 

Tembalang 

Celullar 

Automata 

(CA) 

Kota 

Semarang  

Peningkatan 

perubahan lahan 

terbangun paling 

tinggi terjadi di 

Kecamatan 

Tembalang seluas 

1076 Ha dengan 

perubahan pada 

skala kelurahan 

tertinggi yaitu 

Kelurahan 

Tembalang dan 

kelurahan 

Bulusan 
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No. Nama Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Penelitian 

Studi 

Kasus 

Penelitian 

Kesimpulan 

Penelitian 

3. 

Muhammad 

Naufal dan 

Cahyono 

Susetyo 

Prediksi 

Perubahan 

Penutupan 

Lahan Pasca 

Beroperasinya 

Gerbang Tol 

(Interchange) 

Pandaan di 

Kecamatan 

Pandaan 

Kabupaten 

Pasuruan 

Menggunakan 

Metode Regresi 

Logistik Biner 

Regresi 

Logistik 

Biner 

Kabupaten 

Pasuruan 

(2018) 

Variabel 

penyebab 

perubahan 

tutupan lahan 

adalah Gerbang 

TOL (X1), 

Wilayah Industri 

(X2), Wilayah 

Permukiman 

(X3), Kawasan 

Perdagangan dan 

Jasa (X4), Sarana 

Pendidikan (X5), 

Sarana 

Peribadatan (X7), 

Sarana 

Perkantoran (X8), 

Jaringan Jalan 

Arteri (X9), 

Jaringan Listrik 

(X11), dan 

Jaringan Air 

Bersih (X13) 

4. 

Arrizqa Laili 

Fitriana, 

Sawitri 

Subiyanto, 

danHana 

Sugiastu 

Firdaus 

Model Cellular 

Automata 

Markov Untuk 

Prediksi 

Perkembangan 

Fisik Wilayah 

Permukiman 

Kota Surakarta 

Menggunakan 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

Celullar 

Automata 

(CA) dan  

Global 

Moran’s 

Index 

Kabupaten 

Surakarta 

Prediksi 

perkembangan 

Kota Surakarta 

tahun 2031 untuk 

peruntukkan 

lahan 

permukiman 

sebesar 81,7% 

yang mengarah 

keluar menuju 

selatan 

(Kabupaten 

Sukoharjo) 

sedangkan 

tutupan lahan 

kosong sebesar 

10,7% mengarah 

ke utara 

(Kabupaten 

Karanganyar) 

  
Sumber : Hasil Analisis, 2021  
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TABEL I. 2  

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN 

Persamaan Penelitian Perbedaan Penelitian 

 

1. Penelitian menggunakan metode 

klasifikasi terbimbing untuk 

menghasilkan tutupan lahan 

2. Penelitian mengidentifikasi 

perubahan lahan terbangun, penduduk, 

dan ekonomi dikarenakan adanya jalan 

tol 

1. Lokasi penelitian berada di Kawasan 

Metropolitan Mebidangro 

2. Titik tahun pengamatan 2013 - 2019 

3. Penelitian juga berfokus pada 

kondisi sosial dan ekonomi 

4. Penelitian tidak menggunakana 

metode Celullar Automata, Regresi 

Logistik Biner, dan Global Moran 

Index 
Sumber : Hasil Analisis, 2021 

Berdasarkan tabel tersebut bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan 

yaitu fokus dan lokasi penelitian di Kawasan Metropolitan Mebidangro, tahun 

pengamatan pada tahun 2013 – 2019. Oleh karena itu, penelitian ini terbukti 

keasliannya. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang terdapat dalam penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat penelitian untuk akademisi yaitu dapat memberikan 

representasi mengenai dampak adanya jalan tol terhadap perubahan 

penggunaan lahan terbangun, penduduk, dan ekonomi di Kawasan 

Metropolitan Mebidangro. 

2. Manfaat penelitian untuk masyarakat yaitu dapat memberikan 

tambahan informasi mengenai dampak adanya jalan tol terhadap 

perubahan penggunaan lahan terbangun, penduduk, dan ekonomi di 

Kawasan Metropolitan Mebidangro. 

3. Manfaat penelitian untuk pemerintah yaitu dapat menjadi bahan 

masukan arah kebijakan perencanaan Kawasan Metropolitan 

Mebidangro khususnya terhadap arahan kebijakan peruntukan lahan 

yang direncanakan. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2021 

GAMBAR 1. 2  

KERANGKA PENELITIAN 
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1.8 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, 

variabel penelitian, lokasi penelitian, pembagian waktu pengamatan, metode  

pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, metode analisis data, kerangka 

metode, dan matriks kebutuhan data yang terkait dengan penelitian. 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

deduktif kualitatif. Penelitian deduktif kualitatif adalah penelitian yang menjawab 

tujuan berdasarkan interpretasi dari hasil yang telah disintesis melalui dasar teori. 

Penelitian deduktif bermula dari dasar teori yang disintesis dalam bentuk variabel 

untuk selanjutnya digunakan dalam analisis agar menjawab tujuan (Direktorat 

Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, 2008). Tujuan dalam penelitian ini adalah “Mengetahui dampak 

jalan tol terhadap perubahan lahan terbangun, penduduk, dan ekonomi 

serta kesesuaian terhadap Pola Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 

– 2037 di Kawasan Metropolitan Mebidangro”.  

Maka, diperlukan pendekatan secara kualitatif yang menggunakan 

interpretasi dari hasil analisis berupa peta yang akan disesuaikan dengan teori 

yang digunakan. Pengambilan data penelitian ini menggunakan data sekunder. 

Data sekunder diperoleh dari website di internet. 

1.8.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian didapatkan dari hasil sintesis teori yang digunakan 

dalam penelitian ini.  
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TABEL I. 3  

VARIABEL PENELITIAN 

Sasaran Variabel Sub-Variabel 

Dampak jalan tol terhadap 

kondisi perubahan lahan 

terbangun, penduduk, dan 

ekonomi  

Lahan Terbangun 

Kawasan perumahan dan permukiman, 

industri, kawasan pendidikan, 

komersial, dan campuran 

Jumlah Penduduk Jumlah penduduk per kecamatan 

PDRB 

PDRB Kabupaten/Kota Harga 

Konstan 2010 (Miliyar) Menurut 

Lapangan Usaha 

Kesesuaian perubahan 

penggunaan lahan 

terbangun terhadap 

Rencana Pola Ruang  

Lahan Terbangun 

2019 

Persebaran dan luas lahan terbangun 

tahun 2019 (Ha) 

RTRW Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 

2017-2037 

Rencana Pola Ruang Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2017-2037 

Sumber : Hasil Analisis, 2021 

1.8.3 Lokasi Penelitian 

Tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kawasan 

Metropolitan Mebidangro meliputi 52 kecamatan di Kota Medan, Kabupaten Deli 

Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Karo. 

TABEL I. 4  

DAFTAR KECAMATAN DI METROPOLITAN MEBIDANGRO 

No. Kabupaten/Kota Kecamatan 

1 

Medan 

Medan Tuntungan 

2 Medan Johor 

3 Medan Amplas 

4 Medan Denai 

5 Medan Area 

6 Medan Kota 

7 Medan Maimun 

8 Medan Polonia 

9 Medan Baru 

10 Medan Selayang 

11 Medan Sunggal 

12 Medan Helvetia 

13 Medan Petisah 

14 Medan Barat 

15 Medan Timur 
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No. Kabupaten/Kota Kecamatan 

16 Medan Perjuangan 

17 Medan Tembung 

18 Medan Deli  

19 Medan Labuhan 

20 Medan Marelan 

21 Medan Belawan 

22 

Deli Serdang 

Gunung Meriah 

23 S.T.M. Hulu 

24 Sibolangit 

25 Kutalimbaru 

26 Pancur Batu 

27 Namo Rambe 

28 Biru-biru 

29 S.T.M. Hilir 

30 Bangun Purba 

31 Galang 

32 Tanjung Morowa 

33 Patumbak 

34 Deli Tua 

35 Sunggal 

36 Hamparan Perak 

37 Labuhan Deli 

38 Percut Sei Tuan 

39 Batang Kuis 

40 Pantai Labu 

41 Beringin 

42 Lubuk Pakam 

43 Pagar Merbau 

44 

Binjai 

Binjai Selatan 

45 Binjai Kota 

46 Binjai  Timur 

47 Binjai Utara 

48 Binjai Barat 

49 

Karo 

Merdeka 

50 Berastagi 

51 Dolat Rakyat 

52 Barusjahe 
Sumber : Hasil Analisis, 2021 
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1.8.4 Pembagian Waktu Pengamatan 

Pembagian waktu pengamatan pada penelitian kali ini yaitu dalam kurun 

waktu tahun 2013 – 2019. Titik tahun yang dipilih dikarenakan 2013 merupakan 

awal Landsat 8 OLI/TIRS diluncurkan oleh NASA dan 2019 merupakan titik 

tahun akhir yang memiliki kejernihan data yang optimal pada lokasi penelitian. 

1.8.5 Metode Pengumpulan Data 

Peran pengumpulan data dalam penelitian ini sangat berpengaruh bagi 

hasil analisis penelitian. Pengumpulan data bertujuan mendapatkan data – data 

dari variabel dari indikator yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode 

pengumpulan data dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. 

Berikut merupakan metode pengumpulan data untuk mengumpulkan data 

variabel. 

1. Lahan 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

lahan khususnya lahan terbangun yaitu menggunakan data sekunder. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengunduh citra 

satelit Kawasan Metropolitan Mebidangro dengan jenis citra satelit 

8/OLI tahun 2013 dan 2019 dari USGS. 

2. Penduduk 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

jumlah penduduk yaitu menggunakan data sekunder. Pengumpulan 

data sekunder dilakukan dengan mengunduh publikasi 

Kota/Kabupaten dalam Angka dari publikasi Badan Pusat Statistik. 

3. Ekonomi 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

PDRB yaitu menggunakan data sekunder. Pengumpulan data 

sekunder dilakukan dengan mengunduh publikasi Kota/Kabupaten 

dalam Angka dari publikasi Badan Pusat Statistik. 

4. Faktor Pendorong 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

faktor pendorong jalan tol berupa titik gerbang tol yaitu 
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menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan 

dengan mendigitasi titik persebaran tol dari Google Earth. 

5. Rencana Pola Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2037 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

Rencana Pola Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 

yaitu menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder 

dilakukan dengan membuat perizinian perimntaan data kepada Dinas 

Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera 

Utara. 

1.8.6 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah yang digeneralisikan dan terdiri dari subjek 

ataupun objek dan memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). 

Penelitian ini menggunakan data populasi dari luas lahan terbangun, penduduk 

dan ekonomi Kawasan Metropolitan Mebidangro dikarenakan fokus dalam 

penelitian ini yaitu mengetahui dampak jalan tol terhadap perubahan lahan 

terbangun, jumlah penduduk, dan ekonomi dalam satu kawasan. Populasi yang 

dijadikan objek pengamatan dalam penelitian ini adalah luas lahan 

terbangun,jumlah penduduk, dan ekonomi di Kawasan Metropolitan Mebidangro. 

1.8.7 Metode Analisis Data 

Pada penelitan ini, untuk menjawab tujuan penelitian akan dilakukan 

beberapa tahapan dan analisis yang diperlukan sebagai berikut : 

1.8.7.1 Pengolahan Citra Satelit 

Tahapan ini dilakukan untuk menghasilkan citra satelit perubahan 

penggunaan lahan terbangun di Kawasan Metropolitan Mebidangro. Perubahan 

penggunaan lahan terbangun diketahui dari perubahan luas penggunaan lahan 

terbangun tiap tahun dari citra satelit yang sudah diolah sebelumnya. Citra satelit 

yang digunakan adalah citra satelit tahun 2013 dan tahun 2019. Dalam pengolahan 

citra satelit terdiri dari tahapan pra – klasifikasi dan klasifikasi terbimbing pada 

citra satelit. 
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A. Pra - Klasifikasi Citra Satelit 

Pada tahapan ini merupakan langkah – langkah yang dipersiapkan 

untuk citra satelit yang akan diolah menjadi tutupan lahan sebelum 

dilakukan klasifikasi terbimbing. Tahapan ini dilakukan pada 

software ArcGIS 10.6. Tahap pra – klasifikasi citra satelit dari 

beberapa langkah berikut. 

1. Penggabungan Band (Composite Band) 

Penggabungan band (composite band) bertujuan untuk 

menggabungkan beberapa band pada citra satelit agar menjadi 

satu layer. Band yang digabungkan yaitu 1 – 7. Penggabungan 

band pada citra satelit menggunakan Composite Band yang 

terdapat di tools Raster Processing. 

2. Penajaman Citra Satelit (Pan Sharpening) 

Peningkatan kualitas citra satelit diperlukan agar citra satelit 

memiliki kenampakan yang lebih jelas. Citra satelit dengan 

kenampakan yang baik akan mempengaruhi hasil klasifikasi 

terbimbing yang lebih baik. Langkah ini menggunakan fitur  

Create Pan – sharpened  pada toolbox Raster Processing. 

3. Penggabungan Citra Satelit (Mosaic Raster) 

Lokasi penelitian yang memiliki citra satelit lebih dari satu harus 

digabungkan terlebih dahulu. Untuk menggabungkan citra satelit, 

digunakan tools Mosaic To New Raster pada tools Raster Dataset. 

4. Pemotongan Citra Satelit (Clip) 

Langkah terakhir yaitu pemotongan citra satelit sesuai dengan 

lokasi penelitian menggunakan batas administrasi. Pemotongan 

citra satelit menggunakan tools Clip pada Raster Processing. 

B. Tahap Klasifikasi Terbimbing (Supervised Classification) 

Tahapan ini merupakan langkah – langkah yang dilakukan setalah 

citra satelit sebelumnya telah diolah untuk siap dilakukan klasifikasi 

terbimbing. Tahapan ini dilakukan pada software ArcGIS 10.6. Tahap 

klasifikasi terbimbing citra satelit terdiri dari beberapa langkah yaitu 

sebagai berikut. 
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1. Pengambilan Sampel (Training Sample) 

Pengambilan sampel (training sample) dilakukan agar software 

dapat mendeteksi tutupan lahan sesuai dengan sampel yang telah 

ditentukan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berupa 

lahan terbangun, lahan tidak terbangun, dan badan air. Penetuan 

sampel yaitu pada titik yang memilik piksel homogen. Jumlah 

minimal sampel untuk tiap kelas tutupan lahan yaitu 3 poligon 

sampel mengikuti kondisi citra satelit (Jayanti, 2017) 

2. Klasifikasi Terbimbing (Supervised Classification) 

Metode yang digunakan untuk menghasilkan tutupan lahan yaitu 

berupa klasifikasi terbimbing. Klasifikasi terbimbing merupakan 

metode yang menggunakan sampel sebagai pendeteksi tutupan 

lahan yang akan dihasilkan. 

C. Tahap Uji Akurasi Klasifikasi Terbimbing (Accuracy Assessment) 

Tahapan ini merupakan uji akurasi pada hasil klasifikasi terbimbing 

yang telah dilakukuan pada citra satelit 2013 dan 2019. Uji akurasi 

dilakukan untuk menilai tingkat keakurasian hasil klasifikasi 

terbimbing pada kondisi eksisting. Kondisi eksisting yang digunakan 

dalam uji ini menggunakan Google Earth sebagai pembanding. Titik 

akurasi yang digunakan berjumlah 50 titik dengan titik sebaran yang 

acak pada tiap kecamatan. Titik akurasi untuk memvalidasi kondisi 

lapangan pada suatu uji akurasi minimum 20 (Muhammad et al., 

2016). Untuk menguji tingkat akurasi maka diperlukan confusion 

matrix (tabel kesalahan) untuk menghitung nilai Overall Accuracy 

dan Kappa Coefficient. Berikut merupakan matriks dan rumus 

perhitungan uji akurasi : 
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TABEL I. 5  

CONFUSION MATRIX 

  Klasifikasi Tutupan Lahan   

  A B C 
Total 

(User) 

A Xo … … Xo+ 

B … Xo … … 

C … … Xo … 

Total 

(Producer) 
X+o …   N 

Sumber : Jaya, 2010 

Keterangan :  

Erhitunga: Sampel benar 

Rhitunga : Sampel Salah 

Xa     : Jumlah sampel benar pada klasifikasi baris  ke-o dan  

 kolom ke - o 

X+a  : Jumlah sampel pada klasifikasi kolom ke -o  

Xa+   Jumlah sampel pada klasifikasi baris ke - o 

N      : Jumlah sampel keseluruhan 

Berikut rumus Overall Accuracy (OA) : 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑂𝐴) =
∑ Xo𝑟

𝑖=1

N
𝑥 100% 

Selanjutnya, untuk menghitung nilai Kappa Coefficient, maka 

diperlukan User Accuracy dan Producer Accuracy. Berikut rumus 

perhitungan untuk mengetahui nilai ketiga tersebut. 

𝑈𝑠𝑒𝑟 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑈𝐴) =
𝑋𝑜 

𝑋𝑜+

 x 100% 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 (𝑃𝐴) =
𝑋𝑜

𝑋+𝑜

 𝑥 100% 

Kappa Coefficient (T) : 

 N . ∑ 𝑋𝑜  −  ∑ 𝑋+𝑜 .  𝑋𝑜+
𝑟
𝑖=1

𝑟
𝑖=1

N2 −  ∑ 𝑋+𝑜  .  𝑋𝑜+

 𝑥 100% 

Akurasi klasifikasi terbimbing dinyatakan dapat digunakan sebagai 

bahan analisis jika nilai Overall Accuracy (OA) dan Kappa 

Coefficient (T) ≥ 80% (McCoy, 2005).   
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1.8.7.2 Analisis Dampak  Jalan Tol Terhadap Kondisi Perubahan Lahan 

Terbangun, Jumlah Penduduk, dan Ekonomi 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan 

terbangun, jumlah penduduk, dan ekonomi di Kawasan Metropolitan Mebidangro 

dikarenakan adanya jalan tol. Faktor pendorong dari jalan tol adalah titik gerbang 

tol. Analisis ini terdiri dari : 

1. Analisis dampak jalan tol terhadap kondisi perubahan penggunaan 

lahan terbangun yang diamati adalah perubahan luas tutupan lahan 

terbangun tiap tahun disekitar gerbang tol. Hasil klasifikasi yang 

digunakan adalah hasil klasifikasi lahan terbangun tahun 2013 dan 

tahun 2019 yang di-overlay. Analisis ini dilakukan pada software 

ArcGIS 10.6.  

Hasil overlay lahan terbangun tahun 2013 – 2019 akan menghasilkan 

selisih yang menunjukan perubahan lahan terbangun selama 6 tahun.  

Hasil perubahan lahan terbangun akan di breakdown unit 

kabupaten/kota. Lalu di breakdown sampai unit kecamatan agar 

mengetahui dampak pada kecamatan yang memiliki gerbang tol 

secara detail. Hasil perubahan tersebut akan dikategorikan dalam 

beberapa tingkat serta ditampilkan secara spasial. Classify merupakan 

metode yang dilakukan melalui pemetaan suatu besaran yang 

memiliki interval – interval tertentu berdasarkan batas untuk kategori 

yang ditentukan (Prahasta, 2009). Kategori tersebut dibuat kedalam 3 

tingkat yaitu rendah – sedang – tinggi yang dapat 

menginterpretasikan hasil penelitian (Azwar, 2012). Hasil perubahan 

tersebut diolah dalam software ArcGIS 10.6 menggunakan fitur 

classify. Fitur ini dapat membagi kelas berdasarkan interval data yang 

telah dihitung oleh software sehingga menghasilkan kelas dalam 

bentuk spasial yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, 

kecamatan yang memiliki gerbang tol akan di-identifikasi tingkat 

perubahannya agar mengetahui dampak jalan tol terhadap perubahan 

lahan terbangun. Sehingga dapat mengetahui dampak jalan tol 
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terhadap perubahan penggunaan lahan terbangun pada 

kabupaten/kota yang memiliki jalan tol. 

2. Analisis dampak jalan tol terhadap kondisi perubahan jumlah 

penduduk dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan jumlah 

penduduk di Kawasan Metropolitan Mebidangro tahun 2013 – 2019. 

Analisis ini dilakukan pada software ArcGIS 10.6.  

Hasil perubahan jumlah penduduk tahun 2013 – 2019 akan 

menghasilkan selisih yang menunjukan perubahan jumlah penduduk 

selama 6 tahun.  Hasil perubahan jumlah penduduk akan di 

breakdown unit kabupaten/kota. Lalu di breakdown sampai unit 

kecamatan agar mengetahui dampak pada kecamatan yang memiliki 

gerbang tol secara detail. Hasil perubahan tersebut akan 

dikategorikan dalam beberapa tingkat serta ditampilkan secara 

spasial. Classify merupakan metode yang dilakukan melalui 

pemetaan suatu besaran yang memiliki interval – interval tertentu 

berdasarkan batas untuk kategori yang ditentukan (Prahasta, 2009). 

Kategori tersebut dibuat kedalam 3 tingkat yaitu rendah – sedang – 

tinggi yang dapat menginterpretasikan hasil penelitian (Azwar, 2012). 

Hasil perubahan tersebut diolah dalam software ArcGIS 10.6 

menggunakan fitur classify. Fitur ini dapat membagi kelas 

berdasarkan interval data yang telah dihitung oleh software sehingga 

menghasilkan kategori nilai dalam bentuk spasial yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. Selanjutnya, kecamatan yang memiliki gerbang 

tol akan diidentifikasi tingkat perubahannya agar mengetahui dampak 

jalan tol terhadap perubahan jumlah penduduk. Sehingga dapat 

mengetahui dampak jalan tol terhadap perubahan jumlah penduduk 

pada kabupaten/kota yang memiliki jalan tol. 

3. Analisis dampak jalan tol terhadap kondisi perubahan ekonomi 

dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan PDRB kabupaten/kota 

di Kawasan Metropolitan Mebidangro tahun 2013 – 2019. Dalam 

analisis ini, untuk mengetahui adanya jalan tol berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan untuk mengidentifikasi 
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pertumbuhan PDRB khususnya sektor yang memiliki indikasi 

terdampak dengan adanya jalan tol. Untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi melalui PDRB, maka yang digunakan adalah PDRB harga 

konstan (Todaro dan Smith dalam Romhadhoni et al., 2018). 

Adanya pembangunan jalan tol akan mempengaruhi perekonomian 

daerah berupa peningkatan aksesibilitas wilayah (Khasanah et al., 

2017). Selain itu, dampak terhadap wilayah disekitar gerbang tol 

tumbuh menjadi kawasan permukiman serta kawasan bisnis meliputi 

industri maupun perdagangan dan jasa (Sumaryoto, 2010 ; 

Hilmansyah, 2018). Sehingga, jalan tol memiliki indikasi akan 

memberikan dampak terhadap sektor transportasi dan pergudangan, 

konstruksi, real estat, jasa perusahaan, industri pengolahan, 

perdagangan dan jasa, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, 

limbah, dan daur ulang (Sumaryoto, 2010 ; Khasanah et al., 2017 ; 

Hilmansyah, 2018). 

Jika sudah diidentifikasi, maka pertumbuhan pada sektor tersebut 

pada tiap kabupaten/kota masing – masing di Kawasan Metropolitan 

Mebidangro akan dibandingkan untuk mengetahui apakah 

kabupaten/kota tersebut yang memiliki jalan tol mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang 

tidak memiliki jalan tol. Selanjutnya, sektor tersebut dibandingkan 

tiap kabupaten/kota untuk menilai kontribusinya terhadap 

pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara agar mengetahui 

dampak jalan tol terhadap perubahan ekonomi.  

Sehingga dapat mengetahui dampak jalan tol terhadap perubahan 

ekonomi pada kabupaten/kota yang memiliki jalan tol. 

1.8.7.3 Analisis Kesesuaian Perubahan Lahan Terbangun Terhadap 

Rencana Pola Ruang Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian perubahan 

penggunaan lahan terbangun di Kawasan Metropolitan Mebidangro dikarenakan 

adanya jalan tol terhadap Rencana Pola Ruang Sumatera Utara tahun 2017 - 2037. 

Hasil klasifikasi yang digunakan adalah hasil klasifikasi tahun 2019. Analisis ini 
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dilakukan pada software ArcGIS 10.6. Untuk mengidentifikasi kesesuaian lahan 

terbangun tersebut, dilakukan dengan cara meng-overlay hasil klasifikasi lahan 

terbangun tahun 2019 dengan Rencana Pola Ruang Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2017 - 2037. 

Selanjutnya, luas lahan terbangun yang tidak tercakup dalam Rencana 

Pola Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 akan di breakdown unit 

kabupaten/kota. Lalu di breakdown sampai unit kecamatan untuk melihat secara 

rinci ketidaksesuaian yang terjadi di lokasi ini khususnya disekitar wilayah 

gerbang tol. Hasil pelanggaran lahan terbangun yang telah di breakdown sampai 

unit kecamatan akan dikategorikan dalam kelas rendah – sedang  - tinggi dan 

ditampilkan secara spasial. Hasil tersebut diolah dalam software ArcGIS 10.6 

menggunakan fitur classify. Fitur ini dapat membagi kelas berdasarkan interval 

data yang telah dihitung oleh software sehingga menghasilkan kelas dalam bentuk 

spasial yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Setelah itu, mengidentifikasi besar ketidaksesuaian lahan terbangun 

tersebut terhadap luas lahan terbangun 2019 yang di breakdown sampai satuan 

penggunaan lahan pada pola ruang. Jika telah teridentifikasi, selanjutnya adalah 

mengetahui persentase ketidaksesuaian luas lahan terbangun dan kohorensinya 

terhadap Rencana Pola Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037. 

Sehingga dapat mengetahui kesesuian perubahan lahan terbangun pada 

kabupaten/kota di Kawasan Metropolitan Mebidangro terhadap Rencana Pola 

Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 khususnya yang memiliki 

jalan tol. 
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1.8.8 Kerangka Metode 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2021 

GAMBAR 1. 3  

KERANGKA METODE 
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1.8.9 Matriks Kebutuhan Data 

Terdapat kebutuhan data yang diperlukan dalam mengetahui perubahan 

penggunaan lahan terbangun, jumlah penduduk, dan ekonomi akibat dampak  

jalan tol di Kawasan Metropolitan Mebidangro. Data – data tersebut merupakan 

variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut merupakan 

matriks kebutuhan data yang diperlukan. 

TABEL I. 6  

MATRIKS KEBUTUHAN DATA 

No. Data Jenis Data 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Instansi Tahun 

1 

Citra Satelit Landsat 

8/OLI Kawasan 

Metropolitan 

Mebidangro 

Sekunder 
Pengunduhan 

Melalui Web 
USGS 

2013 

dan 

2019 

2 Jumlah Penduduk Sekunder 
Pengunduhan 

Melalui Web 

Badan Pusat 

Statistik 

2013 - 

2019 

3 
PDRB 

Kabupaten/Kota 
Sekunder 

Pengunduhan 

Melalui Web 

Badan Pusat 

Statistik 

2013 - 

2019 

4 Gerbang Tol Sekunder 
Pengunduhan 

Melalui Web 

Google Earth 

dengan 

sumber titik 

gerbang tol 

dari PT. Jasa 

Marga dan 

PT. Hutama 

Karya 

2019 

5 

Rencana Pola Ruang 

Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2017-

2037 

Sekunder 
Permintaan 

Data 

Dinas 

Sumber 

Daya Air, 

Cipta Karya, 

dan Tata 

Ruang 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

2017 - 

2037 

Sumber : Hasil Analisis, 2021 

Kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini telah disesuaikan 

dengan sasaran penelitian yang akan menjawab tujuan penelitian. 
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1.9 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini meilputi pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan pembahasan. 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan studi, ruang lingkup, studi penelitian terdahulu, 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

 BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan mengenai review terhadap teori/konsep yang 

terdapat dalam literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. 

Tinjauan pustaka ini juga mencakup literatur yang berkaitan dengan 

teori yang melatarbelakangi dan model/teknik analisis yang digunakan 

dalam metodologi studi. 

 BAB III GAMBARAN WILAYAH STUDI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran wilayah studi dalam 

penelitian. 

 BAB IV ANALISIS 

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil pengolahan data, identifikasi 

dampak jalan tol terhadap kondisi penggunaan lahan, penduduk dan 

ekonomi serta kesesuaian perubahan penggunaan lahan terhadap 

rencana pola ruang yang terkait dengan penelitian. 

 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi penjelaskan mengenai temuan studi, kesimpulan, 

rekomendasi dan saran studi lanjutan. 

 

 

 

 

 


