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Tabel I.1. 

Keaslian Penelitian 

No Nama Peneliti Judul Peneliti Lokasi 
Metode 

Penelitian 
Tujuan Hasil Penelitian 

1. Djaka Marwasta Analisis 

Karakteristik 

Permukiman Desa-

Desa Pesisir di 

Kabupaten 

Kulonprogo 

Kulonprogo Diskriptif 

evaluative 

Mengidentifikasi 

karakteristik 

permukiman desa-

desa pesisir. 

Karakteristik permukiman desa-desa pesisir 

sepanjang pantai selatan jawa di kabupaten 

kulonprogo menunjukan pola mengelompok 

(clustered) berbentuk linier sejajar dengan garis 

pantai; karakteristik permukiman berhubungan 

secara signifikan dengan kondisi social ekonomi 

penduduk dan kondisi fisik lingkungan 

permukiman, dimana semakin tinggi kondisi 

social ekonomi semakin baik tipe permukiman. 

2. Syarifuddin Kondisi Fisik 

Permukiman 

Penduduk di 

Pesisir Pantai 

Teluk Palu 

Kota Palu  mengetahui kondisi 

fisik rumah tinggal 

penduduk kawasan 

pantai Teluk Palu 

(yang didominasi oleh 

kampong nelayan) 

dikaitkan dengan 

persyaratan rumah 

sehat dan kaidah 

arsitektur rumah 

layak huni 

Kondisi fisik rumah tinggal penduduk di pesisir 

pantai Teluk Palu termasuk kategori 

semipermanen, yang tercermin dari jenis bahan 

dinding rumah yang mayoritas terbuat dari 

papan kayu berkualitas sedang, berlantai plester 

(semen PC/aci), dengan jenis bahan atap 

seng/asbes. Pemilihan bahan lebih diorietasikan 

pada kemudahan didapat, keterjangkauan harga 

dan kemudahan dikerjakan sendiri 

3. Akhmad Farid Peningkatan 

Kualitas 

Madura  Merumuskan strategi 

peningkatan kualitas 

Perlu penetapan zona-zona pemanfaatan 

sebagai langkah awal dalam penerapan pola 
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No Nama Peneliti Judul Peneliti Lokasi 
Metode 

Penelitian 
Tujuan Hasil Penelitian 

Lingkungan di 

Kawasan Nelayan 

Sepuluh-Madura 

lingkungan di 

kawasan nelaya 

Sepuluh-Madura. 

pengendalian pemanfaatan ruang diwilayah 

pesisir; pembatasan lahan budidaya pada 

kawasan konservasi alami terutama untuk 

pemanfaatan terbangun di wilayah pesisir; 

strategi pengelolaan dan pengendalian 

pencemaran pesisir dan laut dilakukan dari 

strategi pencegahan, pengendalian sampai 

dengan pengelolaan; memberikan alokasi ruang 

khusus untuk pengamanan perlindungan pantai 

terutama daerah-daerah yang sering transit dan 

bongkar muat ;erdagangan  

4. Danu Raditya Kajian Struktur 

Ruang Kota 

berdasarkan pola 

pergerakan 

Kota Cicurug 

Kabupaten 

Sukabumi 

Kualitatif Melakukan kajian 

struktur ruang kota 

berdasarkan pola 

pergerakan pada 

suatu kawasan 

perkotaan. 

Struktur Ruang yang polisentrik atau multiple 

nuclei akan menghasilkan pola pergerakan yang 

lebih efisien dibandingkan dengan struktur ruang 

yang bersifat monosentrik atau memusat. 

5. Asri Andreas; 

Irma Nurjannah; 

Arief Saleh. 

Karakteristik 

Lingkungan dan 

Perilaku 

Masyarakat 

Kawasan 

Permukiman 

Nelayan di Sekitar 

Teluk Kendari 

Kota Kendari Kualitatif 

Deskriptif 

Rasionaistik 

Menemukan 

karakteristik 

ingkungan dan factor-

faktor pembentukan 

lingkungan kawasan 

permukiman nelayan 

yang berada di 

Pinggiran Teluk 

Factor-faktor yang mempengaruhi lingkungan 

permukiman nelayan di pinggiran Teluk Kendari 

berupa factor fisik dan factor non fisik. 

Faktornon fisik meliputi : alasan utama dalam 

menentukan tempat tinggal, karena umumnya 

dekat dengan keluarga dan kerabat, serta dekat 

dengan tempat bekerja. Dan factor fisik meliputi 

: tingkat pendapatan yang menentukan 
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No Nama Peneliti Judul Peneliti Lokasi 
Metode 

Penelitian 
Tujuan Hasil Penelitian 

kendari penggunaan material hunian (factor ekonomi) 

dan orientasi lingkungan permukiman (factor 

social-budaya), serta factor lingkungan. 

6. Dwi Walojo; 

Johan Silas; 

Haryo 

Sulistiyarso 

Konsep Penataan 

Kawasan 

Permukiman 

Nelayan 

Ngemplakrejo 

sebagai Dampak 

Pengembangan 

Kota Pasuruan 

Kota Pasuruan  Mengidentifikasi 

penyebab kekuatan 

dinamis Kota 

Pasuruan yang tidak 

dapat memberikan 

Pengaruh positif 

terhdap 

perkembangan 

permukiman nelayan 

Ngemplakrejo 

Terdapat aspek social dan ekonomi yang 

menjadi indicator kekuatan-kekuatan dinamis. 

Kota pasuruan belum sepenuhnya mampu 

memberi pengaruh positif yang maksimal pada 

kawasan permukiman nelayan ngemplakrejo, 

antara lain: pekerjaan, sebagian besar nelayan 

pekerja nelayan lapis bawah; penghasilan, 

sebagian besar pendapatan dibawah UMK 

Pasuruan 2009; Modal Kerja, lebih banyak yang 

memanfaatkan pinjaman dari tengkulak; 

pengobatan, di puskesmas pembantu dan bidan 

Desa; Tempat Belanja Kebutuhan Kerja, di 

lingkungan Kelurahan Ngemplakrejo dan 

mendapatkan harga dan kualitas barang yang 

tidak bersaing; pendidikan, dilingkungan 

Kelurahan Ngemplakrejo yang merupakan 

pendidikan rendah (SD dan SMP) 

7. Wiwik Widyo W. Karakteristik 

Sosial-Ekonomi 

Nelayan pada 

Kawasan Wisata 

Pantai sebagai 

Surabaya  Menemukan 

karakteristik sosial 

ekonomi nelayan 

pada kawasan wisata 

pantai untuk menarik 

Untuk menunjang fungsi makro kawasan 

terhadap kota Surabaya dan untuk peningkatan 

kualitas permukiman, diperlukan peningkatan 

sumberdaya manusia dengan diadakan 

penyuluhan dan pembinaan terhadap 
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No Nama Peneliti Judul Peneliti Lokasi 
Metode 

Penelitian 
Tujuan Hasil Penelitian 

Perencanaan 

Pengembangan 

Kawasan 

wisatawan masyarakat setempat 

8. Imrotun Mufida 

Nugrahanti dan 

Ardy Maulidy 

Navastara 

S.T.,MT 

Pengembangan 

Permukiman 

Nelayan Berbasis 

Ekowisata di Pantai 

Timur Surabaya 

Surabaya  Merumuskan arahan 

pengembangan 

kawasan permukian 

nelayan berbasis 

ekowisata di Pantai 

Timur Surabaya 

(Pamurbaya).  

Kawasan permukiman nelayan di Kelurahan 

Wonorejo merupakan kawasan prioritas 

pengembanan permukiman nelayan. Sedangkan 

arahan pengembangan permukiman nelayan 

berbasis ekowisata tersebut berkaitan dengan 

peningkatan kesadaran masyarakat dalam 

memanfaatkan dan menjaga potensi alam, 

peningkatan kualitas pelayanan fasilitas 

ekowisata berupa sentra-sentra perdagangan 

yang menjual hasil olahan laut dan mangrove, 

peningkatan dan penggiatan aktivitas 

pengolahan ikan dan mangrove menjadi 

berbagai olahan oleh masyarakat nelayan, dll. 

9. Purwoningsih Kajian 

Keberlanjutan 

Permukiman 

Nelayan di 

Kampung 

Tanjungsari 

Kabupaten 

Pemalang 

 Mengidentifikasi 

aspek kajian 

keberlanjutan 

permukiman nelayan 

di Kampung 

Tanjungsari 

Pembangunan berkelanjutan pada aspek 

sumberdaya manusia di kampung Tanjungsari 

adalah tidak berkelanjutan, hal ini disebabkan 

oleh rendahnya partisipasi masyarakat sehingga 

sebagai upaya pembangunan yang telah 

diprakarsai oleh pemerintah tidak berkelajutan 

dan berhenti ditengah jalan. 

Factor inti dari tidak berkelanjutannya kampung 

Tanjungsari ini terletak pada sector Ekonomi 
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No Nama Peneliti Judul Peneliti Lokasi 
Metode 

Penelitian 
Tujuan Hasil Penelitian 

Perikanan. Dengan kata lain, untuk mencari ikan 

dilaut yang merupakan pendapatan nelayan 

membutuhkan waktu berhari-hari, oleh karena 

itu, nelayan tidak memiliki banyak cukup waktu 

untuk berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan 

social atau menghadiri perkumpulan warga. 

Penelitian yang sedang dilakukan 

10. Anisa Rosiana 

Shichah 

Karakter Ruang 

Ekonomi di 

Permukiman 

Nelayan 

Desa 

Morodemak 

Deduktif 

Kualitatif 

Rasionalistik 

Mengetahui karakter 

ruang ekonomi 

Menemukan karakter ruang ekonomi yang 

terbentuk akibat aktivitas masyarakat nelayan di 

Desa Morodemak 

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2018 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

“One source of happiness is getting tired  

after struggling to reach a blessing in a worthy activity” 

 

“Salah satu sumber dari kebahagiaan yakni mendapatkan 

lelah setelah berjuang menggapai berkah dalam satu aktifitas 

yang bernilai Ibadah” 

 

َصوَو َْوإَا َنَنيَّ َو َاََِصواا ََ ا َهتَلَوَا ِاَنَ َُ وَا  َٰتَلَا َنَنوَو َُهُّ َٰوَهَصإاا هاف َنهاَيوََوَا َنَنإَا  َْا َُإاا  َُ َاف ََ  َاََِصلَا  َنَ َا  َن

َفَّا َْا ََّا ص َََهيا َ 

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik 

kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua 

tahun, bersyukurlah kalian kepada-Ku dan kepada orang tuamu. 

Hanya kepada-Ku lah kalian kembali” (Luqman :14) 

 Tugas akhir ini aku persembahkan untuk kedua orang 

tua yang saya cintai. Tidak ada kata yang bisa 

menggantikan perjuangan dan do’a yang tercurahkan, 

sehingga saya bisa menyelesaikan tanggung jawab 

saya sebagai seorang anak dan sebagai mahasiswa 

untuk menjadi seorang Sarjana Teknik Perencanaan 

Wilayah dan Kota; 

 Kakaku yang sudah membantu saya dalam segala hal, 

sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah dengan 

lancar; 

 Serta teman-teman program studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota Unissula Angkatan 2013 terima 

kasih untuk kalian yang telah menciptakan cerita 

dan kenangan bersama-sama. 
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penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan Judul 

“Karakter Ruang Ekonomi di Permukiman Nelayan Desa 

Morodemak” dengan lancar. 

Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak lepas dari 

bimbingan, bantuan, serta motivasi dari semua pihak yang 

terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 

sebab itu saya selaku penulis senantiasa ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada : 

1. Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT.,Ph.D, selaku Dekan 

Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 
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dalam penyusunan Tugas Akhir ini; 
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dan masukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini; 
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saya dengan sabar dan sepenuh hati, mencari saya 

ketika menghilang, memberikan masukan dan arahan 
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penulis sehingga bisa menyelesaikan penyusunan Tugas 

Akhir ini; 
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membantu dalam pembuatan surat ijin survey dan 

administrasi lainnya; 
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motivasi, mendo’akan dengan tulus, memberikan 

financial support kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini; 

10. My Squishy, Nur Huda yang sudah memberikan support 

agar tetap semangat, membantu penulis menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir ini; 

11. Sahabatku Farida Hidayah yang selalu memberikan 

tumpangan menginap di Kos, sekaligus menjadi teman 

berjuang, teman survey dan lembur, pematik semangat 
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di Pumanisa; 
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penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini; 

13. Sahabat-sahabatku angkatan 2013 yang selalu 

mengingatkan saya untuk focus dan semangat; 

14. Kakak-kakak angkatan 2012 serta adik-adik angkatan 

2014, 2015, dan 2016 yang selalu memberikan dukungan 

dan doa kepada penulis; 

Harapan penulis agar laporan ini dappat bermanfaat bagi 

rekan-rekan Mahasiswa Perencaaan Wilayah dan Kota dan 

masyarakat luas pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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