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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini definisi – definisi, teori, kerangka teori, dan studi terdahulu 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

2.1 Kawasan Metropolitan 

Kota merupakan wilayah yang berisikan tempat tinggal berupa 

permukiman dalam jumlah yang besar secara konsisten dan memiliki penduduk 

yang beraneka ragam secara sosial (Rapoport, 1969 dalam Sundari et al., 2006). 

Menurut Khaerudin (1992) dalam Suparmini (2012), terdapat ciri - ciri kota yaitu : 

1. Memiliki pekerjaan yang beragam (heterogen) 

2. Mobilitas penduduk yang tinggi 

3. Startifikasi sosial bersifat kompleks 

4. Kepadatan penduduk yang tinggi 

Selain itu, kota dapat dikategorikan berdasarkan jumlah penduduknya 

(Suparmini, 2012): 

1. Kota kecil terdiri dari 20.000 - < 100.000 penduduk 

2. Kota sedang terdiri dari 100.000 - < 500.000 penduduk 

3. Kota besar terdiri dari 500.000 – 1.000.000 penduduk 

4. Kota metropolis 1.000.000 – 5.000.000 penduduk 

5. Kota megapolitan terdiri lebh dari 5.000.000 

Kota kecil maupun besar akan mengalami pembangunan (Mashur, 2016). 

Dimana hal tersebut akan membuat kota tumbuh sehingga kota akan 

menumbuhkan kawasan perkotaan baru yang melewati batas administrasinya 

(Mardianta et al., 2016). Beberapa kawasan perkotaan ataupun secara tunggal  

yang mengalami hubungan fungsional sebagai pusat kota dan wilayah sekitarnya 

berupa sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dapat menghasilkan 

kawasan metropolitan (UU No, 11 Tahun 2020). Pengertian dari kawasan 

metropolitan yaitu suatu wilayah perkotaan meliputi pusat dan wilayah 

sekelilingnya namun memiliki keterkaitan berupa interkasi wilayah dan terpisah 

secara administratif (Heinelt & Kübler., 2005). 
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Dalam UU No. 11 Tahun 2020, standar kawasan metropolitan di 

Indonesia terdiri dari satu juta penduduk. Hal tersebut dipertegas dalam PP No. 26 

Tahun 2008, dimana kriteria kawasan metropolitan yaitu : 

1. Jumlah penduduk ≥ 1.000.000 jiwa; 

2. Terbentuk dari satu inti perkotaan dan beberapa kawasan perkotaan di 

sekitarnya yang membentuk kesatuan perkotaan; dan 

3. Terdapat hubunganan fungsi antar kawasan perkotaan dalam satu 

sistem metropolitan. 

2.2 Infrastruktur Jalan Tol  

Infrastruktur adalah fasilitas fisik yang diperlukan oleh masyarakat 

sebagai penunjang kehidupan dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kegiatan 

pemerintahan berupa penyediaan air, pembangunan untuk listrik ataupun 

pembuangan limbah, dan lain pelayanan lainnya yang serupa dan dibangun oleh 

agen publik (Latif et al., 2019). Menurut Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 

2015, definisi infrastruktur yaitu fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, 

dan lunak yang dibutuhkan untuk tujuan bantuan kepada masyarakat dan 

mendukung jaringan struktur supaya meningkatkan perekonmian dan sosial 

masyarakat yang berjalan dengan baik. Pengertian infrastruktur lainnya adalah 

sistem fisik meliputi pelayanan yang mendukung sosial ataupun ekonomi 

masyarakat berupa pelayanan transportasi, pengairan, distribusi energi, bangunan 

dan gedung dan lainnya (Grigg, 1988). 

Infrastruktur tersebut dibagi dalam beberapa kelompok yaitu (Grigg, 

1988): 

1. Kelompok pengairan (meliputi air bersih, air kotor, semua sistem air, 

termasuk jalan air); 

2. Kelompok distribusi dan pengairan energi (meliputi listrik dan gas); 

3. Kelompok jalan (meliputi jalan, jalan raya, dan jembatan); 

4. Kelompok bangunan dan olahraga luar; 

5. Kelompok pelayanan transportasi (meliputi jalan rel, stasiun, 

terminal, dan bandar udara); dan 

6. Kelompok pengelolaan limbah (meliputi pengelolaan limbah padat). 
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Berdasarakan pengelompokan infrastruktur tersebut, jalan termasuk 

kedalam kelompok jalan. Adanya infrastruktur mempengaruhi sistem sosial dan 

ekonomi sehingga dibutuhkan merupakan aspek penting yang perlu 

dipertimbangkan infrastruktur dalam membuat kebijakan (Kodoatie, 2005 dalam 

Sari, 2015). 

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh 

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas 

permukaan tanah, bawah  permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan 

air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan rel (Herianto & Utomo, 2012). 

Berdasarakan PP Nomor 23 Tahun 2006, status jalan dibagi dalam beberapa 

kelompok yaitu :  

1. Jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer; jalan kolektor primer 

yang menghubungkan antaribukota provinsi; jalan tol; dan jalan 

strategis nasional.  

2. Jalan provinsi terdiri atas jalan kolektor primer yang menghubungkan 

ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, jalan kolektor 

primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota; jalan 

strategis provinsi, dan jalan di DKI Jakarta, kecuali jalan yang 

termasuk dalam poin 1 sampai 5. 

3. Jalan kabupaten terdiri atas jalan kolektor primer yang tidak termasuk 

jalan nasional dan jalan provinsi, jalan lokal primer yang 

menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, 

ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, 

ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa jalan sekunder yang 

tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan 

jalan strategis kabupaten. 

4. jalan kota terdiri atas jalan umum pada jaringan jalan sekunder di 

dalam kota; dan 

5. Jalan desa jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak 

termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan 
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merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau 

antar permukiman di dalam desa. 

Jalan tol adalah jalan yang dipergunakan bagi masyarakat dengan status 

sebagai jalan nasional dan dikenakan biaya tol bagi penggunanya (PP No. 15 

Tahun 2005) . Arti lain dari jalan tol adalah jalan yang diperuntukan bagi 

masyarakat secara luas yang merupakan bagian dari jalan nasional tanpa ada 

hambatan jalan dan diwajibkan membayar biaya tol bagi penggunanya (Zuna et 

al., 2014). Menurut PP No. 15 Tahun 2005, penyelenggaraan jalan tol 

dimaksudkan agar terjadi pembangunan yang merata di setiap wilayah melalui 

pengembangan jaringan jalan dengan sumber dana yang berasal dari 

penggunanya. Penyelenggaraan jalan tol bertujuan untuk menambah daya guna 

dalam bidang distribusi pelayanan jasa agar mendukung pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah yang sebelumnya sudah tinggi perkembangan ekonominya. Bagian 

jalan tol yang digunakan terdiri dari jalur lalu lintas, bahu jalan, median, dan 

gerbang tol. 

Gerbang tol dipergunakan untuk; 

1. Digunakan untuk mengumpulkan tol; 

2. Digunakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan saat melakukan 

transaksi seperti mengambil/menyerahkan karcis serta membayar tol 

kecuali transaksi menggunakan pengumpul tol dengan alat elektronik; 

dan 

3. Tidak diperuntukan sebagai tempat menurunakan dan menaikan 

penumpang, barang, ataupun hewan. 

2.3 Perubahan Penggunaan Lahan Terbangun 

Lahan adalah daratan pada suatu wilayah yang konsisten ataupun didaur 

dan mempunyai karakteristik meliputi atmosfer, tanah, geologi, hidrologi 

(Zulhandika et al., 2017), dan populasi seperti hewan, tumbuhan, maupun 

manusia (Yuwono, 2009). Lahan dapat didefinisikan sebagai tanah yang belum 

ataupun sudah dikelola dan berkaitan dengan pengaruh sosial-ekonomi 

masyarakat (Kamus Tata Ruang, 1997). Pengertian lahan lainnya adalah suatu 

permukaan bumi yang dalam penggunaannya membutuhkan penataan, 

pengarahan, dan rencana peruntukan yang digunakan bagi masyarakat luas dan 
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dianggap sebagai sumber daya alam tidak terbarui untuk tempat dilakukannya 

aktivitas (Pangarso, 2001 dalam Zulhandika et al., 2017). 

Penggunaan lahan adalah bentuk intervensi dari manusia secara konstan 

ataupun terjadi perubahan terhadap lahan baik secara alami maupun buatan yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk materi dan/atau spirit (Su 

Ritohardoyo, 2002 dalam Suharyadi & Hardoyo, 2011) . Land use ataupun 

penggunaan lahan dapat didefinisikan sebagai representasi fungsi lahan yang 

digunakan manusia dan digambarkan melalui kegiatan yang ada pada lahan 

tersebut baik dari menggunakan sumber daya yang ada pada lahan tersebut 

ataupun memberikan pengaruh kepada lahan (Briassoulis, 2019).  

Berikut merupakan klasifikasi tutupan lahan dimana penggunaan lahan 

dapat dibagi sebagai berikut (Chapin, 1979 ; Keeble dalam Jayadinata, 1992): 

TABEL II. 1  

KLASIFIKASI TUTUPAN LAHAN 

No. 
Sumber 

Klasifikasi 

Klasifikasi 

Tutupan 

Lahan 

Contoh Hasil Komparasi 

1 

Chapin (1979) 

Lahan 

terbangun 

Industri, komersial, 

permukiman, dan 

campuran 

Lahan Terbangun : 

Kawasan perumahan dan 

permukiman, industri, 

kawasan pendidikan, 

komersial, dan campuran 
2 

Lahan non 

terbangun 

Pertanian, lahan 

kosong, dan 

konservasi 

1 

Keeble dalam 

Jayadinata  

(1992) 

Lahan 

terbangun 

Kawasan perumahan, 

industri, dan 

kawasan pendidikan 

Lahan Non Terbangun : 

Ruang terbuka, lahan 

kosong, pertanian, dan 

konservasi 2 
Lahan non 

terbangun 

Ruang terbuka dan 

lahan kosong 

3 Badan air 

Perairan, Tambak, 

Pesisir, bendungan, 

dan Sungai 

Badan Air : 

Perairan, tambak, pesisir, 

bendungan, dan sungai 
Sumber : Hasil Analisis, 2021 

Terdapat dua cara untuk mengklasifikasikan secara digital piksel – piksel 

yang akan digolongkan dalam kelas berbeda secara umum yaitu (Supervised 

Classification) dan klasifikasi tidak terbimbing (Unsupervised Classification) 

(Mukhaiyar, 2010). Berikut merupakan pengertian dari kedua klasifikiasi tersebut. 

1. Klasifikasi Terbimbing (Supervised Classification) 

Klasifikasi terbimbing (Supervised Classification) adalah proses 

pengelompokan piksel – piksel yang didasarkan pada contoh daerah 
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yang diketahui jenis objek dan nilai spektralnya. Klasifikasi ini 

dilakukan melalui proses dengan pemilihan kategori informasi yang 

diinginkan dan memilih training area untuk tiap kategori penutup 

lahan yang mewakili sebagai kunci interpretasi (dengan sampel) 

(Putra & Jaya, 2018). 

2. Klasifikasi Tidak Terbimbing (Unsupervised Classification)  

Klasifikasi tidak terbimbing adalah pengelompokan piksel – piksel 

kedalam beberapa kelas yang sebagian besar dikerjakan oleh 

komputer. Kelas – kelas yang terbentuk pada klasifikasi berdasarkan 

terhadap kesamaan atau kemiripan spektral piksel yang terdapat 

dalam data (Riswanto, 2009). 

Adanya suatu pembangunan tidak akan luput dari perubahan penggunaan 

lahan (Lisdiyono, 2004 dalam Eko & Rahayu, 2012). Perubahan penggunaan 

lahan adalah transisi kegiatan pertanian menuju kegiatan non-pertanian 

(Puspitasari & Pradoto, 2013). Selain itu, pengertian perubahan penggunaan lahan 

adalah perubahan peruntukan sumberdaya lahan dari suatu penggunaan berubah 

ke penggunaan lainnya (Hartanto & Pradoto, 2014). Adanya aksesibilitas pada 

suatu wilayah dapat menjadi salah satu pemicu dalam perubahan pengguhaan 

lahan (Chapin, 1979). 

2.4 Penduduk 

Penduduk adalah seluruh individu yang berkediaman selama 6 bulan atau 

lebih dan/atau individu yang berkediaman kurang dari 6 bulan namun memiliki 

niat untuk menetap di wilayah geografis Republik Indonesia (Badan Pusat 

Statistik, 2000).  Penduduk juga memiliki arti yaitu orang ataupun sekelompok 

orang yang berdomisili di suatu wilayah yang saling terikat serta melakukan 

interaksi satu sama lain secara berkelanjutan (Indahingwati & Nugroho, 2020). 

Pengertian penduduk lainnya yaitu jumlah sekelompok orang yang menetap di 

suatu wilayah pada waktu tertentu dan mengalami proses demografi meliputi 

kelahiran, kematian, dan perpindahan (Said, 2001).  
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Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu 

(Suartha, 2016): 

1. Kelahiran 

Faktor kelahiran sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan 

penduduk dikarenakan seorang wanita dapat melahirkan bayi lebih 

dari satu kali. Kelahiran yang dimaksud dengan lahir hidup (live 

birth) apabila ketika lahir bayi meberikan tanda-tanda kehidupan 

seperti berteriak, bernafas, jantung berdenyut. Jika saat lahir bayi 

tidak memberikan tanda – tanda tersebut, maka kejaidan tersebut 

disebut sebgai lahir mati (still birth) yang dalam ilmu demografi tidak 

dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran. 

2. Kematian 

Kematian merupakan salah satu indikator dari kesehatan penduduk 

dalam suatu wilayah. Kematian yang dimaksud yaitu kejadian 

hilangnya tanda – tanda kehidupan seseorang secara permanen 

setelah mengalami kelahiran secara lahir hidup. 

3. Migrasi (Perpindahan Penduduk) 

Migrasi merupakan perpindahahan penduduk dari satu wilayah ke 

wilayah lainnya dan bermasuk untuk menetap. Faktor migrasi yang 

terjadi pada perpindahan penduduk yaitu salah satunya dikarenakan 

aksesibilitas wilayah (Magribi & Suhardjo, 2004). Dikarenakan 

aksesibilitas akan memperlancar pergerakan sehingga pendudukan 

akan beraktivitas dengan lebih leluasa. 

2.5 Ekonomi  

Keberhasilan perekonomian suatu wilayah dapat ditunjukan melalui 

pertumbuhan ekonomi (Dama et al., 2016). Adanya peningkatan pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah menunjukan bahwa wilayah tersebut memiliki kegiatan 

ekonomi yang baik (Romhadhoni et al., 2018). Dikarenakan hal tersebut 

mengindikasi bahwa produksi barang dan jasa pada suatu wilayah meningkat dan 

menghasilkan tenaga kerja yang tinggi.  
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Alat ukur yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah 

yaitu sebagai berikut (Suparmoko, 2000 dalam Zulfa, 2016): 

1. Produk Domesitik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto 

(PDB/PDRB) 

Produk Domestik Bruto dalam tingak regional disebut dengan Produk 

Domesrik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam kurun waktu satu 

tahun berdasarkan harga pasar. PDRB dapat menilai pertumbuhan 

ekonomi secara kewilayahan 

2. Produk Domesitik Bruto per kapita/Produk Domestik Regional Bruto 

per kapita (PDB per kapita/PDRB per kapita) 

PDB per kapita/PDRB per kapita merupaka hasil pembagian 

pendapatan nasional suatu negara/wilayah dengan jumlah penduduk 

negara sehingga menghasilkan pendapatan rata-rata penduduk di 

suatu negara. PDB per kapita/PDRB per kapita merupakan alat ukur 

yang digunakan dalam menguku kesejahteraan di suatu wilayah.  

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat digambarkan oleh PDRB 

(Prishardoyo, 2008). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh sektor usaha dalam suatu wilayah ataupun jumlah seluruh nilai barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah (BPS, 

2010). PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat 

menggambarkan kondisi ekonomi secara agregat suatu wilayah sehingga data 

tersebut dapat menjadi masukan pengambilan keputusan yang dilakukan untuk 

menghindari kesalahan dalam perencanaan (Marsus et al., 2018).  

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi melalui PDRB, maka yang 

digunakan adalah PDRB harga konstan (Todaro dan Smith dalam Romhadhoni et 

al., 2018). PDRB harga konstan dianggap sebagai indikator yang paling ideal 

dalam mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dikarenakan PDRB harga 

konstan dihitung berdasarkan pertumbuhan produksi secara rill dan tidak 

terdampak oleh kenaikan fluktuasi harga serta laju inflasi suatu daerah (Silalahi, 

2011). Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh sumber daya 

modal berupa lahan, peralatan fiskal, sumber daya manusia, dan investasi 
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infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, 

agar mendukung aktivitas ekonomi produktif (Mahendra, 2016). 

2.6 Hubungan Jalan Tol terhadap Perubahan Penggunaan Lahan 

Terbangun, Penduduk, dan Ekonomi 

Keberadaan jaringan wilayah dinilai dapat menentukan adanya 

keberadaan aktivitas berupa kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui 

pergerakan berupa aksesibilitas suatu wilayah (Tamin, 1997). Jaringan jalan 

dinilai akan meningkatkan aksesibilitas wilayah sekitar (Sitorus et al., 2016). 

Aksesibilitas merupakan kemudahan suatu lokasi terhubung dengan lokasi lainnya 

dan dihubungkan oleh jaringan transportasi berupa prasaran jalan dan alat angkut 

yang bergerak diatasnya (Tamin dan Soegondo dalam Marsianto et al., 2012). 

Kehadiran jalan tol akan meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah 

(Hilmansyah, 2018). Peningkatan aksesibilitas tersebut akan menimbulkan 

pergerakan yang lebih tinggi sehingga wilayah disekitar pembangunan jalan tol 

khususnya gerbang tol banyak mengalami perubahan penggunaan lahan 

(Masykuroh & Rudiarto, 2016). Perubahan pengggunaan lahan tersebut 

menyebabkan pertumbuhan kawasan baru pada simpul-simpul gerbang tol 

(Mukhlis & Soetomo, 2017). Kawasan tersebut berupa kawasan permukiman, 

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

Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang telah dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan Boarnet dan Chalermpong (2001) menujukan bahwa 

jalan tol meningkatkan kemudahan aksebilitas yang menyebabkan pembeli rumah 

rela membayar untuk peningkatan akses yang mempengaruhi pembangunan. 

Penelitian yang dilakukan Riyani (2010) menunjukan bahwa kedekatan jarak 

pintu tol akan mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Selain itu penelitian 

yang dilakukan oleh Prasetyo dan Djunaedi (2019) menunjukan bahwa muncul 

pertumbuhan kawasan baru di sekitar pintu tol.  

Disisi lain, tingkat aksesibilitas akan mempengaruhi peningkatan 

penduduk di suatu wilayah (Widiyatmoko, 2018). Dikarenakan, aksesibilitas 

merupakan salah satu faktor bermukim pada suatu wilayah (Ahmadi, 2005 ; 

Kharisma et al., 2017). Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan 
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oleh Hilmansyah (2018) bahwa terjadi peningkatan penduduk di Kota Semarang 

dari tahun 1998 – 2018 khususnya kecamatan yang memiliki gerbang tol.  

Selain itu, adanya pembangunan jalan tol akan mempengaruhi 

perekonomian daerah yang tertinggal berupa peningkatan aksesibilitas wilayah 

(Khasanah et al., 2017). Pembangunan jalan tol merupakan usaha yang dilakukan 

pemerintah untuk mendukung kinerja distribusi pelayanan barang dan jasa agar 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pada wilayah yang memiliki 

tingkat perekonomian tinggi (Hidayat, 2017). Jalan tol juga dinilai sebagai 

katalisator aksesibiltas wilayah agar meningkatkan industri pariwisata, 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang terhambat masalah transportasi akibat 

kemacetan dan penyempitan pada jalan biasa yang dapat menghampat proses 

pertumbuhan ekonomi (Astuti, 2014). 

Dampak positif dalam pembangunan jalan tol yaitu lapangan kerja dan 

aktivitas ekonomi wilayah meningkat (Sumaryoto, 2010). Hal tersebut dibuktikan 

dalam kajian yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan 

Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE-UI) mengenai 

Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil 

kajian tersebut menunjukan bahwa peningkatan pengadaan jalan sebesar 1% akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,8% . Keberadaan jalan tol akan 

memberikan dampak terhadap wilayah disekitar gerbang tol menjadi tumbuh 

sebagai kawasan bisnis, baik industri maupun perdagangan dan lainnya 

(Sumaryoto, 2010). 

Menurut BPJT (2006) , manfaat pembangunan jalan tol antara lain : 

1. Membuka lapangan kerja formal dan informal dalam skala besar 

2. Mendukung penggunaan sumber daya alam (SDA) lokal 

3. Membuat keadaan kondisi yang stabil dalam berinvestasi di 

Indonesia 

4. Mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor 

5. Mendukung sektor riil dengan memberikan efek multiplier yang lebih 

besar bagi perekonomian nasional 

 


