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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kota Semarang telah jauh mengalami perkembangan 

pembangunan infrastuktur dari tahun-ketahun, pembangunan-

pembangunan fisik yang dilakukan diperkotaan semakin pesat, 

sehingga menyebabkan daya tarik perkotaan sangat tinggi 

terhadap Masyarakat yang berada di perdesaan sehingga 

menyebabkan urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke 

kota secara besar-besaran. Masyarakat yang melakukan 

urbanisasi rata-rata adalah Masyarakat dengan tingkat 

kebutuhan ekonomi menengah kebawah, sehingga kemampuan mereka 

untuk memiliki tempat tinggal yang layak huni tidak begitu 

dipikirkan karena adanya keterbatasan ekonomi yang dimiliki, 

akibatnya mereka lebih memilih untuk menempati kawasan 

permukiman yang ilegal untuk permukiman seperti di sempadan 

sungai dan bangunan rumah yang dibangunpun serta kondisi 

lingkungan disekitar tempat tinggal mereka sangat tidak 

diperhatikan kebersihanya dan hal ini menjadikan kawasan 

tersebut terlihat kumuh dan tidak terawat. Kondisi seperti ini 

telah terjadi dibeberapa wilayah di Kota Semarang dan 

permasalahan ini pun semakin berkembang dimulai dari 

permasalahan kekumuhan seperti diatas dan berkembang menjadi 

kepadatan penduduk yang semakin tinggi akibat urabisasi besar-

besaran ini. 

Kepadatan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunya 

dan  tidak sebanding dengan ketersediaan lahan permukiman dan 

infrastuktur yang semakin berkurang turut menyebabkan 

Masyarakat memilih untuk menempati lahan-lahan illegal yang 
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ada di Kota Semarang seperti daerah-daerah yang ada di 

sempadan sungai. Hal ini tentu mempengaruhi lingkungan sekitar 

yang terlihat semakin tidak layak huni dan terkesan kumuh. 

Didalam Surat Keputusan Walikota Semarang pada tahun 2014 

menetapkan 15 lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh 

di kota semarang. (SK Kumuh Walikota Semarang 2014) 

Perkembangan kekumuhan sendiri tidak lepas dari pola dan 

perilaku Masyarakat setempat yang menyebabkan kawasan tersebut 

menjadi kawasan kumuh melalui aktivitas-aktivitas yang 

dilakukanya dalam sehari-hari, khususnya Masyarakat yang 

berada di sempadan sungai Banjir Kanal Timur. Sungai Banjir 

Kanal Timur sendir memiliki hulu di bendungan Pucang Gading 

yang berada di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan hilir 

sungai Banjir Kanal Timur ini berada di laut Jawa tepatnya di 

Kecamatan Semarang Utara. Panjang sungai Banjir Kanal Timur 

yaitu 31 Kilometer dan memiliki lebar sungai yang berbeda-beda 

mulai dari 5 meter sampai 34 meter,hal ini dipengaruhi oleh 

berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh Masyarakat 

setempat yang turut mempengaruhi lebar dari sungai tersebut. 

Aktivitas pembuatan batu-bata, permukiman, dan 

perdagangan adalah salah satu dari beberapa aktivitas yang 

paling sering ditemukan di sempadan sungai Banjir Kanal Timur 

ini. Aktivitas  pembuatan batu-bata batu bata yang berada di 

Kecamatan Gayamsari. Untuk aktivitas permukiman dan 

perdagangan sendiri banyak terdapat di sepanjang sempadan 

sungai Banjir Kanal Timur ini, namun masih banyak Masyarakat 

yang tidak mempedulikan bagaimana sistem sanitasi dan 

pengolahan sampah yang baik untuk kawasan tersebut sehingga 

mengakibatkan permasalahan lingkungan seperti pembuangan 

limbah rumah tangga dan sampah-sampah yang langsung dibuang ke 

Sungai Banjir Kanal Timur. Dalam mengatasi permasalahan 



3 

 

permukiman kumuh pemerintah sendiri telah menargetkan bahwa 

pada tahun 2019 kumuh di Indonesia menjadi 0 persen hal ini di 

dukung dengan adanya programa pemerintah Kota Semarang yang 

telah menganggarkan Rp 1 miliar di lima kelurahan di Kota 

Semarang untuk mengatasi permukiman kumuh. Lima kelurahan 

tersebut berada di sekitar                                 

                                                            

                                                    Kelurahan 

Kemijen dan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur. (Dhana 

Kencana, 2016 metrotvnews.com). 

1.2 Alasan Pemilihan Studi 

Penelitian mengenai permasalahan kekumuhan di sempadan 

sungai telah menjadi salah satu permasalahan yang sedang 

dihadapi seluruh kota-kota di Indonesia dan juga telah banyak 

penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli-ahli untuk 

menyelesaikan permasalahan kekumuhan khususnya  yang ada di 

sempadan sungai di Indonesia. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti diantaranya oleh Esty Poedjioetami 

(2008), menjelaskan bahwa penyelesaian permasalahan permukiman 

kumuh yang menempati bantaran sungai dengan menghadirkan 

sentra kegiatan ekonomi dan rekreasi kota sebagai upaya untuk 

meningkatkan kondisi ekonomi atau taraf hidup masyarakatnya. 

Hal tersebut merupakan salah satu contoh penanganan permukiman 

kumuh yang baik, namun dalam proses perencanaanya belum 

memperhatikan  peraturan perundangan undangan yang berlaku 

dalam undang undang tata ruang, contohnya seperti penempatan 

bangunan komersil yang memiliki jarak minimal tertentu dari 

sempadan sungai. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Kurniawan 

dkk adalah mengenai Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Bantaran 



4 

 

Sungai Dayanan Di Kotamobagu Kalimantan tengah hanya merupakan 

proses identifikasi kawasan eksisiting saja.  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa 

peneliti diatas masih berbicara mengenai satu topik 

permasalahan tanpa ada kaitan antara permasalahan yang satu 

dengan yang lainya. Untuk itu saya mengambil judul “Pengaruh 

Aktivitas Masyarakat Terhadap Terbentuknya Permukiman Kumuh Di 

Sempadan Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang” untuk lebih 

mengetahui tentang Aktivitas apa saja yang menyebabkan 

kekumuhan di sempadan sungai banjir kanal timur kota Semarang. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang  dihadapi  dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1 Problem Area  (Permasalahan Kawasan Penelitian) 

Permasalahan yang terjadi dikawasan penelitian adalah 

perubahan penggunaan lahan yang ada di sempadan sungai banjir 

kanal timur dimana kawasan yang seharusnya menjadi kawasan 

lindung setempat ini justru dijadikan sebagai kawasan 

permukiman oleh Masyarakat yang menempati kawasan tersebut, 

hal ini kemudian menimbulkan permasalahan lingkungan seperti 

persampahan dan sanitasi yang semakin meningkat dikawasan 

tersebut dan menimbulkan bau yang sangat menyengat, serta 

penumpukan sampah di jembatan Kaligawe bila musim hujan tela 

tiba.  
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1.3.2 Problem Finding  (Temuan Masalah) 

Berikut ini adalah temuan permasalahan yang ada di 

Kawasan Studi di Sempadan Sungai Banjir Kanal timur, Kota 

Semarang : 

a. Kekumuhan yang tersebar di sepanjang sungai Banjir Kanal 

Timur Kota Semarang. 

b. Kuranganya infrastuktur yang tersedia bagi Masyarakat 

yang bermukim di sekitar tepi sungai Banjir Kanal Timur. 

c. Sungai banjir kanal timur masih dimanfaatkan sebagai 

pembuangan limbah-limbah rumah tangga oleh Masyarakat 

setempat 

d. Adanya Masyarakat yang memanfaatkan sempadan sungai 

Banjir Kanal Timur sebagai bahan baku pembuatan batu 

bata. 

1.3.3 Problem Statetment 

Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan yang 

dihadapi di kawasan studi maka dapat disimpulkan suatu 

pertanyaan mengenai permasalaha tersebut yaitu Seperti apakah 

aktivitas Masyarakat yang mempengaruhi terbentuknya permukiman 

kumuh di sempadan sungai banjir kanal timur Kota Semarang 

tersebut? 
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Sumber: Hasil Analisis Penyusun 2017 

Gambar 1.1  Pohon Masalah 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

aktivitas  Masyarakat yang menyebabkan terbentuknya 

permukiman kumuhan di sempadan sungai banjir kanal timur 

Kota Semarang. 
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1.4.2 Sasaran 

Sasaran pada studi ini antara lain: 

1. Menganalisis Aktivitas Masyarakat yang menyebabkan 

terbentuknya permukiman kumuh di sempadan sungai Banjir 

Kanal Timur Kota Semarang. 

2. Menganalisis ketersedian infrastukutur dan mengetahui 

dampak aktivitas Masyarakat yang menyebabkan munculnya 

permukiman kumuh di sempadan sungai Banjir Kanal Timur 

Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1.2 Pohon Tujuan 

Dapat Mengetahui Aktivitas Masyarakat Yang Mempengaruhi 

Terbentuknya Permukiman Kumuh Di Sempadan Sungai Banjir Kanal 

Timur Kota Semarang 
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1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian meliputi 2 

aspek, yaitu ruang lingkup wilayah/teritorial dan ruang 

lingkup materi/substansial secara lebih jelas mengenai kedua 

ruang lingkup tersebut akan di uraian sebagai berikut: 

1.5.1 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dalam studi ini adalah Kajian 

aktivitas Masyarakata di sempadan sungai bannjir kanal timur 

Kota Semarang dan kajian karakteristik permukiman kumuh di 

sempadan sungai banjir kanal timur Kota Semarang untuk 

menemukan pengaruah aktivitas Masyarakat terhadap kekumuhan 

disempadan sungai banjir kanal timur. 

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Adapun ruang lingkup wilayah studi ini Berada di Sekitar 

aliran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang yang dimulai 

dari hulu sampai hilir. Sungai Banjir Kanal Timur ini melewati 

tujuh Kecamatan dan merupakan titik perbatasan antara beberapa 

kecamatan yaitu : 

-  Kec. Tembalang dengan Kec.Pedurungan; 

-  Kec. Semarang Selatan dengan Kec. Gayamsari; 

-  Kec. Semarang Timur dengan Kec. Gayamsari; 

-  Kec. Semarang Utara dengan Kec. Genuk. 

Di sempadan sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang ini 

banyak sekali permasalah perkotaan yang terjadi, seperti 

permukiman kumuh yang semakin berkembang dengan pesat, 

perubahan penggunaan lahan di sempadan sungai banjir kanal 

timur, dan permasalahan sanitasi serta persampahan yang 

kondisinya sangat buruk, untuk itu penelitian ini dilakukan di 

kawasan tersebut untuk lebih mengetahui aktivitas seperti 

apakah yang sangat mempengaruhi kekumuhan di sempadan sungai 

banjir kanal timur tersebut.   
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Gambar I.1 

Orintasi Kawasan Studi 
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Tabel 1.1 

Keaslian Penelitian 

No. Judul Penelitian Pengarang Metodologi Hasil Penelitian 

1 Analisis Kebijakan 

Pemerintah Dalam 

Penanganan 

Permukiman Ilegal Di 

Bantaran Sungai Studi 

Kasus: 

Bantaran Kali Pesanggrahan 

Kampung Baru, Kedoya 

Utara Kebon Jeruk (Jurnal 

PLANESATM Volume 1, 

Nomor2, November 2010). 

Reza Sasanto1, Aip 

Syaifuddin Khair 

Jurusan Teknik 

Planologi – 

Universitas Esa 

Unggul 

 

Deskriftif Kebijakan mengenai 

penanganan pemukiman 

illegal dibantaran Kali 

Pesanggrahan adalah 

tanggungjawab semua 

stakeholders yang terlibat 

dalam penanganan maupun 

peran sertanya mengenai 

keberadaan pemukiman 

ilegal tersebut yang di 

wujudkan dalam tindakan 

dan peran serta dalam 

penanganan 

squatters di Kampung Baru. 

 

 

2 

Identifikasi Pemanfaatan 

Kawasan Bantaran Sungai 

Dayanan Di Kotamobagu 

(Jurnal Arsitektur 

Fakultas Teknik Univ. Sam 

Ratulangi, Manado, Vol.6, 

No.3: 273 - 283  November 

2014 November 2014) 

 

Budi Kurniawan 

Mokodongan1, Rieneke 

L.E. Sela2,& 

Hendriek H. 

Karongkong (Program 

Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota 

PWK) 

 

kuantitatif 

dengan 

analisis 

deskriptif 

pemanfaatan ruang di 

kawasan 

bantaran Sungai Dayanan 

Kelurahan Gogagoman 

terindentifikasi 

didominasi oleh 

kawasan budidaya 

dibandingkan dengan 

kawasan non budidaya, 
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No. Judul Penelitian Pengarang Metodologi Hasil Penelitian 

dengan persentase untuk 

kawasan budidaya 98.21% 

dan 

kawasan non budidaya 

1.79%. 

3 Model Kebijakan Permukiman 

Kampung Code Utara di Tepi 

Sungai Code (Jurnal 

Pembangunan wilayah, Biro 

Penerbit Planologi Undip 

Volume 10 (1): 22-32 Maret 

2014) 

 

Natalia Riza Putri 

Ayodiya 

 

Teknik  

analisis  

diskriptif  

kualitatif 

Keberadaan Kampung Code 

Utara yang berada di tepi 

Sungai Code sangat 

menguntungkan 

sekaligus merugikan yaitu 

di satu sisi masyarakat 

dapat memenuhi kebutuhan 

air baku dan mendapatkan 

lokasi permukiman yang 

strategis, tapi di sisi 

lain ekologis sungai 

terancam kualitasnya terus 

memburuk dan masyarakat 

beresiko terkena bencana 

banjir yang dapat 

datang sewaktu-waktu. 

4 Penataan Ulang Kawasan 

Bantaran Sungai 

Dengan Menghadirkan Sentra 

Ekonomi Dan Rekreasi Kota 

Esty Poedjioetami Kualitatif penyelesaian permukiman 

kumuh yang menempati 

bantaran sungai adalah 

dengan menghadirkan sentra 
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No. Judul Penelitian Pengarang Metodologi Hasil Penelitian 

(Jurnal rekayasa 

perencanaan, Vol. 4, No. 

3, Juni 2008) 

kegiatan ekonomi dan 

rekreasi kota sebagai 

upaya untuk meningkatkan 

kondisi ekonomi atau taraf 

hidup masyarakatnya. 

5 Pengaturan Zonasi 

Penggunaan Lahan Di 

Kawasan Tepian Das Kahayan 

(Enni Lindia Mayona,MT, 

Zulfadly Urufi, M.Eng, 

Ridwandoni ST Jurusan 

Teknik Planologi Itenas, 

Bandung, April 2009) 

Enni Lindia 

Mayona,MT, Zulfadly 

Urufi, M.Eng, 

Ridwandoni ST 

Kualitatif Dominasi fungsi utama 

Kawasan Tepian DAS Kahayan 

Kelurahan 

Pahandut ialah  zona 

perumahan terbatas karena 

terdapat kawasan lindung 

berupa sempadan sungai. 

Setelah dibuat mekanisme 

aturan izin pemanfaatan 

ruang di tiap zona maka 

upaya pengendalian 

pemanfaatan ruang 

selanjutnya 

ialah menentukan aturan 

pemanfaatan ruang pada 

zona-zona tersebut 

disertai 

aturan variansi dan aturan 

insentif serta disinsentif 

tiap zona. 
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No. Judul Penelitian Pengarang Metodologi Hasil Penelitian 

6 Peran Dinas Cipta Karya 

Dan Tata Kota Dalam 

Penataan 

Perumahan Pemukiman 

Kawasan Garis Sempadan 

Sungai (Journal Ilmu 

Pemerintahan, Volume 2, 

(3), 2014:) 

Alfian Kualitatif Undang-undang atau 

peratruan yang selama ini 

dibuat pemerintah, 

dianggap belum 

dilaksanakan secara tegas 

di lapangan. Namun 

sebenarnya kita tidak 

dapat menyalahkan para 

aparat yang ada di 

lapangan, sebab terkadang 

esensi undang-undang 

tersebut secara 

kultural historis memang 

sangat sulit untuk 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis Penyusun 2017 
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1.6  Kerangka Pikir 

Seiring dengan perkembangan suatu perkotaan turut 

menambah jumlah penduduk yang melakukan urbanisasi kekota 

tersebut sehingga kepadatan pendudukpun semakin meningkat 

dan menyebabkan ketersedian lahan untuk kawasan permukiman 

semakin terbatas, hal ini menyebabkan Masyarakat yang 

memiliki tingkat ekonomi menengah kebawa mulai berpikir 

untuk mendirikan bangunan-bangnan rumah mereka ditempat 

yang tidak seharusnya. Apalagi untuk mengurungai 

pengeluaran bulanan mereka memilih mendirikan bangunan yang 

berdekatan denga tempat kerja mereka Contohnya seperti 

disempadan sungai.  

 

Sempadan sungai yang seharusnya di peruntukan utuk 

kawasan perlindungan setempat mulai beralih fungsi menjadi 

kawasan budidaya untuk mendukung aktivitas Masyarakat 

tersebut. Berikut ini adalah diagram peneliatian untuk 

mengetahui bentuk-bentuk aktivitas Masyarakat terhadap 

kekumuhan di sempadan sungai Banjir Kanal Timur Kota 

Semarang. 
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Gambar 1.4 Kerangka Pembahasan 

Sumber : Penyusun 2017 

 

Seiring dengan perkembangan suatu kawasan atau perkotaan  yang semakin pesat tidak 

berbanding lurus dengan ketesediaan sarana yang dijadikan tempat tinggal untuk 

Masyarakat yang ada di perkotaan. Perkembangan kekumuhan sendiri tidak lepas dari 

pola dan perilaku Masyarakat setempat yang menyebabkan kawasan tersebut menjadi 

kawasan kumuh melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukanya dalam sehari-hari, 

khususnya Masyarakat yang berada di sempadan sungai Banjir Kanal Timur. 

Latar Belakang 

 Aktivitas yang 

menyebabakan 

penurunan kualitas 

lingkungan. 

 Infrastuktur yang 

tidak Memadai. 

 Pemanfaatan lahan 

secara ilegal 
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lingkungan  

 

Rumusan Masalah 

Tujuan dari studi ini yaitu 

untuk mengetahui  aktivitas  

Masyarakat apa saja yang 

mempengaruhi terbentuknya  

permukiman kumuh di sempadan 

sungai banjir kanal timur 

Kota Semarang. 

 

Tujuan 

Kajian Teori  

 Permukiman 
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 Aktivitas Masyarakat 
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PROSES 

Mengetahui Pengaruh Aktivitas Masyarakat Terhadap 

Terbentuknya Permukiman Kumuh Di Sempadan Sungai Banjir Kanal 

Timur Kota Semarang 

OUTPUT 

Analisis Kajian megenai  aktivitas 

Masyarakat yang mengakibatkan terbentuknya 

permukiman kumuh di Sempadan Banjir Kanal 

Timur Kota Semarang 

 Deskripsi Kualitatif 

Rasionalistik Metodologi 

 

a. Mengkaji aktivitas 

Masyarakat. 

b. Menganalisis ketersedian 

infrastukutur dan 

mengetahui dampak 

aktivitas terhadap 

munculnya permukiman 

kumuh. 

 

Sasaran 
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1.7 Metodologi Penelitian 

Metodologi adalah cara yang digunakan sehubungan 

dengan penelitian yang akan dilakukan, serta memiliki 

langkah-langkah yang sistematis. Tujuannya dari 

metodologi ini adalah untuk mengarahkan proses berpikir 

atau penalaran terhadap hasil-hasil yang ingin di capai 

didalam proses penelitian, sedangkan metode penelitian 

memerlukan teknik atau prosedur  yang digunakan untuk 

menganalisis data yang telah tersedia.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa metodelogi penelitian adalah langkah-langkah yang 

akan dilakukan oleh seorang peneliti terhadap studi kasus 

tertentu dan metode penelitian adalah cara-cara yang akan 

digunakan oleh seorang peneliti dalam setiap langkah-

langkah yang akan dilakukan. (Toto S. Nasehudin dan 

Nanang G, 2012) 

Penggunaan metode penelitian yang baik dan benar 

terhadap suatu proses penelitian akan menghasilkan hasil 

penelitian yang baik pula dengan didukung oleh sumber-

sumber data yang jelas beserta tahapan dan proses 

pengumpulan data tersebut.  

 

1.7.1 Pendekatan Metodologi 

Didalam Studi ini yang berjudul Pengaruh Aktifits 

Masyarakat Terhadap Terbentuknya Permukiman Kumuh Di 

Sempadan Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang 

dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif rasionalistik. Pendekatan rasionalistik yaitu 

suatu pendekatan yang bertolak dari filsafat rasionalisme 

dengan asumsi bahwa ilmu berasal dari pemahaman 
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intelektual yang dibangun atas kemampuan argumentasi 

secara logis dengan metode indeksikalitas dan komparatif. 

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang 

memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan 

memahami sikap, pandangan, perasaan, perilaku individu, 

atau sekelompok orang. Penelitan kualitatif juga di 

artikan sebagai suatu penelitian yang mengalir secara 

natural atau alami dengan berdasarkan bahwa kebenaran itu 

sangat kompleks. Pupu S. Rahmat (2009) 

Rasionalistik berasal dari bahasa latin; ratio 

kemudian diindonesiakan menjadi rasio yang berarti 

pikiran sehat. Rasionalistik adalah suatu penelitian yang 

menggunakan akal sebagai patokan dalam menganalisa suatu 

masalah. Rasionalisme merupakan salah satu aliran 

filsafat yang membawa kepada kebenaran yang menekankan 

rasio sebagai sumber utama pengetahuan.  
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Gambar 1.5 Bagan Pendekatan Metode Kualitatif Rasionalistik 

Sumber : Penyusun 2017 

 

 

EMPIRIS 

Grand Theory: 

1.Permukiman Kumuh 

2.Sempadan Sungai 

Konsep 

 

Variabel : 

Pengaruh aktivitas 

Masyarakat terhadap 

terbentuknya 

permukiman kumuh di 

sempadan sungai 

Banjir Kanal Timur 

Kota Semarang 

Indikator : 

1. Aktifitas 

Masyarakat 

2. Kriteria kumuh 

3. Infrastuktur 

Parameter : 

1. Aktivitas Masyarakat 

yang menyebabkan 

terbentuknya permukiman 

kumuh 

2. Karakteristik 

permukiman kumuh 

3. Ketersediaan 

infrastuktur 

 

Analisis : 

1. Deskriptif 

Empirik 

2. Visual 

 

Data : 

1. Primer (Survey) 

 Kegiatan permukiman, 

perdagangan dan 

pembuatan batu-bata 

 Kondisi fisik bangunan 

 Kondisi infrastuktur 

 Kondisi kepadatan 

bangunan 

2. Sekunder 

 Administrasi kawasan 

 Citra Satelit 

 Jumlah Sarpras 

 Jumlah Penduduk 

 

ABSTRAK 
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1.8 TAHAPAN STUDI 

Tahapan studi merupakan tahapan proses penyusunan laporan 

dari tahap persiapan hingga pada tahap akhir. Tahapan 

persiapan merupakan permulaan awal  dari tahap dalam 

penyusunan studi penelitian, yang didalamnya termasuk awal 

untuk melakukan pengidentiikasian masalah, penentuan wilayah 

studi, penyusunan perijinan serta melakukan kajian literatur 

yang akan mendukung bagi peyusunan awal studi. Tahapan studi 

ini terdiri dari beberapa langkah kegiatan yang harus 

dilakukan yaitu meliputi: 

A.  Pemahaman terhadap permasalahan yang sedang dihadpi di 

kawasan penelitian, yaitu di sempadan sungai banjir 

kanal timur Kota Semarang yang saat ini telah dibangun 

oleh permukiman permukian liar yang menyebabkan kwasan 

tersebut semakin terlihat Kumuh.  

B. Menentukan topik, rumusan masalah, tujuan, sasaran dan 

ruang lingkup studi.  

C. Penentuan lokasi studi dimana lokasi yang diambil seluas 

23 Ha yang meliputi sempadan sungai banjir Kanal timur  

Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang 

yang dimulai dari Jembatan Jl Kaligawe sampai Jembatan 

Jl Soekarno-Hatta. 

D. Kajian teoritik dan literatur yang berkaitan dengan studi 

yang akan dilakukan yaitu kajian tentang pengaruh 

aktifitas Masyarakat terhadap kekumuhan di sempadan 

sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang. 

E. Menyusun kebutuhan data-data yang dibutuhkan, meliputi 

data primer dan sekunder sesuai dengan fungsi dan 

kebutuhan data yang akan digunakan untuk mendukung 

analisis yang akan dilakukan. 
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F. Menentukan metode analisis dan teknik analisa yang akan 

digunakan dalam pengolahan dan penyusunan kebutuhan 

data. 

G. Tahapan menganalisis data yang telah ada sesuai dengan 

metode yang digunakan. 

H. Menyusun temuan studi berdasarkan analisis yang 

dilakukan. 

I. Menyusun kesimpulan dan saran serta arahan studi. 

 

1.9 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Berikut ini merupakan tahapan pengumpulan data pada 

penelitian ini guna memperoleh data yang dibutuhkan yang 

akan digunakan sebagai bahan analisa penelitian yang diolah 

oleh peneliti. 

a) Sumber data 

Ada dua sumber data dan metode pengumpulan data, 

dua hal tersebut yaitu : 

1. Data Primer 

Data penelitian yang diperoleh sendiri melalui 

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk 

memperoleh data yang filed mengenai kondisi eksisting 

dari kawasan penelitian. Berikut ini adalah data-data 

primer yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini. 
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Tabel 1.2 

Data Primer 

NO Sasaran Nama Data Sumber  
Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 Menganalisis 

Aktivitas 

Masyarakat yang 

menyebabkan 

kekumuhan di 

sempadan sungai 

Banjir Kanal Timur 

Kota Semarang. 

 Kegiatan 

permukiman 

 Kegiatan 

perdagangan 

 Kegiatan 

pembuatan 

batu-bata 

Survey 

Lapangan 

Primer Wawancara 

dan 

Dokumentasi 

2 Menganalisis 

karakteristik 

kekumuhan di 

sempadan sungai 

banjir kanal timur 

Kota Semarang 

 Kondisi Fisik 

bangunan 

permukiman 

 Kondisi 

Kepadatan 

Bangunan 

Survey 

Lapangan 

Primer Wawancara 

dan 

Dokumentasi 

3 Menganalisis 

ketersediaan 

infrastuktur yang 

menyebabkan 

kekumuhan di 

kawasan tersebut. 

 

 Kondisi 

jaringan 

pergerakan 

(Jalan-

Jembatan) 

 Kondisi TPS 

(tempat 

pembuangan 

sampah) 

Survey 

Lapangan 

Primer Wawancara 

dan 

Dokumentasi 

 

 

 

 

Inti 

Masalah 

SEBAB 

Sumber : Hasil Analisis Penyusun 2017 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan 

cara tidak langsung atau melalui sumber sumber tertentu 

seperti instansi atau surat kabar, adapun data yang 

dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Data Sekunder 

NO Sasaran Nama Data Sumber  
Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpul

an Data 

1 Menganalisis 

Aktivitas 

Masyarakat yang 

menyebabkan 

kekumuhan di 

sempadan sungai 

Banjir Kanal Timur 

Kota Semarang. 

 Panjang 

sungai dan 

lebar sungai 

 Jumlah 

penduduk 

 Mata 

Pencaharian 

penduduk 

 

 BBWS 

(Balai 

Besar 

Wilayah 

Sungai) 

Pemali 

Juana 

 BPS Kota 

Smearang 

Data 

Sekunder 

Download 

2 Menganalisis 

karakteristik 

kekumuhan di 

sempadan sungai 

banjir kanal timur 

Kota Semarang 

 Peta nilai 

tanah 

 Peta 

legalitas 

lahan 

 Peta 

Online 

Badan 

Pertanahan 

Nasioanl 

JPG Peta 

Legalits 

dan 

Harga 

lahan 

Download 

3 Menganalisis 

ketersediaan 

infrastuktur yang 

menyebabkan 

kekumuhan di 

kawasan tersebut. 

 

 Jumlah tempat 

peribadatan 

 Jumlah sarana 

pendiidikan 

 Jumlah TPS 

 

Kota 

Semarang 

Dalam Ankga  

Data 

Sekunder 

Download 

 

 

Inti 

Masalah 

SEBAB 

Sumber : Hasil Analisis Penyusun 2017 
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b) Metode Pengumpulan data 

Jika di lihat dari pengertian metode pengumpulan 

data menurut ahli metode pengumpulan data berupa suatu 

pernyataan (statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan 

tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh hasil penelitian yang valid. (Toto S. Nasehudin 

dan Nanang G, 2012) 

Metode pengumpulan data ini termasuk kategori 

laporan diri (personal report) / Deskripsi diri (self 

descriptive). Individu melaporkan tentang keadaan dirinya 

berdasarkan pertanyaan atau perintah yang diberikan 

kepadanya. 

Teknik pengumpulan data dan informasi dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Suatu proses memperoleh keterangan-keterangan 

secara mendalam mengenai suatu kejadian yang berkaitan 

dengan tema yang diteliti dan berbentuk tanya jawab 

dengan bertatap muka langsung antara peneliti dengan 

narasumber atau informan bisa juga disebut bentuk 

komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan 

memperoleh dan menghasilkan informasi. 

2. Dokumentasi 

Suatu proses melihat dari sumber-sumber data dari 

dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas 

data-data yang telah ditemukan. Data bisa berbentuk 

segala macam bentuk informasi yang berhubungan dengan 



27 

 

 

 

dokumentasi bentuk tertulis atau mencari data yang 

berupa data tulisan. 

Dokumentasi merupakan suatu proses melihat 

sumber-sumber data dokumen yang ada dalam perusahaan, 

karena dapat digunakan sebagai pendukung dan pelengkap 

data - data yang telah ditemukan. 

3. Observasi (pengamatan) 

Merupakan suatu proses pengamatan langsung 

dilapangan  untuk melihat aktifitas apa saja yang 

mempengaruhi kekumuhan di Sempadan sungai Banjir Kanal 

Timur Kota Semarang ini.  

1.10 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 

Pengolahan data sebagai proses mengartikan data-data 

lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat 

penelitian. Tahapan ini dikumpulkan data yang akan diolah 

dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan atau mejawab 

permasalahan yang ada dan menjadi pertanyaan peneliti. Data 

yang sudah diperoleh maka akan dikelompokkan. 

Pengelompokkan data ini bertujuan agar macam-macam data 

yang telah didapat sebelumnya tersistematis sehingga akan 

mempermudah dalam penganalisaannya. Data yang ada tersebut 

dikelompokkan menjadi data primer dan sekunder. 

Proses pengolahan data yang akan dilakukan dalam 

kegiatan studi ini melalui dua tahap yaitu sebagai berikut 

:  

- Analisis data selama dilapangan, dilakukan mulai dari 

mempertajam fokus studi, mengembangkan pertanyaan 

analisis.  
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- Analisis data setelah kembali dari lapangan, dilakukan 

dengan cara mengembangkan kategori (pengelompokan), 

merangkum data kasar kedalam kategori, mengkontruksikan 

catatan kasus per kasus dan menuliskan laporan secara 

naratif atau terurai. 

 

Teknik pengolahan data yang akan dilakukan dalam 

kegiatan studi ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Editing Data 

Editing  pengecekan atau pengkoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data 

yang terkumpil itu tidak logis atau meragukan. Tujuan 

editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalhan 

yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat 

koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau 

kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik 

dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan penyisipan. 

2. Pengkodean Data 

Pemberian kode pada data bertujuan untuk memberi tanda 

pada catatan dilapangann yang sudah dilakukan wawancara. 

Dimaksudkan untuk dapat mengoordinasi dan mensistemasi 

data secara lengkap dan mendetail sehingga data dapat 

memunculkan dan menemukan makna dari data yang 

dikumpulkan. 

3. Tabulasi Data 

Tabulasi yaitu membuat tabel-tabel yang berisikan 

datan yang telah diberikan kode susuai dengan analisis 

yang dibutuhkan. Untuk melakukan tabulasi ini dibutuhkan 
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ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan 

khusunya dalam tabulasi silang. 

 

1.11 PENYAJIAN DATA 

Penyajian data dilakukan agar data dapat dipahami dan 

dianalisis sesuai dengan tujuang yang diinginkan, Data-data 

yang telah diolah disajikan sesederhana mungkin agar jelas 

dan mudah di baca dan memudahkan dalam melakukan penilaian, 

perbandingan dan lain-lain. Dalam penelitian ini data 

ditampilkan dalam bentuk antara lain : 

1. Penyajian Data Dalam Bentuk  Tulisan (Textular 

Presentation) 

Penyajian dalan bentuk tulisan  merupakan gambaram 

umum tentang kesimpulan hasil pengamatan. 

2. Penyajian Dalam Bentuk Tabel 

Penyajian dalam bentuk tabel yaitu menyajikan data 

dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam 

bentuk kolom dan baris. 

3. Penyajian Dalam Bentuk Grafik 

Penyajian data dalam bentuk grafik agar dapat 

mengakomodasi data sehingga mudah dipahami dan dengan 

tampilan lebih menarik. 

4. Penyajian Dalam Bentuk Foto dan Peta 

Yaitu penyajian dalam bentuk gambar 2D aktualisasi 

sehingga menggambarkan obyek studi secara realita dan 

nyata kemudian penyajian dalam bentuk peta untuk 

menampilkan informasi yang berupa sketsa/bentukan peta 

persil/blok bangunan  permukiman desa untuk melihat 

karakteristik desa secara fisik. 
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1.12 TAHAP ANALISIS DATA 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori satuan 

uraian dasar yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan 

lapangan, dokumentasi, dan data-data lainnya.  Proses data 

dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu 

dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam 

cacatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, 

foto, dan sebagainya, sehingga menghasilkan analisis 

secara luas, umum serta terperinci. Paling tidak terdapat 

tiga tahap utama dalam penelitian kualitatif yaitu 

(Sugiyono,2009): 

1) Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, 

peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan 

dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang 

informasi yang diperolehnya. 

2) Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala 

informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk 

memfokuskan pada masalah tertentu. 

3) Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus 

yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian 

melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. 

Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data 

yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan,hipotesis, bahkan 

teori baru. 

 

Tahapan analisi yang dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh aktiitas Masyarakat terhadap kekumuhan di 

sempadan sungai banjir kanal timur Kota Semarang adalah 



31 

 

 

 

dengan mengumpulkan terlebih dahulu data data primer yang 

telah diperoleh, terutama data data mengenai visual 

kondisi eksisting (Foto) dan beberapa data data mengenai 

jumlah penduduk di Kawasan tersebut serta jumlah bangunan 

yang legal dan illegal yang masuk di dalam kawasan 

penelitian untuk kemudian dilakukan analisi apakah jumlah 

penduduk dan status bangunan juga mempengaruhi tingkat 

kekumuhan di kawasan tersebut.  

Selain dari data data tersebut data berupa citra 

satelit juga dibutuhkan untuk melakukan foto maping dalam 

menitiki rumah rumah yang memiliki kekumuhan cukup tinggi 

dan untuk melihat kondisi eksisting kawasan dari udara, 

serta juga dapat digunakan untuk menghitung luasan ataupun 

jarak tertentu dalam kawasan tersebut. 

 

1.13 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui bentuk-

bentuk aktifitas Masyarakat terhadap kekumuhan di sempadan 

sungai banjir kanal timur Kota Semarang  adalah metode 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Pupu 

S. Rahmat (2009) mengatakan bahwa  penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bersifat alamiah sehingga peneliti 

harus memasuki lapangan dan mengumpulkan data primer dan 

sekunder, karena data tersebut masih mengalami perubahan. 

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan 

menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. penelitian 

kualitatif bertolak dari paradigma alamiah. Artinya, 

penelitian ini mengasumsikan bahwa realitas empiris terjadi 

dalam suatu konteks sosio-kultural, saling terkait satu 

sama lain.  
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Gambar 3.3 Kerangka Analisis 

Sumber : Analisa Penyusun, 2017 
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1.14 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penyajian yang digunakan di dalam menyusun 

laporan Tugas Akhir ini  dengan judul Bentuk-Bentuk Aktivitas 

Masyarakat Terhadap Kekumuhan Di Sempadan Sungai Banjir Kanal 

Timur Kota Semarang Adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang 

mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan permasalahan, 

maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup yang terdiri dari 

ruang lingkup substansi dan ruang lingkup wilayah, kerangka 

pemikiran, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PENGARUH AKTIVITAS MASYARAKAT 

TERHADAP TERBENTUKNYA PERMUKIMAN KUMUH  DI SEMPADAN SUNGAI 

BANJIR KANAL TIMUR KOTA SEMARANG 

Bab ini menjelaskan mengenai kajian literatur dan 

definisi mengenai sungai, permukiman kumuh, sempadan sungai, 

dan aktivitas Masyarakat yang ada di sempadan sungai banjir 

kanal timur Kota Semarang. 

BAB III KONDISI EKSISTING KAWASAN SEMPADAN SUNGAI BANJIR KANAL 

TIMUR KOTA SEMARANG 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran eksisting lokasi studi 

yaitu Di Sempadan sungai banjir kanal timur,Kota Semarang. 
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BAB IV ANALISIS TENTANG BENTUK-BENTUK AKTIVITAS MASYARAKAT 

TERHADAP KEKUMUHAN DI SEMPADAN SUNGAI BANJIR KANAL TIMUR KOTA 

SEMARANG 

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis aktivitas 

Masyarakat, serta menganalisis karakteristik kekumuhan dan 

ketersediaan infrastuktur yang ada di sempadan sungai Banjir 

Kanal Timur, Kota Semarang. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta memberikan 

saran dan rekomendasi kepada Masyarakat, Pemerintah dan para 

pelaku pembangunan yang terlibat.  


