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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kawasan perkotaan di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, 

Bandung, Yogyakarta dan Surabaya mengalami peningkatan aktivitas kawasan 

perkotaan yang pesat. Hal tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah 

penduduk di suatu perkotaan. Semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah dan 

kebutuhan penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan tempat atau lahan untuk 

tempat tinggal serta tempat kegiatan kehidupan sosial ekonomi dan budaya. 

(Ritohardoyo,2013). 

Aktivitas kawasan perkotaan yang senantiasa terus berkembang memicu 

bagian dalam kota mengalami peningkatan pemanfaatan ruang (lahan). Selain itu, 

lahan yang berada di bagian dalam kota cepat atau lambat mengalami pemadatan 

ruang sehingga lahan yang tersedia semakin terbatas. Di samping itu, lahan di 

wilayah pinggiran kota (peri urban) memiliki lahan yang didominasi oleh lahan 

pertanian sehingga tingkat ketersediaan lahan untuk menunjang kegiatan 

perkotaan relatif memadai, sebagaimana menurut Yunus (2008:18)  

ruang terbuka yang ada di bagian dalam kota semakin menyusut, maka tidak 

semua pertambahan tuntutan akan ruang baik untuk permukiman maupun 

kegiatan lainnya dapat diakomodasi, sehingga penambahan permukiman 

dilaksanakan di luar lahan perkotaan terbangun atau di lahan-lahan terbuka 

yang masih berupa lahan-lahan pertanian. 

Lahan yang masih memadai di wilayah pinggiran kota berpeluang besar 

memicu munculnya lahan terbangun baru. Lahan terbangun baru tersebut dapat 

berupa lahan permukiman, industri, perdagangan dan jasa dengan berbagai aspek 

kegiatan di dalamnya. Berbagai aspek kegiatan yang berlangsung di atas lahan 

terbangun tersebut memiliki daya tarik atau kemenarikan yang tinggi bagi 

penduduk untuk memenuhi segala kebutuhan yang menunjang kegiatannya, 

kebutuhan tersebut seperti kemudahan penduduk dalam mengakses sarana dan 

prasarana.  

Munculnya berbagai variasi kegiatan di atas lahan terbangun di wilayah 

pinggiran kota lambat laun akan mengalami gejala urban sprawl.
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Menurut Bekele (2005) urban sprawl ini merupakan penyebaran kota dan 

wilayah sekitar ke pinggiran kota yang mana apabila hal tersebut terjadi secara 

terus menerus juga akan menyebabkan konversi ruang terbuka menjadi daerah 

terbangun. 

“Sprawl is the sperading out of a city and its suburbs over more and more 

rural land at the periphery of an urban area. This involves the conversion of 

open space (rural land) into built-up, developed land over time.” (Bekele, 

2005) 

 

Pemahaman tersebut secara spasial menjelaskan bahwa gejala urban sprawl 

yang terjadi di wilayah pinggiran kota akan senantiasa menampakan proses 

perembetan fisik kekotaan ke arah luar serta diiringi dengan konversi penggunaan 

lahan yang bersifat kedesaan menjadi kekotaan. Adanya gejala urbal sprawl 

tersebut terindikasi muncul di wilayah pinggiran, termasuk di bagian timur Kota 

Bandung. Terdapat tiga kecamatan di wilayah timur peri urban Kota Bandung 

(Kabupaten Bandung) yang mengalami indikasi adaya gejala urban sprawl yakni 

kecamatan Cileunyi, Rancaekek dan Jatinangor. 

Kecamatan-kecamatan tersebut dipilih sebagai wilayah studi dalam 

penelitian ini disebabkan karena terdapat indikasi gejala urban sprawl yang 

diakibatkan oleh (1) masih terdapat banyak lahan potensial yang dapat 

dikembangkan di timur wilayah peri urban Kota Bandung dan (2) berdasarkan 

RTRW Kota Bandung 2011-2031 ditetapkan rencana arah pengembangan Pusat 

Pelayanan Kota (PPK) ke-dua di Kota Bandung yaitu PPK Gedebage. PPK 

Gedebage sendiri berlokasi di wilayah timur dalam administrasi Kota Bandung.  

Wilayah tersebut juga ditandai oleh peningkatan jumlah penduduk di tiga 

kecamatan tersebut. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut, 

Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung 

No Kecamatan 

Jumlah Penduduk Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

(per km2) 
2002 2015 

1 Cileunyi 93.126 195.384 5,0 6.187 

2 Rancaekek 135.792 180.884 1,8 3.997 

3 Jatinangor 68.401 112.621 3,3 4.298 
Sumber : Kabupaten Bandung dalam angka dan Kabupaten Sumedang dalam angka 2002-2015 

Data menunjukan bahwa hampir seluruh wilayah mengalami peningkatan 

laju pertumbuhan penduduk. kecamatan Cileunyi menjadi wilayah yang 
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mengalami laju pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu 5% dan kecamatan 

Rancaekek mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk paling rendah 

yaitu 1,8%. Kecamatan-kecamatan tersebut merupakan wilayah pinggiran kota 

yang berada di sebelah timur Kota Bandung. Dengan meningkatnya laju 

pertumbuhan penduduk akan meningkat pula kebutuhan penduduk akan lahan 

untuk dijadikan permukiman. Dari data hasil olahan Bappeda terdapat alih fungsi 

lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung 

Tabel 1.2 

Data Alih Fungsi Lahan Pertanian Perkecamatan di Kabupaten Bandung 

Tahun 2004-2011 

No Kecamatan 

Alih Fungsi 

2004-2011 

(ha) 

No Kecamatan 

Alih Fungsi 

2004-2011 

(ha) 

1 Ciparay 195,23 17 Cimaung 34,75 

2 Ciwidey 176,47 18 Kutawaringin 30,31 

3 Pacet 152,93 19 Cilengkrang 28,76 

4 Banjaran 150,03 20 Paseh 28,38 

5 Rancaekek 126,43 21 Katapang 26,12 

6 Cileunyi 117,41 22 Pasirjambu 23,47 

7 Soreang 112,98 23 Cicalengka 22,22 

8 Bojongsoang 112,57 24 Pameungpeuk 19,94 

9 Baleendah 77,09 25 Dayeuhkolot 18,44 

10 Solokan Jeruk 76,54 26 Cangkuang 15,31 

11 Cikancung 73,86 27 Ibun 12,25 

12 Arjasari 65,53 28 Margahayu 12,16 

13 Majalaya 55,86 29 Cimenyan 4,51 

14 Margaasih 52,78 30 Kertasari - 

15 Nagrek 38,00 31 Pangalengan - 

16 Rancabali 38,00  Total 1.898,32 

Sumber : Hasil Olahan data Bappeda Kabupaten Bandung (dalam 

Trisnasari, 2015) 

Pada tabel diatas menunjukan hampir seluruh wilayah di Kabupaten 

Bandung mengalami alih fungsi lahan. Kecamatan Rancaekek merupakan wilayah 

yang mengalami alih fungsi lahan tertinggi yang berada di Kawasan Bandung 

Timur yaitu sebesar 126,43 Ha, dan Kecamatan Cilengkrang merupakan wilayah 

yang mengalami alih fungsi lahan terendah di Kawasan Bandung Timur yaitu 

sebesar 28,76 Ha. 
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Dilihat dari data jumlah penduduk dan data  alih fungsi  lahan dapat 

disimpulkan bahwa wilayah-wilayah tersebut mengalami tren peningkatan baik 

dari jumlah penduduk maupun alih fungsi lahan. Sesuai dengan RTRW Kota 

Bandung yang menyatakan bahwa pengembangan pusat pelayanan kota akan 

dipusatkan kearah timur, maka secara tidak langsung akan menimbulkan dampak 

transformasi spasial terhadap wilayah pinggiran kota, dalam hal ini yakni wilayah 

Kabupaten Bandung yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Namun 

demikian penyebab terjadinya gejala urban sprawl tidak hanya ditinjau dari aspek 

penduduk dan alih fungsi lahan saja.  

Selain itu, terdapat faktor lainnya juga menurut Smailes 1955 (dalam 

Yunus, 2006) yaitu (1) Pemanfaatan Lahan (2) Karakteristik Permukiman (3) 

Fungsi Bangunan (4) Karakteristik Sirkulasi/Aksesibilitas (5) kepadatan 

Penduduk (6) Mata pencaharian agraris. Keenam faktor tersebut masing-masing 

secara spesifik dapat menunjukan tingkat Urban Sprawl. 

Berdasarkan kondisi permasalahan spasial di atas maka upaya untuk 

menganalisis permasalahan urban sprawl tersebut dapat diidentifikasi 

menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan data penginderaan 

jauh. Masing-masing teknologi tersebut memiliki keunggulan dalam mengkaji 

wilayah secara akurat dan efesien. Hal tersebut sebagaimana menurut Rustiadi, 

dkk (2009) mengungkapkan bahwa dalam upaya merencanakan dan mengelola 

suatu wilayah diperlukannya alat bantu yang mampu memberikan informasi 

tutupan wilayah secara luas, cepat konsisten dan terkini (up to date). Alat bantu 

tersebut dapat berupa SIG dan data penginderaan jauh.  

Oleh karena itu, untuk mengetahui dan menganalisis tingkat perkembangan 

urban sprawl yang terjadi di wilayah peri urban Kota Bandung dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat bantu SIG dan data penginderaan jauh (citra). Dengan 

demikian, peneltitian ini memiliki judul sebagai berikut : “Perkembangan Urban 

Sprawl Kawasan Bandung Timur Kota Bandung” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka rumusan masalah 

pada penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Bagaimana Karakteristik Urban Sprawl yang terjadi di Kawasan Bandung 

Timur tahun 2002 dan 2017? 

2. Bagaimana Pola Perkembangan Urban Sprawl di Kawasan Bandung 

Timur pada tahun 2002 dan 2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan penelitian 

yang akan dicapai pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menganalisis Karakteristik Urban Sprawl yang terjadi di Kawasan 

Bandung Timur tahun 2002 dan 2017. 

2. Mengidentifikasi pola perkembangan Urban Sprawl di Kawasan Bandung 

Timur pada tahun 2002 dan 2017. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diperolehnya data dan informasi hasil analisis Karakteristik Urban 

Sprawl  yang terjadi di Kawasan Bandung Timur tahun 2002 dan 2017. 

b. Diperolehnya data dan informasi hasil identifikasi pola perkembangan 

Urban Sprawl di Kawasan Bandung Timur. 

c. Sebagai bentuk sumbangan ilmu dan pengetahuan terhadap proses 

pembelajaran mengenai pola keruangan desa kota pada mata pelajaran 

geografi kelas XII. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai suatu informasi bagi pemerintah mengenai perkembangan 

wilayah di Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan 

Jatinangor.  

b. Sebagai masukan dan pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan 

pembangunan wilayah di Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Rancaekek 

dan Kecamatan Jatinangor 

c. Sebagai sumber acuan atau rekomendasi bagi pengembangan penelitian 

selanjutnya. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I ini menguraikan latar belakang peneliti mengenai perkembangan  di 

Kawasan Bandung Timur. Pada bab I ini mempunyai sub bab latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional 

dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini berisi penjelasan mengenai teori teori ang berkaitan dengan 

masalah peneliti dan dijadikan sebagai rujukan atau bahan perbandingan dari 

penemuan penemuan dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITAN 

Bab III berisi tentang cara pengambilan data dalam menganalisis 

pemasalahan aang akan diteliti dan menjelaskan mengenai berbagai hal yang 

berhubungan dengan proses ataupun langkah langkah yang ditempuh dalam 

penelitian. Bab metode penelitian ini berisi metode penelitian, variabel 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, 

teknik pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV ini menyajikan hasil temuan di lapangan berdasarkan masalah. Dalam 

hal ini memaparkan hasil analisis data yang ditemukan dilapangan sehingga 

dapat menjawab rumusan masalah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V menyajikan kesimpulan dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis 

penelitian serta memberikan saran kepada pihak tertentu yang terkait dengan 

hasil penelitian 
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No Nama 
Tahun 

Penelitian 
Judul Masalah Tujuan 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Sri Rum Giyarsih 2001 Gejala Urban 
Sprawl Sebagai 
Pemicu Proses 
Densifikasi  
Permukiman Di 
Daerah Pinggiran 
Kota (Urban 
Fringe Area) 

Pengaruh Urban 
sprawl terhadap 
pemadatan 

permukiman di 
pinggiran kota 

Mengidentifiksi gejala 
urban sprawl dan 
seberapa besar 
pengaruhnya terhadap 
pemadatan 
permukiman di daerah 
pinggiran Kota 

Analisis 
Kualitatif  

Gejala urban sprawl di daerah 
pinggiran kota telah 
mengakibatkan konversi lahan 
dari pertanian ke non 
pertanian yang menimbulkan 
dampak terhadap kehidupan 
sosial ekonomi maupun 
kultural serta dampak 
terhadap lingkungan fisik. 
Untuk itu diperlukan tindakan 
baik preventif maupun kuratif 
untuk membatasi densifikasi 
dipinggiran kota.  

2  Widia Astuti 2012 Identifikasi 
Fenomena Urban 
Sprawl di 
Kecamatan 
Cimanggis Kota 
Depok 

Bagaimana 
fenomena Urban 
Sprawl, Kondisi 
eksisting kawasan 
permukiman dan 
hubungan urban 
sprawl terhadap 
kondisi lingkungan 
di Kecamatan 
Cimanggis Kota 
Depok 

Untuk mengidentifikasi 
fenomena urban sprawl, 
kondisi eksisting 
kawasan permukiman 
dan hubungan urban 
sprawl terhadap kondisi 
di Kecamatan Cimanggis 
Kota Depok 

Analisis 
Deskriptif 

Terjadi perubahan 
penggunaan lahan yang tinggi 
pada tahun 1997-2000 karena 
jumlah penduduk yang 
meningkat dan fasilitas 
pelayanan umum yang ada di 
Kecamatan Cimanggis Kota 
Depok telah terpenuhi namun 
terjadi penurunan kondisi 
kualitas lingkungan fisik akibat 
urban sprawl di Kecamatan 
tersebut  
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3 Janthy 
Trilusianthy 
Hidayat 

2013 Dinamika 
Pertumbuhan 
dan Status 
Keberlanjutan 
Kawasan 
Permukiman di 
Pinggiran Kota 
Wilayah 
Metropolitan 
Jakarta 

Keterkaitan 
antara proses 
suburbanisasi dan 
keberlanjutan, 
baik secara 
lingkungan, sosial, 
ekonomi maupun 
institusi 

Mengidentifikasi 
dinamika pertumbuhan 
tutupan lahan 
permukiman di 
pinggiran kota wilayah 
metropolitan jakarta 
selama kurun waktu 
1982-2010 dan 
menganalisis status 
keberlanjutan kawasan 
permukiman saat ini 
berdasarkan dimensi 
ekologi, ekonomi, sosial 
dan institusi 

Analisis 
pengindera
an jauh 
dan 
analisis 
penilaian 
cepat multi 
disiplin 

Pertumbuhan kawasan 
permukiman di lokasi 
pinggiran Jakarta selama kurun 
waktu 1982-2000 menunjukan 
perubahan dan percepatan 
yang cukup tinggi, status 
keberlanjutan multidimensi 
wilayah penelitian saat ini 
kurang berkelanjutan, dimana 
dimensi ekologi dan institusi 
kurang berkelanjutan 
sedangkan ekonomi dan sosial 
menunjukan status cukup 
berkelanjutan  

4 Ika Suci Juniarti 2012 Gejala Urban 
Sprawl Kota 
Bandung 
Kaitannya dengan 
Tingkat Sosial 
Ekonomi 
Penduduk (Studi 
Kasus Kecamatan 
Cilengkrang 
Kabupaten 
Bandung) 

Proses Urban 
Sprawl yang terus 
berkembang akan 
mempengaruhi 
perubahan 
struktur tata 
ruang wilayah 
baik fisik, 
terutama kondisi 
sosial ekonomi. 
Sehingga 
pengembangan 
cilengkrang perlu 
diarahkan dan di 
kendalikan 

Ingin mengetahui 
proses urban dan 
memberikan penjelasan 
mengenai pengaruh 
urban sprawl terhadap 
konsisi sosial  ekonomi 
di tiga wilayah desa di 
Kecamatan Cilengkrang  
serta memberikan 
rekomendasi atau 
beberapa pertimbangan 
terhadap pemerintah 
dalam upaya 
pemantauan urban 
sprawl di Kecamatan 

Analisis 
Deskriptif 

gambaran mengenai proses 
terjadinya urban sprawl 
selama kurun waktu 1997 – 
2006 dan pengaruh urban 
sprawl terhadap tingkat sosial 
ekonomi penduduk di tiga 
desa Kecamatan Cilengkrang. 
Dimana proses terjadinya 
urban sprawl di mulai sejak 
tahun 2001, terutama terlihat 
dari perekonomian masyarakat 
yang semakin membaik yang 
disebabkan oleh kemudahan 
jalan dalam mengakses Kota 
Bandung. Perubahan ini 
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Cilengkrang.  mengarah kepada perubahan 
fungsi wilayah pedesaan 
menjadi kota menengah dan 
menuju kota besar. Arah 
perkembangan dan migrasi 
cenderung mengarah ke utara 
dan timur kecamatan 
cilengkrang, sarana dan 
prasarana pun semakin 
berkembang sehingga dapat 
disimpulkan bahwa gejala 
urban sprawl berpengaruh 
terhadap kondisi sosial 
ekonomi pendudukdi 
Kecamatan Cilengkrang. 

6 Vina Ratu 
Dewiyanti 

2016 Perkembangan 
Urban Sprawl 
Kawasan 
Bandung Timur 
Kota Bandung 
 

Bagaimana 
Karakteristik 
Urban Sprawl di 
Kawasan Bandung 
Timur 2002 dan 
2017 dan 
Bagaimana pola 
perkembangan 
urban sprawl 

Untuk menganalisis 
karakteristik urban 
sprawl kawasan 
bandung timur kota 
bandung dan 
mengidentifikasi pola 
perkembangan urban 
sprawl kawasan 
bandung timur kota 
bandung 

Analisis 
Spasial dan 
Analisis 
Deskriptif 

 


