
43 
 

 

BAB IV 

KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

2.1 Gambaran Umum Kota Malang 

Kota Malang merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kota Malang terletak 90 km di sebelah selatan Kota Surabaya, dan 

menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang 

terletak di dataran tinggi sehingga udara terasa sejuk. Kota Malang adalah salah 

satu bagian dari wilayah yang dikenal dengan Malang Raya bersama dengan Kota 

Batu, dan Kabupaten Malang. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, kota 

pariwisata, dan kota industri. 

Kota Malang sebagai kota pendidikan, dikarenakan Kota Malang memiliki 

bermacam fasilitas pendidikan yang meliputi sekolah, perguruan tinggi, lembaga 

pendidikan non formal maupun tempat kursus, serta beberapa pondok pesantren. 

Kota Malang sebagai kota industri, industri di Kota Malang sangat beragam mulai 

dari yang berskala kecil sampai skala besar. Industri skala kecil hingga menengah 

saat ini terus berkembang dengan adanya pembinaan, penanam modal, dan 

peningkatan mutu oleh Pemerintah Kota Malang. Sedangkan, pada industri berskala 

besar terus diperkenalkan secara luas guna mendukung produktivitas Kota Malang 

sebagai kota industri. Kota Malang sebagai kota pariwisata, potensi alam yang 

dimiliki Kota Malang banyak memikat para wisatawan lokal maupun wisatawan 

asing untuk berkunjung. Pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk, 

teduh, serta asri dengan bangunan kuno peninggalan Belanda memiliki pesona 

tersendiri. Berbagai pilihan objek wisata, dan perbelanjaan baik yang bersifat 

tradisional ataupun modern tersebar di beberapa sudut kota. Akibat dari daya tarik 

tersebut Kota Malang memiliki banyak pendatang yang mayoritas adalah pelajar/ 
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mahasiswa, pekerja, dan pedagang. Mayoritas golongan pedagang dan pekerja 

berasal dari wilayah sekitar Kota Malang. Sedangkan untuk golongan mahasiswa 

dan pelajar banyak berasal dari luar daerah seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor 

Timur, Papua, Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. 

2.2 Keadaan Geografis 

Kota malang terletak pada ketinggian antara 440-667 mdpl. Kota Malang 

berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang yang secara astronomis 

terletak 112,06°-112,07° bujur timur dan 7,06°-8,02° lintang selatan, dengan 

batas wilayah sebagai berikut:  

Sebelah Utara :  Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten  Malang  

Sebelah Timur :  Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten 

Malang  

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten 

Malang  

Sebelah Barat :  Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten 

Malang 

Dilihat dari deskripsi batas Kota Malang tersebut, menunjukkan bahwa Kota 

Malang terhubung secara strategis dengan Kabupaten Malang. Selain itu, posisi 

Kota Malang juga berdekatan dengan Kota Batu. Keterhubungan ini, 

memberikan dampak mobilisasi kendaraan masuk/keluar yang besar di Kota 

Malang.  
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2.3 Iklim 

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara 

berkisar antara 22,7°c-25,1°c. Suhu maksimum mencapai 32,7°c dan suhu 

minimum 18,4°c. Rata kelembaan udara berkisar 79% - 86%. Kelembaban 

maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Layaknya daerah lain di 

Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan 

dan musim kemarau. Hasil pengamatan stasiun klimatologi Karangploso curah 

hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, Desember. 

Sedangkan pada Bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. 

Kecepatan angin maksimum terjadi pada Bulan Mei, September, dan Juli.  

Kondisi iklim Kota Malang berbeda dengan kota lainnya, wilayah yang 

memiliki udara sejuk serta asri memiliki pesona tersendiri bagi para pendatang. 

Beberapa pendatang baik dari golongan wisatawan maupun mahasiswa 

memilih Kota Malang sebagai tempat untuk melanjutkan studi, dan menjadi 

destinasi wisata dengan alasan bahwa iklim Kota Malang yang sejuk serta asri 

membuat rasa nyaman. Jadi, dapat dikatakan bahwa selain fasilitas pendidikan, 

dan tempat-tempat wisata yang disediakan Kota Malang, kondisi iklim yang 

dimiliki menjadi nilai tambah untuk menarik para pengunjung ataupun menetap 

untuk sementara.  

2.4 Keadaan Geologi 

Keadaan tanah di wilayah Kota alang antara lain :  

a. Bagian selatan tergolong dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk 

industri.  

b. Bagian utara tergolong dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian.  
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c. Bagian timur termasuk dataran tinggi dengan keadaan yang kurang subur.  

d. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang luas menjadi daerah 

pendidikan. 

2.5 Luas Wilayah 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, 

Kota Malang memiliki luas wilayah 110,06 km
2 

yang terbagi menjadi lima 

kecamatan, dan 57 kelurahan. Lima kecamatan tersebut yaitu :  

a. Kecamatan Blimbing memiliki luas wilayah 17,77 km
2
, yang memiliki 

11 kelurahan. 

b. Kecamatan Klojen memiliki luas wilayah 8,83 km
2
, yang memiliki 11 

kelurahan.  

c. Kecamatan Kedungkandang memiliki luas wilayah 39,89 km
2
, yang 

mempunyai 12 kelurahan. 

d. Kecamatan Lowokwaru memiliki luas wilayah 22,60 km
2
, dan memiliki 

12 kelurahan.  

e. Kecamatan Sukun memiliki luas wilayah 20,87 km
2
, serta memiliki 11 

kelurahan. 
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2.6 Kependudukan Kota Malang 

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kota Malang 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 404.553 

2 Perempuan 415.690 

Jumlah 820.243 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan jenis kelaminnya jumlah masyarakat Kota Malang berjumlah 

820.243 jiwa. Data pada tabel 5 berdasarkan pada sensus penduduk di tahun 2015 

yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang. 

 


