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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1.  Latar Belakang  

Sebagaimana keadaan di negara-negara lain, industri keuangan di 

Indonesia kini tengah mengalami perubahan yang mendasar. Perubahan yang 

mendasar tersebut terjadi karena adanya perubahan struktural dalam sistem 

perdagangan dan moneter internasional, kemajuan teknologi komunikasi dan 

pengolahan data, maupun karena adanya deregulasi komunikasi dan 

perekonomian nasional, termasuk keuangan.  

Pada era globalisasi, teknologi yang digunakan juga semakin canggih 

dalam masyarakat yang semakin luas dan kompleks. Dalam hal ini, tentu saja 

lembaga keuangan juga tidak mau ketinggalan dengan berusaha memberikan 

fasilitas perbankan dengan menggunakan komputer dan teknologi modern. 

Penggunaan teknologi komputer  dalam memasuki  persaingan antar bank telah 

menyebabkan perubahan besar dalam usaha pelayanan jasa perbankan. Salah 

satunya dengan dioperasionalkan jaringan Automated Teller Machine (ATM) atau 

yang dalam istilah Indonesia diterjemahkan menjadi Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM). 

ATM adalah sebuah mesin yang bisa mengeluarkan uang sendiri sebagai 

mesin pengganti teller dan siap 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan  alat 

otomatis ini pihak bank maupun nasabah dapat melakukan penghematan lebih 

banyak. Dari pihak nasabah lebih ditekankan ke efisiensi dan efektivitas proses 

(Rhenal Khasali, detikcom.life, 26 Juli 2000 dalam Wahyuni 2002). 

Upaya penempatan ATM tentu saja membutuhkan data kekotaan. 

Perolehan data kekotaan secara konvensional memerlukan waktu dan biaya yang 

cukup besar. Untuk mengatasi hambatan ini penggunaan data penginderaan jauh 

dapat dipertimbangkan sebagai alternatif terutama apabila data tersebut dapat 

disadap dari citra penginderaan jauh yang dapat digunakan dalam kajian kekotaan 

pada umumnya dan pemilihan letak pada khususnya. Penggunaan citra diharapkan 
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dapat membantu dalam mengatasi permasalahan kekotaan yang terjadi perhatian 

berbagai kalangan masyarakat saat ini.  

ATM merupakan bentuk pelayanan perbankan dimana penempatannya 

perlu mempertimbangkan parameter fisik yaitu penggunaan lahan dan jaringan 

jalan serta parameter sosial ekonomi seperti : penduduk, keamanan, eksisting 

ATM. Pemilihan lokasi sangat berpengaruh, karena pengguna tentunya akan lebih 

memilih menggunakan ATM yang berada di daerah yang ramai karena beberapa 

alasan, misalnya : keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan lain-lain. Aspek 

aksesibilitas yang baik, penggunaan lahan, dan sosial ekonomi sangat perlu 

diperhatikan untuk pemilihan letak ATM. Aspek-aspek tersebut mempengaruhi 

efektifitas penempatan ATM. Pihak bank memiliki persepsi bahwa untuk 

menempatkan ATM diperlukan wilayah yang strategis, ramai, aman, dan mudah 

dijangkau (Ardiyanto Nugroho, 2003). 

Perkembangan bank yang memanfaatkan teknologi khususnya ATM 

sangatlah pesat, hal ini merupakan salah satu kunci dalam mengelola dana 

nasabah dan ragam layanan. Perkembangan perbankan dan perekonomian di 

Yogyakarta khususnya di kecamatan Depok tergolong maju sehingga perputaran 

uang di wilayah ini cukup tinggi, terlebih karena Yogyakarta juga merupakan 

tujuan utama pendidikan sehingga banyak pelajar dan mahasiswa dari luar kota 

yang tinggal di kota ini untuk menuntut ilmu. Sebagai kota yang banyak 

dikunjungi oleh pendatang dan sebagai tujuan pendidikan tentunya akan memiliki 

banyak keterkaitan dengan sektor ekonomi lainnya seperti sektor industri, 

perdagangan, dan jasa. Sehingga, itu menjadi salah satu alasan mengapa banyak 

bank yang membuka cabangnya di kota ini.  

Dilihat dari wilayahnya, kecamatan Depok merupakan wilayah dengan 

pertumbuhan paling pesat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berada di 

Kawasan Utara Aglomerasi Kota Yogyakarta, kecamatan Depok terasa istimewa 

dengan keberadaan berbagai perguruan tinggi, obyek vital, dan kawasan 

pemukiman baru. Kawasan yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 58 Dusun ini sudah 

sedemikian menyatu dengan kota Yogyakarta, sehingga batasnya tak kelihatan 

lagi. 
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Penelitian ini tertarik memilih daerah penelitian di Kecamatan Depok 

karena daerah ini terletak pada bagian wilayah dengan pertumbuhan paling pesat 

yang berada di Kabupaten Sleman maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Selain keberadaannya yang langsung berbatasan dengan Kota Yogyakarta, 

kecamatan ini juga memiliki banyak pusat-pusat kegiatan seperti pusat kegiatan 

pendidikan, perdagangan, dan jasa (formal, informal, dan perkantoran). Selain itu, 

kecamatan Depok dibatasi oleh jalan arteri sekunder Ring Road Utara yang 

merupakan jalan yang banyak menghubungkan dengan pusat-pusat kegiatan. 

Sebagai kawasan yang strategis selain sebagai pusat pendidikan, perdagangan, 

dan jasa serta oleh aksesibilitas yang baik sehingga menjadikan kawasan ini tidak 

terlepas dari unsur keramaian. 

 

1.2.  Perumusan Masalah  

Mengacu pada latar belakang di atas, maka penempatan suatu fasilitas 

perbankan khususnya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang selalu berhubungan 

dengan jarak keterjangkauan layanan, aktivitas ekonomi yang ada di sekitarnya, 

data tentang fasilitas yang telah ada sebelumnya, dan data tentang kriminalitas 

wilayah tempat dimana fasilitas tersebut akan ditempatkan sangatlah diperlukan. 

Penggunaan data penginderaan jauh dalam pengambilan keputusan penempatan 

satu fasilitas pelayanan sangat dibutuhkan mengingat data penginderaan jauh 

khususnya citra memiliki kelebihan diantaranya resolusi spasialnya. Sehingga, 

dengan menggunakan informasi dari citra diharapkan parameter penempatan unit 

ATM dapat diperoleh, sehingga didapatkan pemilihan letak yang efektif dengan 

mengacu pada parameter-parameter tersebut. 

Sistem Informasi Geografi (SIG) digunakan untuk menggabungkan data 

spasial, dalam hal ini data dari citra penginderaan jauh dan data sekunder dari 

informasi parameter yang tidak dapat diambil dari Citra Ikonos. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, timbul permasalahan mengenai : 

1. Bagaimanakah kemanfaatan citra dalam memperoleh data parameter-

parameter penentuan letak ATM ? 
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2. Bagaimana cara penentuan lokasi potensial ATM berdasarkan parameter 

penggunaan lahan, aksesibilitas positif, keteraturan permukiman, eksisting 

ATM, serta kriminalitas di Kecamatan Depok ? 

Dilihat dari latar belakang dan permasalahan tersebut maka penelitian ini 

berusaha untuk melakukan penelitian mengenai kemampuan citra penginderaan 

jauh dengan memanfaatkan fasilitas SIG untuk mengkaji penentuan letak ATM 

dengan judul skripsi “Penentuan Lokasi Potensial Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM) Dengan Pemanfaatan Citra IKONOS dan Sistem Informasi Geografi 

(SIG) di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman” 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Melihat pada perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengkaji kemanfaatan, kemampuan, dan ketelitian interpretasi Citra 

Ikonos sebagai sumber untuk memperoleh data parameter-parameter 

ATM. 

2. Menentukan lokasi yang potensial untuk penempatan ATM di 

Kecamatan Depok dengan memperhatikan parameter yang ada. 

 

1.4.      Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, adapun manfaat-manfaatnya 

meliputi :  

1. Memberikan sumbang saran dan masukan untuk para pengambil 

keputusan, perencana, dalam menentukan lokasi potensial ATM yang 

berada di Kecamatan Depok. 

2. Memberikan tambahan referensi bahwa geografi manfaatnya sangat 

luas termasuk untuk berbagai keperluan di segala bidang, seperti 

ekonomi yaitu pemilihan lokasi potensial ATM.  
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1.5.  Kerangka Pemikiran 

Bank merupakan salah satu bentuk unit produksi dalam perekonomian 

yang mengkhususkan diri memasok kredit untuk masyarakat, menerima dana dan 

tabungan masyarakat dan menghasilkan jasa perbankan. Dalam lingkungan 

dimana persaingan cukup hebat, bank harus dapat mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pelayanannya, dalam pelaksanaannya unsur kepuasan yang 

diperoleh konsumen sebagai hasil diselenggarakannya transaksi-transaksi harus 

mendapatkan perhatian bank.  

Penggunaan teknik penginderaan jauh untuk memperoleh data dan SIG 

untuk membantu dalam pengolahan data sekarang semakin luas dan menyebar 

karena dirasakan oleh berbagai pihak dapat diaplikasikan untuk berbagai bidang 

(khususnya perbankan) sehingga membantu memudahkan para pengguna untuk 

memperoleh data dengan informasi yang akurat, efektif, dan efisien dalam hal 

waktu, tenaga, dan biaya. 

Penelitian ini bertujuan menguji kemanfaatan citra ikonos sebagai sumber 

data dalam mengkaji parameter-parameter penentuan lokasi potensial ATM serta 

menentukan lokasi yang potensial untuk penempatan ATM di kecamatan Depok 

dengan memperhatikan parameter yang ada. Sehingga nantinya dapat memberikan 

masukan bagi para pengambil keputusan khususnya pihak yang berkepentingan 

untuk mendapatkan unit ATM yang secara spasial dan sosial menguntungkan. 

Informasi yang dapat diperoleh dari citra dalam penelitian ini adalah informasi 

fisik lahan seperti penggunaan lahan, jaringan jalan, dan sebaran permukiman. 

Sedangkan untuk informasi kriminalitas diperoleh dari dinas terkait. Peta-peta 

yang digunakan untuk penentuan lokasi potensial ATM terdiri dari peta 

penggunaan lahan, peta aksesibilitas positif, peta keteraturan permukiman, dan 

peta eksisting ATM.  

Proses uji lapangan kondisi fisik dan sosial ekonomi dilakukan untuk 

mendukung, menguji, merubah, serta mengambil data fisik dan data sosial 

ekonomi yang tidak dapat diinterpretasi dengan citra ikonos. Untuk menguji data 

spasial yaitu dilakukan dengan cara membandingkan hasil interpretasi citra 

dengan identifikasi yang dilakukan di lapangan. Pengambilan sampel dilakukan 
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menggunakan teknik purposive sampling atau dipilih secara sengaja sesuai 

dengan tujuan penelitian, sehingga identifikasi penggunaan lahan terseleksi dipilih 

pada penggunaan lahan yang dianggap paling berpengaruh terhadap penempatan 

ATM, seperti : perdagangan dan jasa, institusi  pendidikan dan perkantoran, 

institusi perhubungan darat dan udara, permukiman, industri, dan wisata. Data lain 

yang dibutuhkan adalah data sekunder, antara lain : data eksisting ATM yang 

sudah ada diperoleh dari website bank serta survey lapangan dan data kriminalitas 

dari pihak kepolisian. 

 Teknik analisis yang digunakan untuk menentukan letak potensial adalah 

overlay  peta parameter dengan menggunakan bantuan SIG, serta menggunakan 

analisa pengharkatan tertimbang untuk menentukan lokasi potensial penempatan 

ATM. Hasil overlay data peta penggunaan lahan, peta aksesibilitas positif, peta 

keteraturan permukiman, dan peta eksisting ATM yaitu Peta Lokasi Potensial 

ATM. Setelah overlay, dilakukan pengklasan terhadap skor akhir untuk 

mendapatkan klas lokasi potensial ATM.  

Adapun diagram alir kerangka pemikiran dapat dilihat lebih jelas pada 

Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran  
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1.6. Telaah Pustaka  

1.6.1. Penginderaan Jauh 

 Penginderaan Jauh adalah ilmu, seni dan teknologi untuk memperoleh 

informasi tentang obyek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisa data yang 

diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, 

daerah atau gejala yang dikaji  ( Lillesand dan Kiefer dalam buku Sutanto, 1987 ). 

Maksud dari tanpa ada kontak langsung adalah dalam pengambilan data seseorang 

tidak perlu mendatangi daerah yang dikaji dan ini memerlukan seperangkat sistem 

yang mendukung. 

 Penginderaan jauh menurut Lindgren (1985, dalam Sutanto 1986) 

merupakan berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis 

informasi tentang bumi, dimana informasi tersebut khusus berbentuk radiasi 

elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi.  

 Sistem penginderaan jauh adalah rangkaian komponen yang digunakan 

untuk penginderaan jauh. Rangkaian itu berupa tenaga, obyek, sensor, data dan 

pengguna data (Sutanto, 1986). Prinsip kerja dari sistem penginderaan jauh adalah 

sebagai berikut : tenaga, baik yang berasal dari sumber tenaga alamiah maupun 

yang berasal dari sumber buatan, akan mengenai obyek di permukaan bumi, 

kemudian dipantulkan ke sensor, bila tenaganya dari obyek maka tenaga tersebut 

akan dipancarkan. Tenaga yang datang dari obyek di permukaan bumi diterima 

dan direkam oleh sensor. Perolehan data dapat dilakukan secara manual yaitu 

dengan interpretasi secara visual, dan dapat dilakukan dengan cara numerik atau 

secara digital dengan menggunakan komputer. Data yang diperoleh dari hasil 

perekaman kemudian digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. 

Citra adalah gambaran tenaga yang direkam dengan menggunakan piranti 

penginderaan jauh (Ford, 1979, dalam Sutanto 1986). Sedangkan menurut Sutanto 

(1979), citra merupakan gambaran muka bumi beserta obyek-obyek yang ada atau 

nampak padanya dan pembuatan gambarannya dilakukan dengan sensor (alat 

pengindera) buatan yang dipasang pada balon, pesawat terbang, satelit, dan 

sebagainya. Citra penginderaan jauh terbagi menjadi dua jenis citra, yaitu citra 

foto dan citra non foto. Pembeda dari kedua jenis citra tersebut adalah jenis 
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sensor, jenis detektor, dan proses perekamannya. Citra foto udara biasanya dicetak 

dalam skala besar, sedangkan citra non foto biasanya dicetak dalam skala kecil. 

Untuk dapat memahami prinsip penginderaan jauh, terdapat 5 komponen yang 

terdapat pada sistem penginderaan jauh meliputi : 

(1) Matahari sebagai sumber energi utama karena temperaturnya  tinggi 

(2) Atmosfer sebagai medium yang bersikap menyerap, memantulkan,   

menghamburkan (scatter) dan melewatkan radiasi elektromagnetik  

(3) Obyek atau target di muka bumi yang diterima atau memancarkan  

spektrum elektromagnetik dari dalam obyek tersebut 

(4)   Radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan  

(5)   Alat pengindera (sensor), yaitu alat untuk menerima dan merekam radiasi 

atau emisi spektrum elektromagnetik yang datang dari obyek 

Perolehan data penginderaan jauh melalui satelit memiliki keunggulan 

dari segi biaya, waktu serta kombinasi saluran spektral (band) yang lebih sesuai 

untuk mampu mengaplikasikan (Danoedoro, 1996). Sedangkan kekurangannya, 

sensor satelit hanya mampu merekam perairan yang sangat dangkal yaitu 

kedalaman kurang dari 30 meter dan kondisinya jernih. 

Pada awalnya penginderaan jauh kurang dipandang sebagai bagian dari 

geografi, dibandingkan kartografi. Meskipun demikian, lambat laun disadari 

bahwa penginderaan jauh merupakan satu-satunya alat utama dalam geografi yang 

mampu memberikan synoptic overview pandangan secara ringkas namun 

menyeluruh atas suatu wilayah sebagai titik tolak kajian lebih lanjut. 

Penginderaan jauh juga mampu menghasilkan berbagai macam informasi 

keruangan dalam konteks ekologis dan kewilayahan yang menjadi ciri kajian 

geografis. Di samping itu, dari sisi persentasenya, pendidikan penginderaan jauh 

di Amerika Serikat, Australia dan Eropa lebih banyak diberikan oleh bidang ilmu 

(departemen, 'school' atau fakultas) geografi. 

Alat utama untuk dapat dapat mengenali dan memahami berbagai 

kenampakan atau obyek dipermukaan bumi melalui penginderaan jauh adalah 

citra. Citra dihasilkan melalui proses perekaman dengan bantuan sensor. Sensor 

secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu sensor fotografik 
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(kamera) dan sensor non-fotografik. Sensor fotografik masih dirinci menjadi 

sensor pemindai dan sensor radar atau gelombang mikro. Masing–masing jenis 

sensor ini bekerja dengan cara yang berbeda, sehingga menghasilkan citra dengan 

karakteristik pula. Keterangan lebih lanjut terdapat pada pembahasan tentang 

sensor dalam penginderaan jauh. 

Tabel 1.1. Perbedaan antara citra foto dan citra non-foto 

Variabel Pembeda Citra Foto Citra Non-Foto 
Sensor Kamera Non-kamera, mendasarkan atas 

penyiaman. Kamera yang detektornya 
bukan film. 

Detektor Film Pita magnetik, termistor, foto kondusif, 
foto voltaik, dsb 

Proses perekaman Fotografi/kimiawi Elektronik 
Mekanisme 
perekaman 

Serentak Parsial 

Spektrum 
elektromagnetik 

Spektrum tampak dan 
perluasannya 

Spektra tampak dan perluasannya, 
termal, dan gelombang mikro. 

 Sumber : Sutanto dalam Savira Adelia (2008) 

1.6.2.  Interpretasi Citra  

Interpretasi Citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra 

dengan mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya obyek tersebut (Estes 

dan Simonett, 1975, dalam Sutanto, 1994). Di dalam pengenalan obyek pada citra, 

ada tiga rangkaian kegiatan yang diperlukan, yaitu deteksi, identifikasi dan 

analisis. Deteksi adalah pengamatan atas adanya suatu obyek. Identifikasi adalah 

upaya mencirikan obyek yang telah dideteksi dengan mengunakan keterangan 

yang cukup. Pada tahap analisis dikumpulkan keterangan lebih lanjut (Lintz Jr. 

Dan Simonett, 1976, dalam Sutanto, 1994). 

Lo (1997) dalam Sutanto (1994) yang menyimpulkan pendapat Vink yang 

mengemukakan bahwa pada dasarnya kegiatan interpretasi citra terdiri dari dua 

tingkat, yaitu tingkat pertama yang berupa pengenalan obyek melalui proses 

deteksi dan identifikasi, dan tingkat kedua yang berupa penilaian atas pentingnya 

obyek yang telah dikenali tersebut, yaitu arti pentingnya tiap obyek dan kaitan 

antar obyek itu. Tingkat pertama berarti perolehan data, sedang tingkat kedua 

berupa interpretasi atau analisis data. Di dalam upaya otomasi, hanya tingkat 
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pertama yang dapat dikomputerkan. Dalam melakukan proses interpretasi citra 

untuk dapat mengenali obyek diperlukan kunci interpretasi  yang terdiri dari :  

1. Rona dan warna 

Rona ialah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan obyek pada citra. 

sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan 

spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. 

2. Bentuk 

Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memerlukan konfigurasi atau 

kerangka suatu obyek. Bentuk merupakan atribut yang jelas sehingga banyak 

obyek yang dapat dikenali berdasarkan bentuknya saja. 

3. Ukuran 

Ukuran adalah atribut obyek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, 

lereng, dan volume. 

4. Tekstur 

Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona 

kelompok-kelompok obyek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara 

individu yang sering di nyatakan dengan kasar dan halus. 

5. Pola 

Pola merupakan susunan keruangan dengan ciri yang menandai bagi banyak 

obyek bentukan manusia dan bagi beberapa obyek alamiah. 

6. Bayangan  

Bayangan bersifat menyembunyikan detil obyek yang berada di daerah gelap.  

7. Situs  

Situs merupakan letak suatu obyek terhadap obyek lain disekitarnya. Situs 

bukan merupakan ciri obyak langsung melainkan dalam kaitannya dengan 

lingkungan di sekitarnya. 

8. Asosiasi 

Asosiasi diartikan sebgai keterkaitan antara obyek yang satu dengan obyek 

yang lainnya, karena dengan adanya keterkaitan maka keberadaan suatu 

obyek pada citra sering sebagai petunjuk bagi adanya obyek lain. 
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Dalam mengenali obyek tidak semua unsur perlu digunakan secara bersama-

sama. Ada beberapa jenis obyek yang langsung dapat dikenali hanya berdasarkan 

satu jenis interpretasi saja, ada pula yang membutuhkan keseluruhan unsur 

tersebut. 

 

1.6.3. Citra Ikonos 

Citra Ikonos merupakan citra dengan resolusi tinggi yang dioperasikan 

oleh Space Imaging. Satelit ini mengorbit bumi dengan ketinggian 681 kilometer. 

Berat satelit Ikonos adalah 1.600 pounds atau 720 kilogram. Ikonos adalah satelit 

yang diluncurkan bulan September 1999 dan menyediakan data untuk tujuan 

komersial pada awal 2000. Ikonos adalah satelit dengan resolusi spasial tinggi 

yang merekam data multispektral 4 kanal pada resolusi 4 m (citra berwarna) dan 

sebuah kanal pankromatik dengan resolusi 1 m (hitam-putih). Ini berarti Ikonos 

merupakan satelit komersial pertama yang dapat membuat image beresolusi 

tinggi. 

 

Gambar 1.2. Satelit Ikonos 

Sumber : www.satimagingcorp.com 

Ikonos juga dapat dimanfaatkan untuk pemantulan cuaca dan penataan 

ruang wilayah. Dibanding dengan Satelit Landsat yang beresolusi sekitar 30 meter 

maka Ikonos akan lebih bermanfaat misalnya dalam menganalisis lahan. Apabila 

kemudian data ini dipadukan dengan data sekunder akan memberikan 
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pengetahuan tentang potensi suatu daerah dengan lebih detil dan bermanfaat 

khususnya dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Penggunaan satelit 

resolusi tinggi ini lebih murah dibandingkan dengan foto udara. Resolusi 

Radiometik: data Ikonos dikumpulkan tiap 11 bit pixsel (2048 tone abu-abu). 

Ikonos dengan kemampuannya sebagai high accuracy remote sensing satelite 

akan memberikan implikasi terhadap berubahnya konsepsi penyediaan data dan 

informasi wilayah terutama karena meningkatkan kecepatan dan keakuratan 

datanya. 

Tabel 1.2. Spesifikasi Satelit Ikonos 

Tanggal Peluncuran  24 September 1999  

Masa operasi Lebih dari 7 tahun 

Orbit  98.1°, sunsynchronous 

Kecepatan orbit  7.5 kilometer per detik 

Kecepatan terbang  
di atas bumi  

6.8 kilometer per detik 

Ketinggian  681 kilometer 

Resolusi spasial  0.82 meter panchromatic; 3.2 meter multispektral 

Resolusi 26° Off-Nadir 1.0 meter panchromatic; 4.0 meter multispectral 

Liputan perekaman 11.3 kilometer untuk tepat nadir; 13.8 kilometer tepat 26° off-nadir 

Waktu lintas ekuator 10:30 

Revisit time  Sekitar 3 hari 

Jumlah bit per piksel 11 bit per piksel 

Band  Pankromatik, biru, hijau, merah dan inframerah 

Sumber : www.satimagingcorp.com 

Adapun panjang saluran ikonos dapat disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 1.3. Panjang Saluran Citra Ikonos 

Saluran Panjang saluran Keterangan saluran 

1 0,45–0,53 µm Biru 

2 0,52-0,61 µm Hijau 

3 0,64-0,72 µm Merah 

4 0,77-0,88 µm Inframerah dekat 

Pankromatik 0,45-0,88 µm Pankromatik 

Sumber : www.space imaging  
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1.6.4. Sistem Informasi Geografi 

Sistem Informasi Geografis atau biasa yang disingkat dengan SIG 

merupakan suatu sistem berbasis komputer yang memberikan empat kemampuan 

untuk menangani data bereferensi geografis, yaitu: pemasukan, pengelolaan atau 

manajemen data (penyimpanan dan pengaktifan kembali), manipulasi dan analisis, 

serta keluaran (Aronof, 1989 dalam Prahasta, 2002). Danoedoro (1996), 

mendefinisikan bahwa SIG adalah suatu sistem yang digunakan untuk 

menyimpan, mengelola, menganalisis dan menampilkan data yang mempunyai 

referensi keruangan, untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan 

perencanaan. 

SIG dapat dirinci menjadi empat subsistem yang saling terkait, yaitu: 

1. masukan data 

Subsistem masukan data adalah fasilitas dalam SIG yang dapat digunakan 

untuk memasukkan data. Data masukan dalam SIG biasanya terdiri dari dua 

macam, yaitu data grafis (spasial) dan data atribut (tabuler). Data tersebut saling 

terkait dan disimpan dalam bentuk penyimpanan digital yang berupa pita 

magnetik, hard disk atau disket. Kumpulan dari data tersebut disebut database/ 

basis data.   

Pemasukan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

 Scanning / penyiaman 

Scanning merupakan cara pemasukan data dengan cara mengubah data 

grafis kontinu menjadi data diskret yang terdiri atas sel-sel penyusun gambar 

(piksel).  

 Digitasi 

Digitasi merupakan cara pemasukan data dengan melalui proses 

pengubahan data grafis analog menjadi data grafis digital. Data ini dapat terdiri 

atas beberapa koordinat (koordinat x dan y) yang bersama dapat membentuk 

poligon, garis maupun berdiri sendiri sebagai titik.  

 Tabulasi 

 Pemasukan data dapat berupa data grafis maupun data yang bersifat 

atribut yang disusun dalam bentuk tabel. 
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2. manajemen data 

Manajemen data adalah suatu subsistem dalam SIG yang berfungsi untuk 

mengorganisasi data keruangan, mengambil dan memperbaiki data dasar dengan 

cara menambah, mengurangi atau memperbaiki. 

3. manipulasi dan analisis data 

Dalam manipulasi dan analisis data dilakukan penyajian peran data, 

pengelompokkan dan pemisahan, estimasi parameter dan hambatan dan fungsi 

pemodelan. 

4. keluaran (output) 

Subsistem ini berfungsi untuk menayangkan informasi maupun hasil 

analsis data geografis secara kuantitatif maupun kualitatif. Keluaran ini dapat 

berupa peta cetak warna, peta digital maupun data tabuler.    

 

1.6.5. Teori Tentang Faktor-faktor Penentuan ATM 

Pentingnya mengetahui teori lokasi penempatan unit ATM adalah peletak 

dasar antara konsep ekonomi dan spasial. Lokasi yang potensial untuk 

penempatan unit ATM, yaitu lokasi yang ekonomis (keuntungannya maksimal). 

Beberapa teori yang berkaitan dengan lokasi dan keruangan antara lain : 

1. Teori Tempat Pusat menurut Loseh Isard dalam Daldjoeni (1992)  

Teori ini beranggapan bahwa suatu jenis usaha jasa yang berlokasi baik itu di 

kota kecil maupun kota besar masing-masing memiliki minimum threshold 

atau jumlah minimum dari besarnya penjualan yang harus terpenuhi. Dapat 

diartikan bahwa pentingnya permintaan dalam suatu pelayanan jasa, 

permintaan disini ditunjukkan dengan permukiman yang akan dijadikan 

sebagai objek dari penelitian ini. 

2. Teori Tempat Sentral oleh Walter Christaller  

Teori ini mengenai hubungan antara tempat sentral dengan wilayah 

pengaruhnya dari lokasi sentralnya, pelayanan jasa menjadi pertimbangan 

dalam penentuan lokasi sentral atau lokasi yang terlihat secara politis dan 

ekonomis (Daldjoeni, 1992). Teori ini mengungkapkan konsep dalam 

pelayanan jasa, penempatan suatu pusat pelayanan didasarkan pada Range of 
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Good (jarak) dan Threshold (minimum penduduk. Dimana suatu pelayanan 

jasa harus memperhatikan kedua komponen tersebut untuk dapat 

memaksimalkan keuntungan atau tingkat efisiensinya.  

3. Teori Lokasi oleh Isard 

Keuntungan dari suatu pemilihan lokasi dapat ditentukan berdasarkan biaya 

atau bahan baku, biaya transportasi dan keuntungan transportasi, namun yang 

paling penting dalam konteks tata ruang adalah jarak dan aksesibilitas. 

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan suatu lokasi 

ATM perlu memperhatikan faktor aksesibilitas yaitu kemudahan transportasi 

dan kedekatan terhadap permintaan atau penduduk.  

 Menurut Reksoprayitno (1997) yang berjudul “Petunjuk Pemilihan Lokasi 

Pelayanan Bank” yang dikeluarkan American Bankers Association (ABA) faktor-

faktor yang dipandang sangat relevan untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan 

ATM adalah : 

1. Kemudahan Aksesibilitas. Ini merupakan jarak dimana masyarakat pada 

umumnya mau mendatanginya untuk berbelanja atau untuk mengadakan 

transaksi-transaksi bisnis. 

2. Pusat Perdagangan atau keberadaan tempat transaksi secara nyata. Ini 

mencakup baik yang berskala besar ataupun yang kecil dalam lingkup satu 

daerah. 

3. Keberadaan unit-unit ATM yang telah ada. Keberadaan unit yang telah ada 

menunjukkan adanya usaha strategi terintegrasi dari perusahaan untuk 

merespon keinginan pelanggan. 

4. Pengguna. Keberadaan faktor pengguna berhubungan dengan karakteristik 

wilayah serta berhubungannya dengan kepercayaan pengguna untuk 

menggunakan suatu fasilitas umum.  
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1.6.6. KOTA 

     Dalam menggunakan kata kota perlu dicermati karena dalam bahasa 

Indonesia, kata Kota bisa berarti dua hal yang berbeda. Kota dalam pengertian 

umum adalah suatu daerah terbangun yang didominasi jenis penggunaan tanah 

nonpertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang cukup 

tinggi.  Kota dalam konteks pengertian administrasi pemerintahan diartikan secara 

khusus, yaitu suatu bentuk pemerintahan daerah mayoritas wilayahnya merupakan 

daerah perkotaan. Wilayah kota secara administratif tidak selalu semuanya berupa 

daerah terbangun perkotaan (urban), tetapi umumnya juga masih mempunyai 

bagian wilayah yang berciri pedesaan (rural). Wilayah administratif pemerintahan 

kota dikelola oleh pemerintah kota yang bersifat otonom dan kedudukannya 

sejajar dengan pemerintah kabupaten. Pemerintahan dikepalai oleh pemerintah 

kota yang bersifat otonon dan kedudukannya sejajar dengan pemerintah 

kabupaten. Pemerintahan kota dikepalai walikota, sedangkan pemerintah 

kabupaten dikepalai oleh walikota. 

   Menurut Bintarto (1968), kota dapat diartikan sebagai suatu sistem 

jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang 

tinggi dan diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya 

yang materealistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang 

ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan nonalami dengan gejala-gejala pemusatan 

penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan 

materealistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.  

   Kota menurut Lindgren (1974) adalah suatu zone atau daerah yang 

merupakan pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan serta pemusatan 

penduduk dengan cara hidup yang heterogen, misal : kota kecil, sedang, besar, 

metropolitan. Sedangkan daerah perkotaan itu sendiri dapat diartikan, suatu zone 

atau daerah dengan berbagai macam bangunan teknis yang berfungsi sebagai 

sarana dan prasarana kehidupan masyarakat kota, seperti : gedung, perumahan, 

jalur transportasi dan komunikasi, industri, dan tempat rekreasi. 

Istilah kota dan daerah perkotaan dibedakan karena ada dua pengertian 

yaitu : kota untuk city dan daerah perkotaan untuk ‘urban’. Istilah city 
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diidentikkan dengan kota, sedangkan urban berupa suatu daerah yang memiliki 

suasana kehidupan dan penghidupan modern, dapat disebut daerah perkotaan. 

Definisi/ pengertian tentang kota yang telah dibuat oleh para ahli sangatlah 

banyak dan beragam tergantung kepada latar belakang dan sudut pandang masing-

masing. 

 

1.7. Penelitian Sebelumnya  

 Pada penelitian sebelumnya, mengenai ATM yaitu penelitian Nugroho 

(2003) memilih lokasi penelitian di Perkotaan Yogyakarta. Penelitian tersebut 

berjudul Pemilihan Letak Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dengan Foto Udara 

dan Sistem Informasi Geografi di Perkotaan Yogyakarta. Penelitian tersebut 

menghasilkan kesimpulan bahwa foto udara teruji mempunyai manfaat sebagai 

sumber untuk memperoleh parameter-parameter penentuan letak ATM dengan uji 

ketelitian hasil interpretasi 87% (hasil yang baik) dan di daerah penelitian yang 

ditentukan pada wilayah perkotaan Yogyakarta dibatasi Jalan lingkar ringroad 

sebagai batas daerah penelitian diperoleh hasil daerah tersebut memiliki kelas 

potensi penempatan unit ATM yaitu Kelas I (potensial), II (sesuai), dan III (agak 

sesuai) dari lima (5) kelas potensi penempatan unit ATM pada klasifikasi 

penentuan letak ATM.  

 Penelitian lain yaitu penelitian Kistanti (2004) yang berjudul Aplikasi 

Penginderaan Jauh dan SIG Untuk Penentuan Lokasi Perdagangan di Kecamatan 

Mlati Kabupaten Sleman. Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan                

parameter–parameter yang diperlukan untuk menentukan suatu kawasan untuk 

dijadikan prioritas lokasi perdagangan. Parameter – parameter yang digunakan 

meliputi penggunaan lahan, aksesibilitas positif, aksesibilitas negatif, harga lahan, 

kepadatan penduduk, fasilitas pendidikan dan tingkat kesejahteraan. 

Menggunakan metode kuantitatif empiris yaitu memberikan harkat pada setiap 

parameter fisik lahan kemudian diberi bobot sesuai dengan pengaruhnya terhadap 

penentuan lokasi perdagangan. 

 Penelitian yang lain juga mengenai ATM yaitu penelitian Kusumaningsih 

(2005) memilih lokasi penelitian di Semarang Tengah dan Semarang Selatan. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tujuan dalam 

mengkaji masalah kekotaan khususnya pemilihan letak ATM. Perbedaan 

penelitian ini dengan yang akan dilaksanakan yaitu data penginderaan jauh yang 

digunakan penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut 

menghasilkan kesimpulan bahwa foto udara teruji mempunyai manfaat sebagai 

sumber untuk memperoleh parameter-parameter penentuan letak ATM dengan uji 

ketelitian hasil interpretasi, dimana parameter penggunaan lahan diuji dan 

mendapatkan nilai 96,36% , kepadatan permukiman mendapatkan nilai 92%, 

keteraturan permukiman mendapatkan nilai 96% sehingga memperoleh rata-rata 

ketelitian sebesar 94,79%. Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 

lokasi potensial ATM menjadi 5 kelas yang terdiri dari yaitu Potensial I (Sangat 

Sesuai), Potensial II (Sesuai), dan Potensial III (Agak Sesuai), Potensial IV (Tidak 

Sesuai), dan Potensial V (Sangat Tidak Sesuai). 

 Penelitian ini (Purnamasari, 2012) adalah mengenai penentuan lokasi 

potensial ATM dengan daerah penelitian di Kecamatan Depok. Persamaan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dalam mengkaji masalah kekotaan 

khususnya pemilihan letak. Dengan mengacu pada teori serta penelitian yang 

sudah ada tentang penempatan fasilitas ATM, penulis berusaha memperdalam 

penelitian tersebut dengan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah data penginderaan jauh yang digunakan, variabel penelitian 

yang digunakan dalam mengkaji pemilihan letak ATM, unit analisis dan metode 

analisis yang digunakan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

teknik penginderaan jauh dengan Sistem Informasi Geografi dalam analisis data, 

metode pengambilan sampel, dan metode analisis. Metode pengumpulan data 

menggunakan teknik penginderaan jauh yaitu teknik interpretasi citra Ikonos yang 

dilengkapi dengan cek lapangan yang optimal dan data sekunder. Cek lapangan 

berfungsi untuk menguji kebenaran hasil interpretasi dan menambah data yang 

tidak diperoleh dari interpretasi citra. Sedangkan metode pengambilan sampel 

mengunakan purposive sampling, dan metode analisisnya mengunakan 

pembanding hasil interpretasi citra dengan kerja lapangan yang kemudian diolah 

menggunakan bantuan SIG yaitu dengan menggunakan cara pengharkatan 
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(scoring) yang dikaitkan dengan faktor pembobot untuk menentukan lokasi 

potensial penempatan ATM. Teknik penginderaan jauh yang digunakan adalah 

teknik interpretasi secara visual (manual) dimana dalam mengenali obyek-obyek 

dengan mendasarkan pada unsur-unsur interpretasi citra. 

 Untuk melihat perbandingan dengan penelitian sebelumnya maka dapat 

dilihat pada Tabel 1.4 di bawah ini : 

Tabel 1.4. Perbandingan Penelitian 

No. Peneliti/

tahun 

Ardiyanto Nugroho 

(2003) 

Erna Dwi Kistanti (2004)   Hesti Kusumaningsih  
         (2005) 

 

Peneliti (2011) 

 

1. 

 

Judul 

 
Pemilihan Letak Anjungan 
Tunai Mandiri (ATM) 
Dengan Foto Udara dan 
Sistem Informasi Geografi 
di Perkotaan Yogyakarta  

 
Aplikasi Penginderaan 
Jauh dan SIG Untuk 
Penentuan Lokasi 
Perdagangan di 
Kecamatan Mlati 
Kabupaten Sleman 

 
Penggunaan Foto Udara 
dan Sistem Informasi 
Geografi Untuk 
Pemilihan Letak 
Anjungan Tunai Mandiri 
(ATM) di Semarang 
Tengah dan Semarang 
Selatan  

 
Penentuan  Lokasi 
Potensial Anjungan 
Tunai Mandiri (ATM) 
Dengan Pemanfaatan 
Citra IKONOS dan 
Sistem Informasi 
Geografi (SIG) di 
Kecamatan Depok 
Kabupaten Sleman 
 

2. Tujuan 1.  Menguji kemanfaatan 
foto udara sebagai 
sumber penentuan letak 
ATM 

2.  Menentukan lokasi yang 
berpotensi untuk 
penempatan ATM di 
Perkotaan Yogyakarta 

1. Mengkaji parameter-
parameter yang 
diperlukan untuk 
menentukan suatu 
kawasan untuk dijadikan 
prioritas lokasi 
perdagangan di 
Kecamatan Mlati 
Kabupaten Sleman 

2. Menentukan daerah 
prioritas yang sesuai 
untuk dijadikan kawasan 
perdagangan di 
Kecamatan Mlati 
Kabupaten Sleman 
 

1. Menguji manfaat 
foto udara sebagai 
sumber penentuan 
letak ATM 

2. Menentukan lokasi 
yang berpotensi 
untuk penempatan 
ATM di Semarang 
Tengah dan 
Semarang Selatan 
 

1. Menguji kemanfaatan 
citra sebagai sumber 
untuk memperoleh 
data parameter-
parameter ATM. 

2.Menentukan lokasi 
yang potensial untuk 
penempatan ATM di 
Kecamatan Depok 
dengan 
memperhatikan 
parameter yang ada 

 

3. Metode 
Analisis 

Pengharkatan tertimbang Metode kuantitatif empiris Skoring  Overlay  
Pengharkatan 
tertimbang 

4. Sumber 
Data 

Survey Lapangan 
Data Sekunder 

Survey Lapangan 
Data Sekunder 

Foto Udara 
Data Sekunder 

 

Citra Ikonos 
Survey Lapangan 
Data Sekunder 

5. Hasil Peta Lokasi Potensial 
ATM di Perkotaan 
Yogyakarta 

Peta Kawasan Potensial 
Perdagangan di 
Kecamatan Mlati 
Kabupaten Sleman 

Peta Lokasi Potensial 
ATM di Semarang 
Tengah dan Semarang 
Selatan  

Peta Lokasi Potensial 
ATM di Kecamatan 
Depok, Kabupaten 
Sleman 

 

1.8. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teknik 

penginderaan jauh dengan Sistem Informasi Geografi dalam analisis data, metode 

pengambilan sampel, dan metode analisis. Metode pengumpulan data 

menggunakan teknik penginderaan jauh yaitu teknik interpretasi citra Ikonos yang 
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dilengkapi dengan cek lapangan yang optimal dan data sekunder. Cek lapangan 

berfungsi untuk menguji kebenaran hasil interpretasi dan menambah data yang 

tidak diperoleh dari interpretasi citra. Sedangkan metode pengambilan sampel 

mengunakan purposive sampling, dan metode analisisnya menggunakan 

pembanding hasil interpretasi citra dengan kerja lapangan yang kemudian diolah 

menggunakan bantuan SIG yaitu dengan menggunakan cara pengharkatan 

(scoring) dikaitkan dengan faktor pembobot.  

Teknik penginderaan jauh yang digunakan adalah teknik interpretasi 

secara visual (manual) dimana dalam mengenali obyek-obyek dengan 

mendasarkan pada unsur-unsur interpretasi citra. Penetuan lokasi potensial untuk 

ATM dalam penelitian ini menggunakan parameter penggunaan lahan, 

aksesibilitas positif, keteraturan permukiman, kriminalitas, dan eksisting ATM. 

Adapun beberapa tahap yang dilaksanakan dalam penelitian meliputi : persiapan, 

pengumpulan data, pengolahan data, cek lapangan, pemrosesan data, analisis hasil 

dan penulisan laporan.  

 

1.8.1. Pengumpulan Data 

 Data merupakan representasi dari kenyataan apa adanya di lapangan. 

Penelitian ini menggunakan data primer maupun data sekunder.  

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. 

Obyek yang akan diinterpretasi pada daerah kajian  penelitian Kecamatan Depok 

adalah penggunaan lahan, jaringan jalan, dan keteraturan permukiman. Untuk 

memperoleh data mengenai penggunaan lahan, jaringan jalan, dan keteraturan 

permukiman dilakukan interpretasi penginderaan jauh pada citra Ikonos. Hasil 

interpretasi tersebut kemudian dilakukan cek lapangan untuk merevisi data-data 

yang berbeda atau menyimpang dari kenyataan pada masa sekarang.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai data 

pelengkap dan pendukung data primer hasil interpretasi citra penginderaan jauh. 

Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang 
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telah ada atau dari instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang terkait 

dengan tema penelitian ini. Data tersebut dapat berupa peta-peta ataupun data 

tabuler. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain yaitu Peta 

Administrasi Kecamatan Depok, Peta Fasilitas Perekonomian Kecamatan Depok, 

data jaringan jalan, data eksisting ATM, data kriminalitas Kecamatan Depok, dan 

data Kecamatan Depok dalam angka. 

 

1.8.2.  Pemilihan Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. 

Pertimbangan yang mendasari dipilihnya Kecamatan Depok sebagai lokasi 

penelitian adalah karena daerah ini terletak pada bagian wilayah dengan 

pertumbuhan paling pesat yang berada di Kabupaten Sleman maupun di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Kecamatan ini juga memiliki banyak pusat-pusat kegiatan 

seperti pusat kegiatan pendidikan, perdagangan, dan jasa (formal, informal, dan 

perkantoran). Selain itu, Kecamatan Depok dibatasi oleh jalan arteri sekunder 

Ring Road Utara yang merupakan jalan yang banyak menghubungkan dengan 

pusat-pusat kegiatan. Sebagai kawasan yang strategis selain sebagai pusat 

pendidikan, perdagangan, dan jasa serta oleh aksesibilitas yang baik tentunya akan 

menjadikan Kecamatan Depok memiliki banyak keterkaitan dengan sektor 

ekonomi. Sehingga perkembangan sarana ekonomi tersebut akan sangat 

mendukung kegiatan perbankan dalam memberikan jasa pelayanan berupa ATM. 

 

1.8.3.  Alat dan Bahan Penelitian 

Alat : 

1. Seperangkat laptop 

2. Printer HP Officejet K7100 

3. Perangkat Lunak : Software ArcGIS 9.3 dan Microsoft Word 2007 

4. GPS (Global Positioning System) untuk menentukan posisi titik sampel di 

lapangan 

5. Kamera digital untuk merekam gambar posisi titik sampel di lapangan  

6. Alat tulis 
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Bahan : 

1. Citra Ikonos Kecamatan Depok tahun 2007 

2. Peta Rupabumi digital Indonesia skala 1 : 25.000 (Kaliurang lembar                

1408-244, dan Pakem lembar 1408-242) 

3. Peta Administrasi Kecamatan Depok tahun 2011 skala 1 : 50.000 

4. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Depok tahun 2011 skala 1 : 50.000 

5. Peta Jaringan Jalan Kecamatan Depok tahun 2011 skala 1 : 50.000 

6. Peta Fasilitas Perekonomian Kecamatan Depok tahun 2011                           

skala  1 : 50.000 

7. Peta Aksesibilitas Positif Kecamatan Depok tahun 2011 skala 1 : 50.000 

8. Data eksisting ATM Kecamatan Depok tahun 2012  

9. Data Kriminalitas Kecamatan Depok tahun 2011 

10. Data Kecamatan Depok Dalam Angka tahun 2010 

 

1.8.4.  Tahap-tahap Penelitian  

Tahapan penelitian ini dilakukan meliputi tiga tahapan yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian : 

1.8.4.1. Tahap Persiapan 

1. Menyiapkan data acuan (studi pustaka) tentang daerah penelitian, dengan 

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan bagi pencapaian tujuan 

penelitian. Jenis data acuan berupa makalah, buku-buku, literatur, jurnal, 

dan laporan penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian ini. 

2. Menyiapkan bahan, alat, dan data bantu yang akan digunakan untuk 

penelitian ini. 

3. Orientasi lapangan untuk memperoleh gambaran secara umum daerah  

yang akan diteliti. 

1.8.4.2. Tahap Pelaksanaan 

1. Menentukan batas daerah penelitian yaitu batas administrasi  Kecamatan 

Depok. 

2. Melakukan interpretasi visual pada Citra Ikonos. Dalam melakukan 

interpretasi visual ini, sekaligus dilakukan pengambilan sampel dengan 
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teknik purposive sampling atau dipilih secara sengaja sesuai dengan tujuan 

penelitian. Cara pengambilan sampel ini dengan memilih sub grup lahan 

terbangun yang dianggap berpengaruh terhadap penempatan unit ATM 

dari populasi penggunaan lahan terseleksi. Yang dimaksud penggunaan 

lahan terseleksi disini adalah area yang terpilih dimana suatu kegiatan 

secara umum berlangsung sebagai tempat menempelnya unit ATM. 

Penggunaan lahan terseleksi tersebut antara lain adalah perdagangan dan 

jasa, institusi pendidikan dan perkantoran, institusi perhubungan darat dan 

udara, permukiman, industri, dan wisata.   

3. Obyek yang telah dikenali jenisnya kemudian diklasifikasikan sesuai 

dengan tujuan interpretasinya, yang kemudian digambarkan ke dalam 

sebuah peta. 

4. Survey lapangan dilakukan untuk menjaga ketelitian hasil dari interpretasi, 

dan menambah informasi yang tidak dapat disadap dari citra. 

5. Re-interpretasi atau interpretasi ulang dilakukan untuk mengkoreksi hasil 

interpretasi yang telah diuji di lapangan dan melengkapi hasil serta 

menambah informasi yang diperoleh di lapangan. 

6. Digitasi peta analog dari data primer maupun data sekunder. 

7. Pengolahan data. 

1.8.4.3. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian terdiri dari : 

1. Penyajian peta hasil pengolahan data, yang terdiri dari peta penggunaan 

lahan, peta aksesibilitas positif, peta keteraturan permukiman, peta 

eksisting ATM, dan peta lokasi potensial ATM. 

2. Penulisan laporan hasil penelitian. 

 

1.8.5. Analisa Hasil 

  Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penginderaan 

jauh integrasi dengan SIG. Sebelum dilakukan pemrosesan data, hasil interpretasi 

diuji ketelitiannya terlebih dahulu. 
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1.8.5.1.  Pengambilan Sampel dan Uji Ketelitian Citra Ikonos 

  Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling atau dipilih secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga 

identifikasi penggunaan lahan terseleksi dipilih pada penggunaan lahan terbangun 

yang berpengaruh dalam penempatan unit ATM. Pengambilan sampel ini 

dimaksudkan untuk efisiensi biaya, waktu, dan tenaga penelitian. Uji ketelitian 

citra dengan menggunakan matriks uji ketelitian interpretasi dan pemetaan 

bertujuan untuk menguji ketelitian hasil interpretasi citra dengan kenyataan yang 

ada di lapangan.  

  Ketelitian hasil interpretasi adalah hal yang sangat penting, dengan 

ketelitian interpretasi yang tinggi akan sangat mempengaruhi langkah penelitian 

selanjutnya. Ketelitian data hasil interpretasi tersebut penting diketahui sebelum 

peneliti melangkah jauh dengan analisis dengan berdasarkan data tersebut, karena 

mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap data yang dihasilkan. Ketelitian hasil 

interpretasi, selain berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan data, nantinya juga 

berpengaruh pada validitas hasil. Uji ketelitian tersebut bersifat kuantitatif yang 

dinyatakan dalam bentuk presentase, merupakan hasil pembagian antara jumlah 

sampel yang sesuai (antara hasil interpretasi dengan uji lapangan) dengan jumlah 

seluruh sampel yang diamati. Semakin banyak jumlah sampel yang sesuai, maka 

tingkat ketelitiannya semakin tinggi.  

 

Tingkat ketelitian  =       Jumlah sampel yang sesuai        x   100 % 

                   Jumlah seluruh sampel 

 

“Baik” jika tingkat ketelitiannya ≥ 85 , berarti penelitian layak digunakan. 

“Buruk” jika kurang dari 85%, berarti data hasil interpretasi tidak layak digunakan 

untuk penelitian lebih lanjut. 
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1.8.5.2.  Penentuan Lokasi Potensial ATM 

 Penentuan lokasi potensial ATM yaitu dengan menggunakan parameter-

parameter  yang dianggap berpengaruh dalam keberadaan ATM, meliputi : 

penggunaan lahan, aksesibilitas positif, keteraturan permukiman, eksisting ATM, 

dan kriminalitas. Penilaian parameter yang dilakukan untuk menentukan lokasi 

potensial ATM  adalah dengan menggunakan metode pengharkatan setiap 

parameter fisik lahan lalu diberi bobot atau faktor penimbang sesuai dengan besar 

pengaruhnya terhadap penentuan lokasi potensial ATM. Metode pengharkatan 

yang digunakan adalah metode pengharkatan berjenjang tertimbang dimana setiap 

parameter diberikan harkat pada setiap parameter penentu yang digunakan, 

kemudian dikalikan dengan faktor penimbangnya. 

 Faktor penimbang berfungsi untuk menilai besar kecilnya pengaruh 

parameter terhadap penentuan lokasi ATM. Pemberian faktor penimbang atau 

pembobot ini disesuaikan menurut tingkat pengaruhnya terhadap lokasi yang 

berpotensi terhadap penempatan unit ATM. Parameter yang memiliki peranan 

atau pengaruh lebih besar diberi faktor pembobot yang tinggi, demikian juga 

sebaliknya. Besarnya masing-masing faktor penimbang parameter–parameter 

penentuan lokasi potensial ATM dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 1.5. Faktor penimbang parameter penentuan lokasi potensial ATM 

(Sumber : Nugroho, 2003) 

 Parameter penggunaan lahan mendapat bobot tertinggi dikarenakan faktor 

tersebut secara langsung berhubungan dengan efektifitas penentuan letak (site) 

dimana ATM tersebut menempel pada satu unit baik ekonomi maupun aktifitas 

sosial lainnya. Sedangkan parameter aksesibilitas positif mendapatkan nilai 

No. Parameter penentu lokasi potensial ATM Faktor pembobot 

1. Penggunaan lahan 4 

2. Aksesibilitas positif  3 

3. Keteraturan Permukiman 2 

4. Eksisting ATM -2 

5. Kriminalitas   -1 
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pembobot 3,  parameter keteraturan permukiman mendapatkan nilai pembobot 2, 

sedangkan parameter eksisting ATM mendapatkan nilai pembobot -2 dan 

parameter kriminalitas -1 karena parameter ini merupakan pembatas atau 

penghambat. 

 Pengharkatan terhadap parameter-parameter yang digunakan untuk 

penentuan lokasi ATM yaitu dengan pemberian skor terhadap parameter-

parameter tersebut. Parameter-parameter yang digunakan untuk penentuan lokasi 

ATM tersebut kemudian dioverlay sehingga memperoleh lokasi potensial ATM. 

Sedangkan kelas potensi penempatan ATM diperoleh melalui hasil penjumlahan 

perhitungan harkat total faktor pendukung.  

 

1.8.5.3.  Penggunaan Lahan Terseleksi  

 Penggunaan lahan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kegiatan manusia pada  bidang lahan tertentu. Penggunaan lahan sangat berkaitan 

dengan bentuk campur tangan manusia terhadap lahan untuk memenuhi sebagian 

kebutuhan hidupnya (Lillesand dan Kiefer, 1997). Penggunaan lahan secara 

spasial dapat dilakukan dengan interpretasi pada citra Ikonos ditambah dengan 

local knowledge sebagai informasi tambahan bagi penggunaan lahan terkenali.  

 Maksud dari penggunaan lahan ini khususnya pada penggunaan lahan 

terbangun yang merupakan penentuan parameter-parameter ATM. Penggunaan 

lahan yang dipilih merupakan area dimana suatu kegiatan secara umum 

berlangsung sebagai tempat menempelnya unit ATM. Penempatan unit ATM 

cenderung terletak pada lokasi yang strategis, ramai, aman, dan mudah dijangkau. 

Lokasi yang dianggap strategis untuk penempatan unit ATM yaitu lokasi yang 

potensial pengguna jasa ATM itu banyak sehingga penempatan unit ATM terletak 

di tempat-tempat yang ramai. Lokasi yang dianggap sangat sesuai untuk 

penempatan unit ATM yang penggunaan lahannya berupa perdagangan dan jasa 

dengan mendapatkan nilai harkat 5. Asumsinya bahwa pusat perdagangan 

merupakan pusat perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi menyebabkan 

semakin besarnya kebutuhan akan ATM.  
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Tabel 1.6. Kelas dan Harkat Penggunaan Lahan Terseleksi 

No. Penggunaan Lahan Terseleksi Kelas Harkat 

1. Perdagangan dan Jasa I 5 

2. Institusi Pendidikan dan Perkantoran II 4 

3. Institusi perhubungan darat dan udara III 3 

4. Permukiman, Industri, dan Wisata IV 2 

5. Lain-lain V 1 

(Sumber : Nugroho, 2003) 

 

1.8.5.4.   Aksesibilitas Positif 

 Aksesibilitas positif adalah kemudahan dalam mencapai unit ATM yang 

telah ada sebelumnya yang menempel pada suatu tempat atau situs. Faktor 

aksesibilitas juga berkaitan dengan ketersediaan jalan dan transportasi. Jalan 

merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan 

perekonomian. Asumsi yang mendasari adalah sistem aksesibilitas yang dibentuk 

oleh unit ATM yang telah ada sebelum dibangun ATM baru, sehingga 

memberikan kemudahan akses pengguna bank secara umum.   

 Untuk mengetahui prioritas penempatan ATM perlu mengetahui 

kedekatan terhadap jalan utama. Jarak terhadap jalan arteri dan kolektor 

merupakan pendekatan untuk mengetahui prioritas penempatan ATM. Jarak 

terhadap jalan arteri dan kolektor diperoleh dengan buffer. Selain itu, aksesibilitas 

juga dapat dilihat dari lokasinya terhadap lokasi pusat perdagangan dan bisnis. 

Hal ini juga menjadi pertimbangan sehingga lokasi ATM dipilih di lokasi pinggir 

jalan besar ataupun dekat dengan fasilitas seperti pusat perdagangan dan bisnis, 

sehingga akan mempermudah akses lokasi untuk menjangkau lokasi ATM 

tersebut.   

  Jarak terhadap lokasi pusat perdagangan dan bisnis  merupakan jarak yang 

dihitung terhadap kedekatannya dengan pusat aktivitas perekonomian. Asumsinya 

bahwa semakin dekat dengan pusat kegiatan perekonomian, ketergantungan 

penduduk dalam menggunakan fasilitas perdagangan dan bisnis tersebut akan 

semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena penduduk akan mendapatkan 



28 
 

 

kemudahan menjangkau fasilitas tersebut tanpa harus menempuh jarak yang jauh. 

Jarak terhadap lokasi pusat perdagangan dan bisnis diperoleh dengan buffer.  

Obyek yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peta aksesibilitas  

positif adalah jarak terhadap jalan arteri, jarak terhadap jalan kolektor, serta jarak  

terhadap lokasi pusat perdagangan dan bisnis. Pembuatan satuan pemetaan untuk 

aksesibilitas positif yaitu dengan buffer terhadap suatu lahan berdasar jaraknya 

terhadap jalan arteri, jalan kolektor, dan jarak terhadap lokasi pusat perdagangan 

dan bisnis dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 1.7. Kelas dan Harkat Aksesibilitas Positif 

(Sumber : Kistanti, 2004) 

Proses overlay aksesibilitas positif dapat dilakukan setelah setiap obyek 

memiliki harkat. Selanjutnya dilakukan proses overlay dan diperoleh harkat total 

dari penjumlahan harkat hasil overlay.  

Tabel 1.8. Parameter Aksesibilitas Positif, skor, dan bobotnya 

No. Parameter 
Skor 

Minimal 
Skor 

Maksimal 
Bobot 

Total Skor 
Minimal 

Total Skor 
Maksimal 

1. Jarak terhadap 
jalan arteri 

1 4 1 1 4 

2. Jarak terhadap 
jalan kolektor 

1 4 1 1 4 

3. Jarak terhadap 
lokasi pusat 
perdagangan dan 
bisnis 

1 3 1 1 3 

Jumlah Total Skor 3 11 

       (Sumber : Kistanti, 2004) 

No. Aksesibilitas Positif Jarak  Kelas Harkat 
 

1. 
 
Jarak terhadap jalan arteri 

<100 meter 
100 – 300 meter 
300 - 500 meter 

> 500 meter 

I 
II 
III 
IV 

4 
3 
2 
1 

 
2. 

 
Jarak terhadap jalan kolektor 

<100 meter 
100 – 300 meter 
300 - 500 meter 

> 500 meter 

I 
II 
III 
IV 

4 
3 
2 
1 

3. Jarak terhadap lokasi pusat 
perdagangan dan bisnis  

<200 meter 
200 – 500 meter 

>500 meter 

I 
II 
III 

3 
2 
1 
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Aksesibilitas positif diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, dengan  

menentukan interval kelasnya terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan rumus 

berikut :  

Interval = (nilai tertinggi – nilai terendah) / jumlah kelas 

Hasil dari perhitungan interval klasifikasi dan jumlah harkat aksesibilitas 

positif dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.9. Parameter Aksesibilitas Positif, Kelas dan Harkatnya 

No. Aksesibilitas Positif Skor Kelas Harkat 

1. Tinggi 9-11 I 3 

2. Sedang 6-8 II 2 

3. Rendah 3-5 III 1 

        (Sumber : Hasil analisis parameter aksesibilitas positif) 

 

1.8.5.5. Keteraturan Permukiman 

 Pada penggunaan lahan permukiman dilihat keteraturannya, yang mana 

keteraturan permukiman merupakan tata letak rumah atau pola pengaturan letak 

bangunan, persebaran rumah terhadap jaringan jalan yang ada di sekitarnya. 

Asumsinya bahwa pendekatan perbedaan kelas permukiman baik itu kelas tinggi, 

menengah, dan rendah dapat melalui keteraturan permukiman. Daerah 

permukiman kelas tinggi umumnya berada di daerah yang memiliki kriteria 

permukiman yang teratur dan semakin rendah tingkat keteraturan permukiman, 

keteraturan permukimannya semakin buruk.  

Tabel 1.10. Kelas dan Harkat Keteraturan Permukiman  

No. Keteraturan Kriteria Kelas Harkat  

1. > 50 % Teratur I 3 

2. 25 - 50 % Kurang Teratur II 2 

3. < 25 % Tidak Teratur III 1 

(Sumber : Kusumaningsih, 2005) 
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1.8.5.6. Eksisting ATM 

 Eksisting ATM merupakan keberadaan unit-unit ATM yang telah ada 

sebelumnya, sebelum dilakukan penambahan unit ATM yang baru. Parameter ini 

digunakan sebagai parameter pembatas atau penghambat, asumsinya adalah jika 

sudah dibangun suatu unit ATM di lokasi tersebut tidak dimungkinkan akan 

dibangun unit ATM yang baru di lokasi yang sama.   

Tabel 1.11. Kelas dan Harkat terhadap Eksisting ATM 

No.  Eksisting ATM Kriteria Kelas Harkat  

1. > 400 meter Sangat Jauh I 5 

2. 300 – 400 meter Jauh II 4 

3. 200 - 300 meter Cukup Dekat  III 3 

4. 100 – 200 meter Dekat IV 2 

5. < 100 meter Sangat Dekat V 1 

(Sumber : Nugroho, 2004) 

Harkat tertinggi diberikan kepada jarak antar eksisting sangat jauh yaitu > 400 

meter. Asumsinya, jika semakin jauh jarak terhadap ATM yang telah ada, maka akan 

meningkatkan wilayah pelayanan sehingga semakin banyak pengguna yang terlayani.  

 

1.8.5.7. Kriminalitas 

 Faktor kriminalitas merupakan parameter pembatas, dimana parameter 

tersebut akan membatasi pertimbangan dari proses penempatan unit ATM. 

Asumsinya semakin tinggi jumlah kejahatan di daerah tersebut, maka akan 

menjadi pertimbangan khusus untuk menempatkan suatu unit ATM yang baru di 

daerah tersebut. Kriminalitas yang dimaksud disini adalah banyaknya tingkat 

kejahatan yang terjadi di daerah penelitian yaitu Kecamatan Depok. Jumlah data 

yang diperoleh adalah banyaknya jumlah kasus yang dikategorikan sebagai tindak 

kejahatan yang terjadi di setiap desa yang ada di Kecamatan Depok.  

Diharapkan dengan memperhatikan unsur keamanan maka kejadian yang 

tidak diinginkan seperti perampasan uang, perampokan dari pengguna ATM serta 

pencurian unit ATM dapat dikurangi maksimal dan dapat dihindarkan. Hal 

tersebut juga dapat diatasi dengan menempatkan ATM dekat dengan unsur 
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keamanan yang telah ada dengan asumsi bahwa pembangunan unit ATM yang 

baru tidak selalu harus dibangun pos penjagaan yang khusus akan tetapi juga 

dengan memperhatikan unsur kedekatannya dengan unsur keamanan atau dengan 

karakteristik tempat aman secara umum. Karakteristik yang aman secara umum 

berhubungan dengan daerah yang ramai seperti wilayah perdagangan dan jasa, 

pendidikan seperti sekolah dan universitas, daerah perkantoran, hotel, dan pusat 

perbelanjaan.  

Tabel 1.12. Kelas dan Harkat Kriminalitas 

No. Keterangan (Desa) 
Jumlah 
Kasus 

Kriteria Kelas Harkat 

1. Maguwoharjo 186 Tidak Rawan I 3 

2. Condongcatur 339 Rawan II 2 

3. Caturtunggal 709 Sangat Rawan III 1 

(Sumber : Data Kriminalitas Kapolsek Depok Timur dan Barat, 2011) 

 

Penentuan lokasi potensial ATM dilakukan dengan menilai parameter-

parameter penentu lokasi potensial ATM dari data hasil interpretasi yang telah 

didigitasi, buffer, dan overlay pada setiap satuan pemetaan dan telah di beri skor 

untuk masing-masing parameter tersebut. Kemudian parameter tersebut dikalikan 

dengan faktor penimbang atau bobot masing-masing indikator. Selanjutnya adalah 

menghitung total skor nilai penentu lokasi potensial ATM pada setiap satuan 

pemetaan. Skor total hasil overlay berasal dari penjumlahan tiap–tiap skor unit 

pemetaan. Skor unit – unit pemetaan hasil overlay dihitung berdasarkan rumus 

berikut : 

 

keterangan :  

TS    =  total skor penentu lokasi potensial ATM 

PL    =  skor penggunaan lahan 

AP    =  skor aksesibilitas positif 

KP  =  skor keteraturan permukiman 

Eks =  skor eksisting ATM 

Krm =  skor kriminalitas 

TS = (4*PL) + (3*AP) + (2*KP) – (2*Eks) - (1*Krm) 
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 Harkat total penentu lokasi potensial ATM diperoleh setelah dilakukan 

perhitungan menggunkan formula diatas, sehingga diperoleh nilai tertinggi 

penjumlahan dan perkalian harkat penentu lokasi potensial ATM hasil overlay 

yaitu 26 dan nilai terendahya adalah (-9) sehingga dapat diketahui selisihnya. 

Klasifikasi skor total penentu lokasi potensial ATM di klasifikasikan ke dalam 3 

kelas, dengan menetukan interval kelasnya terlebih dahulu yaitu dengan 

menggunakan rumus berikut :  

Interval = (nilai tertinggi – nilai terendah) / jumlah kelas 

 

Interval  =   
3

(-9)-26
 

   =  11,6 dibulatkan 12 

 

Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh jumlah harkat penentu lokasi 

potensial ATM dan klasifikasi lokasi potensial ATM yang dibagi menjadi tiga 

kelas. Hasil dari perhitungan interval klasifikasi lokasi potensial ATM 

sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1.13 berikut ini : 

Tabel 1.13. Klasifikasi lokasi potensial ATM 

Kelas Potensial ATM 
Harkat Penentu 

Lokasi Potensial ATM 

I 
Potensial I 

(Berpotensi Tinggi) 
15 - 26 

II 
Potensial II 

(Berpotensi Sedang) 
3 - 14 

III 
Potensial III 

(Tidak berpotensi) 
(-9) - 2 

(Sumber : Hasil analisis total harkat penentu lokasi potensial ATM) 

Klasifikasi merupakan proses akhir dari penelitian, yaitu dari hasil proses 

overlay terhadap empat parameter penentu lokasi potensial ATM diklasifikasikan 

kedalam tiga ketegori, yaitu berpotensi tinggi, berpotensi sedang, dan tidak 

berpotensi berdasarkan nilai total pengharkatan dengan rumus penentuan lokasi 

potensial ATM.  

Adapun diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini : 
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Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citra Ikonos 
Kecamatan Depok 

Peta Rupabumi 
Indonesia 

Kecamatan Depok 

Interpretasi visual 
 (Digitasi) 

Peta Tentatif  
Penggunaan Lahan 

- Peta Aksesibilitas Positif 
- Peta Eksisting ATM 

Peta Penggunaan Lahan 

Peta Tentatif 
- Aksesibilitas Positif 
- Eksisting ATM 

 

Survei Lapangan 

Penggunaan Lahan 

Data Sekunder : 
-  Data Jaringan Jalan 
-  Data Eksisting  ATM 
 

 Overlay 

Pengharkatan 

Klasifikasi 

Input 

Proses 

Hasil Antara 

Hasil Akhir 

Reinterpretasi 

Keterangan : 

Peta Lokasi Potensial ATM 
Kecamatan Depok 
Skala 1 : 50.000 

Lokasi Potensial ATM 

Kecamatan Depok 

Peta Keteraturan 
Permukiman 

Peta Tentatif  
Keteraturan Permukiman 

Analisis Keruangan Lokasi 

Potensial ATM 

Data  
Kriminalitas 

Peta Kriminalitas 
 

Gambar 1.3. Diagram Alir Penelitian 

Sumber : Penulis, (2012) 
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1.9.  Batasan Operasional  

1. Aglomerasi merupakan kecenderungan untuk mengelompokkan kegiatan 

yang sama dalam perdagangan dan jasa serta penyebaran penduduk. 

2. Aksesibilitas :  keadaan kemudahan bergerak dari satu ke tempat lain 

dalam suatu wilayah dan ada sangkut pautnya dengan jarak (Bintarto dan 

Surastopo, 1979). 

3. Analisis : pemeriksaan terperinci untuk menerangkan dan menentukan 

cirinya, termasuk pencarian dan penjelasannya (Nurhaidi Magetsari dkk, 

1992). 

4. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah sebuah mesin yang bisa 

mengeluarkan uang sendiri sebagai mesin pengganti teller dan siap 24 

jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan  alat otomatis ini pihak bank 

maupun nasabah dapat melakukan penghematan lebih banyak. Dari pihak 

nasabah lebih ditekankan ke efisiensi dan efektivitas proses. 

5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak (Undang‐Undang No. 10 Tahun 1998). 

6. Buffering adalah proses pembuatan polygon baru yang berdasar pada 

kenampakan titik, garis dan area dengan jarak tertentu.  

7. Citra : (1) gambaran tenaga yang direkam dengan menggunakan piranti 

penginderaan jauh (Ford, 1979, dalam Sutanto 1986). (2) citra 

merupakan gambaran muka bumi beserta obyek-obyek yang ada atau 

nampak padanya dan pembuatan gambarannya dilakukan dengan sensor 

(alat pengindera) buatan yang dipasang pada balon, pesawat terbang, 

satelit, dan sebagainya (Sutanto, 1979). 

8. Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan 

dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Bintarto, 1977). 
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9. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa 

dan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan).  

10. Eksisting ATM merupakan keberadaan unit-unit ATM sebelum 

diadakan penelitian. 

11. Jalan adalah sarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 

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

tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan 

air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Undang-undang  

No. 38 Tahun 2004 Bab I Pasal 1). 

12. Kota merupakan sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-

unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala pemusatan pendudukan 

yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan 

materealistis dibandingkan dengan daerah belakangnya (Bintarto, 1977). 

13. Lokasi Potensial ATM, merupakan lokasi yang berpotensi untuk 

penempatan ATM berdasarkan standar kelayakan suatu tempat dalam 

melayani pengguna dengan memperhatikan unsur keamanan, 

kenyamanan, aksesibilitas.  

14. Overlay adalah proses penggabungan antara 2 atau lebih data grafis 

untuk dapat diperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan 

gabungan dari beberapa data grafis. 

15. Site (letak) adalah ATM yang terletak menempel pada suatu unit 

aktivitas. 

16. Situation (lokasi) adalah suatu lokasi ATM yang dilihat secara relatif 

terhadap wilayah disekitarnya.   

 

 

 

 


