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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar kehidupan manusia tergantung pada lahan, sehingga lahan

merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia baik sebagai ruang maupun

sebagai sumber daya. Lahan adalah suatu ruang di permukaan bumi yang secara

alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuklahan tertentu. Sumberdaya lahan

adalah lahan yang di dalamnya mengandung semua unsur sumberdaya, baik yang

berada di atas maupun yang berada di bawah permukaan bumi (Djauhari Noor ,

2006).

Penggunaan Lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia

secara tetap maupun berkala terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan

yang secara keseluruhan disebut ”lahan” dengan maksud untuk memenuhi

kebutuhan hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan atau keduanya (Vink, 1975

dalam Dwi Astuti, 2006). Penggunaan lahan yang didasarkan pada kepentingan

pribadi tanpa memperhatikan kesesuaian lahannya, tanpa disertai usaha

pelestarian sumber daya lahan akan mengakibatkan kemerosotan produktifitas

lahannya. Perencanaan tata guna lahan pada hakekatnya adalah pemanfaatan lahan

yang ditunjukkan untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin

timbul dalam perencanaan suatu lahan adalah masalah kesesuaian/kecocokan

lahan terhadap suatu peruntukan tertentu. Pada dasarnya peruntukan suatu lahan

ditentukan oleh faktor-faktor lingkungannya, seperti faktor kelerengan, iklim,

jenis tanah dan batuan, tutupan lahan, satwa liar, hidrologi dan lain sebagainya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan, salah

satunya adalah banyaknya jumlah penduduk, namun luas lahannya tetap.

Sehingga memicu penduduk untuk melakukan perpindahan. Perpindahan

penduduk pada umumnya terjadi dari desa ke kota. Apabila kota sudah tidak

mencukupi, maka penduduk punya alternatif untuk pindah di pinggiran kota.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan perubahan penggunaan
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lahan biasa terjadi di pinggiran perkotaan. Bintarto (dalam Djauhari Noor, 2006)

mengungkapkan bahwa telah terjadi gerakan penduduk yang terbalik, yaitu dari

kota ke daerah pinggiran kota yang sudah termasuk ke wilayah desa.

Permukiman disebut kota apabila suatu wilayah yang sebagian besar

arealnya terdiri atas wujud hasil budaya manusia, tempat pemusatan penduduk

yang tinggi dan sumber mata pencaharian di luar sektor pertanian. Suatu kota

dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan, seperti bangunan pemerintahan, rumah

sakit, sekolah, pasar, taman, serta alun-alun yang luas, dan jalan raya yang lebar

sebagai sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan

non alamiah, dengan segala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak

kehidupan yang bersifat heterogen, kehidupan yang materialistis dibandingkan

dengan wilayah di belakangnya (Bintarto, 1977) .

Semakin berkembangnya teknologi penginderaan jauh dan berbagai

kelebihan yang dimilikinya, mendorong orang berpaling ke teknik ini untuk

berbagai studi kekotaan, termasuk diantaranya untuk mendeteksi perubahan

penggunaan lahan kota. Hasil interpretasi citra selanjutnya diolah dengan

menggunakan komputer yang dilengkapi perangkat lunak Sistem Informasi

Geografis (SIG). SIG digunakan untuk memperoleh hasil analisis yang akurat

terhadap data penelitian ini. Data yang besar dapat diolah lebih cepat, efisien dan

dapat ditayangkan kembali karena data tersimpan dalam bentuk digital. Hasilnya

berupa peta aktual digital penggunaan lahan kota yang berguna bagi perencana

dan pengelola kota. Penginderaan jauh (remote sensing) adalah ilmu dan seni

untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui

analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan

obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan Keifer, 1990). Konsep

dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa elemen atau komponen yang

meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan obyek di permukaan

bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan berbagai penggunaan data.

Kecamatan Sukoharjo merupakan pusat Kota Kabupaten Sukoharjo, dimana

berbagai jenis kegiatan berpusat di Kecamatan Sukoharjo. Daerah Kecamatan
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Sukoharjo secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi

Jawa Tengah, dan sekaligus merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Batas wilayah Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Grogol

Sebelah Selatan : Kecamatan Nguter, Kecamatan Tawangsari

Sebelah Timur : Kecamatan Bendosari

Sebelah Barat : Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten

Berdasarkan pembagian wilayah administrasinya, Daerah Kecamatan Sukoharjo

mempunyai 14 desa, yaitu Desa Sukoharjo, Gayam, Jetis, Joho, Mandan, Begajah,

Banmati, Kenep, Combongan, Dukuh, Kriwen, Bulakan, Sonorejo, dan Bulakrejo.

Permasalah di kecamatan Sukoharjo ini kebanyakkan tataguna lahan yang

berubah, umumnya perubahan dari lahan pertanian digunakan sebagai

perumahan/permukiman. Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya

pertambahan penduduk dan perkembangan tuntutan hidup, kebutuhan rumah yang

membutuhkan ruang sebagai wadah menjadi semakin meningkat. Hal ini tentu

saja akan merubah peruntukkan lahannya dari non permukiman ke permukiman.

Pertambahan jumlah penduduk, baik yang bersifat alami maupun migrasi merupakan

salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk membawa pengaruh terhadap

meningkatnya kebutuhan ruang. Meningkatnya jumlah penduduk membawa pengaruh

terhadap meningkatnya kebutuhan akan permukiman, fasilitas jalan, fasilitas

kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas pelayanan umum dan lainnya.

Berdasarkan data jumlah penduduk di Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2002-

2007 menunjukkan bahwa semua desa mengalami pertambahan jumlah penduduk.

Pertambahan jumlah penduduk yang paling tinggi adalah di desa Gayam sebanyak

500 jiwa dan jumlah penduduk yang mengalami pertambahan paling rendah adalah di

desa Begajah, yaitu 85 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap

penggunaan lahan. Untuk mengetahui penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo

dapat dilihat dari Tabel 1.1. berikut ini.
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Tabel.1.1. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Per Desa

Tahun 2002 dan 2007 (ha)

No Kelurahan
Tanah sawah Tanah tegal Pekarangan Hutan Negara Lainnya Jumlah

2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007

1 Kenep 144 143 11 20 92 103 - - 32 16 279 282

2 Banmati 121 124 9 - 83 79 - - 8 36 221 239

3 Mandan 185 190 - - 108 105 - - 32 23 325 318

4 Begajah 146 142 6 - 113 158 - - 85 17 350 317

5 Gayam 88 75 - - 103 115 - - 24 21 215 211

6 Joho 93 90 - - 107 92 - - 16 34 215 216

7 Jetis 56 45 - - 112 122 - - 32 24 201 191

8 Combongan 197 174 - - 96 103 - - 53 48 346 325

9 Kriwen 132 136 28 55 93 103 - - 43 19 296 313

10 Bulakan 139 132 21 - 99 120 - - 19 50 278 302

11 Dukuh 251 257 - - 116 114 - - 29 23 397 394

12 Sukoharjo 304 296 - - 165 156 - - 16 43 484 495

13 Bulakrejo 255 258 - - 129 110 - - 27 43 411 411

14 Sonorejo 300 302 - - 120 112 - - 19 30 439 444

Jumlah 2.411 2.364 75 75 1.536 1.592 - - 435 427 4.458 4.458

Sumber: Kecamatan Sukoharjo dalam Angka Tahun 2002 dan 2007.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan

penelitian dengan judul: “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dari Non

Permukiman ke Permukiman dengan Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem

Informasi Geografis di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002

dan 2007”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan

permasalah-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perubahan penggunaan lahan dari non permukiman ke

permukiman yang terjadi di Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2002 dan

2007?

2. Bagaimanakah faktor-faktor wilayah berperan terhadap perubahan

penggunaan lahan di Kecamtan Sukoharjo tahun 2002 dan 2007?
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Menganalisis persebaran perubahan penggunaan lahan dari non

permukiman ke permukiman di Kecamatan Sukoharjo tahun 2002 dan

2007.

2. Menganalisis keterkaitan faktor-faktor wilayah dengan perubahan

penggunaan lahan dari non permukiman ke permukiman di Kecamatan

Sukoharjo dari tahun 2002 dan 2007.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Merupakan salah satu syarat menempuh kelulusan sarjana program strata

satu (S1) Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi

instansi yang terkait dalam penggunaan Citra Satelit untuk mengetahui

perkembangan wilayahnya.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1. Telaah Pustaka

a. Lahan

Perencanaan tata guna lahan pada hakekatnya adalah pemanfaatan lahan

yang ditunjukkan untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin

timbul dalam perencanaan suatu lahan adalah masalah kesesuaian/kecocokan

lahan terhadap suatu peruntukan tertentu. Pada dasarnya peruntukan suatu lahan

ditentukan oleh faktor-faktor lingkungannya, seperti faktor kelerengan, iklim,
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jenis tanah dan batuan, tutupan lahan,satwa liar, hidrologi dan lain sebagainya.

(Djauhari Noor, 2006).

Lahan dapat didefinisikan sebagai suatu ruang di permukaan bumi yang

secara alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu. Sedangkan

sumberdaya lahan adalah lahan yang di dalamnya mengandung semua unsur

sumberdaya, baik yang berada dibawah maupun di atas permukaan bumi.

(Djauhari Noor, 2006). Faktor-faktor yang menentukan peruntukan lahan adalah :

(a)Ketinggian/elevasi; (b) Kelerengan; (c) Jenis batuan; (d)Jenis tanah; (e)

Tutupan lahan; (f).Hidrologi; (g) Flora dan fauna; (h) Iklim dan posisi geografis;

(i) Bencana alam.

b. Permukiman dan Non Permukiman

Permukiman dalam literatur geografi mempunyai dua arti yang berbeda

walaupun saling berkaitan, yakni permukiman mengacu ke arti kolonisasi disuatu

daerah baru dengan daerah dengan proses pemindahan penduduk (migrasi), dan

permukiman mengacu ke arti kelompok-kelompok orang beserta rumah-rumah

tempat tinggalnya yang dibedakan ke dalam dukuh (dusun), desa, kota kecil dan

kota besar (Dicken & R. Pitts dalam Su Rintohardoyo, 1989). Menurut Su

Ritohardoyo (1989) geografi permukiman di dalam studinya memasukkan lokasi,

site (tapak), situasi, dipersi (persebaran), bentuk dan fungsi. Ditinjau dari segi

waktu penghuniannya, tipe permukiman dapat dibedakan menjadi;

1. Permukiman bersifat sementara

2. Permukiman bersifat permanen (Su Ritohardoyo, 1989)

Permukiman secara khusus dapat diartikan sebagai bangunan rumah tempat

tinggal atau rumah. Kondisi bangunan rumah maupun perumahan di suatu

wilayah atau negara mencerminkan taraf kehidupan manusia, bahkan kebudayaan

masyarakat penghuninya. Kegunaan rumah bagi manusia menurut American

Public Health Association atau APHA (1950) dalam Su Rintohardoyo (1989)

antara lain sebagai berikut:
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a. tempat untuk melepaskan lelah, beristirahat setelah penat melaksanakan

kewajiban sehari-hari;

b. tempat untuk bergaul dengan keluarga atau membinarasa kekeluargaan bagi

segenap anggota rumah tangga yang ada;

c. tempat untuk melindungi diri dari kemungkinan bahaya yang mengancam, dari

terpaan angin, serta dari terpaan hujan;

d. lambang status sosial yang dimiliki penghuninya;

e. tempat menyimpan barang berharga yang dimiliki, terutama bagi masyarakat

perdesaan;

f. modal yang dalam keadaan memaksa dapat dijual, untukmenutup kebutuhan

lain yang dianggap lebih utama, dan

g. barang dan kesempatan untuk menunjukkan nilai-nilai dan prestasi yang

menghuninya.

Lingkungan permukiman merupakan suatu ruang yang digunakan untuk

kegiatan sehari-hari dalam kaitannya dengan penempatan suatu permukiman

dimana komponen-komponennya antara bangunan rumah mukim beserta halaman

dan pekarangannya. Di samping itu mencakup komponen jaringan jalan dan

fasilitas permukiman yang lain yang mendukung kelancaran kegiatan kehidupan

penghuni. Jika dikelompokkan, lingkungan permukiman mencakup unsur karya,

marga, wisma, suka dan penyempurna, yang satu sama lain saling memiliki

keterkaitan erat baik dalam wujud hubungan aksial, interaksial, dependensial dan

interdependensial. Gabungan unsur-unsur lingkungan tersebut menbentuk

lingkungan permukiman yang dapat diukur kualitasnya. (Su Ritohardoyo, 1990).

Non Permukiman adalah suatu tempat yang tidak digunakan manusia

untuk bertempat tinggal, termasuk di dalamnya adalah sawah, tanah ladang,

padang rumput, perkebunan, semak belukar, hutan, lahan kosong, dan perairan

(danau dan sungai). Baik permukiman dan non permukiman terdapat sebuah

ruang yang membatasi obyek satu dengan yang lainnya. Ruang adalah wadah

yang menempati ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu

kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan
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kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (PERDA Kabupaten Sukoharjo

Nomor 2 tahun 2004).

c. Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh yaitu berbagai teknik yang dikembangkan untuk

perolehan dan analisis informasi tentang bumi, informasi tersebut khusus

berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari

permukaan bumi (Lindren, 1985 dalam Sutanto, 1992). Pengertian penginderaan

jauh juga dikemukakan oleh Lillesand dan Keifer (1990) Penginderaan Jauh

adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi dari suatu obyek, daerah,

fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat

tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Alat

yang dimaksud adalah alat pengindera (sensor). Mata manusia merupakan sensor

alamiah. Sedangkan sensor yang digunakan dalam penginderaan jauh merupakan

sensor buatan, contohnya kamera.

Menurut Sutanto, sekurang-kurangnya ada enam alasan yang melandasi

peningkatan penggunaan penginderaan jauh, yaitu:

1. Citra menggambar objek, daerah, dan gejala di permukaan bumidengan :

a.Wujud dan letak objek yang mirip wujud dan letaknya di permukaan

bumi.

b.Relative lengkap.

c.Meliputi daerah luas.

d.Permanen.

2. Dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga dimensional

apabila pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop.

3. Karakteristik obyek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra

sehingga dimungkinkan pengenalan obyeknya.

4. Citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi

secara territorial.

5. Merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah berencana.
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6. Citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek , misalnya 16hari

bagi citra Landsat IV dan dua kali tiap hari bagi citra NOAA.

Menurut Sutanto (1992), ada empat komponen penting dalam sistem

penginderaan jauh adalah:

(1) sumber tenaga elektromagnetik,

(2) atmosfer,

(3) interaksi antara tenaga dan objek,

(4) sensor.

Untuk mengetahui cara kerja komponen dalam penginderaan jauh, dapat dilihat
dari Gambar 1.1 di bawah ini,

Gambar 1.1. Sistem Penginderaan Jauh (Sutanto, 1992)
(sumber:http://geoblog-unm.blogspot.com/2011/11/blog-post.html)

Pengambilan data Penginderaan Jauh dapat dilakukan dari jarak jauh, oleh

karena itu di perlukan tenaga penghubung yang membawa data objek ke sensor,

tenaga ini yang kemudian digunakan dalam Penginderaan Jauh. Tenaga ini dapat

di bedakan atas :
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1. Tenaga alam, yaitu tenaga yang berasal dari alam. Misalnya sensor matahari,

emisi/ pancaran suhu benda–benda di permukaan bumi. Biasanya tenaga ini

digunakan untuk Penginderaan Jauh sistem pasif.

2. Tenaga buatan, yaitu tenaga yang di buat untuk sistem Penginderaan Jauh,

contohnya pulsa radar. Biasanya digunakan untuk Penginderaan Jauh aktif.

Untuk memahami prinsip Penginderaan Jauh, terdapat 5 komponen

penting didalamnya yang meliputi :

1. matahari sebagai sumber energi utama karena terletak pada tempat tertinggi.

2. atmosfer sebagai media yang bersifat menyerap, memantulkan,

menghambarkan dan melewatkan radiasi elektromagnetik.

3. objek atau target di muka bumi yang dapat memantulakan spektrum

elektromagnetik yang diterima atau memancarkan spektur elektromagnetiks

didalam objek tersebut.

4. radiasi yang di pantulkan atau di pancarkan.

5. alat penginderaan (sensor) yaitu alat untuk menerima dan merekam radiasi atau

emisi spektrum elektomagnetik yang datang dari objek.

Perolehan data Penginderaan Jauh melalui satelit memiliki keunggulan

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

untuk aplikasi (Lillesand dan Keifer, 1990). Secara umum proses dan elemen

yang terkait di dalam sistem penginderaan jauh meliputi 2 proses utama, yaitu :

1. Proses perolehan data berupa sumber energi, perolehan energi melalui atmosfer,

interaksi objek dengan sensor, wahana (baik berupa pesawat terbang atau

satelit) dan output (baik yang berupa grafis atau numerik).

2. Analisis data, yaitu proses mengalisis atau pemisahan dengan penarikan batas

tertentu untuk memisahkan objek pada citra dengan menggunakan alat

interpretasi dan pengamatan. Tenaga elektromagnetik yang di pancarkan dan di

pantulkan dipermukaan bumi kemudian di rekam oleh sensor. Untuk lebih

jelasnya, bisa dilihat dari Gambar 1.2 di bawah ini.
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Gambar 1.2. Skema proses pengambilan data pada penginderaan jarak jauh

Pengumpulan data penginderaan jauh dilakukan dengan menggunakan alat

pengindera atau alat pengumpul data yang disebut sensor. Berbagai sensor

pengumpul data dari jarak jauh, umumnya dipasang pada wahana yang berupa

pesawat terbang, balon, satelit, atau wahana yang lainnya. Obyek yang diindera

adalah obyek yang terletak di permukaan bumi,di atmosfer (dirgantara) dan

antariksa.

Sensor adalah alat perekam obyek bumi. Sensor dipasang pada wahana

(platform) dan letaknya jauh dari obyek yang diindera, maka diperlukan tenaga

elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh obyek tersebut. Sensor

elektronik membangkitkan sinyal elektrik yang sesuai dengan variasi tenaga

elektromagnetik. Tenaga radiasi yang dipancarkan atau dipantulkan oleh obyek

yang ditangkap oleh sensor dapat menghasilkan citra yang sesuai dengan wujud

aslinya. Sensor terbatas kemampuannya untuk mengindera obyek kecil. Batas

kemampuan memisahkan setiap obyek dinamakan resolusi. Resolusi suatu sensor

merupakan indikator tentang kemampuan sensor atau kualitas sensor dalam

merekam obyek. Di dalam citra resolusi merupakan parameter limit atau daya

pisah citra yang masih dapat dibedakan. Empat resolusi yang biasa digunakan

sebagai parameter kemampuan sensor, yaitu :

1. Resolusi spasial adalah ukuran obyek terkecil yang masih dapat disajikan,

dibedakan, dan dikenali pada peta. Semakin kecil ukuran peta yang direkam,

semakin baik kualitas sensornya.



12

2. Resolusi spektral merupakan daya pisah obyek berdasarkan besarnya

spektrum elektromagnetik yang digunakan untuk merekam data. Kebanyakan

sensor sistem non-fotografik memiliki peralatan optik, mekanik, dan atau

elektronik yang rumit sehingga memerlukan persyaratan tenaga, ruang, dan

stabilitas yang serba terbatas.

3. Resolusi radiometrik adalah kemampuan sistem sensor untuk mendeteksi

perbedaan pantulan terkecil, atau kepekaan sensor terhadap perbedaan terkecil

kekuatan sinyal.

4. Resolusi termal disebabkan oleh keterbatasan sensor penginderaan jauh yang

merekam pancaran tenaga termal. Resolusi termal adalah perbadaan suhu

(temperatur) yang masih dapat dibeedakanoleh sensor penginderaan jauh

sistem termal. Berdasarkan resolusi termal juga bervariasi tergantung

perbedaan sensornya, misal 0,50 C.

d.Citra Ikonos dan Citra Quickbird

Citra Satelit merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang

direkam oleh sensor (kamera) pada satelit pengideraan jauh yang mengorbit

bumi, dalam bentuk image (gambar) secara digital. Pengolahan citra digital

merupakan manipulasi dan interpretasi digital dari citra penginderaan jauh dengan

bantuan komputer. Konsep pengolahan citra digital dengan memasukkan data

pokok (internal data) berupa citra penginderaanjauh digital. Beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam pengolahan citra penginderaan jauh secara digital dengan

bantuan komputer adalah kuantitas citra, pendekatan statistik, kecepatan, efisiensi,

sistematika, pencarian informasi kembali dan modifikasi, dan resolusi citranya.

Citra Ikonos

Satelit Ikonos adalah satelit resolusi tinggi yang dioperasikan oleh GeoEye.

Kemampuannya yang terliput adalah mencitrakan dengan resolusi multispektral

3,2 meter dan inframerah dekat (0,82mm) pankromatik. Aplikasi Citra Ikonos

untuk pemetaan sumberdaya alam daerah pedalaman dan perkotaan, analisis
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bencana alam, kehutanan, pertanian, pertambangan, teknik konstruksi, pemetaan

perpajakan, dan deteksi perubahan. Mampu menyediakan data yang relefan untuk

studi lingkungan. Ikonos menyediakan pandangan udara dan foto satelit untuk

banyak tempat di seluruh dunia.

Keistimewaan utama dari satelit dengan ketinggian orbit mencapai 681

kilometer adalah kemampuanya yang dapat membedakan ukuran terkecil hingga 1

meter diatas permukaan bumi , citra yang dihasilkan memiliki kualitas pictorial

yang sangat baik seperti foto udara dan memiliki resolusi temporal 1 hingga 3 hari

sesuai dengan kebutuhan. Satelit ini disebut juga Agile Platform artinya satelit ini

dapat memposisikan dirinya untuk merekam permukaan bumi pada area yang

diinginkan. Karakteristik citra IKONOS dimana sensor satelit IKONOS yang

berupa kamera digital dengan kemampuan menghasilkan citra pankromatik dan

multispektral.Untuk lebih jelasnya akan kelebihan dan kekurangan dari pada citra

ikonos dapat di lihat dari Tabel 1.2. di bawah ini.

Tabel 1.2.. Keunggulan dan Kelemahan Citra Ikonos

Keunggulan Citra IKONOS

Kemampuan Cakupan Luas

Luas Area Yang Direkam

Kemampuan Resolusi Spatial

Kemampuan Skala Citra Satelit

Identifikasi Obyek

11 Km x 11 Km

1 m dan 4 m

1 :2500

Skala Lokal/Detail

Kendala Citra IKONOS

Jenis Sensor Satelit

Tutupan Awan

Kemampuan Pengambilan Area

Pasif (tidak dapat menembus awan)

Maksimum 20 % Dianggap Berhasil

Segi Empat dan Lebar Minimum 5 Km

Sumber : Sutanto,1986 dalam M. Nurul Huda, 2006

Satelit IKONOS memiliki sensor berupa system kamera digital yang

mampu menghasilkan citra pankromatik dan multispektral. Resolusi spasialnya

adalah 1 meter untuk citra mode pankromatik dan 4 meter untuk citra mode

multispektral. Tipe dan saluran citra IKONOS disajikan pada tabel 1.2. Sensor



14

IKONOS mampu menghasilkan citra dengan resousi radiometrik 8 bit maupun 11

bit sehingga memiliki variasi keabuan(untuk pankromatik) dan warna (untuk

multispektral) yang lebih baik gambar yang dihasilkan lebih tajam sebagai akibat

banyaknya variasi warna yang dimiliki. Proses perekamanya dipermukaan bumi,

sensor satelit IKONOS menggunakan 4 band yang menghasilkan data citra mode

multispektral dan 1 band untuk citra pankromatiknya. Kamera digital satelit

IKONOS memiliki panjang fokus 10 meter yang dilengkapi dengan 3 buah

cermin anastigmat dengan kemampuan refokus pada orbit.Adapun untuk

karakteristik citra dapat disimak dalam Tabel 1.3. berikut.

Tabel 1.3. Karakteristik Citra Satelit Ikonos

Elemen Keterangan

Tanggal Peluncuran 24 September 1999 at Vandenberg Air Force Base,
California, USA

Masa Operasi 7 tahun lebih

Orbit 98.1 derajad, sun synchronous

Kecepatan pada Orbit 7.5 km/detik

Kecepatan diatas bumi 6.8 km/detik

Kecepatan mengelilingi Bumi 14.7 kali tiap 24 jam

Ketinggian 681 kilometer (Low Earth Orbit)

Resolusi pada Nadir 0.82 meter (panchromatic); 3.2 meter (multispectral )

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

Cakupan Citra 11.3 kilometer pada nadir; 13.8 kilometer pada 26°
off-nadir

Waktu Melintas Ekuator 10:30 AM solar time

Waktu Lintas Ulang 3 days at 40° latitude

Saluran Citra Panchromatic blue, green, red, near IR

Sumber : Space Imaging, 2011
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Adapun gambar Citra satelit Ikonos beserta hasil rekamannya dapat dilihat

dalam Gambar 1.3 berikut.

Gambar 1.3. Citra satelit Ikonos beserta hasil rekamannya.

Space Imaging (2011) menyebutkan tingkat citra ikonos yaitu geo,

standard ortho, reference, pro, precision, dan precision plus. Faktor yang

membedakan antar tingkat produk adalah ketelitian posisinya. Semakin tinggi

tingkatnya maka ketelitian posisi semakin tinggi, tetapi dengan konsekuensi harga

yang juga semakin mahal. Tingkat (level) geo adalah tingkatan terendah dengan

karakteristik ketelitian posisi sekitar 15m (standar CE 90). Ketelitian posisi ikonos

tingkat geo ini dapat ditingkatkan dengan GCP teliti.

Citra Quickbird

QuickBird adalah satelit resolusi tinggi milik DigitalGlobe. Dioperasikan

secara langsung oleh perusahaan tersebut. Quickbird menggunakan sensor BGIS

2000 Sensor dengan derajad kedetilan resolusi 0.61 meter. Citra satelit ini

merupakan sumber yang sangat baik dalam pemanfaatannya untuk studi

lingkungan dan analisis perubahan penggunaan lahan, pertanian, dan kehutanan.

Dalam bidang perindustrian, citra satelit ini dapat dimanfaatkan untuk eksplorasi

dan produksi minyak/gas, teknik konstruksi, dan studi lingkungan.

Keunggulan Citra Quickbird adalah mampu menyajikan data dengan

resolusi hingga 61 cm. Dengan resolusi setinggi ini, sebuah lokasi permukiman

dapat diidentifikasi per individu bangunan, sebuah jaringan jalan dapat

didentifikasi sebagai poligon dua sisi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah
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pemesanan data sangat mudah dilakukan, tidak serumit pembuatan foto udara

yang mengharuskan adanya security clearance (ijin dari pihak keamanan), ijin

jalur terbang, sewa hanggar, sewa pesawat dll.

Penggunaan Citra Quickbird untuk menyadap informasi-informasi

permukaan bumi lebih efektif dan detail jika dibandingkan dengan menggunakan

peta. Penggunaan citra Quickbird menyajikan kondisi penggunaan lahan daerah

perkotaan secara rinci. Data yang diperoleh dari citra Quickbird dilakukan

interpretasi dengan menggunakan kunci interpretasi, seperti : rona dan warna,

ukuran, bentuk, tinggi, bayangan, pola, tekstur, asosiasi, dan situs (Sutanto, 1986).

Untuk karakteristik Citra Quickbird dapat dilihat dalam Tabel 1.4. berikut.

Tabel 1.4. Karaktreristik Satelit QuickBird

Elemen Keterangan

Tanggal Peluncuran 24 September 1999 at Vandenberg Air Force Base,
California,USA

Pesawat Peluncur Boeing Delta II

Masa Operasi 7 tahun lebih

Orbit 97.2°, sun synchronous

Kecepatan pada Orbit 7.1 Km/detik (25,560 Km/jam)

Kecepatan diatas bumi 6.8 km/detik

Akurasi 23 meter horizontal (CE90%)

Ketinggian 450 kilometer

Resolusi Pankromatik 61 cm (nadir) to 72 cm (25° off-nadir) Multi Spektral: 2.44 m
(nadir) to 2.88 m (25° off-nadir)

Cakupan Citra 16.5 Km x 16.5 Km at nadir

Waktu Melintas Ekuator 10:30 AM (descending node) solar time

Waktu Lintas Ulang 1-3.5 days, tergantung latitude (30° off-nadir)

Saluran Citra Pan: 450-900 nm. Blue: 450-520 nm, Green: 520-600 nm,
Red: 630-690 nm, Near IR: 760-900 nm

Sumber : Space Imaging, 2011
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Adapun untuk gambar satelit Quickbird dan hasil rekaman citranya dapat

dilihat dari Gambar 1.4 berikut.

(a) (b) (c)

Gambar 1.4.(a) QuickBird pada Orbitnya;

(b) Citra QuickBird Setelah Typhoon Morakot di Taiwan;

(c) Satellite Image - Surabaya, Indonesia

f. Sistem Informasi Geografis (SIG)

SIG merupakan sebuah sistem yang saling berangkaian satu dengan yang

lain. BAKOSURTANAL menjabarkan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir

dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personel yang

didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi,

menganalisisdan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi

(Eko Budiyanto, 2005)

Dalam SIG terdapat berbagai unsur, baik manusia sebagai ahli dan

sekaligus operator, perangkat alat (lunak/keras) maupun objek permasalahan. SIG

adaah sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk

melakukan analisis spasial. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak

komputer untuk melakukan pengolahan data seperti:

1. Perolehan dan verifikasi

2. Kompilasi
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3. Penyimpangan

4. Pembaruan dan perubahan

5. Managemen dan pertukaran

6. Manipulasi

7. Penyajian

8. Analisis (Tor Bernhardsen, 1992 dalam Eko Budiyanto,2005)

Pemanfaatan SIG secara terpadu dalam sistem pengolahan citra digital

adalah untuk memperbaiki hasil klasifikasi. Dengan demikian peranan SIG dapat

diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh satelit. Secara teknis SIG

mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta digital yang tersimpan

dalam basis data. Dalam SIG, dunia nyata dijabarkan dalam peta digital yang

menggambarkan posisi ruang (space) dan klasifikasi atribut data, danhubungan

antar item data. Kerincian data dalam SIG ditentukan oleh besarnya satuan

pemetaan terkecil yang dihimpun dalam basis data. Dalam bahasa pemetaan

kerincian tergantung dari skala peta dan dasar acuan geografis yang disebut

sebagai peta dasar (Ir. Budiman, 1999 dalam Eko Budiyanto, 2005).

Dalam penelitian ini pustaka yang ada digunakan sebagai dasar dalam

penilitian. Dari pustaka tersebut dapat diketahui tentang lahan non permukiman

dan permukiman sebagai obyek penelitian. Penginderaan jauh sebagai teknik

untuk memperoleh informasi dari suatu obyek, daerah, fenomena melalui analisis

data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung

terhadap obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Citra satelit yaitu Citra Ikonos

dan Citra Quickbird yang digunakan sebagai sumber data penelitian dengan

mengetahui latar belakang dari citra tersebut yang meliputi kelemahan dan

keunggulan citra. Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan sebagai sistem

pengolahan citra digital untuk mengklasifikasikan penggunaan lahan yang ada,

sehingga peranan SIG dapat diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh

citra satelit.
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1.5.2. Penelitian Sebelumnya

Dwi Astuti tahun 2006 melakukan penelitian di kecamatan Gondangrejo

Kabupaten Karanganyar dengan judul : “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan

Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 1995-2004.

Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan

perkembangan tuntutan hidup. Tujuan penelitian ini adalah : (1) mengetahui pola

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kecamatan Gondanngrejo dari tahun

1995 sampai dengan tahun 2004, (2) mengetahui hubungan antara faktor-faktor

yang mempengaruhi faktor perubahan penggunaan lahan seperti pertumbuhan

penduduk, aksesibilitas, dan ketersediaan sarana prasarana dengan penggunaan

lahan, (3) mengetahui kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Kabupaten Karanganyar tahun 1997-2006. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode analisa peta kualitatif dengan teknik tumpang susun

peta dan analisa data sekunder menggunakan analisa product moment. Hasil

penelitian ini adalah (1) telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian

ke non pertanian sebesar 14,50 km2, (2) perubahan penggunaan lahan tidak merata

atau acak, (3) perubahan yang terjadi masih dalambatas kewajaran dan dapat

dikatakan sesuai dengan RTRW.

Ristanto Eko Wibowo (2010), berjudul ”Pemetaan Perubahan

Penggunaan Lahan dengan Bantuan Citra Landsat di Sebagian Kabupaten Kubu

Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pengunaan lahan di

sebagian Kabupaten Kubu Raya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data penginderaan jauh berupa data citra Landsat 7 ETM + di sebagian kawasan

Kabupaten Kubu Raya propinsi Kalimantan Barat tahun 2002, 2006 dan tahun

2008. Metode yang digunakan ialah metode klasifikasi unsupervised dengan

menggunakan 3 buah citra yang berbeda waktu perekamannya. Software yang

digunakan adalah ENVI 4.4, dan ArcGis 9.2. Sistem klasifikasi lahan yang

digunakan adalah klasifikasi dari Malingreu. Untuk mengetahui penggunaan lahan

sebenarnya yang terdapat di lapangan dan menguji ketelitian dari hasil interpretasi

maka di lakukan cek lapangan.
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Cek lapangan dilakukan dengan cara mengecek dan mengamati

pengunaan lahan yang terdapat di lapangan dengan menggunakan metode

Propotional Random Sampling. Dari hasil pengamatan di lapangan maka

diperoleh penggunaan lahan berupa hutan, sungai, perkebunan, permukiman, dan

lahan terbuka. Informasi perubahan penggunaan lahan dari tahun 2002, tahun

2006 dan tahun 2008 kemudian dikonversi untuk mengetahui penggunaan lahan

masing – masing tahun, sehingga dapat diketahui perubahan penggunaan lahan

yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 2002, tahun 2006 dan

tahun 2008 penggunaan lahan di sebagian kawasan Kabupaten Kubu Raya

Propinsi Kalimantan Barat mengalami perubahan penggunaan lahan. Mayoritas

perubahan penggunaan lahan terjadi pada penggunaan lahan hutan, pada tahun

2002 penggunaan lahan hutan memiliki luasan sebesar 117.523.54 ha, sedangkan

tahun 2006 dan 2008 luasannya berkurang sebesar 111.081.21 ha. Bertambahnya

penggunaan lahan permukiman pada tahun 2006 sebesar 7.446.75 ha, salah

satunya dikarnakan adanya alih fungsi lahan dari penggunaan lahan hutan menjadi

permukiman.

Pada tahun 2006 M. Nurul Huda melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Lingkungan Fisik Permukiman Melalui Citra Ikonos Tahun 2001 di

Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta. Penelitiannya ini bertujuan untuk :

(1)mengetahui agihan kualitas lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian,

(2)mengetahui pengaruh distribusi fasilitas sosial, ekonomi, pendidikan dan

transportasi terhadap kualitas lingkungan fisik permukiman, dan (3)mengetahui

faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adanya perbedaan agihan kualitas

lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis data sekunder dan dilengkapi dengan observasi

lapangan berdasarkan pengintregasian antara unsur Interpretasi dan Uji Terestris .

Analisis data sekunder dilakukan dengan tujuan mengetahui faktor-faktor atau

variabel-variabel yang mempengaruhi perbedaan agihan tentang kualitas

lingkungan fisik permukiman di kecamatan Pasar Kliwon. Hasil dari penelitian
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yang dilakukan adalah adanya peta kualitas lingkungan permukiman fisik serta

analisis mengenai kualitas dari lingkungan permukiman tersebut.

Dalam penelitian, akan lebih baik apabila didukung oleh penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Hal ini bermanfaat

untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sekarang tidak sama dengan penelitian

sejenis yang sudah dilakukan. Sehingga penelitian ini berfungsi melanjutkan,

melengkapi atau mengembangkan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini,

penelitian sebelumnya digunakan peneliti untuk memberikan gambaran, selain itu

juga sebagai pertimbangan, pembanding, dan referensi dalam penelitian yang akan

dilakukan guna untuk memudahkan ketika dilakukannya penelitian. Untuk

mengetahui perbandingan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari Tabel 1.5.

berikut ini.
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Tabel 1.5. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Dwi Astuti (2006) M. Nurul Huda (2006 ) Ristanto Eko Wibowo (2010) Fadmawati (2012)

Judul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 1995-
2004.

Analisis lingkungan fisik permukiman melalui Citra
Ikonos Tahun 2001 di Kecamatan Pasar Kliwon Kodya
Surakarta.

Pemetaan Perubahan Penggunaan Lahan
dengan Bantuan Citra Landsat Di
sebagian Kabupaten Kubu Raya.

Analisis Perubahan Penggunaan Lahan
Dari Non Permukiman ke Permukiman di
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2002 Dan 2007.

Tujuan 1. Mengetahui pola perubahan penggunaan lahan
yang terjadi di kecamatan Gondanngrejo dari tahun
1995 sampai dengan tahun 2004.

2. Mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang
mempengaruhi faktor perubahan penggunaan lahan
seperti pertumbuhan penduduk, aksesibilitas, dan
ketersediaan sarana prasarana dengan penggunaan
lahan.

3. Mengetahui kesesuaian dengan rencana tata ruang
wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar tahun
1997-2006.

1. Mengetahui agihan kualitas lingkungan fisik
permukiman di daerah penelitian.

2. Mengetahui pengaruh distribusi fasilitas sosial,
ekonomi, pendidikan dan transportasi terhadap kualitas
lingkungan fisik permukiman.

3. Mengetahui faktor-faktor dominan yang
mempengaruhi adanya perbedaan agihan kualitas
lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian.

1. Mengindentifikasi penggunaan lahan
Menggunakan Citra Landsat 7 ETM +
band 5 4 2 untuk tahun 2002,tahun
2006, dan tahun 2008.

2. Pemetaan perubahaan penggunaan
lahan di Kabupaten Kubu Raya
khususnya untuk daerah Kecamatan
Sungai Kakap, Sai Raya, Rasau Jaya
dan Sai Ambawang antara tahun 2002,
tahun 2006, dan tahun 2008.

1. Menganalisis pola persebaran
perubahan penggunaan lahan dari
non permukiman ke permukiman
tahun 2002 dan 2007.

2.Menganalisis keterkaitan faktor-faktor
wilayah dengan perubahan
penggunaan lahan dari non
permukiman ke permukiman di
Kecamtan Sukoharjo dari tahun 2002
dan 2007.

Metode Analisa peta, analisis data sekunder. Metode yang digunakan berdasarkan pengintregasian
antara unsur Interpretasi dan Uji Terestris.

Propotional random sampling. Purposive sampling.

Hasil 1. Telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari
pertanian ke non pertanian sebesar 14,50 km2.

2. Perubahan penggunaan lahan tidak merata atau
acak.

3. Perubahan yang terjadi masih dalambatas
kewajaran dan dapat dikatakan sesuai dengan
RTRW.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah adanya peta
kualitas lingkungan permukiman fisik serta analisis
mengenai kualitas dari lingkungan permukiman tersebut.

1.Peta citra Landsat 7 ETM + komposit 1 2
3 4 5 6 7, band 5 4 2 tahun 2002, 2006,
dan tahun 2008 dengan skala 1 :
500.000.

2.Peta penggunaan lahan hasil klasifikasi
tahun 2002, tahun 2006, dan tahun
2008 Dengan skala 1 : 500.000

3.Peta Perubahan Penggunaan Lahan
Kecamatan Kubu Raya tahun 2010.

1. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2002
dan tahun 2007 dengan skala
1:60.000.

2. Peta Perubahan Penggunaan Lahan
tahun 2002-2007.

3. Keterkaitan antara faktor-faktor
wilayah dengan perubahan
penggunaan lahan.

Sumber : Penulis
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1.6.Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perkembangan wilayah, penggunaan lahan dari waktu ke

waktu terus mengalami perubahan, apalagi di daerah perkotaan yang umumnya

cenderung mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Umumnya, penduduk lebih

memilih untuk tinggal di daerah perkotaan dari pada di perdesaan. Hal ini

dikarenakan di kota akan lebih dekat dengan pusat kegiatan, dimana daerah

penelitian ini merupakan daerah yang berada di pusat kota.

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat akan diikuti dengan

peningkatan kegiatan yang lainnya sehingga perubahan bentuk penggunaan lahan

cenderung meningkat. Selain bertambahnya jumlah penduduk, tentunya ada faktor

lain yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Kemungkinan dari

beberapa faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan tersebut penting

untuk diteliti. . Ketersedian lahan yang terbatas dengan jumlah penduduk yang

bertambah terus menerus serta semakin kompleksnya aktivitas manusia

menyebabkan karakteristik penggunaan lahan semakin rumit. Bentuk penggunaan

lahan semakin variatif, frekuensi dan intensitas perubahannya makin tinggi, serta

semakin sulit pengendaliannya. Fenomena ini yang paling sering terjadi di daerah

perkotaan.

Perubahan penggunaan lahan akan berdampak pada tata ruang wilayah

yang juga berubah. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Maka,

untuk mengarahkan pembangunan adalah dengan memanfaatkan ruang wilayah

secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan

dalamrangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan,

perlu memperhatikan RTRW yang merupakan arahan lokasi investasi

pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Untuk mengetahui distribusi keruangan dari perubahan yang terjadi dapat

dipelajari dari peta, karena peta dapat mencerminkan distribusi keruangan

fenomena geografis, termasuk karakteristik dan posisinya sesuai dengan posisi di

permukaan bumi. Pada dasarnya peta merupakan hasil pengecilan fenomena

geografis yang luas. Hal ini akan sangat membantu bagi pengguna peta
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memperluas batas pandangannya, sehingga melalui peta dapat dengan mudah dan

cepat memahami informasi yang terkandung di dalamnya, serta dapat melihat

saling hubungan keruangan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang

lain. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini peta digunakan sebagai

sarana utama untuk menunjang studi perubahan penggunaan lahan.

Dengan menggunakan teknik Penginderaan jauh ini akan dapat

mempersingkat dalam proses pembuatan peta penggunaan lahan tersebut dengan

menggunakan Citra sebagai sumber data dan Softwere GIS sebagai pemroses data.

Peta distribusi keruangan perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan

pengolahan 2 citra satelit quickbird, yaitu citra tahun 2002 dan citra tahun 2007

untuk mendapatkan peta perubahan penggunaan lahan. Ketimpangan penggunaan

lahan terhadap rencana tata ruang wilayah diketahui dari analisis tumpang susun

peta, kemudian dilakukan perhitungan terhadap besarnya penyimpangan. Sebelum

dilakukan tumpang susun peta dilakukan evaluasi terhadap kedua peta tersebut

mengetahui skala, klasifikasi dan simbolisasi yang digunakan harus sesuai.

Dalam penelitian ini citra yang digunakan adalah citra satelit Quickbird

untuk tahun 2007 karena Citra Quickbird mampu menyajikan data dengan resolusi

hingga 61 cm. Dengan resolusi setinggi ini, sebuah lokasi permukiman dapat

diidentifikasi per individu bangunan dan jaringan jalan dapat didentifikasi sebagai

poligon dua sisi. Penggunaan Citra Quickbird untuk menyadap informasi-informasi

permukaan bumi lebih efektif dan detail jika dibandingkan dengan menggunakan

peta. Citra Quickbird menyajikan kondisi penggunaan lahan daerah perkotaan

secara rinci. Untuk citra ke-2 yaitu citra tahun 2002 menggunakan Citra Ikonos.

Citra Ikonos digunakan karena Citra Ikonos juga merupakan Citra resolusi tinggi

tingkatannya setelah citra satelit Quickbird. Kemampuannya yang terliput adalah

mencitrakan dengan resolusi multispektral 3,2 meter dan inframerah dekat

(0,82mm)pankromatik.



25

1.7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Survei.

Pengumpulan data dengan interpretasi citra Ikonos dan citra Quickbird. Adapun

untuk analisis data dengan menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis.

Untuk mendukung keakuratan dalam proses interpretasi penggunaan lahan serta

perubahan lahan maka digunakan beberapa data pendukung diantara peta Rupa

Bumi Kecamatan Sukoharjo tahun 2002, Citra satelit ikonos tahun 2002 dan citra

satelit quickbird tahun 2007.

Peta penggunaan lahan diperoleh dari hasil digitasi citra satelit. Untuk

peta penggunaan lahan tahun 2002 diperoleh dari citra satelit ikonos tahun 2002,

sedangkan untuk peta penggunaan lahan tahun 2007 diperoleh dari hasil digitasi

citra quickbird tahun 2007. Hasil digitasi citra satelit berupa peta penggunaan

lahan. Kemudian Peta Bentuk Penggunaan Lahan Kecamatan Sukoharjo Tahun

2002 dan 2007 di overlay (tumpang susun), untuk memperoleh Peta Perubahan

Bentuk Penggunaan Lahan 2002 dan 2007. Setelah itu peta perubahan

penggunaan lahan kecamatan Sukoharjo Tahun 2002 dan 2007 dioverlay dengan

peta RTRW Kecamatan Sukoharjo, untuk mengetahui kesesuaian dan

penyimpangan penggunaan lahan. Sedangkan untuk mengetahui keterkaitan

faktor-faktor wilayah dapat diketahui dengan menganalisis peta tersebut.

1.7.1. Pemilihan lokasi penelitian

Di dalam penelitian ini dipilih Kecamatan Sukoharjo sebagai daerah

penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Kecamatan Sukoharjo, merupakan Kawasan pusat perdagangan (Trade

Centre), Pusat pendidikan, dan pengembangan kawasan agropolitan dan

perikanan, sehingga kecamatan Sukoharjo dilihat dari sistem

kecamatan-kecamatan di Sukoharjo memiliki lokasi yang strategis yang

cukup signifikan yaitu terletak di pusat kota sebagai daerah limpahan

aktivitas, sehingga banyak terjadi perubahan penggunaan lahan.
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b. Kecamatan Sukoharjo, telah terjadi perubahan penggunaan lahan yang

relatif luas pada tahun 2002 dan 2007.

1.7.2. Metode pengumpulan data

Sumber data penggunaan lahan yang diperlukan dalam penelitian meliputi :

1.Citra Ikonos tahun 2002

2.Citra Quickbird tahun 2007

3.Peta Rupa Bumi Digital Kecamatan Sukoharjo tahun 2002

4.Peta Administrasi Kecamatan Sukoharjo Tahun 2002

5.Peta jaringan jalan dan peta kepadatan penduduk.

6. Data penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007.

7. Letak, luas, dan batas administrasi.

Data-data penggunaan lahan diperoleh dengan mendigitasi citra Satelit

Ikonos tahun 2002 dan citra Satelit Quickbird tahun 2007, sehingga

menghasilkan peta penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007. Sedangkan untuk

peta perubahan penggunaan lahan diperoleh dari hasil overlay peta penggunaan

lahan 2002 dan peta penggunaan lahan tahun 2007. Kebenaran data hasil

digitasi dibuktikan dan diketahui melalui kegiatan survey dengan mendatangi

sampel-sampel lokasi yang telah ditentukan.

Dalam melakukan Survey lapangan metode pengambilan sampel

Purposive Sampling. Penekanan metode purposif ini adalah pada karakter

anggota sampel yang karena pertimbangan mendalam dianggap/diyakini oleh

peneliti akan benar-benar mewakili karakteristik populasi/subpopulasi. Dalam

pemilihan sampel ini, alasan memilih sampel harus dikemukakan terlebih

dahulu agar derajat keterwakilan anggota sampel secara ilmiah dapat

dipertanggungjawabkan. Alasan yang dikemukakan terkait dengan ciri-ciri

esensial dari anggota populasi atau dengan kata lain bahwa anggota sampel

harus mewakili anggota populasi baik atas dasar karakter individu, karakter

strata, karakter kelompok, karakter ruang, maupun karakter ruang dalam

dimensi temporalnya. Untuk lebih jelasnya mengenai literatur penelitian bisa

dilihat dari diagram berikut ini:
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Garis besar uraian pada kerangka pikir penelitian ini dapat dituangkan

secara sistematis kedalam bagan pada Gambar 1.5 di bawah ini.

Keterangan

: Data
: Proses
: Hasil
: Arah Diagram

Peta Perubahan Penggunaan
Lahan Dari Non Permukiman

Ke Permukiman Tahun 2002-2007

Citra Satelit Ikonos
2002

Citra Satelit Quickbird
2007

Croping

Peta RBI
2002

Cek Lapangan

Revisi Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2002 dan 2007

Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2002

Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2007

Overlay dengan SIG

Peta Perubahan Penggunaan
Lahan Tahun 2002 dan 2007

Digitasi PL

Peta Jaringan
Jalan

Peta Kepadatan
Penduduk

Overlay dengan SIG

Analisis Peranan Jaringan Jalan
Terhadap Perubahan Pengggunaan

Lahan dari Non Permukiman
Ke Permukiman

Overlay dengan SIG

Analisis Peranan Kepadatan
Penduduk Terhadap Perubahan
Pengggunaan Lahan dari Non
Permukiman Ke Permukiman

Gambar 1.5. Diagram Alir Penelitian
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Pengumpulan data dari data penginderaan jauh dilakukan dengan interpretasi

citra. Interpretasi citra didasarkan pada pemahaman tentang obyek

bedasarkan unsur-unsur interpretasi yang dikenali. Pengenalan obyek

pada citra penginderaan jauh pada hakekatnya didasarkan pada kunci

interpretasi yaitu terkait dengan unsur-unsur interpretasi citra. Unsur-

unsur interpretasi citra antara lain rona dan warna, bentuk, pola, ukuran,

banyangan, asosiasi dan situs.

- Rona dan warna merupakan unsur interpretasi yang paling mudah

dikenali. Rona menunjukkan tingkat kegelapan dan kecerahan suatu

obyek sedangkan warna merupakan tampilan obyek berdasarkan nilai

spektralnya terutama pada sinar tampak (biru, hijau dan merah).

Obyek yang menyerap sinar biru akan tampak kuning sebagai akibat

menyerap warna hijau dan merah.

- Bentukmerupakan kerangka atau konvigurasi obyek, kenampakan pada

fotoudara atau citra berresolusi umumnya jelas sehingga

mudah dikenali sebagaicontoh bentuk memanjang mencirikan obyek

jalan atau saluran.

- Ukuran menggambarkan variabel jarak baik panjang, lebar mapun luas

suatuobyek. Ukuran tergantung pada skala foto udara atau citra satelit.

- Pola dapat terbentuk secaraalami maupun oleh buatan manusia. Pola

alami bisasnya pola acak sedangkanakibat buatan manusia seperti

penanaman dengan jarak tertentu membentuk pola teratur.

- Tekstur merupakan perulangan dari ukuran, rona atau warna. Tekstur

halussebagai akibat perulangan ukuran yang semakin banyak,

sedangkan tekstur kasarperulangan ukuran sedikit.

- Bayangan merupakan kenampangan obyek pada daerah gelap.

- Assosiasi merupakan keterkaitan/hubungan antara objek yang

dikenalidengan objek lain yang didekatnya. Pengenalan suatu objek

berguna untuk mengidentifikasi obyek yang lain, sedangkan
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- Situs adalah dapat berupa lokasi keberadaan obyek yang

berdasarkan lingkungannnya. Situs tanaman sagu berada pada daerah

berawa atau situs hutan bakau bisanya di sepanjang garis pantai.

Untuk mengetahui kenampakan obyek-obyek yang terekam oleh satelit citra

penginderaan jauh dapat dilihat dari Gambar 1.6 di bawah ini,

Gambar 1.6. Kenampakan obyek pada citra

1.7.3. Analisa data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Overlay.

Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda.

Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan

lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik guna mengetahui

perubahan penggunaan lahan pada tahun 2002 dan 2007. Analisis data spasial

dalam SIG berdasarkan tahapan yang dimulai dari desain basis data sampai pada tahapan

out put yang menghasilkan suatu informasi baru hasil penggunaan teknik manipulasi dan

analisis SIG berdasarkan variable-variabel masukan sesuai dengan metode yang telah

ditentukan dan penelusuran kembali untukmemperoleh informasi baru dari proses

pengolahan data dan penyusunan basis data SIG. Sedangkan untuk mengetahui keterkaitan
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antara faktor wilayah dengan perubahan penggunaan lahan digunakan analisis data

deskriptif keruangan.

1.7.4.Tahapan Penelitian

Tahapan penelilitian merupakan tindakan operasional untuk

mencapai tujuan penenelitian. Tahap penelitian meliputi tahap persiapan ,

interpretasi, kerja lapangan , dan analisa laboratorium, pengolahan data dan

analisis data.

a. Tahap Persiapan

1. Studi pustaka, literature, laporan-laporan, makalah, dan jurnal tentang

penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan Perubahan

Penggunaan lahan.

2. Menyiapkan Citra Satelit Quickbird dan Citra Satelit Ikonos, Peta

Rupa Bumi Digital dan peta-peta pendukung lainnya.

3. Menyiapkan peralatan yang akan membantu dalam interpretasi,

pemrosesan data, dan proses penyusunan peta

b. Tahap Mengolah Data

Dalam mengolah data digunakan perangkat GIS yaitu dengan ArcView

3.3. ArcView merupakan salah satu perangkat lunak Sistem Infrmasi geografi

yang di keluarkan oleh ESRI (Environmental Systems Research Intitute).

ArcView dapat melakukan pertukaran data, operasi-operasi matematik,

menampilkan informasi spasial maupun atribut secara bersamaan, membuat

peta tematik, menyediakan bahasa pemograman (script) serta melakukan

fungsi-fungsi khusus lainnya dengan bantuan extensions seperti spasial

analyst dan image analyst (ESRI).

ArcView dalam operasinya menggunakan, membaca dan mengolah data

dalam format Shapefile, selain itu ArcView jaga dapat memanggil data-data

dengan format BSQ, BIL, BIP, JPEG, TIFF, BMP, GeoTIFF atau data grid
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yang berasal dari ARC/INFO serta banyak lagi data-data lainnya. Setiap data

spasial yang dipanggil akan tampak sebagai sebuah Theme dan gabungan dari

theme-theme ini akan tampil dalam sebuah view. ArcView mengorganisasikan

komponen-komponen programnya (view, theme, table, chart, layout dan

script) dalam sebuah project. Project merupakan suatu unit organisasi

tertinggi di dalam ArcView.

Salah satu kelebihan dari ArcView adalah kemampuannya berhubungan

dan berkerja dengan bantuan extensions. Extensions (dalam konteks

perangkat lunak SIG ArcView) merupakan suatu perangkat lunak yang

bersifat “plug-in” dan dapat diaktifkan ketika penggunanya memerlukan

kemampuan fungsionalitas tambahan (Prahasta). Extensions bekerja atau

berperan sebagai perangkat lunak yang dapat dibuat sendiri, telah ada atau

dimasukkan (di-instal) ke dalam perangkat lunak ArcView untuk memperluas

kemampuan-kemampuan kerja dari ArcView itu sendiri. Contoh-contoh

extensions ini seperti Spasial Analyst, Edit Tools v3.1, Geoprocessing, JPGE

(JFIF) Image Support, Legend Tool, Projection Utility Wizard, Register and

Transform Tool dan XTools Extensions.

1. Digitasi

Digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi kedalam sebuah

bidang datar dalam computer. Atau dapat disebut sebagai pengubahan data peta hardcopy

menjadi softcopy. Proses digitasi dilakukan pada lembar View. Langkah

awalnya adalah dengan menyiapkan Theme baru untuk melakukan digitasi.

Caranya klik menu bar View > New Theme. Pilih feature type point untuk

membuat data spasial Ibukota Kecamatan/tempat sebuah instansi. Feature

type line untuk membuat data spasial jalan atau sungai, dan pilih featur

poligon untuk untuk membuat data spasial penggunaanlahan atau jenis tanah.

Persiapan digitasi dilakukan pertama kali dengan menentukan dari

titik mana kita akan mulai, kemudian ditelusuri dulu batas-batasnya,

dilakukan pembesaran, baru melakukan digitasi. Selesai melakukan digitasi
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akan muncul tampilan poligon. Untuk memperluas dan membetulkan

kesalahan-kesalahan kecil, dibuat poligon dengan warna penuh menjadi

poligon dengan warna pada outline-nya saja. Caranya double klik pada

keterangan legenda theme sebelah kiri dalam hal ini batas.shp. Akan muncul

kotak dialog Legend Editor, kemudian dobel klik pada kotak “symbol” dan

keluar kotak dialog fill Pallete. Pilih fill yang tidak berwarna atau

transparanpada pilihan kotak atas kiri, ubah ukuran outline.

Setelah proses digitasi selesai bisa melakukan proses editing dengan

cara klik theme yang akan diedit pada keterangan legenda sebelah kiri

tampilan kemudian klik menu Theme > Start Editing. Kemudian theme bisa

disimpan dengan caraklik menu Theme > Save Edit.

2. Pengambilan sampel dan kerja lapangan

Setelah melakukan interpretasi bentuk penggunaan lahan, hal yang

paling penting di lakukan oleh pengguna data adalah melakukan uji

interpretasi. Uji interpretasi tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa

besar keakuratan hasil interpretasi yang telah dilakukan oleh pengguna data.

Semakin tinggi persentase ketelitian maka akan semakin berpengaruh pada

kepercayaan yang diberikan terhadap data tersebut. Uji ketelitian tersebut

dapat dilakukan dengan pengambilan sampel kenampakan pada citra satelit

Ikonos dan Quickbird yang kemudian akan dicocokan ke lapangan. Hal

tersebut di karenakan jika semua anggota dalam unit pemetaan diamati satu

per satu di lapangan akan memakan waktu yang lama dan juga tenaga yang

banyak. Metode yang di gunakan untuk pengambilan sampel di lapangan

adalah dengan menggunakan metode pengambilan sampel Purposive

Sampling, yaitu pengambilan sampel yang karena pertimbangan mendalam

dianggap/diyakini oleh peneliti akan benar-benar mewakili karakter populasi

atau subpopulasi. Untuk mengetahui titik-titik sampel lokasi survei perubahan

penggunaan lahan dari non permukiman ke permukiman dapat dilihat dari

Gambar 1.7 berikut.
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Gambar 1.7. Peta Sampel Survei Perubahan Permukiman di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 33
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3.Reinterpretasi

Reinterpretasi adalah suatu kegiatan mengedit peta untuk menambah

informasi atau data kenampakan hasil survey lapangan sehingga peta menjadi

akurat. Kegiatan reinterpretasi ini dilakukan setelah cek lapangan. Hal ini

dimaksudkan untuk memperbaiki hasil interpretasi sebelumnya setelah

dilakukannya cek lapangan. Sehingga hasilnya bisa lebih maksimal karena

tidak hanya berdasar interpretasi data sekunder, tapi juga dilengkapi dengan

kerja lapangan sebagai tindakan untuk memastikan data yang ada di citra

dengan kesesuaian data di lapangan.

4.Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dari Non Permukiman ke

Permukiman

Analisis merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui fenomena yang

terjadi terhadap suatu ruang. Dalam menganalisis perubahan penggunaan

lahan dari non permukiman ke permukiman adalah dengan overlay peta

penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007. Untuk pengerjaan overlay digunakan

software GIS yaitu Arc.View 3.3. Peta penggunaan lahan diperoleh dari hasil

digitasi citra Satelit Ikonos tahun 2002 dan citra Satelit Quickbird 2007.
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1.8. Batasan Operasional

- Citra adalah gambaran objek yang dibuahkan oleh pantulan atau

pembiasan sinar yang difokuskan dari sebuah lensa atau cermin (Simonett,

1983 dalam Ristanto Eko Wibowo, 2010).

- Digitasi adalah suatu kegiatan menggambarkan peta dengan mengacu pada

peta dasar dan memilahkan data spasial yang ada dan menempatkannya

pada lapisan-lapisan terpisah dengan menggunakan theme (Eko

Budiyanto, 2005).

- Klasifikasi adalah penetapan obyek-obyek kenampakan atau unit-unit

menjadi kumpulan –kumpulan di dalam suatu sistem pengelompokan yang

dibedakan berdasarkan sifat-sifat yang khusus berdasarkan kandungan

isinya (Malingreau, 1978 dalam Ristanto Eko Wibowo, 2006).

- Lahan adalah suatu ruang di permukaan bumi yang secara alamiah dibatasi

oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu (Djauhari Noor : 2006)

- Non Permukiman adalah semua tempat yang tidak digunakan manusia

untuk bertempat tinggal, termasuk di dalamnya adalah sawah, tanah

ladang, padang rumput, perkebunan, semak belukar, hutan, lahan kosong,

dan perairan (danau dan sungai).

- Penggunaan Lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia

secara tetap maupun berkala terhadap sumber daya alamdan sumber daya

buatanyang secara keseluruhan disebut ”lahan” dengan maksud untuk

memenuhi kebutuhan hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan atau

keduanya (Vink, 1975 dalam Dwi Astuti, 2006).
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- Permukiman adalah suatu bentukan artifical maupun natural dengan segala

kelengkapannya, yang dipergunakan oleh manusia baik secara individu

maupun kelompok, untuk bertempat tinggal baik sementara maupun

menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. (Hadi Sabari

Yunus, 1987 dalam Su Rintohardoyo, 1990)

- Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan

lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti

dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu

waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada

kurun waktu yang berbeda. (Wahyunto et al., 2001 dalam Dwi Astuti,

2006 ).

- Ruang dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi yang

mampu mengakomodasikan berbagai bentuk kegiatan manusia dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. (Hadi Sabari Yunus: 2010)

- SIG sebagai kumpulan yang teroganisir dari perangkat keras komputer,

perangkat lunak, data geografi, dan personel yang didesign untuk

memperoleh, menyimpan, memperbaiki,memanipulasi, menganalisis, dan

menampilkan semua semua bentuk informasi yang bereferensi geografi

(BAKOSURTANAL dalam Eko Budiyanto, 2005).
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar kehidupan manusia tergantung pada lahan, sehingga lahan

merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia baik sebagai ruang maupun

sebagai sumber daya. Lahan adalah suatu ruang di permukaan bumi yang secara

alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuklahan tertentu. Sumberdaya lahan

adalah lahan yang di dalamnya mengandung semua unsur sumberdaya, baik yang

berada di atas maupun yang berada di bawah permukaan bumi (Djauhari Noor ,

2006).

Penggunaan Lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia

secara tetap maupun berkala terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan

yang secara keseluruhan disebut ”lahan” dengan maksud untuk memenuhi

kebutuhan hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan atau keduanya (Vink, 1975

dalam Dwi Astuti, 2006). Penggunaan lahan yang didasarkan pada kepentingan

pribadi tanpa memperhatikan kesesuaian lahannya, tanpa disertai usaha

pelestarian sumber daya lahan akan mengakibatkan kemerosotan produktifitas

lahannya. Perencanaan tata guna lahan pada hakekatnya adalah pemanfaatan lahan

yang ditunjukkan untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin

timbul dalam perencanaan suatu lahan adalah masalah kesesuaian/kecocokan

lahan terhadap suatu peruntukan tertentu. Pada dasarnya peruntukan suatu lahan

ditentukan oleh faktor-faktor lingkungannya, seperti faktor kelerengan, iklim,

jenis tanah dan batuan, tutupan lahan, satwa liar, hidrologi dan lain sebagainya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan, salah

satunya adalah banyaknya jumlah penduduk, namun luas lahannya tetap.

Sehingga memicu penduduk untuk melakukan perpindahan. Perpindahan

penduduk pada umumnya terjadi dari desa ke kota. Apabila kota sudah tidak

mencukupi, maka penduduk punya alternatif untuk pindah di pinggiran kota.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan perubahan penggunaan
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lahan biasa terjadi di pinggiran perkotaan. Bintarto (dalam Djauhari Noor, 2006)

mengungkapkan bahwa telah terjadi gerakan penduduk yang terbalik, yaitu dari

kota ke daerah pinggiran kota yang sudah termasuk ke wilayah desa.

Permukiman disebut kota apabila suatu wilayah yang sebagian besar

arealnya terdiri atas wujud hasil budaya manusia, tempat pemusatan penduduk

yang tinggi dan sumber mata pencaharian di luar sektor pertanian. Suatu kota

dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan, seperti bangunan pemerintahan, rumah

sakit, sekolah, pasar, taman, serta alun-alun yang luas, dan jalan raya yang lebar

sebagai sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan

non alamiah, dengan segala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak

kehidupan yang bersifat heterogen, kehidupan yang materialistis dibandingkan

dengan wilayah di belakangnya (Bintarto, 1977) .

Semakin berkembangnya teknologi penginderaan jauh dan berbagai

kelebihan yang dimilikinya, mendorong orang berpaling ke teknik ini untuk

berbagai studi kekotaan, termasuk diantaranya untuk mendeteksi perubahan

penggunaan lahan kota. Hasil interpretasi citra selanjutnya diolah dengan

menggunakan komputer yang dilengkapi perangkat lunak Sistem Informasi

Geografis (SIG). SIG digunakan untuk memperoleh hasil analisis yang akurat

terhadap data penelitian ini. Data yang besar dapat diolah lebih cepat, efisien dan

dapat ditayangkan kembali karena data tersimpan dalam bentuk digital. Hasilnya

berupa peta aktual digital penggunaan lahan kota yang berguna bagi perencana

dan pengelola kota. Penginderaan jauh (remote sensing) adalah ilmu dan seni

untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui

analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan

obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan Keifer, 1990). Konsep

dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa elemen atau komponen yang

meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan obyek di permukaan

bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan berbagai penggunaan data.

Kecamatan Sukoharjo merupakan pusat Kota Kabupaten Sukoharjo, dimana

berbagai jenis kegiatan berpusat di Kecamatan Sukoharjo. Daerah Kecamatan
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Sukoharjo secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi

Jawa Tengah, dan sekaligus merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Batas wilayah Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Grogol

Sebelah Selatan : Kecamatan Nguter, Kecamatan Tawangsari

Sebelah Timur : Kecamatan Bendosari

Sebelah Barat : Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten

Berdasarkan pembagian wilayah administrasinya, Daerah Kecamatan Sukoharjo

mempunyai 14 desa, yaitu Desa Sukoharjo, Gayam, Jetis, Joho, Mandan, Begajah,

Banmati, Kenep, Combongan, Dukuh, Kriwen, Bulakan, Sonorejo, dan Bulakrejo.

Permasalah di kecamatan Sukoharjo ini kebanyakkan tataguna lahan yang

berubah, umumnya perubahan dari lahan pertanian digunakan sebagai

perumahan/permukiman. Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya

pertambahan penduduk dan perkembangan tuntutan hidup, kebutuhan rumah yang

membutuhkan ruang sebagai wadah menjadi semakin meningkat. Hal ini tentu

saja akan merubah peruntukkan lahannya dari non permukiman ke permukiman.

Pertambahan jumlah penduduk, baik yang bersifat alami maupun migrasi merupakan

salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk membawa pengaruh terhadap

meningkatnya kebutuhan ruang. Meningkatnya jumlah penduduk membawa pengaruh

terhadap meningkatnya kebutuhan akan permukiman, fasilitas jalan, fasilitas

kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas pelayanan umum dan lainnya.

Berdasarkan data jumlah penduduk di Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2002-

2007 menunjukkan bahwa semua desa mengalami pertambahan jumlah penduduk.

Pertambahan jumlah penduduk yang paling tinggi adalah di desa Gayam sebanyak

500 jiwa dan jumlah penduduk yang mengalami pertambahan paling rendah adalah di

desa Begajah, yaitu 85 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap

penggunaan lahan. Untuk mengetahui penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo

dapat dilihat dari Tabel 1.1. berikut ini.
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Tabel.1.1. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Per Desa

Tahun 2002 dan 2007 (ha)

No Kelurahan
Tanah sawah Tanah tegal Pekarangan Hutan Negara Lainnya Jumlah

2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007

1 Kenep 144 143 11 20 92 103 - - 32 16 279 282

2 Banmati 121 124 9 - 83 79 - - 8 36 221 239

3 Mandan 185 190 - - 108 105 - - 32 23 325 318

4 Begajah 146 142 6 - 113 158 - - 85 17 350 317

5 Gayam 88 75 - - 103 115 - - 24 21 215 211

6 Joho 93 90 - - 107 92 - - 16 34 215 216

7 Jetis 56 45 - - 112 122 - - 32 24 201 191

8 Combongan 197 174 - - 96 103 - - 53 48 346 325

9 Kriwen 132 136 28 55 93 103 - - 43 19 296 313

10 Bulakan 139 132 21 - 99 120 - - 19 50 278 302

11 Dukuh 251 257 - - 116 114 - - 29 23 397 394

12 Sukoharjo 304 296 - - 165 156 - - 16 43 484 495

13 Bulakrejo 255 258 - - 129 110 - - 27 43 411 411

14 Sonorejo 300 302 - - 120 112 - - 19 30 439 444

Jumlah 2.411 2.364 75 75 1.536 1.592 - - 435 427 4.458 4.458

Sumber: Kecamatan Sukoharjo dalam Angka Tahun 2002 dan 2007.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan

penelitian dengan judul: “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dari Non

Permukiman ke Permukiman dengan Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem

Informasi Geografis di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002

dan 2007”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan

permasalah-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perubahan penggunaan lahan dari non permukiman ke

permukiman yang terjadi di Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2002 dan

2007?

2. Bagaimanakah faktor-faktor wilayah berperan terhadap perubahan

penggunaan lahan di Kecamtan Sukoharjo tahun 2002 dan 2007?
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Menganalisis persebaran perubahan penggunaan lahan dari non

permukiman ke permukiman di Kecamatan Sukoharjo tahun 2002 dan

2007.

2. Menganalisis keterkaitan faktor-faktor wilayah dengan perubahan

penggunaan lahan dari non permukiman ke permukiman di Kecamatan

Sukoharjo dari tahun 2002 dan 2007.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Merupakan salah satu syarat menempuh kelulusan sarjana program strata

satu (S1) Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi

instansi yang terkait dalam penggunaan Citra Satelit untuk mengetahui

perkembangan wilayahnya.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1. Telaah Pustaka

a. Lahan

Perencanaan tata guna lahan pada hakekatnya adalah pemanfaatan lahan

yang ditunjukkan untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin

timbul dalam perencanaan suatu lahan adalah masalah kesesuaian/kecocokan

lahan terhadap suatu peruntukan tertentu. Pada dasarnya peruntukan suatu lahan

ditentukan oleh faktor-faktor lingkungannya, seperti faktor kelerengan, iklim,
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jenis tanah dan batuan, tutupan lahan,satwa liar, hidrologi dan lain sebagainya.

(Djauhari Noor, 2006).

Lahan dapat didefinisikan sebagai suatu ruang di permukaan bumi yang

secara alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu. Sedangkan

sumberdaya lahan adalah lahan yang di dalamnya mengandung semua unsur

sumberdaya, baik yang berada dibawah maupun di atas permukaan bumi.

(Djauhari Noor, 2006). Faktor-faktor yang menentukan peruntukan lahan adalah :

(a)Ketinggian/elevasi; (b) Kelerengan; (c) Jenis batuan; (d)Jenis tanah; (e)

Tutupan lahan; (f).Hidrologi; (g) Flora dan fauna; (h) Iklim dan posisi geografis;

(i) Bencana alam.

b. Permukiman dan Non Permukiman

Permukiman dalam literatur geografi mempunyai dua arti yang berbeda

walaupun saling berkaitan, yakni permukiman mengacu ke arti kolonisasi disuatu

daerah baru dengan daerah dengan proses pemindahan penduduk (migrasi), dan

permukiman mengacu ke arti kelompok-kelompok orang beserta rumah-rumah

tempat tinggalnya yang dibedakan ke dalam dukuh (dusun), desa, kota kecil dan

kota besar (Dicken & R. Pitts dalam Su Rintohardoyo, 1989). Menurut Su

Ritohardoyo (1989) geografi permukiman di dalam studinya memasukkan lokasi,

site (tapak), situasi, dipersi (persebaran), bentuk dan fungsi. Ditinjau dari segi

waktu penghuniannya, tipe permukiman dapat dibedakan menjadi;

1. Permukiman bersifat sementara

2. Permukiman bersifat permanen (Su Ritohardoyo, 1989)

Permukiman secara khusus dapat diartikan sebagai bangunan rumah tempat

tinggal atau rumah. Kondisi bangunan rumah maupun perumahan di suatu

wilayah atau negara mencerminkan taraf kehidupan manusia, bahkan kebudayaan

masyarakat penghuninya. Kegunaan rumah bagi manusia menurut American

Public Health Association atau APHA (1950) dalam Su Rintohardoyo (1989)

antara lain sebagai berikut:
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a. tempat untuk melepaskan lelah, beristirahat setelah penat melaksanakan

kewajiban sehari-hari;

b. tempat untuk bergaul dengan keluarga atau membinarasa kekeluargaan bagi

segenap anggota rumah tangga yang ada;

c. tempat untuk melindungi diri dari kemungkinan bahaya yang mengancam, dari

terpaan angin, serta dari terpaan hujan;

d. lambang status sosial yang dimiliki penghuninya;

e. tempat menyimpan barang berharga yang dimiliki, terutama bagi masyarakat

perdesaan;

f. modal yang dalam keadaan memaksa dapat dijual, untukmenutup kebutuhan

lain yang dianggap lebih utama, dan

g. barang dan kesempatan untuk menunjukkan nilai-nilai dan prestasi yang

menghuninya.

Lingkungan permukiman merupakan suatu ruang yang digunakan untuk

kegiatan sehari-hari dalam kaitannya dengan penempatan suatu permukiman

dimana komponen-komponennya antara bangunan rumah mukim beserta halaman

dan pekarangannya. Di samping itu mencakup komponen jaringan jalan dan

fasilitas permukiman yang lain yang mendukung kelancaran kegiatan kehidupan

penghuni. Jika dikelompokkan, lingkungan permukiman mencakup unsur karya,

marga, wisma, suka dan penyempurna, yang satu sama lain saling memiliki

keterkaitan erat baik dalam wujud hubungan aksial, interaksial, dependensial dan

interdependensial. Gabungan unsur-unsur lingkungan tersebut menbentuk

lingkungan permukiman yang dapat diukur kualitasnya. (Su Ritohardoyo, 1990).

Non Permukiman adalah suatu tempat yang tidak digunakan manusia

untuk bertempat tinggal, termasuk di dalamnya adalah sawah, tanah ladang,

padang rumput, perkebunan, semak belukar, hutan, lahan kosong, dan perairan

(danau dan sungai). Baik permukiman dan non permukiman terdapat sebuah

ruang yang membatasi obyek satu dengan yang lainnya. Ruang adalah wadah

yang menempati ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu

kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan
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kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (PERDA Kabupaten Sukoharjo

Nomor 2 tahun 2004).

c. Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh yaitu berbagai teknik yang dikembangkan untuk

perolehan dan analisis informasi tentang bumi, informasi tersebut khusus

berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari

permukaan bumi (Lindren, 1985 dalam Sutanto, 1992). Pengertian penginderaan

jauh juga dikemukakan oleh Lillesand dan Keifer (1990) Penginderaan Jauh

adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi dari suatu obyek, daerah,

fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat

tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Alat

yang dimaksud adalah alat pengindera (sensor). Mata manusia merupakan sensor

alamiah. Sedangkan sensor yang digunakan dalam penginderaan jauh merupakan

sensor buatan, contohnya kamera.

Menurut Sutanto, sekurang-kurangnya ada enam alasan yang melandasi

peningkatan penggunaan penginderaan jauh, yaitu:

1. Citra menggambar objek, daerah, dan gejala di permukaan bumidengan :

a.Wujud dan letak objek yang mirip wujud dan letaknya di permukaan

bumi.

b.Relative lengkap.

c.Meliputi daerah luas.

d.Permanen.

2. Dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga dimensional

apabila pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop.

3. Karakteristik obyek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra

sehingga dimungkinkan pengenalan obyeknya.

4. Citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi

secara territorial.

5. Merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah berencana.
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6. Citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek , misalnya 16hari

bagi citra Landsat IV dan dua kali tiap hari bagi citra NOAA.

Menurut Sutanto (1992), ada empat komponen penting dalam sistem

penginderaan jauh adalah:

(1) sumber tenaga elektromagnetik,

(2) atmosfer,

(3) interaksi antara tenaga dan objek,

(4) sensor.

Untuk mengetahui cara kerja komponen dalam penginderaan jauh, dapat dilihat
dari Gambar 1.1 di bawah ini,

Gambar 1.1. Sistem Penginderaan Jauh (Sutanto, 1992)
(sumber:http://geoblog-unm.blogspot.com/2011/11/blog-post.html)

Pengambilan data Penginderaan Jauh dapat dilakukan dari jarak jauh, oleh

karena itu di perlukan tenaga penghubung yang membawa data objek ke sensor,

tenaga ini yang kemudian digunakan dalam Penginderaan Jauh. Tenaga ini dapat

di bedakan atas :
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1. Tenaga alam, yaitu tenaga yang berasal dari alam. Misalnya sensor matahari,

emisi/ pancaran suhu benda–benda di permukaan bumi. Biasanya tenaga ini

digunakan untuk Penginderaan Jauh sistem pasif.

2. Tenaga buatan, yaitu tenaga yang di buat untuk sistem Penginderaan Jauh,

contohnya pulsa radar. Biasanya digunakan untuk Penginderaan Jauh aktif.

Untuk memahami prinsip Penginderaan Jauh, terdapat 5 komponen

penting didalamnya yang meliputi :

1. matahari sebagai sumber energi utama karena terletak pada tempat tertinggi.

2. atmosfer sebagai media yang bersifat menyerap, memantulkan,

menghambarkan dan melewatkan radiasi elektromagnetik.

3. objek atau target di muka bumi yang dapat memantulakan spektrum

elektromagnetik yang diterima atau memancarkan spektur elektromagnetiks

didalam objek tersebut.

4. radiasi yang di pantulkan atau di pancarkan.

5. alat penginderaan (sensor) yaitu alat untuk menerima dan merekam radiasi atau

emisi spektrum elektomagnetik yang datang dari objek.

Perolehan data Penginderaan Jauh melalui satelit memiliki keunggulan

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

untuk aplikasi (Lillesand dan Keifer, 1990). Secara umum proses dan elemen

yang terkait di dalam sistem penginderaan jauh meliputi 2 proses utama, yaitu :

1. Proses perolehan data berupa sumber energi, perolehan energi melalui atmosfer,

interaksi objek dengan sensor, wahana (baik berupa pesawat terbang atau

satelit) dan output (baik yang berupa grafis atau numerik).

2. Analisis data, yaitu proses mengalisis atau pemisahan dengan penarikan batas

tertentu untuk memisahkan objek pada citra dengan menggunakan alat

interpretasi dan pengamatan. Tenaga elektromagnetik yang di pancarkan dan di

pantulkan dipermukaan bumi kemudian di rekam oleh sensor. Untuk lebih

jelasnya, bisa dilihat dari Gambar 1.2 di bawah ini.
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Gambar 1.2. Skema proses pengambilan data pada penginderaan jarak jauh

Pengumpulan data penginderaan jauh dilakukan dengan menggunakan alat

pengindera atau alat pengumpul data yang disebut sensor. Berbagai sensor

pengumpul data dari jarak jauh, umumnya dipasang pada wahana yang berupa

pesawat terbang, balon, satelit, atau wahana yang lainnya. Obyek yang diindera

adalah obyek yang terletak di permukaan bumi,di atmosfer (dirgantara) dan

antariksa.

Sensor adalah alat perekam obyek bumi. Sensor dipasang pada wahana

(platform) dan letaknya jauh dari obyek yang diindera, maka diperlukan tenaga

elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh obyek tersebut. Sensor

elektronik membangkitkan sinyal elektrik yang sesuai dengan variasi tenaga

elektromagnetik. Tenaga radiasi yang dipancarkan atau dipantulkan oleh obyek

yang ditangkap oleh sensor dapat menghasilkan citra yang sesuai dengan wujud

aslinya. Sensor terbatas kemampuannya untuk mengindera obyek kecil. Batas

kemampuan memisahkan setiap obyek dinamakan resolusi. Resolusi suatu sensor

merupakan indikator tentang kemampuan sensor atau kualitas sensor dalam

merekam obyek. Di dalam citra resolusi merupakan parameter limit atau daya

pisah citra yang masih dapat dibedakan. Empat resolusi yang biasa digunakan

sebagai parameter kemampuan sensor, yaitu :

1. Resolusi spasial adalah ukuran obyek terkecil yang masih dapat disajikan,

dibedakan, dan dikenali pada peta. Semakin kecil ukuran peta yang direkam,

semakin baik kualitas sensornya.
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2. Resolusi spektral merupakan daya pisah obyek berdasarkan besarnya

spektrum elektromagnetik yang digunakan untuk merekam data. Kebanyakan

sensor sistem non-fotografik memiliki peralatan optik, mekanik, dan atau

elektronik yang rumit sehingga memerlukan persyaratan tenaga, ruang, dan

stabilitas yang serba terbatas.

3. Resolusi radiometrik adalah kemampuan sistem sensor untuk mendeteksi

perbedaan pantulan terkecil, atau kepekaan sensor terhadap perbedaan terkecil

kekuatan sinyal.

4. Resolusi termal disebabkan oleh keterbatasan sensor penginderaan jauh yang

merekam pancaran tenaga termal. Resolusi termal adalah perbadaan suhu

(temperatur) yang masih dapat dibeedakanoleh sensor penginderaan jauh

sistem termal. Berdasarkan resolusi termal juga bervariasi tergantung

perbedaan sensornya, misal 0,50 C.

d.Citra Ikonos dan Citra Quickbird

Citra Satelit merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang

direkam oleh sensor (kamera) pada satelit pengideraan jauh yang mengorbit

bumi, dalam bentuk image (gambar) secara digital. Pengolahan citra digital

merupakan manipulasi dan interpretasi digital dari citra penginderaan jauh dengan

bantuan komputer. Konsep pengolahan citra digital dengan memasukkan data

pokok (internal data) berupa citra penginderaanjauh digital. Beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam pengolahan citra penginderaan jauh secara digital dengan

bantuan komputer adalah kuantitas citra, pendekatan statistik, kecepatan, efisiensi,

sistematika, pencarian informasi kembali dan modifikasi, dan resolusi citranya.

Citra Ikonos

Satelit Ikonos adalah satelit resolusi tinggi yang dioperasikan oleh GeoEye.

Kemampuannya yang terliput adalah mencitrakan dengan resolusi multispektral

3,2 meter dan inframerah dekat (0,82mm) pankromatik. Aplikasi Citra Ikonos

untuk pemetaan sumberdaya alam daerah pedalaman dan perkotaan, analisis
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bencana alam, kehutanan, pertanian, pertambangan, teknik konstruksi, pemetaan

perpajakan, dan deteksi perubahan. Mampu menyediakan data yang relefan untuk

studi lingkungan. Ikonos menyediakan pandangan udara dan foto satelit untuk

banyak tempat di seluruh dunia.

Keistimewaan utama dari satelit dengan ketinggian orbit mencapai 681

kilometer adalah kemampuanya yang dapat membedakan ukuran terkecil hingga 1

meter diatas permukaan bumi , citra yang dihasilkan memiliki kualitas pictorial

yang sangat baik seperti foto udara dan memiliki resolusi temporal 1 hingga 3 hari

sesuai dengan kebutuhan. Satelit ini disebut juga Agile Platform artinya satelit ini

dapat memposisikan dirinya untuk merekam permukaan bumi pada area yang

diinginkan. Karakteristik citra IKONOS dimana sensor satelit IKONOS yang

berupa kamera digital dengan kemampuan menghasilkan citra pankromatik dan

multispektral.Untuk lebih jelasnya akan kelebihan dan kekurangan dari pada citra

ikonos dapat di lihat dari Tabel 1.2. di bawah ini.

Tabel 1.2.. Keunggulan dan Kelemahan Citra Ikonos

Keunggulan Citra IKONOS

Kemampuan Cakupan Luas

Luas Area Yang Direkam

Kemampuan Resolusi Spatial

Kemampuan Skala Citra Satelit

Identifikasi Obyek

11 Km x 11 Km

1 m dan 4 m

1 :2500

Skala Lokal/Detail

Kendala Citra IKONOS

Jenis Sensor Satelit

Tutupan Awan

Kemampuan Pengambilan Area

Pasif (tidak dapat menembus awan)

Maksimum 20 % Dianggap Berhasil

Segi Empat dan Lebar Minimum 5 Km

Sumber : Sutanto,1986 dalam M. Nurul Huda, 2006

Satelit IKONOS memiliki sensor berupa system kamera digital yang

mampu menghasilkan citra pankromatik dan multispektral. Resolusi spasialnya

adalah 1 meter untuk citra mode pankromatik dan 4 meter untuk citra mode

multispektral. Tipe dan saluran citra IKONOS disajikan pada tabel 1.2. Sensor
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IKONOS mampu menghasilkan citra dengan resousi radiometrik 8 bit maupun 11

bit sehingga memiliki variasi keabuan(untuk pankromatik) dan warna (untuk

multispektral) yang lebih baik gambar yang dihasilkan lebih tajam sebagai akibat

banyaknya variasi warna yang dimiliki. Proses perekamanya dipermukaan bumi,

sensor satelit IKONOS menggunakan 4 band yang menghasilkan data citra mode

multispektral dan 1 band untuk citra pankromatiknya. Kamera digital satelit

IKONOS memiliki panjang fokus 10 meter yang dilengkapi dengan 3 buah

cermin anastigmat dengan kemampuan refokus pada orbit.Adapun untuk

karakteristik citra dapat disimak dalam Tabel 1.3. berikut.

Tabel 1.3. Karakteristik Citra Satelit Ikonos

Elemen Keterangan

Tanggal Peluncuran 24 September 1999 at Vandenberg Air Force Base,
California, USA

Masa Operasi 7 tahun lebih

Orbit 98.1 derajad, sun synchronous

Kecepatan pada Orbit 7.5 km/detik

Kecepatan diatas bumi 6.8 km/detik

Kecepatan mengelilingi Bumi 14.7 kali tiap 24 jam

Ketinggian 681 kilometer (Low Earth Orbit)

Resolusi pada Nadir 0.82 meter (panchromatic); 3.2 meter (multispectral )

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

Cakupan Citra 11.3 kilometer pada nadir; 13.8 kilometer pada 26°
off-nadir

Waktu Melintas Ekuator 10:30 AM solar time

Waktu Lintas Ulang 3 days at 40° latitude

Saluran Citra Panchromatic blue, green, red, near IR

Sumber : Space Imaging, 2011
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Adapun gambar Citra satelit Ikonos beserta hasil rekamannya dapat dilihat

dalam Gambar 1.3 berikut.

Gambar 1.3. Citra satelit Ikonos beserta hasil rekamannya.

Space Imaging (2011) menyebutkan tingkat citra ikonos yaitu geo,

standard ortho, reference, pro, precision, dan precision plus. Faktor yang

membedakan antar tingkat produk adalah ketelitian posisinya. Semakin tinggi

tingkatnya maka ketelitian posisi semakin tinggi, tetapi dengan konsekuensi harga

yang juga semakin mahal. Tingkat (level) geo adalah tingkatan terendah dengan

karakteristik ketelitian posisi sekitar 15m (standar CE 90). Ketelitian posisi ikonos

tingkat geo ini dapat ditingkatkan dengan GCP teliti.

Citra Quickbird

QuickBird adalah satelit resolusi tinggi milik DigitalGlobe. Dioperasikan

secara langsung oleh perusahaan tersebut. Quickbird menggunakan sensor BGIS

2000 Sensor dengan derajad kedetilan resolusi 0.61 meter. Citra satelit ini

merupakan sumber yang sangat baik dalam pemanfaatannya untuk studi

lingkungan dan analisis perubahan penggunaan lahan, pertanian, dan kehutanan.

Dalam bidang perindustrian, citra satelit ini dapat dimanfaatkan untuk eksplorasi

dan produksi minyak/gas, teknik konstruksi, dan studi lingkungan.

Keunggulan Citra Quickbird adalah mampu menyajikan data dengan

resolusi hingga 61 cm. Dengan resolusi setinggi ini, sebuah lokasi permukiman

dapat diidentifikasi per individu bangunan, sebuah jaringan jalan dapat

didentifikasi sebagai poligon dua sisi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah
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pemesanan data sangat mudah dilakukan, tidak serumit pembuatan foto udara

yang mengharuskan adanya security clearance (ijin dari pihak keamanan), ijin

jalur terbang, sewa hanggar, sewa pesawat dll.

Penggunaan Citra Quickbird untuk menyadap informasi-informasi

permukaan bumi lebih efektif dan detail jika dibandingkan dengan menggunakan

peta. Penggunaan citra Quickbird menyajikan kondisi penggunaan lahan daerah

perkotaan secara rinci. Data yang diperoleh dari citra Quickbird dilakukan

interpretasi dengan menggunakan kunci interpretasi, seperti : rona dan warna,

ukuran, bentuk, tinggi, bayangan, pola, tekstur, asosiasi, dan situs (Sutanto, 1986).

Untuk karakteristik Citra Quickbird dapat dilihat dalam Tabel 1.4. berikut.

Tabel 1.4. Karaktreristik Satelit QuickBird

Elemen Keterangan

Tanggal Peluncuran 24 September 1999 at Vandenberg Air Force Base,
California,USA

Pesawat Peluncur Boeing Delta II

Masa Operasi 7 tahun lebih

Orbit 97.2°, sun synchronous

Kecepatan pada Orbit 7.1 Km/detik (25,560 Km/jam)

Kecepatan diatas bumi 6.8 km/detik

Akurasi 23 meter horizontal (CE90%)

Ketinggian 450 kilometer

Resolusi Pankromatik 61 cm (nadir) to 72 cm (25° off-nadir) Multi Spektral: 2.44 m
(nadir) to 2.88 m (25° off-nadir)

Cakupan Citra 16.5 Km x 16.5 Km at nadir

Waktu Melintas Ekuator 10:30 AM (descending node) solar time

Waktu Lintas Ulang 1-3.5 days, tergantung latitude (30° off-nadir)

Saluran Citra Pan: 450-900 nm. Blue: 450-520 nm, Green: 520-600 nm,
Red: 630-690 nm, Near IR: 760-900 nm

Sumber : Space Imaging, 2011
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Adapun untuk gambar satelit Quickbird dan hasil rekaman citranya dapat

dilihat dari Gambar 1.4 berikut.

(a) (b) (c)

Gambar 1.4.(a) QuickBird pada Orbitnya;

(b) Citra QuickBird Setelah Typhoon Morakot di Taiwan;

(c) Satellite Image - Surabaya, Indonesia

f. Sistem Informasi Geografis (SIG)

SIG merupakan sebuah sistem yang saling berangkaian satu dengan yang

lain. BAKOSURTANAL menjabarkan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir

dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personel yang

didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi,

menganalisisdan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi

(Eko Budiyanto, 2005)

Dalam SIG terdapat berbagai unsur, baik manusia sebagai ahli dan

sekaligus operator, perangkat alat (lunak/keras) maupun objek permasalahan. SIG

adaah sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk

melakukan analisis spasial. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak

komputer untuk melakukan pengolahan data seperti:

1. Perolehan dan verifikasi

2. Kompilasi
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3. Penyimpangan

4. Pembaruan dan perubahan

5. Managemen dan pertukaran

6. Manipulasi

7. Penyajian

8. Analisis (Tor Bernhardsen, 1992 dalam Eko Budiyanto,2005)

Pemanfaatan SIG secara terpadu dalam sistem pengolahan citra digital

adalah untuk memperbaiki hasil klasifikasi. Dengan demikian peranan SIG dapat

diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh satelit. Secara teknis SIG

mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta digital yang tersimpan

dalam basis data. Dalam SIG, dunia nyata dijabarkan dalam peta digital yang

menggambarkan posisi ruang (space) dan klasifikasi atribut data, danhubungan

antar item data. Kerincian data dalam SIG ditentukan oleh besarnya satuan

pemetaan terkecil yang dihimpun dalam basis data. Dalam bahasa pemetaan

kerincian tergantung dari skala peta dan dasar acuan geografis yang disebut

sebagai peta dasar (Ir. Budiman, 1999 dalam Eko Budiyanto, 2005).

Dalam penelitian ini pustaka yang ada digunakan sebagai dasar dalam

penilitian. Dari pustaka tersebut dapat diketahui tentang lahan non permukiman

dan permukiman sebagai obyek penelitian. Penginderaan jauh sebagai teknik

untuk memperoleh informasi dari suatu obyek, daerah, fenomena melalui analisis

data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung

terhadap obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Citra satelit yaitu Citra Ikonos

dan Citra Quickbird yang digunakan sebagai sumber data penelitian dengan

mengetahui latar belakang dari citra tersebut yang meliputi kelemahan dan

keunggulan citra. Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan sebagai sistem

pengolahan citra digital untuk mengklasifikasikan penggunaan lahan yang ada,

sehingga peranan SIG dapat diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh

citra satelit.
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1.5.2. Penelitian Sebelumnya

Dwi Astuti tahun 2006 melakukan penelitian di kecamatan Gondangrejo

Kabupaten Karanganyar dengan judul : “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan

Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 1995-2004.

Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan

perkembangan tuntutan hidup. Tujuan penelitian ini adalah : (1) mengetahui pola

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kecamatan Gondanngrejo dari tahun

1995 sampai dengan tahun 2004, (2) mengetahui hubungan antara faktor-faktor

yang mempengaruhi faktor perubahan penggunaan lahan seperti pertumbuhan

penduduk, aksesibilitas, dan ketersediaan sarana prasarana dengan penggunaan

lahan, (3) mengetahui kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Kabupaten Karanganyar tahun 1997-2006. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode analisa peta kualitatif dengan teknik tumpang susun

peta dan analisa data sekunder menggunakan analisa product moment. Hasil

penelitian ini adalah (1) telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian

ke non pertanian sebesar 14,50 km2, (2) perubahan penggunaan lahan tidak merata

atau acak, (3) perubahan yang terjadi masih dalambatas kewajaran dan dapat

dikatakan sesuai dengan RTRW.

Ristanto Eko Wibowo (2010), berjudul ”Pemetaan Perubahan

Penggunaan Lahan dengan Bantuan Citra Landsat di Sebagian Kabupaten Kubu

Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pengunaan lahan di

sebagian Kabupaten Kubu Raya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data penginderaan jauh berupa data citra Landsat 7 ETM + di sebagian kawasan

Kabupaten Kubu Raya propinsi Kalimantan Barat tahun 2002, 2006 dan tahun

2008. Metode yang digunakan ialah metode klasifikasi unsupervised dengan

menggunakan 3 buah citra yang berbeda waktu perekamannya. Software yang

digunakan adalah ENVI 4.4, dan ArcGis 9.2. Sistem klasifikasi lahan yang

digunakan adalah klasifikasi dari Malingreu. Untuk mengetahui penggunaan lahan

sebenarnya yang terdapat di lapangan dan menguji ketelitian dari hasil interpretasi

maka di lakukan cek lapangan.
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Cek lapangan dilakukan dengan cara mengecek dan mengamati

pengunaan lahan yang terdapat di lapangan dengan menggunakan metode

Propotional Random Sampling. Dari hasil pengamatan di lapangan maka

diperoleh penggunaan lahan berupa hutan, sungai, perkebunan, permukiman, dan

lahan terbuka. Informasi perubahan penggunaan lahan dari tahun 2002, tahun

2006 dan tahun 2008 kemudian dikonversi untuk mengetahui penggunaan lahan

masing – masing tahun, sehingga dapat diketahui perubahan penggunaan lahan

yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 2002, tahun 2006 dan

tahun 2008 penggunaan lahan di sebagian kawasan Kabupaten Kubu Raya

Propinsi Kalimantan Barat mengalami perubahan penggunaan lahan. Mayoritas

perubahan penggunaan lahan terjadi pada penggunaan lahan hutan, pada tahun

2002 penggunaan lahan hutan memiliki luasan sebesar 117.523.54 ha, sedangkan

tahun 2006 dan 2008 luasannya berkurang sebesar 111.081.21 ha. Bertambahnya

penggunaan lahan permukiman pada tahun 2006 sebesar 7.446.75 ha, salah

satunya dikarnakan adanya alih fungsi lahan dari penggunaan lahan hutan menjadi

permukiman.

Pada tahun 2006 M. Nurul Huda melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Lingkungan Fisik Permukiman Melalui Citra Ikonos Tahun 2001 di

Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta. Penelitiannya ini bertujuan untuk :

(1)mengetahui agihan kualitas lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian,

(2)mengetahui pengaruh distribusi fasilitas sosial, ekonomi, pendidikan dan

transportasi terhadap kualitas lingkungan fisik permukiman, dan (3)mengetahui

faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adanya perbedaan agihan kualitas

lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis data sekunder dan dilengkapi dengan observasi

lapangan berdasarkan pengintregasian antara unsur Interpretasi dan Uji Terestris .

Analisis data sekunder dilakukan dengan tujuan mengetahui faktor-faktor atau

variabel-variabel yang mempengaruhi perbedaan agihan tentang kualitas

lingkungan fisik permukiman di kecamatan Pasar Kliwon. Hasil dari penelitian
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yang dilakukan adalah adanya peta kualitas lingkungan permukiman fisik serta

analisis mengenai kualitas dari lingkungan permukiman tersebut.

Dalam penelitian, akan lebih baik apabila didukung oleh penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Hal ini bermanfaat

untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sekarang tidak sama dengan penelitian

sejenis yang sudah dilakukan. Sehingga penelitian ini berfungsi melanjutkan,

melengkapi atau mengembangkan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini,

penelitian sebelumnya digunakan peneliti untuk memberikan gambaran, selain itu

juga sebagai pertimbangan, pembanding, dan referensi dalam penelitian yang akan

dilakukan guna untuk memudahkan ketika dilakukannya penelitian. Untuk

mengetahui perbandingan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari Tabel 1.5.

berikut ini.
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Tabel 1.5. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Dwi Astuti (2006) M. Nurul Huda (2006 ) Ristanto Eko Wibowo (2010) Fadmawati (2012)

Judul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 1995-
2004.

Analisis lingkungan fisik permukiman melalui Citra
Ikonos Tahun 2001 di Kecamatan Pasar Kliwon Kodya
Surakarta.

Pemetaan Perubahan Penggunaan Lahan
dengan Bantuan Citra Landsat Di
sebagian Kabupaten Kubu Raya.

Analisis Perubahan Penggunaan Lahan
Dari Non Permukiman ke Permukiman di
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2002 Dan 2007.

Tujuan 1. Mengetahui pola perubahan penggunaan lahan
yang terjadi di kecamatan Gondanngrejo dari tahun
1995 sampai dengan tahun 2004.

2. Mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang
mempengaruhi faktor perubahan penggunaan lahan
seperti pertumbuhan penduduk, aksesibilitas, dan
ketersediaan sarana prasarana dengan penggunaan
lahan.

3. Mengetahui kesesuaian dengan rencana tata ruang
wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar tahun
1997-2006.

1. Mengetahui agihan kualitas lingkungan fisik
permukiman di daerah penelitian.

2. Mengetahui pengaruh distribusi fasilitas sosial,
ekonomi, pendidikan dan transportasi terhadap kualitas
lingkungan fisik permukiman.

3. Mengetahui faktor-faktor dominan yang
mempengaruhi adanya perbedaan agihan kualitas
lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian.

1. Mengindentifikasi penggunaan lahan
Menggunakan Citra Landsat 7 ETM +
band 5 4 2 untuk tahun 2002,tahun
2006, dan tahun 2008.

2. Pemetaan perubahaan penggunaan
lahan di Kabupaten Kubu Raya
khususnya untuk daerah Kecamatan
Sungai Kakap, Sai Raya, Rasau Jaya
dan Sai Ambawang antara tahun 2002,
tahun 2006, dan tahun 2008.

1. Menganalisis pola persebaran
perubahan penggunaan lahan dari
non permukiman ke permukiman
tahun 2002 dan 2007.

2.Menganalisis keterkaitan faktor-faktor
wilayah dengan perubahan
penggunaan lahan dari non
permukiman ke permukiman di
Kecamtan Sukoharjo dari tahun 2002
dan 2007.

Metode Analisa peta, analisis data sekunder. Metode yang digunakan berdasarkan pengintregasian
antara unsur Interpretasi dan Uji Terestris.

Propotional random sampling. Purposive sampling.

Hasil 1. Telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari
pertanian ke non pertanian sebesar 14,50 km2.

2. Perubahan penggunaan lahan tidak merata atau
acak.

3. Perubahan yang terjadi masih dalambatas
kewajaran dan dapat dikatakan sesuai dengan
RTRW.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah adanya peta
kualitas lingkungan permukiman fisik serta analisis
mengenai kualitas dari lingkungan permukiman tersebut.

1.Peta citra Landsat 7 ETM + komposit 1 2
3 4 5 6 7, band 5 4 2 tahun 2002, 2006,
dan tahun 2008 dengan skala 1 :
500.000.

2.Peta penggunaan lahan hasil klasifikasi
tahun 2002, tahun 2006, dan tahun
2008 Dengan skala 1 : 500.000

3.Peta Perubahan Penggunaan Lahan
Kecamatan Kubu Raya tahun 2010.

1. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2002
dan tahun 2007 dengan skala
1:60.000.

2. Peta Perubahan Penggunaan Lahan
tahun 2002-2007.

3. Keterkaitan antara faktor-faktor
wilayah dengan perubahan
penggunaan lahan.

Sumber : Penulis
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1.6.Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perkembangan wilayah, penggunaan lahan dari waktu ke

waktu terus mengalami perubahan, apalagi di daerah perkotaan yang umumnya

cenderung mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Umumnya, penduduk lebih

memilih untuk tinggal di daerah perkotaan dari pada di perdesaan. Hal ini

dikarenakan di kota akan lebih dekat dengan pusat kegiatan, dimana daerah

penelitian ini merupakan daerah yang berada di pusat kota.

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat akan diikuti dengan

peningkatan kegiatan yang lainnya sehingga perubahan bentuk penggunaan lahan

cenderung meningkat. Selain bertambahnya jumlah penduduk, tentunya ada faktor

lain yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Kemungkinan dari

beberapa faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan tersebut penting

untuk diteliti. . Ketersedian lahan yang terbatas dengan jumlah penduduk yang

bertambah terus menerus serta semakin kompleksnya aktivitas manusia

menyebabkan karakteristik penggunaan lahan semakin rumit. Bentuk penggunaan

lahan semakin variatif, frekuensi dan intensitas perubahannya makin tinggi, serta

semakin sulit pengendaliannya. Fenomena ini yang paling sering terjadi di daerah

perkotaan.

Perubahan penggunaan lahan akan berdampak pada tata ruang wilayah

yang juga berubah. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Maka,

untuk mengarahkan pembangunan adalah dengan memanfaatkan ruang wilayah

secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan

dalamrangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan,

perlu memperhatikan RTRW yang merupakan arahan lokasi investasi

pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Untuk mengetahui distribusi keruangan dari perubahan yang terjadi dapat

dipelajari dari peta, karena peta dapat mencerminkan distribusi keruangan

fenomena geografis, termasuk karakteristik dan posisinya sesuai dengan posisi di

permukaan bumi. Pada dasarnya peta merupakan hasil pengecilan fenomena

geografis yang luas. Hal ini akan sangat membantu bagi pengguna peta
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memperluas batas pandangannya, sehingga melalui peta dapat dengan mudah dan

cepat memahami informasi yang terkandung di dalamnya, serta dapat melihat

saling hubungan keruangan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang

lain. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini peta digunakan sebagai

sarana utama untuk menunjang studi perubahan penggunaan lahan.

Dengan menggunakan teknik Penginderaan jauh ini akan dapat

mempersingkat dalam proses pembuatan peta penggunaan lahan tersebut dengan

menggunakan Citra sebagai sumber data dan Softwere GIS sebagai pemroses data.

Peta distribusi keruangan perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan

pengolahan 2 citra satelit quickbird, yaitu citra tahun 2002 dan citra tahun 2007

untuk mendapatkan peta perubahan penggunaan lahan. Ketimpangan penggunaan

lahan terhadap rencana tata ruang wilayah diketahui dari analisis tumpang susun

peta, kemudian dilakukan perhitungan terhadap besarnya penyimpangan. Sebelum

dilakukan tumpang susun peta dilakukan evaluasi terhadap kedua peta tersebut

mengetahui skala, klasifikasi dan simbolisasi yang digunakan harus sesuai.

Dalam penelitian ini citra yang digunakan adalah citra satelit Quickbird

untuk tahun 2007 karena Citra Quickbird mampu menyajikan data dengan resolusi

hingga 61 cm. Dengan resolusi setinggi ini, sebuah lokasi permukiman dapat

diidentifikasi per individu bangunan dan jaringan jalan dapat didentifikasi sebagai

poligon dua sisi. Penggunaan Citra Quickbird untuk menyadap informasi-informasi

permukaan bumi lebih efektif dan detail jika dibandingkan dengan menggunakan

peta. Citra Quickbird menyajikan kondisi penggunaan lahan daerah perkotaan

secara rinci. Untuk citra ke-2 yaitu citra tahun 2002 menggunakan Citra Ikonos.

Citra Ikonos digunakan karena Citra Ikonos juga merupakan Citra resolusi tinggi

tingkatannya setelah citra satelit Quickbird. Kemampuannya yang terliput adalah

mencitrakan dengan resolusi multispektral 3,2 meter dan inframerah dekat

(0,82mm)pankromatik.
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1.7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Survei.

Pengumpulan data dengan interpretasi citra Ikonos dan citra Quickbird. Adapun

untuk analisis data dengan menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis.

Untuk mendukung keakuratan dalam proses interpretasi penggunaan lahan serta

perubahan lahan maka digunakan beberapa data pendukung diantara peta Rupa

Bumi Kecamatan Sukoharjo tahun 2002, Citra satelit ikonos tahun 2002 dan citra

satelit quickbird tahun 2007.

Peta penggunaan lahan diperoleh dari hasil digitasi citra satelit. Untuk

peta penggunaan lahan tahun 2002 diperoleh dari citra satelit ikonos tahun 2002,

sedangkan untuk peta penggunaan lahan tahun 2007 diperoleh dari hasil digitasi

citra quickbird tahun 2007. Hasil digitasi citra satelit berupa peta penggunaan

lahan. Kemudian Peta Bentuk Penggunaan Lahan Kecamatan Sukoharjo Tahun

2002 dan 2007 di overlay (tumpang susun), untuk memperoleh Peta Perubahan

Bentuk Penggunaan Lahan 2002 dan 2007. Setelah itu peta perubahan

penggunaan lahan kecamatan Sukoharjo Tahun 2002 dan 2007 dioverlay dengan

peta RTRW Kecamatan Sukoharjo, untuk mengetahui kesesuaian dan

penyimpangan penggunaan lahan. Sedangkan untuk mengetahui keterkaitan

faktor-faktor wilayah dapat diketahui dengan menganalisis peta tersebut.

1.7.1. Pemilihan lokasi penelitian

Di dalam penelitian ini dipilih Kecamatan Sukoharjo sebagai daerah

penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Kecamatan Sukoharjo, merupakan Kawasan pusat perdagangan (Trade

Centre), Pusat pendidikan, dan pengembangan kawasan agropolitan dan

perikanan, sehingga kecamatan Sukoharjo dilihat dari sistem

kecamatan-kecamatan di Sukoharjo memiliki lokasi yang strategis yang

cukup signifikan yaitu terletak di pusat kota sebagai daerah limpahan

aktivitas, sehingga banyak terjadi perubahan penggunaan lahan.
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b. Kecamatan Sukoharjo, telah terjadi perubahan penggunaan lahan yang

relatif luas pada tahun 2002 dan 2007.

1.7.2. Metode pengumpulan data

Sumber data penggunaan lahan yang diperlukan dalam penelitian meliputi :

1.Citra Ikonos tahun 2002

2.Citra Quickbird tahun 2007

3.Peta Rupa Bumi Digital Kecamatan Sukoharjo tahun 2002

4.Peta Administrasi Kecamatan Sukoharjo Tahun 2002

5.Peta jaringan jalan dan peta kepadatan penduduk.

6. Data penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007.

7. Letak, luas, dan batas administrasi.

Data-data penggunaan lahan diperoleh dengan mendigitasi citra Satelit

Ikonos tahun 2002 dan citra Satelit Quickbird tahun 2007, sehingga

menghasilkan peta penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007. Sedangkan untuk

peta perubahan penggunaan lahan diperoleh dari hasil overlay peta penggunaan

lahan 2002 dan peta penggunaan lahan tahun 2007. Kebenaran data hasil

digitasi dibuktikan dan diketahui melalui kegiatan survey dengan mendatangi

sampel-sampel lokasi yang telah ditentukan.

Dalam melakukan Survey lapangan metode pengambilan sampel

Purposive Sampling. Penekanan metode purposif ini adalah pada karakter

anggota sampel yang karena pertimbangan mendalam dianggap/diyakini oleh

peneliti akan benar-benar mewakili karakteristik populasi/subpopulasi. Dalam

pemilihan sampel ini, alasan memilih sampel harus dikemukakan terlebih

dahulu agar derajat keterwakilan anggota sampel secara ilmiah dapat

dipertanggungjawabkan. Alasan yang dikemukakan terkait dengan ciri-ciri

esensial dari anggota populasi atau dengan kata lain bahwa anggota sampel

harus mewakili anggota populasi baik atas dasar karakter individu, karakter

strata, karakter kelompok, karakter ruang, maupun karakter ruang dalam

dimensi temporalnya. Untuk lebih jelasnya mengenai literatur penelitian bisa

dilihat dari diagram berikut ini:
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Garis besar uraian pada kerangka pikir penelitian ini dapat dituangkan

secara sistematis kedalam bagan pada Gambar 1.5 di bawah ini.

Keterangan

: Data
: Proses
: Hasil
: Arah Diagram

Peta Perubahan Penggunaan
Lahan Dari Non Permukiman

Ke Permukiman Tahun 2002-2007

Citra Satelit Ikonos
2002

Citra Satelit Quickbird
2007

Croping

Peta RBI
2002

Cek Lapangan

Revisi Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2002 dan 2007

Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2002

Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2007

Overlay dengan SIG

Peta Perubahan Penggunaan
Lahan Tahun 2002 dan 2007

Digitasi PL

Peta Jaringan
Jalan

Peta Kepadatan
Penduduk

Overlay dengan SIG

Analisis Peranan Jaringan Jalan
Terhadap Perubahan Pengggunaan

Lahan dari Non Permukiman
Ke Permukiman

Overlay dengan SIG

Analisis Peranan Kepadatan
Penduduk Terhadap Perubahan
Pengggunaan Lahan dari Non
Permukiman Ke Permukiman

Gambar 1.5. Diagram Alir Penelitian



28

Pengumpulan data dari data penginderaan jauh dilakukan dengan interpretasi

citra. Interpretasi citra didasarkan pada pemahaman tentang obyek

bedasarkan unsur-unsur interpretasi yang dikenali. Pengenalan obyek

pada citra penginderaan jauh pada hakekatnya didasarkan pada kunci

interpretasi yaitu terkait dengan unsur-unsur interpretasi citra. Unsur-

unsur interpretasi citra antara lain rona dan warna, bentuk, pola, ukuran,

banyangan, asosiasi dan situs.

- Rona dan warna merupakan unsur interpretasi yang paling mudah

dikenali. Rona menunjukkan tingkat kegelapan dan kecerahan suatu

obyek sedangkan warna merupakan tampilan obyek berdasarkan nilai

spektralnya terutama pada sinar tampak (biru, hijau dan merah).

Obyek yang menyerap sinar biru akan tampak kuning sebagai akibat

menyerap warna hijau dan merah.

- Bentukmerupakan kerangka atau konvigurasi obyek, kenampakan pada

fotoudara atau citra berresolusi umumnya jelas sehingga

mudah dikenali sebagaicontoh bentuk memanjang mencirikan obyek

jalan atau saluran.

- Ukuran menggambarkan variabel jarak baik panjang, lebar mapun luas

suatuobyek. Ukuran tergantung pada skala foto udara atau citra satelit.

- Pola dapat terbentuk secaraalami maupun oleh buatan manusia. Pola

alami bisasnya pola acak sedangkanakibat buatan manusia seperti

penanaman dengan jarak tertentu membentuk pola teratur.

- Tekstur merupakan perulangan dari ukuran, rona atau warna. Tekstur

halussebagai akibat perulangan ukuran yang semakin banyak,

sedangkan tekstur kasarperulangan ukuran sedikit.

- Bayangan merupakan kenampangan obyek pada daerah gelap.

- Assosiasi merupakan keterkaitan/hubungan antara objek yang

dikenalidengan objek lain yang didekatnya. Pengenalan suatu objek

berguna untuk mengidentifikasi obyek yang lain, sedangkan
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- Situs adalah dapat berupa lokasi keberadaan obyek yang

berdasarkan lingkungannnya. Situs tanaman sagu berada pada daerah

berawa atau situs hutan bakau bisanya di sepanjang garis pantai.

Untuk mengetahui kenampakan obyek-obyek yang terekam oleh satelit citra

penginderaan jauh dapat dilihat dari Gambar 1.6 di bawah ini,

Gambar 1.6. Kenampakan obyek pada citra

1.7.3. Analisa data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Overlay.

Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda.

Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan

lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik guna mengetahui

perubahan penggunaan lahan pada tahun 2002 dan 2007. Analisis data spasial

dalam SIG berdasarkan tahapan yang dimulai dari desain basis data sampai pada tahapan

out put yang menghasilkan suatu informasi baru hasil penggunaan teknik manipulasi dan

analisis SIG berdasarkan variable-variabel masukan sesuai dengan metode yang telah

ditentukan dan penelusuran kembali untukmemperoleh informasi baru dari proses

pengolahan data dan penyusunan basis data SIG. Sedangkan untuk mengetahui keterkaitan
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antara faktor wilayah dengan perubahan penggunaan lahan digunakan analisis data

deskriptif keruangan.

1.7.4.Tahapan Penelitian

Tahapan penelilitian merupakan tindakan operasional untuk

mencapai tujuan penenelitian. Tahap penelitian meliputi tahap persiapan ,

interpretasi, kerja lapangan , dan analisa laboratorium, pengolahan data dan

analisis data.

a. Tahap Persiapan

1. Studi pustaka, literature, laporan-laporan, makalah, dan jurnal tentang

penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan Perubahan

Penggunaan lahan.

2. Menyiapkan Citra Satelit Quickbird dan Citra Satelit Ikonos, Peta

Rupa Bumi Digital dan peta-peta pendukung lainnya.

3. Menyiapkan peralatan yang akan membantu dalam interpretasi,

pemrosesan data, dan proses penyusunan peta

b. Tahap Mengolah Data

Dalam mengolah data digunakan perangkat GIS yaitu dengan ArcView

3.3. ArcView merupakan salah satu perangkat lunak Sistem Infrmasi geografi

yang di keluarkan oleh ESRI (Environmental Systems Research Intitute).

ArcView dapat melakukan pertukaran data, operasi-operasi matematik,

menampilkan informasi spasial maupun atribut secara bersamaan, membuat

peta tematik, menyediakan bahasa pemograman (script) serta melakukan

fungsi-fungsi khusus lainnya dengan bantuan extensions seperti spasial

analyst dan image analyst (ESRI).

ArcView dalam operasinya menggunakan, membaca dan mengolah data

dalam format Shapefile, selain itu ArcView jaga dapat memanggil data-data

dengan format BSQ, BIL, BIP, JPEG, TIFF, BMP, GeoTIFF atau data grid
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yang berasal dari ARC/INFO serta banyak lagi data-data lainnya. Setiap data

spasial yang dipanggil akan tampak sebagai sebuah Theme dan gabungan dari

theme-theme ini akan tampil dalam sebuah view. ArcView mengorganisasikan

komponen-komponen programnya (view, theme, table, chart, layout dan

script) dalam sebuah project. Project merupakan suatu unit organisasi

tertinggi di dalam ArcView.

Salah satu kelebihan dari ArcView adalah kemampuannya berhubungan

dan berkerja dengan bantuan extensions. Extensions (dalam konteks

perangkat lunak SIG ArcView) merupakan suatu perangkat lunak yang

bersifat “plug-in” dan dapat diaktifkan ketika penggunanya memerlukan

kemampuan fungsionalitas tambahan (Prahasta). Extensions bekerja atau

berperan sebagai perangkat lunak yang dapat dibuat sendiri, telah ada atau

dimasukkan (di-instal) ke dalam perangkat lunak ArcView untuk memperluas

kemampuan-kemampuan kerja dari ArcView itu sendiri. Contoh-contoh

extensions ini seperti Spasial Analyst, Edit Tools v3.1, Geoprocessing, JPGE

(JFIF) Image Support, Legend Tool, Projection Utility Wizard, Register and

Transform Tool dan XTools Extensions.

1. Digitasi

Digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi kedalam sebuah

bidang datar dalam computer. Atau dapat disebut sebagai pengubahan data peta hardcopy

menjadi softcopy. Proses digitasi dilakukan pada lembar View. Langkah

awalnya adalah dengan menyiapkan Theme baru untuk melakukan digitasi.

Caranya klik menu bar View > New Theme. Pilih feature type point untuk

membuat data spasial Ibukota Kecamatan/tempat sebuah instansi. Feature

type line untuk membuat data spasial jalan atau sungai, dan pilih featur

poligon untuk untuk membuat data spasial penggunaanlahan atau jenis tanah.

Persiapan digitasi dilakukan pertama kali dengan menentukan dari

titik mana kita akan mulai, kemudian ditelusuri dulu batas-batasnya,

dilakukan pembesaran, baru melakukan digitasi. Selesai melakukan digitasi
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akan muncul tampilan poligon. Untuk memperluas dan membetulkan

kesalahan-kesalahan kecil, dibuat poligon dengan warna penuh menjadi

poligon dengan warna pada outline-nya saja. Caranya double klik pada

keterangan legenda theme sebelah kiri dalam hal ini batas.shp. Akan muncul

kotak dialog Legend Editor, kemudian dobel klik pada kotak “symbol” dan

keluar kotak dialog fill Pallete. Pilih fill yang tidak berwarna atau

transparanpada pilihan kotak atas kiri, ubah ukuran outline.

Setelah proses digitasi selesai bisa melakukan proses editing dengan

cara klik theme yang akan diedit pada keterangan legenda sebelah kiri

tampilan kemudian klik menu Theme > Start Editing. Kemudian theme bisa

disimpan dengan caraklik menu Theme > Save Edit.

2. Pengambilan sampel dan kerja lapangan

Setelah melakukan interpretasi bentuk penggunaan lahan, hal yang

paling penting di lakukan oleh pengguna data adalah melakukan uji

interpretasi. Uji interpretasi tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa

besar keakuratan hasil interpretasi yang telah dilakukan oleh pengguna data.

Semakin tinggi persentase ketelitian maka akan semakin berpengaruh pada

kepercayaan yang diberikan terhadap data tersebut. Uji ketelitian tersebut

dapat dilakukan dengan pengambilan sampel kenampakan pada citra satelit

Ikonos dan Quickbird yang kemudian akan dicocokan ke lapangan. Hal

tersebut di karenakan jika semua anggota dalam unit pemetaan diamati satu

per satu di lapangan akan memakan waktu yang lama dan juga tenaga yang

banyak. Metode yang di gunakan untuk pengambilan sampel di lapangan

adalah dengan menggunakan metode pengambilan sampel Purposive

Sampling, yaitu pengambilan sampel yang karena pertimbangan mendalam

dianggap/diyakini oleh peneliti akan benar-benar mewakili karakter populasi

atau subpopulasi. Untuk mengetahui titik-titik sampel lokasi survei perubahan

penggunaan lahan dari non permukiman ke permukiman dapat dilihat dari

Gambar 1.7 berikut.
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Gambar 1.7. Peta Sampel Survei Perubahan Permukiman di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 33
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3.Reinterpretasi

Reinterpretasi adalah suatu kegiatan mengedit peta untuk menambah

informasi atau data kenampakan hasil survey lapangan sehingga peta menjadi

akurat. Kegiatan reinterpretasi ini dilakukan setelah cek lapangan. Hal ini

dimaksudkan untuk memperbaiki hasil interpretasi sebelumnya setelah

dilakukannya cek lapangan. Sehingga hasilnya bisa lebih maksimal karena

tidak hanya berdasar interpretasi data sekunder, tapi juga dilengkapi dengan

kerja lapangan sebagai tindakan untuk memastikan data yang ada di citra

dengan kesesuaian data di lapangan.

4.Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dari Non Permukiman ke

Permukiman

Analisis merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui fenomena yang

terjadi terhadap suatu ruang. Dalam menganalisis perubahan penggunaan

lahan dari non permukiman ke permukiman adalah dengan overlay peta

penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007. Untuk pengerjaan overlay digunakan

software GIS yaitu Arc.View 3.3. Peta penggunaan lahan diperoleh dari hasil

digitasi citra Satelit Ikonos tahun 2002 dan citra Satelit Quickbird 2007.
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1.8. Batasan Operasional

- Citra adalah gambaran objek yang dibuahkan oleh pantulan atau

pembiasan sinar yang difokuskan dari sebuah lensa atau cermin (Simonett,

1983 dalam Ristanto Eko Wibowo, 2010).

- Digitasi adalah suatu kegiatan menggambarkan peta dengan mengacu pada

peta dasar dan memilahkan data spasial yang ada dan menempatkannya

pada lapisan-lapisan terpisah dengan menggunakan theme (Eko

Budiyanto, 2005).

- Klasifikasi adalah penetapan obyek-obyek kenampakan atau unit-unit

menjadi kumpulan –kumpulan di dalam suatu sistem pengelompokan yang

dibedakan berdasarkan sifat-sifat yang khusus berdasarkan kandungan

isinya (Malingreau, 1978 dalam Ristanto Eko Wibowo, 2006).

- Lahan adalah suatu ruang di permukaan bumi yang secara alamiah dibatasi

oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu (Djauhari Noor : 2006)

- Non Permukiman adalah semua tempat yang tidak digunakan manusia

untuk bertempat tinggal, termasuk di dalamnya adalah sawah, tanah

ladang, padang rumput, perkebunan, semak belukar, hutan, lahan kosong,

dan perairan (danau dan sungai).

- Penggunaan Lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia

secara tetap maupun berkala terhadap sumber daya alamdan sumber daya

buatanyang secara keseluruhan disebut ”lahan” dengan maksud untuk

memenuhi kebutuhan hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan atau

keduanya (Vink, 1975 dalam Dwi Astuti, 2006).
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- Permukiman adalah suatu bentukan artifical maupun natural dengan segala

kelengkapannya, yang dipergunakan oleh manusia baik secara individu

maupun kelompok, untuk bertempat tinggal baik sementara maupun

menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. (Hadi Sabari

Yunus, 1987 dalam Su Rintohardoyo, 1990)

- Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan

lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti

dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu

waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada

kurun waktu yang berbeda. (Wahyunto et al., 2001 dalam Dwi Astuti,

2006 ).

- Ruang dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi yang

mampu mengakomodasikan berbagai bentuk kegiatan manusia dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. (Hadi Sabari Yunus: 2010)

- SIG sebagai kumpulan yang teroganisir dari perangkat keras komputer,

perangkat lunak, data geografi, dan personel yang didesign untuk

memperoleh, menyimpan, memperbaiki,memanipulasi, menganalisis, dan

menampilkan semua semua bentuk informasi yang bereferensi geografi

(BAKOSURTANAL dalam Eko Budiyanto, 2005).
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar kehidupan manusia tergantung pada lahan, sehingga lahan

merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia baik sebagai ruang maupun

sebagai sumber daya. Lahan adalah suatu ruang di permukaan bumi yang secara

alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuklahan tertentu. Sumberdaya lahan

adalah lahan yang di dalamnya mengandung semua unsur sumberdaya, baik yang

berada di atas maupun yang berada di bawah permukaan bumi (Djauhari Noor ,

2006).

Penggunaan Lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia

secara tetap maupun berkala terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan

yang secara keseluruhan disebut ”lahan” dengan maksud untuk memenuhi

kebutuhan hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan atau keduanya (Vink, 1975

dalam Dwi Astuti, 2006). Penggunaan lahan yang didasarkan pada kepentingan

pribadi tanpa memperhatikan kesesuaian lahannya, tanpa disertai usaha

pelestarian sumber daya lahan akan mengakibatkan kemerosotan produktifitas

lahannya. Perencanaan tata guna lahan pada hakekatnya adalah pemanfaatan lahan

yang ditunjukkan untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin

timbul dalam perencanaan suatu lahan adalah masalah kesesuaian/kecocokan

lahan terhadap suatu peruntukan tertentu. Pada dasarnya peruntukan suatu lahan

ditentukan oleh faktor-faktor lingkungannya, seperti faktor kelerengan, iklim,

jenis tanah dan batuan, tutupan lahan, satwa liar, hidrologi dan lain sebagainya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan, salah

satunya adalah banyaknya jumlah penduduk, namun luas lahannya tetap.

Sehingga memicu penduduk untuk melakukan perpindahan. Perpindahan

penduduk pada umumnya terjadi dari desa ke kota. Apabila kota sudah tidak

mencukupi, maka penduduk punya alternatif untuk pindah di pinggiran kota.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan perubahan penggunaan
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lahan biasa terjadi di pinggiran perkotaan. Bintarto (dalam Djauhari Noor, 2006)

mengungkapkan bahwa telah terjadi gerakan penduduk yang terbalik, yaitu dari

kota ke daerah pinggiran kota yang sudah termasuk ke wilayah desa.

Permukiman disebut kota apabila suatu wilayah yang sebagian besar

arealnya terdiri atas wujud hasil budaya manusia, tempat pemusatan penduduk

yang tinggi dan sumber mata pencaharian di luar sektor pertanian. Suatu kota

dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan, seperti bangunan pemerintahan, rumah

sakit, sekolah, pasar, taman, serta alun-alun yang luas, dan jalan raya yang lebar

sebagai sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan

non alamiah, dengan segala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak

kehidupan yang bersifat heterogen, kehidupan yang materialistis dibandingkan

dengan wilayah di belakangnya (Bintarto, 1977) .

Semakin berkembangnya teknologi penginderaan jauh dan berbagai

kelebihan yang dimilikinya, mendorong orang berpaling ke teknik ini untuk

berbagai studi kekotaan, termasuk diantaranya untuk mendeteksi perubahan

penggunaan lahan kota. Hasil interpretasi citra selanjutnya diolah dengan

menggunakan komputer yang dilengkapi perangkat lunak Sistem Informasi

Geografis (SIG). SIG digunakan untuk memperoleh hasil analisis yang akurat

terhadap data penelitian ini. Data yang besar dapat diolah lebih cepat, efisien dan

dapat ditayangkan kembali karena data tersimpan dalam bentuk digital. Hasilnya

berupa peta aktual digital penggunaan lahan kota yang berguna bagi perencana

dan pengelola kota. Penginderaan jauh (remote sensing) adalah ilmu dan seni

untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui

analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan

obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan Keifer, 1990). Konsep

dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa elemen atau komponen yang

meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan obyek di permukaan

bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan berbagai penggunaan data.

Kecamatan Sukoharjo merupakan pusat Kota Kabupaten Sukoharjo, dimana

berbagai jenis kegiatan berpusat di Kecamatan Sukoharjo. Daerah Kecamatan
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Sukoharjo secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi

Jawa Tengah, dan sekaligus merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Batas wilayah Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Grogol

Sebelah Selatan : Kecamatan Nguter, Kecamatan Tawangsari

Sebelah Timur : Kecamatan Bendosari

Sebelah Barat : Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten

Berdasarkan pembagian wilayah administrasinya, Daerah Kecamatan Sukoharjo

mempunyai 14 desa, yaitu Desa Sukoharjo, Gayam, Jetis, Joho, Mandan, Begajah,

Banmati, Kenep, Combongan, Dukuh, Kriwen, Bulakan, Sonorejo, dan Bulakrejo.

Permasalah di kecamatan Sukoharjo ini kebanyakkan tataguna lahan yang

berubah, umumnya perubahan dari lahan pertanian digunakan sebagai

perumahan/permukiman. Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya

pertambahan penduduk dan perkembangan tuntutan hidup, kebutuhan rumah yang

membutuhkan ruang sebagai wadah menjadi semakin meningkat. Hal ini tentu

saja akan merubah peruntukkan lahannya dari non permukiman ke permukiman.

Pertambahan jumlah penduduk, baik yang bersifat alami maupun migrasi merupakan

salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk membawa pengaruh terhadap

meningkatnya kebutuhan ruang. Meningkatnya jumlah penduduk membawa pengaruh

terhadap meningkatnya kebutuhan akan permukiman, fasilitas jalan, fasilitas

kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas pelayanan umum dan lainnya.

Berdasarkan data jumlah penduduk di Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2002-

2007 menunjukkan bahwa semua desa mengalami pertambahan jumlah penduduk.

Pertambahan jumlah penduduk yang paling tinggi adalah di desa Gayam sebanyak

500 jiwa dan jumlah penduduk yang mengalami pertambahan paling rendah adalah di

desa Begajah, yaitu 85 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap

penggunaan lahan. Untuk mengetahui penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo

dapat dilihat dari Tabel 1.1. berikut ini.
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Tabel.1.1. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Per Desa

Tahun 2002 dan 2007 (ha)

No Kelurahan
Tanah sawah Tanah tegal Pekarangan Hutan Negara Lainnya Jumlah

2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007

1 Kenep 144 143 11 20 92 103 - - 32 16 279 282

2 Banmati 121 124 9 - 83 79 - - 8 36 221 239

3 Mandan 185 190 - - 108 105 - - 32 23 325 318

4 Begajah 146 142 6 - 113 158 - - 85 17 350 317

5 Gayam 88 75 - - 103 115 - - 24 21 215 211

6 Joho 93 90 - - 107 92 - - 16 34 215 216

7 Jetis 56 45 - - 112 122 - - 32 24 201 191

8 Combongan 197 174 - - 96 103 - - 53 48 346 325

9 Kriwen 132 136 28 55 93 103 - - 43 19 296 313

10 Bulakan 139 132 21 - 99 120 - - 19 50 278 302

11 Dukuh 251 257 - - 116 114 - - 29 23 397 394

12 Sukoharjo 304 296 - - 165 156 - - 16 43 484 495

13 Bulakrejo 255 258 - - 129 110 - - 27 43 411 411

14 Sonorejo 300 302 - - 120 112 - - 19 30 439 444

Jumlah 2.411 2.364 75 75 1.536 1.592 - - 435 427 4.458 4.458

Sumber: Kecamatan Sukoharjo dalam Angka Tahun 2002 dan 2007.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan

penelitian dengan judul: “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dari Non

Permukiman ke Permukiman dengan Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem

Informasi Geografis di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002

dan 2007”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan

permasalah-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perubahan penggunaan lahan dari non permukiman ke

permukiman yang terjadi di Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2002 dan

2007?

2. Bagaimanakah faktor-faktor wilayah berperan terhadap perubahan

penggunaan lahan di Kecamtan Sukoharjo tahun 2002 dan 2007?



5

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Menganalisis persebaran perubahan penggunaan lahan dari non

permukiman ke permukiman di Kecamatan Sukoharjo tahun 2002 dan

2007.

2. Menganalisis keterkaitan faktor-faktor wilayah dengan perubahan

penggunaan lahan dari non permukiman ke permukiman di Kecamatan

Sukoharjo dari tahun 2002 dan 2007.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Merupakan salah satu syarat menempuh kelulusan sarjana program strata

satu (S1) Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi

instansi yang terkait dalam penggunaan Citra Satelit untuk mengetahui

perkembangan wilayahnya.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1. Telaah Pustaka

a. Lahan

Perencanaan tata guna lahan pada hakekatnya adalah pemanfaatan lahan

yang ditunjukkan untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin

timbul dalam perencanaan suatu lahan adalah masalah kesesuaian/kecocokan

lahan terhadap suatu peruntukan tertentu. Pada dasarnya peruntukan suatu lahan

ditentukan oleh faktor-faktor lingkungannya, seperti faktor kelerengan, iklim,
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jenis tanah dan batuan, tutupan lahan,satwa liar, hidrologi dan lain sebagainya.

(Djauhari Noor, 2006).

Lahan dapat didefinisikan sebagai suatu ruang di permukaan bumi yang

secara alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu. Sedangkan

sumberdaya lahan adalah lahan yang di dalamnya mengandung semua unsur

sumberdaya, baik yang berada dibawah maupun di atas permukaan bumi.

(Djauhari Noor, 2006). Faktor-faktor yang menentukan peruntukan lahan adalah :

(a)Ketinggian/elevasi; (b) Kelerengan; (c) Jenis batuan; (d)Jenis tanah; (e)

Tutupan lahan; (f).Hidrologi; (g) Flora dan fauna; (h) Iklim dan posisi geografis;

(i) Bencana alam.

b. Permukiman dan Non Permukiman

Permukiman dalam literatur geografi mempunyai dua arti yang berbeda

walaupun saling berkaitan, yakni permukiman mengacu ke arti kolonisasi disuatu

daerah baru dengan daerah dengan proses pemindahan penduduk (migrasi), dan

permukiman mengacu ke arti kelompok-kelompok orang beserta rumah-rumah

tempat tinggalnya yang dibedakan ke dalam dukuh (dusun), desa, kota kecil dan

kota besar (Dicken & R. Pitts dalam Su Rintohardoyo, 1989). Menurut Su

Ritohardoyo (1989) geografi permukiman di dalam studinya memasukkan lokasi,

site (tapak), situasi, dipersi (persebaran), bentuk dan fungsi. Ditinjau dari segi

waktu penghuniannya, tipe permukiman dapat dibedakan menjadi;

1. Permukiman bersifat sementara

2. Permukiman bersifat permanen (Su Ritohardoyo, 1989)

Permukiman secara khusus dapat diartikan sebagai bangunan rumah tempat

tinggal atau rumah. Kondisi bangunan rumah maupun perumahan di suatu

wilayah atau negara mencerminkan taraf kehidupan manusia, bahkan kebudayaan

masyarakat penghuninya. Kegunaan rumah bagi manusia menurut American

Public Health Association atau APHA (1950) dalam Su Rintohardoyo (1989)

antara lain sebagai berikut:
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a. tempat untuk melepaskan lelah, beristirahat setelah penat melaksanakan

kewajiban sehari-hari;

b. tempat untuk bergaul dengan keluarga atau membinarasa kekeluargaan bagi

segenap anggota rumah tangga yang ada;

c. tempat untuk melindungi diri dari kemungkinan bahaya yang mengancam, dari

terpaan angin, serta dari terpaan hujan;

d. lambang status sosial yang dimiliki penghuninya;

e. tempat menyimpan barang berharga yang dimiliki, terutama bagi masyarakat

perdesaan;

f. modal yang dalam keadaan memaksa dapat dijual, untukmenutup kebutuhan

lain yang dianggap lebih utama, dan

g. barang dan kesempatan untuk menunjukkan nilai-nilai dan prestasi yang

menghuninya.

Lingkungan permukiman merupakan suatu ruang yang digunakan untuk

kegiatan sehari-hari dalam kaitannya dengan penempatan suatu permukiman

dimana komponen-komponennya antara bangunan rumah mukim beserta halaman

dan pekarangannya. Di samping itu mencakup komponen jaringan jalan dan

fasilitas permukiman yang lain yang mendukung kelancaran kegiatan kehidupan

penghuni. Jika dikelompokkan, lingkungan permukiman mencakup unsur karya,

marga, wisma, suka dan penyempurna, yang satu sama lain saling memiliki

keterkaitan erat baik dalam wujud hubungan aksial, interaksial, dependensial dan

interdependensial. Gabungan unsur-unsur lingkungan tersebut menbentuk

lingkungan permukiman yang dapat diukur kualitasnya. (Su Ritohardoyo, 1990).

Non Permukiman adalah suatu tempat yang tidak digunakan manusia

untuk bertempat tinggal, termasuk di dalamnya adalah sawah, tanah ladang,

padang rumput, perkebunan, semak belukar, hutan, lahan kosong, dan perairan

(danau dan sungai). Baik permukiman dan non permukiman terdapat sebuah

ruang yang membatasi obyek satu dengan yang lainnya. Ruang adalah wadah

yang menempati ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu

kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan
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kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (PERDA Kabupaten Sukoharjo

Nomor 2 tahun 2004).

c. Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh yaitu berbagai teknik yang dikembangkan untuk

perolehan dan analisis informasi tentang bumi, informasi tersebut khusus

berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari

permukaan bumi (Lindren, 1985 dalam Sutanto, 1992). Pengertian penginderaan

jauh juga dikemukakan oleh Lillesand dan Keifer (1990) Penginderaan Jauh

adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi dari suatu obyek, daerah,

fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat

tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Alat

yang dimaksud adalah alat pengindera (sensor). Mata manusia merupakan sensor

alamiah. Sedangkan sensor yang digunakan dalam penginderaan jauh merupakan

sensor buatan, contohnya kamera.

Menurut Sutanto, sekurang-kurangnya ada enam alasan yang melandasi

peningkatan penggunaan penginderaan jauh, yaitu:

1. Citra menggambar objek, daerah, dan gejala di permukaan bumidengan :

a.Wujud dan letak objek yang mirip wujud dan letaknya di permukaan

bumi.

b.Relative lengkap.

c.Meliputi daerah luas.

d.Permanen.

2. Dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga dimensional

apabila pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop.

3. Karakteristik obyek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra

sehingga dimungkinkan pengenalan obyeknya.

4. Citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi

secara territorial.

5. Merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah berencana.
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6. Citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek , misalnya 16hari

bagi citra Landsat IV dan dua kali tiap hari bagi citra NOAA.

Menurut Sutanto (1992), ada empat komponen penting dalam sistem

penginderaan jauh adalah:

(1) sumber tenaga elektromagnetik,

(2) atmosfer,

(3) interaksi antara tenaga dan objek,

(4) sensor.

Untuk mengetahui cara kerja komponen dalam penginderaan jauh, dapat dilihat
dari Gambar 1.1 di bawah ini,

Gambar 1.1. Sistem Penginderaan Jauh (Sutanto, 1992)
(sumber:http://geoblog-unm.blogspot.com/2011/11/blog-post.html)

Pengambilan data Penginderaan Jauh dapat dilakukan dari jarak jauh, oleh

karena itu di perlukan tenaga penghubung yang membawa data objek ke sensor,

tenaga ini yang kemudian digunakan dalam Penginderaan Jauh. Tenaga ini dapat

di bedakan atas :
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1. Tenaga alam, yaitu tenaga yang berasal dari alam. Misalnya sensor matahari,

emisi/ pancaran suhu benda–benda di permukaan bumi. Biasanya tenaga ini

digunakan untuk Penginderaan Jauh sistem pasif.

2. Tenaga buatan, yaitu tenaga yang di buat untuk sistem Penginderaan Jauh,

contohnya pulsa radar. Biasanya digunakan untuk Penginderaan Jauh aktif.

Untuk memahami prinsip Penginderaan Jauh, terdapat 5 komponen

penting didalamnya yang meliputi :

1. matahari sebagai sumber energi utama karena terletak pada tempat tertinggi.

2. atmosfer sebagai media yang bersifat menyerap, memantulkan,

menghambarkan dan melewatkan radiasi elektromagnetik.

3. objek atau target di muka bumi yang dapat memantulakan spektrum

elektromagnetik yang diterima atau memancarkan spektur elektromagnetiks

didalam objek tersebut.

4. radiasi yang di pantulkan atau di pancarkan.

5. alat penginderaan (sensor) yaitu alat untuk menerima dan merekam radiasi atau

emisi spektrum elektomagnetik yang datang dari objek.

Perolehan data Penginderaan Jauh melalui satelit memiliki keunggulan

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

untuk aplikasi (Lillesand dan Keifer, 1990). Secara umum proses dan elemen

yang terkait di dalam sistem penginderaan jauh meliputi 2 proses utama, yaitu :

1. Proses perolehan data berupa sumber energi, perolehan energi melalui atmosfer,

interaksi objek dengan sensor, wahana (baik berupa pesawat terbang atau

satelit) dan output (baik yang berupa grafis atau numerik).

2. Analisis data, yaitu proses mengalisis atau pemisahan dengan penarikan batas

tertentu untuk memisahkan objek pada citra dengan menggunakan alat

interpretasi dan pengamatan. Tenaga elektromagnetik yang di pancarkan dan di

pantulkan dipermukaan bumi kemudian di rekam oleh sensor. Untuk lebih

jelasnya, bisa dilihat dari Gambar 1.2 di bawah ini.
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Gambar 1.2. Skema proses pengambilan data pada penginderaan jarak jauh

Pengumpulan data penginderaan jauh dilakukan dengan menggunakan alat

pengindera atau alat pengumpul data yang disebut sensor. Berbagai sensor

pengumpul data dari jarak jauh, umumnya dipasang pada wahana yang berupa

pesawat terbang, balon, satelit, atau wahana yang lainnya. Obyek yang diindera

adalah obyek yang terletak di permukaan bumi,di atmosfer (dirgantara) dan

antariksa.

Sensor adalah alat perekam obyek bumi. Sensor dipasang pada wahana

(platform) dan letaknya jauh dari obyek yang diindera, maka diperlukan tenaga

elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh obyek tersebut. Sensor

elektronik membangkitkan sinyal elektrik yang sesuai dengan variasi tenaga

elektromagnetik. Tenaga radiasi yang dipancarkan atau dipantulkan oleh obyek

yang ditangkap oleh sensor dapat menghasilkan citra yang sesuai dengan wujud

aslinya. Sensor terbatas kemampuannya untuk mengindera obyek kecil. Batas

kemampuan memisahkan setiap obyek dinamakan resolusi. Resolusi suatu sensor

merupakan indikator tentang kemampuan sensor atau kualitas sensor dalam

merekam obyek. Di dalam citra resolusi merupakan parameter limit atau daya

pisah citra yang masih dapat dibedakan. Empat resolusi yang biasa digunakan

sebagai parameter kemampuan sensor, yaitu :

1. Resolusi spasial adalah ukuran obyek terkecil yang masih dapat disajikan,

dibedakan, dan dikenali pada peta. Semakin kecil ukuran peta yang direkam,

semakin baik kualitas sensornya.
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2. Resolusi spektral merupakan daya pisah obyek berdasarkan besarnya

spektrum elektromagnetik yang digunakan untuk merekam data. Kebanyakan

sensor sistem non-fotografik memiliki peralatan optik, mekanik, dan atau

elektronik yang rumit sehingga memerlukan persyaratan tenaga, ruang, dan

stabilitas yang serba terbatas.

3. Resolusi radiometrik adalah kemampuan sistem sensor untuk mendeteksi

perbedaan pantulan terkecil, atau kepekaan sensor terhadap perbedaan terkecil

kekuatan sinyal.

4. Resolusi termal disebabkan oleh keterbatasan sensor penginderaan jauh yang

merekam pancaran tenaga termal. Resolusi termal adalah perbadaan suhu

(temperatur) yang masih dapat dibeedakanoleh sensor penginderaan jauh

sistem termal. Berdasarkan resolusi termal juga bervariasi tergantung

perbedaan sensornya, misal 0,50 C.

d.Citra Ikonos dan Citra Quickbird

Citra Satelit merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang

direkam oleh sensor (kamera) pada satelit pengideraan jauh yang mengorbit

bumi, dalam bentuk image (gambar) secara digital. Pengolahan citra digital

merupakan manipulasi dan interpretasi digital dari citra penginderaan jauh dengan

bantuan komputer. Konsep pengolahan citra digital dengan memasukkan data

pokok (internal data) berupa citra penginderaanjauh digital. Beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam pengolahan citra penginderaan jauh secara digital dengan

bantuan komputer adalah kuantitas citra, pendekatan statistik, kecepatan, efisiensi,

sistematika, pencarian informasi kembali dan modifikasi, dan resolusi citranya.

Citra Ikonos

Satelit Ikonos adalah satelit resolusi tinggi yang dioperasikan oleh GeoEye.

Kemampuannya yang terliput adalah mencitrakan dengan resolusi multispektral

3,2 meter dan inframerah dekat (0,82mm) pankromatik. Aplikasi Citra Ikonos

untuk pemetaan sumberdaya alam daerah pedalaman dan perkotaan, analisis
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bencana alam, kehutanan, pertanian, pertambangan, teknik konstruksi, pemetaan

perpajakan, dan deteksi perubahan. Mampu menyediakan data yang relefan untuk

studi lingkungan. Ikonos menyediakan pandangan udara dan foto satelit untuk

banyak tempat di seluruh dunia.

Keistimewaan utama dari satelit dengan ketinggian orbit mencapai 681

kilometer adalah kemampuanya yang dapat membedakan ukuran terkecil hingga 1

meter diatas permukaan bumi , citra yang dihasilkan memiliki kualitas pictorial

yang sangat baik seperti foto udara dan memiliki resolusi temporal 1 hingga 3 hari

sesuai dengan kebutuhan. Satelit ini disebut juga Agile Platform artinya satelit ini

dapat memposisikan dirinya untuk merekam permukaan bumi pada area yang

diinginkan. Karakteristik citra IKONOS dimana sensor satelit IKONOS yang

berupa kamera digital dengan kemampuan menghasilkan citra pankromatik dan

multispektral.Untuk lebih jelasnya akan kelebihan dan kekurangan dari pada citra

ikonos dapat di lihat dari Tabel 1.2. di bawah ini.

Tabel 1.2.. Keunggulan dan Kelemahan Citra Ikonos

Keunggulan Citra IKONOS

Kemampuan Cakupan Luas

Luas Area Yang Direkam

Kemampuan Resolusi Spatial

Kemampuan Skala Citra Satelit

Identifikasi Obyek

11 Km x 11 Km

1 m dan 4 m

1 :2500

Skala Lokal/Detail

Kendala Citra IKONOS

Jenis Sensor Satelit

Tutupan Awan

Kemampuan Pengambilan Area

Pasif (tidak dapat menembus awan)

Maksimum 20 % Dianggap Berhasil

Segi Empat dan Lebar Minimum 5 Km

Sumber : Sutanto,1986 dalam M. Nurul Huda, 2006

Satelit IKONOS memiliki sensor berupa system kamera digital yang

mampu menghasilkan citra pankromatik dan multispektral. Resolusi spasialnya

adalah 1 meter untuk citra mode pankromatik dan 4 meter untuk citra mode

multispektral. Tipe dan saluran citra IKONOS disajikan pada tabel 1.2. Sensor
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IKONOS mampu menghasilkan citra dengan resousi radiometrik 8 bit maupun 11

bit sehingga memiliki variasi keabuan(untuk pankromatik) dan warna (untuk

multispektral) yang lebih baik gambar yang dihasilkan lebih tajam sebagai akibat

banyaknya variasi warna yang dimiliki. Proses perekamanya dipermukaan bumi,

sensor satelit IKONOS menggunakan 4 band yang menghasilkan data citra mode

multispektral dan 1 band untuk citra pankromatiknya. Kamera digital satelit

IKONOS memiliki panjang fokus 10 meter yang dilengkapi dengan 3 buah

cermin anastigmat dengan kemampuan refokus pada orbit.Adapun untuk

karakteristik citra dapat disimak dalam Tabel 1.3. berikut.

Tabel 1.3. Karakteristik Citra Satelit Ikonos

Elemen Keterangan

Tanggal Peluncuran 24 September 1999 at Vandenberg Air Force Base,
California, USA

Masa Operasi 7 tahun lebih

Orbit 98.1 derajad, sun synchronous

Kecepatan pada Orbit 7.5 km/detik

Kecepatan diatas bumi 6.8 km/detik

Kecepatan mengelilingi Bumi 14.7 kali tiap 24 jam

Ketinggian 681 kilometer (Low Earth Orbit)

Resolusi pada Nadir 0.82 meter (panchromatic); 3.2 meter (multispectral )

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

Cakupan Citra 11.3 kilometer pada nadir; 13.8 kilometer pada 26°
off-nadir

Waktu Melintas Ekuator 10:30 AM solar time

Waktu Lintas Ulang 3 days at 40° latitude

Saluran Citra Panchromatic blue, green, red, near IR

Sumber : Space Imaging, 2011
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Adapun gambar Citra satelit Ikonos beserta hasil rekamannya dapat dilihat

dalam Gambar 1.3 berikut.

Gambar 1.3. Citra satelit Ikonos beserta hasil rekamannya.

Space Imaging (2011) menyebutkan tingkat citra ikonos yaitu geo,

standard ortho, reference, pro, precision, dan precision plus. Faktor yang

membedakan antar tingkat produk adalah ketelitian posisinya. Semakin tinggi

tingkatnya maka ketelitian posisi semakin tinggi, tetapi dengan konsekuensi harga

yang juga semakin mahal. Tingkat (level) geo adalah tingkatan terendah dengan

karakteristik ketelitian posisi sekitar 15m (standar CE 90). Ketelitian posisi ikonos

tingkat geo ini dapat ditingkatkan dengan GCP teliti.

Citra Quickbird

QuickBird adalah satelit resolusi tinggi milik DigitalGlobe. Dioperasikan

secara langsung oleh perusahaan tersebut. Quickbird menggunakan sensor BGIS

2000 Sensor dengan derajad kedetilan resolusi 0.61 meter. Citra satelit ini

merupakan sumber yang sangat baik dalam pemanfaatannya untuk studi

lingkungan dan analisis perubahan penggunaan lahan, pertanian, dan kehutanan.

Dalam bidang perindustrian, citra satelit ini dapat dimanfaatkan untuk eksplorasi

dan produksi minyak/gas, teknik konstruksi, dan studi lingkungan.

Keunggulan Citra Quickbird adalah mampu menyajikan data dengan

resolusi hingga 61 cm. Dengan resolusi setinggi ini, sebuah lokasi permukiman

dapat diidentifikasi per individu bangunan, sebuah jaringan jalan dapat

didentifikasi sebagai poligon dua sisi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah
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pemesanan data sangat mudah dilakukan, tidak serumit pembuatan foto udara

yang mengharuskan adanya security clearance (ijin dari pihak keamanan), ijin

jalur terbang, sewa hanggar, sewa pesawat dll.

Penggunaan Citra Quickbird untuk menyadap informasi-informasi

permukaan bumi lebih efektif dan detail jika dibandingkan dengan menggunakan

peta. Penggunaan citra Quickbird menyajikan kondisi penggunaan lahan daerah

perkotaan secara rinci. Data yang diperoleh dari citra Quickbird dilakukan

interpretasi dengan menggunakan kunci interpretasi, seperti : rona dan warna,

ukuran, bentuk, tinggi, bayangan, pola, tekstur, asosiasi, dan situs (Sutanto, 1986).

Untuk karakteristik Citra Quickbird dapat dilihat dalam Tabel 1.4. berikut.

Tabel 1.4. Karaktreristik Satelit QuickBird

Elemen Keterangan

Tanggal Peluncuran 24 September 1999 at Vandenberg Air Force Base,
California,USA

Pesawat Peluncur Boeing Delta II

Masa Operasi 7 tahun lebih

Orbit 97.2°, sun synchronous

Kecepatan pada Orbit 7.1 Km/detik (25,560 Km/jam)

Kecepatan diatas bumi 6.8 km/detik

Akurasi 23 meter horizontal (CE90%)

Ketinggian 450 kilometer

Resolusi Pankromatik 61 cm (nadir) to 72 cm (25° off-nadir) Multi Spektral: 2.44 m
(nadir) to 2.88 m (25° off-nadir)

Cakupan Citra 16.5 Km x 16.5 Km at nadir

Waktu Melintas Ekuator 10:30 AM (descending node) solar time

Waktu Lintas Ulang 1-3.5 days, tergantung latitude (30° off-nadir)

Saluran Citra Pan: 450-900 nm. Blue: 450-520 nm, Green: 520-600 nm,
Red: 630-690 nm, Near IR: 760-900 nm

Sumber : Space Imaging, 2011
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Adapun untuk gambar satelit Quickbird dan hasil rekaman citranya dapat

dilihat dari Gambar 1.4 berikut.

(a) (b) (c)

Gambar 1.4.(a) QuickBird pada Orbitnya;

(b) Citra QuickBird Setelah Typhoon Morakot di Taiwan;

(c) Satellite Image - Surabaya, Indonesia

f. Sistem Informasi Geografis (SIG)

SIG merupakan sebuah sistem yang saling berangkaian satu dengan yang

lain. BAKOSURTANAL menjabarkan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir

dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personel yang

didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi,

menganalisisdan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi

(Eko Budiyanto, 2005)

Dalam SIG terdapat berbagai unsur, baik manusia sebagai ahli dan

sekaligus operator, perangkat alat (lunak/keras) maupun objek permasalahan. SIG

adaah sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk

melakukan analisis spasial. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak

komputer untuk melakukan pengolahan data seperti:

1. Perolehan dan verifikasi

2. Kompilasi
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3. Penyimpangan

4. Pembaruan dan perubahan

5. Managemen dan pertukaran

6. Manipulasi

7. Penyajian

8. Analisis (Tor Bernhardsen, 1992 dalam Eko Budiyanto,2005)

Pemanfaatan SIG secara terpadu dalam sistem pengolahan citra digital

adalah untuk memperbaiki hasil klasifikasi. Dengan demikian peranan SIG dapat

diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh satelit. Secara teknis SIG

mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta digital yang tersimpan

dalam basis data. Dalam SIG, dunia nyata dijabarkan dalam peta digital yang

menggambarkan posisi ruang (space) dan klasifikasi atribut data, danhubungan

antar item data. Kerincian data dalam SIG ditentukan oleh besarnya satuan

pemetaan terkecil yang dihimpun dalam basis data. Dalam bahasa pemetaan

kerincian tergantung dari skala peta dan dasar acuan geografis yang disebut

sebagai peta dasar (Ir. Budiman, 1999 dalam Eko Budiyanto, 2005).

Dalam penelitian ini pustaka yang ada digunakan sebagai dasar dalam

penilitian. Dari pustaka tersebut dapat diketahui tentang lahan non permukiman

dan permukiman sebagai obyek penelitian. Penginderaan jauh sebagai teknik

untuk memperoleh informasi dari suatu obyek, daerah, fenomena melalui analisis

data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung

terhadap obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Citra satelit yaitu Citra Ikonos

dan Citra Quickbird yang digunakan sebagai sumber data penelitian dengan

mengetahui latar belakang dari citra tersebut yang meliputi kelemahan dan

keunggulan citra. Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan sebagai sistem

pengolahan citra digital untuk mengklasifikasikan penggunaan lahan yang ada,

sehingga peranan SIG dapat diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh

citra satelit.
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1.5.2. Penelitian Sebelumnya

Dwi Astuti tahun 2006 melakukan penelitian di kecamatan Gondangrejo

Kabupaten Karanganyar dengan judul : “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan

Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 1995-2004.

Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan

perkembangan tuntutan hidup. Tujuan penelitian ini adalah : (1) mengetahui pola

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kecamatan Gondanngrejo dari tahun

1995 sampai dengan tahun 2004, (2) mengetahui hubungan antara faktor-faktor

yang mempengaruhi faktor perubahan penggunaan lahan seperti pertumbuhan

penduduk, aksesibilitas, dan ketersediaan sarana prasarana dengan penggunaan

lahan, (3) mengetahui kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Kabupaten Karanganyar tahun 1997-2006. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode analisa peta kualitatif dengan teknik tumpang susun

peta dan analisa data sekunder menggunakan analisa product moment. Hasil

penelitian ini adalah (1) telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian

ke non pertanian sebesar 14,50 km2, (2) perubahan penggunaan lahan tidak merata

atau acak, (3) perubahan yang terjadi masih dalambatas kewajaran dan dapat

dikatakan sesuai dengan RTRW.

Ristanto Eko Wibowo (2010), berjudul ”Pemetaan Perubahan

Penggunaan Lahan dengan Bantuan Citra Landsat di Sebagian Kabupaten Kubu

Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pengunaan lahan di

sebagian Kabupaten Kubu Raya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data penginderaan jauh berupa data citra Landsat 7 ETM + di sebagian kawasan

Kabupaten Kubu Raya propinsi Kalimantan Barat tahun 2002, 2006 dan tahun

2008. Metode yang digunakan ialah metode klasifikasi unsupervised dengan

menggunakan 3 buah citra yang berbeda waktu perekamannya. Software yang

digunakan adalah ENVI 4.4, dan ArcGis 9.2. Sistem klasifikasi lahan yang

digunakan adalah klasifikasi dari Malingreu. Untuk mengetahui penggunaan lahan

sebenarnya yang terdapat di lapangan dan menguji ketelitian dari hasil interpretasi

maka di lakukan cek lapangan.
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Cek lapangan dilakukan dengan cara mengecek dan mengamati

pengunaan lahan yang terdapat di lapangan dengan menggunakan metode

Propotional Random Sampling. Dari hasil pengamatan di lapangan maka

diperoleh penggunaan lahan berupa hutan, sungai, perkebunan, permukiman, dan

lahan terbuka. Informasi perubahan penggunaan lahan dari tahun 2002, tahun

2006 dan tahun 2008 kemudian dikonversi untuk mengetahui penggunaan lahan

masing – masing tahun, sehingga dapat diketahui perubahan penggunaan lahan

yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 2002, tahun 2006 dan

tahun 2008 penggunaan lahan di sebagian kawasan Kabupaten Kubu Raya

Propinsi Kalimantan Barat mengalami perubahan penggunaan lahan. Mayoritas

perubahan penggunaan lahan terjadi pada penggunaan lahan hutan, pada tahun

2002 penggunaan lahan hutan memiliki luasan sebesar 117.523.54 ha, sedangkan

tahun 2006 dan 2008 luasannya berkurang sebesar 111.081.21 ha. Bertambahnya

penggunaan lahan permukiman pada tahun 2006 sebesar 7.446.75 ha, salah

satunya dikarnakan adanya alih fungsi lahan dari penggunaan lahan hutan menjadi

permukiman.

Pada tahun 2006 M. Nurul Huda melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Lingkungan Fisik Permukiman Melalui Citra Ikonos Tahun 2001 di

Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta. Penelitiannya ini bertujuan untuk :

(1)mengetahui agihan kualitas lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian,

(2)mengetahui pengaruh distribusi fasilitas sosial, ekonomi, pendidikan dan

transportasi terhadap kualitas lingkungan fisik permukiman, dan (3)mengetahui

faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adanya perbedaan agihan kualitas

lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis data sekunder dan dilengkapi dengan observasi

lapangan berdasarkan pengintregasian antara unsur Interpretasi dan Uji Terestris .

Analisis data sekunder dilakukan dengan tujuan mengetahui faktor-faktor atau

variabel-variabel yang mempengaruhi perbedaan agihan tentang kualitas

lingkungan fisik permukiman di kecamatan Pasar Kliwon. Hasil dari penelitian
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yang dilakukan adalah adanya peta kualitas lingkungan permukiman fisik serta

analisis mengenai kualitas dari lingkungan permukiman tersebut.

Dalam penelitian, akan lebih baik apabila didukung oleh penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Hal ini bermanfaat

untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sekarang tidak sama dengan penelitian

sejenis yang sudah dilakukan. Sehingga penelitian ini berfungsi melanjutkan,

melengkapi atau mengembangkan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini,

penelitian sebelumnya digunakan peneliti untuk memberikan gambaran, selain itu

juga sebagai pertimbangan, pembanding, dan referensi dalam penelitian yang akan

dilakukan guna untuk memudahkan ketika dilakukannya penelitian. Untuk

mengetahui perbandingan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari Tabel 1.5.

berikut ini.
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Tabel 1.5. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Dwi Astuti (2006) M. Nurul Huda (2006 ) Ristanto Eko Wibowo (2010) Fadmawati (2012)

Judul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 1995-
2004.

Analisis lingkungan fisik permukiman melalui Citra
Ikonos Tahun 2001 di Kecamatan Pasar Kliwon Kodya
Surakarta.

Pemetaan Perubahan Penggunaan Lahan
dengan Bantuan Citra Landsat Di
sebagian Kabupaten Kubu Raya.

Analisis Perubahan Penggunaan Lahan
Dari Non Permukiman ke Permukiman di
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2002 Dan 2007.

Tujuan 1. Mengetahui pola perubahan penggunaan lahan
yang terjadi di kecamatan Gondanngrejo dari tahun
1995 sampai dengan tahun 2004.

2. Mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang
mempengaruhi faktor perubahan penggunaan lahan
seperti pertumbuhan penduduk, aksesibilitas, dan
ketersediaan sarana prasarana dengan penggunaan
lahan.

3. Mengetahui kesesuaian dengan rencana tata ruang
wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar tahun
1997-2006.

1. Mengetahui agihan kualitas lingkungan fisik
permukiman di daerah penelitian.

2. Mengetahui pengaruh distribusi fasilitas sosial,
ekonomi, pendidikan dan transportasi terhadap kualitas
lingkungan fisik permukiman.

3. Mengetahui faktor-faktor dominan yang
mempengaruhi adanya perbedaan agihan kualitas
lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian.

1. Mengindentifikasi penggunaan lahan
Menggunakan Citra Landsat 7 ETM +
band 5 4 2 untuk tahun 2002,tahun
2006, dan tahun 2008.

2. Pemetaan perubahaan penggunaan
lahan di Kabupaten Kubu Raya
khususnya untuk daerah Kecamatan
Sungai Kakap, Sai Raya, Rasau Jaya
dan Sai Ambawang antara tahun 2002,
tahun 2006, dan tahun 2008.

1. Menganalisis pola persebaran
perubahan penggunaan lahan dari
non permukiman ke permukiman
tahun 2002 dan 2007.

2.Menganalisis keterkaitan faktor-faktor
wilayah dengan perubahan
penggunaan lahan dari non
permukiman ke permukiman di
Kecamtan Sukoharjo dari tahun 2002
dan 2007.

Metode Analisa peta, analisis data sekunder. Metode yang digunakan berdasarkan pengintregasian
antara unsur Interpretasi dan Uji Terestris.

Propotional random sampling. Purposive sampling.

Hasil 1. Telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari
pertanian ke non pertanian sebesar 14,50 km2.

2. Perubahan penggunaan lahan tidak merata atau
acak.

3. Perubahan yang terjadi masih dalambatas
kewajaran dan dapat dikatakan sesuai dengan
RTRW.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah adanya peta
kualitas lingkungan permukiman fisik serta analisis
mengenai kualitas dari lingkungan permukiman tersebut.

1.Peta citra Landsat 7 ETM + komposit 1 2
3 4 5 6 7, band 5 4 2 tahun 2002, 2006,
dan tahun 2008 dengan skala 1 :
500.000.

2.Peta penggunaan lahan hasil klasifikasi
tahun 2002, tahun 2006, dan tahun
2008 Dengan skala 1 : 500.000

3.Peta Perubahan Penggunaan Lahan
Kecamatan Kubu Raya tahun 2010.

1. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2002
dan tahun 2007 dengan skala
1:60.000.

2. Peta Perubahan Penggunaan Lahan
tahun 2002-2007.

3. Keterkaitan antara faktor-faktor
wilayah dengan perubahan
penggunaan lahan.

Sumber : Penulis

22
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1.6.Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perkembangan wilayah, penggunaan lahan dari waktu ke

waktu terus mengalami perubahan, apalagi di daerah perkotaan yang umumnya

cenderung mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Umumnya, penduduk lebih

memilih untuk tinggal di daerah perkotaan dari pada di perdesaan. Hal ini

dikarenakan di kota akan lebih dekat dengan pusat kegiatan, dimana daerah

penelitian ini merupakan daerah yang berada di pusat kota.

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat akan diikuti dengan

peningkatan kegiatan yang lainnya sehingga perubahan bentuk penggunaan lahan

cenderung meningkat. Selain bertambahnya jumlah penduduk, tentunya ada faktor

lain yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Kemungkinan dari

beberapa faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan tersebut penting

untuk diteliti. . Ketersedian lahan yang terbatas dengan jumlah penduduk yang

bertambah terus menerus serta semakin kompleksnya aktivitas manusia

menyebabkan karakteristik penggunaan lahan semakin rumit. Bentuk penggunaan

lahan semakin variatif, frekuensi dan intensitas perubahannya makin tinggi, serta

semakin sulit pengendaliannya. Fenomena ini yang paling sering terjadi di daerah

perkotaan.

Perubahan penggunaan lahan akan berdampak pada tata ruang wilayah

yang juga berubah. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Maka,

untuk mengarahkan pembangunan adalah dengan memanfaatkan ruang wilayah

secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan

dalamrangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan,

perlu memperhatikan RTRW yang merupakan arahan lokasi investasi

pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Untuk mengetahui distribusi keruangan dari perubahan yang terjadi dapat

dipelajari dari peta, karena peta dapat mencerminkan distribusi keruangan

fenomena geografis, termasuk karakteristik dan posisinya sesuai dengan posisi di

permukaan bumi. Pada dasarnya peta merupakan hasil pengecilan fenomena

geografis yang luas. Hal ini akan sangat membantu bagi pengguna peta
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memperluas batas pandangannya, sehingga melalui peta dapat dengan mudah dan

cepat memahami informasi yang terkandung di dalamnya, serta dapat melihat

saling hubungan keruangan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang

lain. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini peta digunakan sebagai

sarana utama untuk menunjang studi perubahan penggunaan lahan.

Dengan menggunakan teknik Penginderaan jauh ini akan dapat

mempersingkat dalam proses pembuatan peta penggunaan lahan tersebut dengan

menggunakan Citra sebagai sumber data dan Softwere GIS sebagai pemroses data.

Peta distribusi keruangan perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan

pengolahan 2 citra satelit quickbird, yaitu citra tahun 2002 dan citra tahun 2007

untuk mendapatkan peta perubahan penggunaan lahan. Ketimpangan penggunaan

lahan terhadap rencana tata ruang wilayah diketahui dari analisis tumpang susun

peta, kemudian dilakukan perhitungan terhadap besarnya penyimpangan. Sebelum

dilakukan tumpang susun peta dilakukan evaluasi terhadap kedua peta tersebut

mengetahui skala, klasifikasi dan simbolisasi yang digunakan harus sesuai.

Dalam penelitian ini citra yang digunakan adalah citra satelit Quickbird

untuk tahun 2007 karena Citra Quickbird mampu menyajikan data dengan resolusi

hingga 61 cm. Dengan resolusi setinggi ini, sebuah lokasi permukiman dapat

diidentifikasi per individu bangunan dan jaringan jalan dapat didentifikasi sebagai

poligon dua sisi. Penggunaan Citra Quickbird untuk menyadap informasi-informasi

permukaan bumi lebih efektif dan detail jika dibandingkan dengan menggunakan

peta. Citra Quickbird menyajikan kondisi penggunaan lahan daerah perkotaan

secara rinci. Untuk citra ke-2 yaitu citra tahun 2002 menggunakan Citra Ikonos.

Citra Ikonos digunakan karena Citra Ikonos juga merupakan Citra resolusi tinggi

tingkatannya setelah citra satelit Quickbird. Kemampuannya yang terliput adalah

mencitrakan dengan resolusi multispektral 3,2 meter dan inframerah dekat

(0,82mm)pankromatik.
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1.7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Survei.

Pengumpulan data dengan interpretasi citra Ikonos dan citra Quickbird. Adapun

untuk analisis data dengan menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis.

Untuk mendukung keakuratan dalam proses interpretasi penggunaan lahan serta

perubahan lahan maka digunakan beberapa data pendukung diantara peta Rupa

Bumi Kecamatan Sukoharjo tahun 2002, Citra satelit ikonos tahun 2002 dan citra

satelit quickbird tahun 2007.

Peta penggunaan lahan diperoleh dari hasil digitasi citra satelit. Untuk

peta penggunaan lahan tahun 2002 diperoleh dari citra satelit ikonos tahun 2002,

sedangkan untuk peta penggunaan lahan tahun 2007 diperoleh dari hasil digitasi

citra quickbird tahun 2007. Hasil digitasi citra satelit berupa peta penggunaan

lahan. Kemudian Peta Bentuk Penggunaan Lahan Kecamatan Sukoharjo Tahun

2002 dan 2007 di overlay (tumpang susun), untuk memperoleh Peta Perubahan

Bentuk Penggunaan Lahan 2002 dan 2007. Setelah itu peta perubahan

penggunaan lahan kecamatan Sukoharjo Tahun 2002 dan 2007 dioverlay dengan

peta RTRW Kecamatan Sukoharjo, untuk mengetahui kesesuaian dan

penyimpangan penggunaan lahan. Sedangkan untuk mengetahui keterkaitan

faktor-faktor wilayah dapat diketahui dengan menganalisis peta tersebut.

1.7.1. Pemilihan lokasi penelitian

Di dalam penelitian ini dipilih Kecamatan Sukoharjo sebagai daerah

penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Kecamatan Sukoharjo, merupakan Kawasan pusat perdagangan (Trade

Centre), Pusat pendidikan, dan pengembangan kawasan agropolitan dan

perikanan, sehingga kecamatan Sukoharjo dilihat dari sistem

kecamatan-kecamatan di Sukoharjo memiliki lokasi yang strategis yang

cukup signifikan yaitu terletak di pusat kota sebagai daerah limpahan

aktivitas, sehingga banyak terjadi perubahan penggunaan lahan.
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b. Kecamatan Sukoharjo, telah terjadi perubahan penggunaan lahan yang

relatif luas pada tahun 2002 dan 2007.

1.7.2. Metode pengumpulan data

Sumber data penggunaan lahan yang diperlukan dalam penelitian meliputi :

1.Citra Ikonos tahun 2002

2.Citra Quickbird tahun 2007

3.Peta Rupa Bumi Digital Kecamatan Sukoharjo tahun 2002

4.Peta Administrasi Kecamatan Sukoharjo Tahun 2002

5.Peta jaringan jalan dan peta kepadatan penduduk.

6. Data penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007.

7. Letak, luas, dan batas administrasi.

Data-data penggunaan lahan diperoleh dengan mendigitasi citra Satelit

Ikonos tahun 2002 dan citra Satelit Quickbird tahun 2007, sehingga

menghasilkan peta penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007. Sedangkan untuk

peta perubahan penggunaan lahan diperoleh dari hasil overlay peta penggunaan

lahan 2002 dan peta penggunaan lahan tahun 2007. Kebenaran data hasil

digitasi dibuktikan dan diketahui melalui kegiatan survey dengan mendatangi

sampel-sampel lokasi yang telah ditentukan.

Dalam melakukan Survey lapangan metode pengambilan sampel

Purposive Sampling. Penekanan metode purposif ini adalah pada karakter

anggota sampel yang karena pertimbangan mendalam dianggap/diyakini oleh

peneliti akan benar-benar mewakili karakteristik populasi/subpopulasi. Dalam

pemilihan sampel ini, alasan memilih sampel harus dikemukakan terlebih

dahulu agar derajat keterwakilan anggota sampel secara ilmiah dapat

dipertanggungjawabkan. Alasan yang dikemukakan terkait dengan ciri-ciri

esensial dari anggota populasi atau dengan kata lain bahwa anggota sampel

harus mewakili anggota populasi baik atas dasar karakter individu, karakter

strata, karakter kelompok, karakter ruang, maupun karakter ruang dalam

dimensi temporalnya. Untuk lebih jelasnya mengenai literatur penelitian bisa

dilihat dari diagram berikut ini:
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Garis besar uraian pada kerangka pikir penelitian ini dapat dituangkan

secara sistematis kedalam bagan pada Gambar 1.5 di bawah ini.

Keterangan

: Data
: Proses
: Hasil
: Arah Diagram

Peta Perubahan Penggunaan
Lahan Dari Non Permukiman

Ke Permukiman Tahun 2002-2007

Citra Satelit Ikonos
2002

Citra Satelit Quickbird
2007

Croping

Peta RBI
2002

Cek Lapangan

Revisi Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2002 dan 2007

Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2002

Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2007

Overlay dengan SIG

Peta Perubahan Penggunaan
Lahan Tahun 2002 dan 2007

Digitasi PL

Peta Jaringan
Jalan

Peta Kepadatan
Penduduk

Overlay dengan SIG

Analisis Peranan Jaringan Jalan
Terhadap Perubahan Pengggunaan

Lahan dari Non Permukiman
Ke Permukiman

Overlay dengan SIG

Analisis Peranan Kepadatan
Penduduk Terhadap Perubahan
Pengggunaan Lahan dari Non
Permukiman Ke Permukiman

Gambar 1.5. Diagram Alir Penelitian
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Pengumpulan data dari data penginderaan jauh dilakukan dengan interpretasi

citra. Interpretasi citra didasarkan pada pemahaman tentang obyek

bedasarkan unsur-unsur interpretasi yang dikenali. Pengenalan obyek

pada citra penginderaan jauh pada hakekatnya didasarkan pada kunci

interpretasi yaitu terkait dengan unsur-unsur interpretasi citra. Unsur-

unsur interpretasi citra antara lain rona dan warna, bentuk, pola, ukuran,

banyangan, asosiasi dan situs.

- Rona dan warna merupakan unsur interpretasi yang paling mudah

dikenali. Rona menunjukkan tingkat kegelapan dan kecerahan suatu

obyek sedangkan warna merupakan tampilan obyek berdasarkan nilai

spektralnya terutama pada sinar tampak (biru, hijau dan merah).

Obyek yang menyerap sinar biru akan tampak kuning sebagai akibat

menyerap warna hijau dan merah.

- Bentukmerupakan kerangka atau konvigurasi obyek, kenampakan pada

fotoudara atau citra berresolusi umumnya jelas sehingga

mudah dikenali sebagaicontoh bentuk memanjang mencirikan obyek

jalan atau saluran.

- Ukuran menggambarkan variabel jarak baik panjang, lebar mapun luas

suatuobyek. Ukuran tergantung pada skala foto udara atau citra satelit.

- Pola dapat terbentuk secaraalami maupun oleh buatan manusia. Pola

alami bisasnya pola acak sedangkanakibat buatan manusia seperti

penanaman dengan jarak tertentu membentuk pola teratur.

- Tekstur merupakan perulangan dari ukuran, rona atau warna. Tekstur

halussebagai akibat perulangan ukuran yang semakin banyak,

sedangkan tekstur kasarperulangan ukuran sedikit.

- Bayangan merupakan kenampangan obyek pada daerah gelap.

- Assosiasi merupakan keterkaitan/hubungan antara objek yang

dikenalidengan objek lain yang didekatnya. Pengenalan suatu objek

berguna untuk mengidentifikasi obyek yang lain, sedangkan
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- Situs adalah dapat berupa lokasi keberadaan obyek yang

berdasarkan lingkungannnya. Situs tanaman sagu berada pada daerah

berawa atau situs hutan bakau bisanya di sepanjang garis pantai.

Untuk mengetahui kenampakan obyek-obyek yang terekam oleh satelit citra

penginderaan jauh dapat dilihat dari Gambar 1.6 di bawah ini,

Gambar 1.6. Kenampakan obyek pada citra

1.7.3. Analisa data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Overlay.

Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda.

Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan

lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik guna mengetahui

perubahan penggunaan lahan pada tahun 2002 dan 2007. Analisis data spasial

dalam SIG berdasarkan tahapan yang dimulai dari desain basis data sampai pada tahapan

out put yang menghasilkan suatu informasi baru hasil penggunaan teknik manipulasi dan

analisis SIG berdasarkan variable-variabel masukan sesuai dengan metode yang telah

ditentukan dan penelusuran kembali untukmemperoleh informasi baru dari proses

pengolahan data dan penyusunan basis data SIG. Sedangkan untuk mengetahui keterkaitan
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antara faktor wilayah dengan perubahan penggunaan lahan digunakan analisis data

deskriptif keruangan.

1.7.4.Tahapan Penelitian

Tahapan penelilitian merupakan tindakan operasional untuk

mencapai tujuan penenelitian. Tahap penelitian meliputi tahap persiapan ,

interpretasi, kerja lapangan , dan analisa laboratorium, pengolahan data dan

analisis data.

a. Tahap Persiapan

1. Studi pustaka, literature, laporan-laporan, makalah, dan jurnal tentang

penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan Perubahan

Penggunaan lahan.

2. Menyiapkan Citra Satelit Quickbird dan Citra Satelit Ikonos, Peta

Rupa Bumi Digital dan peta-peta pendukung lainnya.

3. Menyiapkan peralatan yang akan membantu dalam interpretasi,

pemrosesan data, dan proses penyusunan peta

b. Tahap Mengolah Data

Dalam mengolah data digunakan perangkat GIS yaitu dengan ArcView

3.3. ArcView merupakan salah satu perangkat lunak Sistem Infrmasi geografi

yang di keluarkan oleh ESRI (Environmental Systems Research Intitute).

ArcView dapat melakukan pertukaran data, operasi-operasi matematik,

menampilkan informasi spasial maupun atribut secara bersamaan, membuat

peta tematik, menyediakan bahasa pemograman (script) serta melakukan

fungsi-fungsi khusus lainnya dengan bantuan extensions seperti spasial

analyst dan image analyst (ESRI).

ArcView dalam operasinya menggunakan, membaca dan mengolah data

dalam format Shapefile, selain itu ArcView jaga dapat memanggil data-data

dengan format BSQ, BIL, BIP, JPEG, TIFF, BMP, GeoTIFF atau data grid
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yang berasal dari ARC/INFO serta banyak lagi data-data lainnya. Setiap data

spasial yang dipanggil akan tampak sebagai sebuah Theme dan gabungan dari

theme-theme ini akan tampil dalam sebuah view. ArcView mengorganisasikan

komponen-komponen programnya (view, theme, table, chart, layout dan

script) dalam sebuah project. Project merupakan suatu unit organisasi

tertinggi di dalam ArcView.

Salah satu kelebihan dari ArcView adalah kemampuannya berhubungan

dan berkerja dengan bantuan extensions. Extensions (dalam konteks

perangkat lunak SIG ArcView) merupakan suatu perangkat lunak yang

bersifat “plug-in” dan dapat diaktifkan ketika penggunanya memerlukan

kemampuan fungsionalitas tambahan (Prahasta). Extensions bekerja atau

berperan sebagai perangkat lunak yang dapat dibuat sendiri, telah ada atau

dimasukkan (di-instal) ke dalam perangkat lunak ArcView untuk memperluas

kemampuan-kemampuan kerja dari ArcView itu sendiri. Contoh-contoh

extensions ini seperti Spasial Analyst, Edit Tools v3.1, Geoprocessing, JPGE

(JFIF) Image Support, Legend Tool, Projection Utility Wizard, Register and

Transform Tool dan XTools Extensions.

1. Digitasi

Digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi kedalam sebuah

bidang datar dalam computer. Atau dapat disebut sebagai pengubahan data peta hardcopy

menjadi softcopy. Proses digitasi dilakukan pada lembar View. Langkah

awalnya adalah dengan menyiapkan Theme baru untuk melakukan digitasi.

Caranya klik menu bar View > New Theme. Pilih feature type point untuk

membuat data spasial Ibukota Kecamatan/tempat sebuah instansi. Feature

type line untuk membuat data spasial jalan atau sungai, dan pilih featur

poligon untuk untuk membuat data spasial penggunaanlahan atau jenis tanah.

Persiapan digitasi dilakukan pertama kali dengan menentukan dari

titik mana kita akan mulai, kemudian ditelusuri dulu batas-batasnya,

dilakukan pembesaran, baru melakukan digitasi. Selesai melakukan digitasi
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akan muncul tampilan poligon. Untuk memperluas dan membetulkan

kesalahan-kesalahan kecil, dibuat poligon dengan warna penuh menjadi

poligon dengan warna pada outline-nya saja. Caranya double klik pada

keterangan legenda theme sebelah kiri dalam hal ini batas.shp. Akan muncul

kotak dialog Legend Editor, kemudian dobel klik pada kotak “symbol” dan

keluar kotak dialog fill Pallete. Pilih fill yang tidak berwarna atau

transparanpada pilihan kotak atas kiri, ubah ukuran outline.

Setelah proses digitasi selesai bisa melakukan proses editing dengan

cara klik theme yang akan diedit pada keterangan legenda sebelah kiri

tampilan kemudian klik menu Theme > Start Editing. Kemudian theme bisa

disimpan dengan caraklik menu Theme > Save Edit.

2. Pengambilan sampel dan kerja lapangan

Setelah melakukan interpretasi bentuk penggunaan lahan, hal yang

paling penting di lakukan oleh pengguna data adalah melakukan uji

interpretasi. Uji interpretasi tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa

besar keakuratan hasil interpretasi yang telah dilakukan oleh pengguna data.

Semakin tinggi persentase ketelitian maka akan semakin berpengaruh pada

kepercayaan yang diberikan terhadap data tersebut. Uji ketelitian tersebut

dapat dilakukan dengan pengambilan sampel kenampakan pada citra satelit

Ikonos dan Quickbird yang kemudian akan dicocokan ke lapangan. Hal

tersebut di karenakan jika semua anggota dalam unit pemetaan diamati satu

per satu di lapangan akan memakan waktu yang lama dan juga tenaga yang

banyak. Metode yang di gunakan untuk pengambilan sampel di lapangan

adalah dengan menggunakan metode pengambilan sampel Purposive

Sampling, yaitu pengambilan sampel yang karena pertimbangan mendalam

dianggap/diyakini oleh peneliti akan benar-benar mewakili karakter populasi

atau subpopulasi. Untuk mengetahui titik-titik sampel lokasi survei perubahan

penggunaan lahan dari non permukiman ke permukiman dapat dilihat dari

Gambar 1.7 berikut.
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Gambar 1.7. Peta Sampel Survei Perubahan Permukiman di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 33
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3.Reinterpretasi

Reinterpretasi adalah suatu kegiatan mengedit peta untuk menambah

informasi atau data kenampakan hasil survey lapangan sehingga peta menjadi

akurat. Kegiatan reinterpretasi ini dilakukan setelah cek lapangan. Hal ini

dimaksudkan untuk memperbaiki hasil interpretasi sebelumnya setelah

dilakukannya cek lapangan. Sehingga hasilnya bisa lebih maksimal karena

tidak hanya berdasar interpretasi data sekunder, tapi juga dilengkapi dengan

kerja lapangan sebagai tindakan untuk memastikan data yang ada di citra

dengan kesesuaian data di lapangan.

4.Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dari Non Permukiman ke

Permukiman

Analisis merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui fenomena yang

terjadi terhadap suatu ruang. Dalam menganalisis perubahan penggunaan

lahan dari non permukiman ke permukiman adalah dengan overlay peta

penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007. Untuk pengerjaan overlay digunakan

software GIS yaitu Arc.View 3.3. Peta penggunaan lahan diperoleh dari hasil

digitasi citra Satelit Ikonos tahun 2002 dan citra Satelit Quickbird 2007.



35

1.8. Batasan Operasional

- Citra adalah gambaran objek yang dibuahkan oleh pantulan atau

pembiasan sinar yang difokuskan dari sebuah lensa atau cermin (Simonett,

1983 dalam Ristanto Eko Wibowo, 2010).

- Digitasi adalah suatu kegiatan menggambarkan peta dengan mengacu pada

peta dasar dan memilahkan data spasial yang ada dan menempatkannya

pada lapisan-lapisan terpisah dengan menggunakan theme (Eko

Budiyanto, 2005).

- Klasifikasi adalah penetapan obyek-obyek kenampakan atau unit-unit

menjadi kumpulan –kumpulan di dalam suatu sistem pengelompokan yang

dibedakan berdasarkan sifat-sifat yang khusus berdasarkan kandungan

isinya (Malingreau, 1978 dalam Ristanto Eko Wibowo, 2006).

- Lahan adalah suatu ruang di permukaan bumi yang secara alamiah dibatasi

oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu (Djauhari Noor : 2006)

- Non Permukiman adalah semua tempat yang tidak digunakan manusia

untuk bertempat tinggal, termasuk di dalamnya adalah sawah, tanah

ladang, padang rumput, perkebunan, semak belukar, hutan, lahan kosong,

dan perairan (danau dan sungai).

- Penggunaan Lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia

secara tetap maupun berkala terhadap sumber daya alamdan sumber daya

buatanyang secara keseluruhan disebut ”lahan” dengan maksud untuk

memenuhi kebutuhan hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan atau

keduanya (Vink, 1975 dalam Dwi Astuti, 2006).
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- Permukiman adalah suatu bentukan artifical maupun natural dengan segala

kelengkapannya, yang dipergunakan oleh manusia baik secara individu

maupun kelompok, untuk bertempat tinggal baik sementara maupun

menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. (Hadi Sabari

Yunus, 1987 dalam Su Rintohardoyo, 1990)

- Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan

lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti

dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu

waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada

kurun waktu yang berbeda. (Wahyunto et al., 2001 dalam Dwi Astuti,

2006 ).

- Ruang dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi yang

mampu mengakomodasikan berbagai bentuk kegiatan manusia dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. (Hadi Sabari Yunus: 2010)

- SIG sebagai kumpulan yang teroganisir dari perangkat keras komputer,

perangkat lunak, data geografi, dan personel yang didesign untuk

memperoleh, menyimpan, memperbaiki,memanipulasi, menganalisis, dan

menampilkan semua semua bentuk informasi yang bereferensi geografi

(BAKOSURTANAL dalam Eko Budiyanto, 2005).
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar kehidupan manusia tergantung pada lahan, sehingga lahan

merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia baik sebagai ruang maupun

sebagai sumber daya. Lahan adalah suatu ruang di permukaan bumi yang secara

alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuklahan tertentu. Sumberdaya lahan

adalah lahan yang di dalamnya mengandung semua unsur sumberdaya, baik yang

berada di atas maupun yang berada di bawah permukaan bumi (Djauhari Noor ,

2006).

Penggunaan Lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia

secara tetap maupun berkala terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan

yang secara keseluruhan disebut ”lahan” dengan maksud untuk memenuhi

kebutuhan hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan atau keduanya (Vink, 1975

dalam Dwi Astuti, 2006). Penggunaan lahan yang didasarkan pada kepentingan

pribadi tanpa memperhatikan kesesuaian lahannya, tanpa disertai usaha

pelestarian sumber daya lahan akan mengakibatkan kemerosotan produktifitas

lahannya. Perencanaan tata guna lahan pada hakekatnya adalah pemanfaatan lahan

yang ditunjukkan untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin

timbul dalam perencanaan suatu lahan adalah masalah kesesuaian/kecocokan

lahan terhadap suatu peruntukan tertentu. Pada dasarnya peruntukan suatu lahan

ditentukan oleh faktor-faktor lingkungannya, seperti faktor kelerengan, iklim,

jenis tanah dan batuan, tutupan lahan, satwa liar, hidrologi dan lain sebagainya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan, salah

satunya adalah banyaknya jumlah penduduk, namun luas lahannya tetap.

Sehingga memicu penduduk untuk melakukan perpindahan. Perpindahan

penduduk pada umumnya terjadi dari desa ke kota. Apabila kota sudah tidak

mencukupi, maka penduduk punya alternatif untuk pindah di pinggiran kota.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan perubahan penggunaan
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lahan biasa terjadi di pinggiran perkotaan. Bintarto (dalam Djauhari Noor, 2006)

mengungkapkan bahwa telah terjadi gerakan penduduk yang terbalik, yaitu dari

kota ke daerah pinggiran kota yang sudah termasuk ke wilayah desa.

Permukiman disebut kota apabila suatu wilayah yang sebagian besar

arealnya terdiri atas wujud hasil budaya manusia, tempat pemusatan penduduk

yang tinggi dan sumber mata pencaharian di luar sektor pertanian. Suatu kota

dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan, seperti bangunan pemerintahan, rumah

sakit, sekolah, pasar, taman, serta alun-alun yang luas, dan jalan raya yang lebar

sebagai sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan

non alamiah, dengan segala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak

kehidupan yang bersifat heterogen, kehidupan yang materialistis dibandingkan

dengan wilayah di belakangnya (Bintarto, 1977) .

Semakin berkembangnya teknologi penginderaan jauh dan berbagai

kelebihan yang dimilikinya, mendorong orang berpaling ke teknik ini untuk

berbagai studi kekotaan, termasuk diantaranya untuk mendeteksi perubahan

penggunaan lahan kota. Hasil interpretasi citra selanjutnya diolah dengan

menggunakan komputer yang dilengkapi perangkat lunak Sistem Informasi

Geografis (SIG). SIG digunakan untuk memperoleh hasil analisis yang akurat

terhadap data penelitian ini. Data yang besar dapat diolah lebih cepat, efisien dan

dapat ditayangkan kembali karena data tersimpan dalam bentuk digital. Hasilnya

berupa peta aktual digital penggunaan lahan kota yang berguna bagi perencana

dan pengelola kota. Penginderaan jauh (remote sensing) adalah ilmu dan seni

untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui

analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan

obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan Keifer, 1990). Konsep

dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa elemen atau komponen yang

meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan obyek di permukaan

bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan berbagai penggunaan data.

Kecamatan Sukoharjo merupakan pusat Kota Kabupaten Sukoharjo, dimana

berbagai jenis kegiatan berpusat di Kecamatan Sukoharjo. Daerah Kecamatan
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Sukoharjo secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi

Jawa Tengah, dan sekaligus merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Batas wilayah Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Grogol

Sebelah Selatan : Kecamatan Nguter, Kecamatan Tawangsari

Sebelah Timur : Kecamatan Bendosari

Sebelah Barat : Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten

Berdasarkan pembagian wilayah administrasinya, Daerah Kecamatan Sukoharjo

mempunyai 14 desa, yaitu Desa Sukoharjo, Gayam, Jetis, Joho, Mandan, Begajah,

Banmati, Kenep, Combongan, Dukuh, Kriwen, Bulakan, Sonorejo, dan Bulakrejo.

Permasalah di kecamatan Sukoharjo ini kebanyakkan tataguna lahan yang

berubah, umumnya perubahan dari lahan pertanian digunakan sebagai

perumahan/permukiman. Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya

pertambahan penduduk dan perkembangan tuntutan hidup, kebutuhan rumah yang

membutuhkan ruang sebagai wadah menjadi semakin meningkat. Hal ini tentu

saja akan merubah peruntukkan lahannya dari non permukiman ke permukiman.

Pertambahan jumlah penduduk, baik yang bersifat alami maupun migrasi merupakan

salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk membawa pengaruh terhadap

meningkatnya kebutuhan ruang. Meningkatnya jumlah penduduk membawa pengaruh

terhadap meningkatnya kebutuhan akan permukiman, fasilitas jalan, fasilitas

kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas pelayanan umum dan lainnya.

Berdasarkan data jumlah penduduk di Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2002-

2007 menunjukkan bahwa semua desa mengalami pertambahan jumlah penduduk.

Pertambahan jumlah penduduk yang paling tinggi adalah di desa Gayam sebanyak

500 jiwa dan jumlah penduduk yang mengalami pertambahan paling rendah adalah di

desa Begajah, yaitu 85 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap

penggunaan lahan. Untuk mengetahui penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo

dapat dilihat dari Tabel 1.1. berikut ini.
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Tabel.1.1. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Per Desa

Tahun 2002 dan 2007 (ha)

No Kelurahan
Tanah sawah Tanah tegal Pekarangan Hutan Negara Lainnya Jumlah

2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007

1 Kenep 144 143 11 20 92 103 - - 32 16 279 282

2 Banmati 121 124 9 - 83 79 - - 8 36 221 239

3 Mandan 185 190 - - 108 105 - - 32 23 325 318

4 Begajah 146 142 6 - 113 158 - - 85 17 350 317

5 Gayam 88 75 - - 103 115 - - 24 21 215 211

6 Joho 93 90 - - 107 92 - - 16 34 215 216

7 Jetis 56 45 - - 112 122 - - 32 24 201 191

8 Combongan 197 174 - - 96 103 - - 53 48 346 325

9 Kriwen 132 136 28 55 93 103 - - 43 19 296 313

10 Bulakan 139 132 21 - 99 120 - - 19 50 278 302

11 Dukuh 251 257 - - 116 114 - - 29 23 397 394

12 Sukoharjo 304 296 - - 165 156 - - 16 43 484 495

13 Bulakrejo 255 258 - - 129 110 - - 27 43 411 411

14 Sonorejo 300 302 - - 120 112 - - 19 30 439 444

Jumlah 2.411 2.364 75 75 1.536 1.592 - - 435 427 4.458 4.458

Sumber: Kecamatan Sukoharjo dalam Angka Tahun 2002 dan 2007.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan

penelitian dengan judul: “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dari Non

Permukiman ke Permukiman dengan Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem

Informasi Geografis di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002

dan 2007”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan

permasalah-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perubahan penggunaan lahan dari non permukiman ke

permukiman yang terjadi di Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2002 dan

2007?

2. Bagaimanakah faktor-faktor wilayah berperan terhadap perubahan

penggunaan lahan di Kecamtan Sukoharjo tahun 2002 dan 2007?
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Menganalisis persebaran perubahan penggunaan lahan dari non

permukiman ke permukiman di Kecamatan Sukoharjo tahun 2002 dan

2007.

2. Menganalisis keterkaitan faktor-faktor wilayah dengan perubahan

penggunaan lahan dari non permukiman ke permukiman di Kecamatan

Sukoharjo dari tahun 2002 dan 2007.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Merupakan salah satu syarat menempuh kelulusan sarjana program strata

satu (S1) Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi

instansi yang terkait dalam penggunaan Citra Satelit untuk mengetahui

perkembangan wilayahnya.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1. Telaah Pustaka

a. Lahan

Perencanaan tata guna lahan pada hakekatnya adalah pemanfaatan lahan

yang ditunjukkan untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin

timbul dalam perencanaan suatu lahan adalah masalah kesesuaian/kecocokan

lahan terhadap suatu peruntukan tertentu. Pada dasarnya peruntukan suatu lahan

ditentukan oleh faktor-faktor lingkungannya, seperti faktor kelerengan, iklim,
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jenis tanah dan batuan, tutupan lahan,satwa liar, hidrologi dan lain sebagainya.

(Djauhari Noor, 2006).

Lahan dapat didefinisikan sebagai suatu ruang di permukaan bumi yang

secara alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu. Sedangkan

sumberdaya lahan adalah lahan yang di dalamnya mengandung semua unsur

sumberdaya, baik yang berada dibawah maupun di atas permukaan bumi.

(Djauhari Noor, 2006). Faktor-faktor yang menentukan peruntukan lahan adalah :

(a)Ketinggian/elevasi; (b) Kelerengan; (c) Jenis batuan; (d)Jenis tanah; (e)

Tutupan lahan; (f).Hidrologi; (g) Flora dan fauna; (h) Iklim dan posisi geografis;

(i) Bencana alam.

b. Permukiman dan Non Permukiman

Permukiman dalam literatur geografi mempunyai dua arti yang berbeda

walaupun saling berkaitan, yakni permukiman mengacu ke arti kolonisasi disuatu

daerah baru dengan daerah dengan proses pemindahan penduduk (migrasi), dan

permukiman mengacu ke arti kelompok-kelompok orang beserta rumah-rumah

tempat tinggalnya yang dibedakan ke dalam dukuh (dusun), desa, kota kecil dan

kota besar (Dicken & R. Pitts dalam Su Rintohardoyo, 1989). Menurut Su

Ritohardoyo (1989) geografi permukiman di dalam studinya memasukkan lokasi,

site (tapak), situasi, dipersi (persebaran), bentuk dan fungsi. Ditinjau dari segi

waktu penghuniannya, tipe permukiman dapat dibedakan menjadi;

1. Permukiman bersifat sementara

2. Permukiman bersifat permanen (Su Ritohardoyo, 1989)

Permukiman secara khusus dapat diartikan sebagai bangunan rumah tempat

tinggal atau rumah. Kondisi bangunan rumah maupun perumahan di suatu

wilayah atau negara mencerminkan taraf kehidupan manusia, bahkan kebudayaan

masyarakat penghuninya. Kegunaan rumah bagi manusia menurut American

Public Health Association atau APHA (1950) dalam Su Rintohardoyo (1989)

antara lain sebagai berikut:
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a. tempat untuk melepaskan lelah, beristirahat setelah penat melaksanakan

kewajiban sehari-hari;

b. tempat untuk bergaul dengan keluarga atau membinarasa kekeluargaan bagi

segenap anggota rumah tangga yang ada;

c. tempat untuk melindungi diri dari kemungkinan bahaya yang mengancam, dari

terpaan angin, serta dari terpaan hujan;

d. lambang status sosial yang dimiliki penghuninya;

e. tempat menyimpan barang berharga yang dimiliki, terutama bagi masyarakat

perdesaan;

f. modal yang dalam keadaan memaksa dapat dijual, untukmenutup kebutuhan

lain yang dianggap lebih utama, dan

g. barang dan kesempatan untuk menunjukkan nilai-nilai dan prestasi yang

menghuninya.

Lingkungan permukiman merupakan suatu ruang yang digunakan untuk

kegiatan sehari-hari dalam kaitannya dengan penempatan suatu permukiman

dimana komponen-komponennya antara bangunan rumah mukim beserta halaman

dan pekarangannya. Di samping itu mencakup komponen jaringan jalan dan

fasilitas permukiman yang lain yang mendukung kelancaran kegiatan kehidupan

penghuni. Jika dikelompokkan, lingkungan permukiman mencakup unsur karya,

marga, wisma, suka dan penyempurna, yang satu sama lain saling memiliki

keterkaitan erat baik dalam wujud hubungan aksial, interaksial, dependensial dan

interdependensial. Gabungan unsur-unsur lingkungan tersebut menbentuk

lingkungan permukiman yang dapat diukur kualitasnya. (Su Ritohardoyo, 1990).

Non Permukiman adalah suatu tempat yang tidak digunakan manusia

untuk bertempat tinggal, termasuk di dalamnya adalah sawah, tanah ladang,

padang rumput, perkebunan, semak belukar, hutan, lahan kosong, dan perairan

(danau dan sungai). Baik permukiman dan non permukiman terdapat sebuah

ruang yang membatasi obyek satu dengan yang lainnya. Ruang adalah wadah

yang menempati ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu

kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan
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kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (PERDA Kabupaten Sukoharjo

Nomor 2 tahun 2004).

c. Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh yaitu berbagai teknik yang dikembangkan untuk

perolehan dan analisis informasi tentang bumi, informasi tersebut khusus

berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari

permukaan bumi (Lindren, 1985 dalam Sutanto, 1992). Pengertian penginderaan

jauh juga dikemukakan oleh Lillesand dan Keifer (1990) Penginderaan Jauh

adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi dari suatu obyek, daerah,

fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat

tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Alat

yang dimaksud adalah alat pengindera (sensor). Mata manusia merupakan sensor

alamiah. Sedangkan sensor yang digunakan dalam penginderaan jauh merupakan

sensor buatan, contohnya kamera.

Menurut Sutanto, sekurang-kurangnya ada enam alasan yang melandasi

peningkatan penggunaan penginderaan jauh, yaitu:

1. Citra menggambar objek, daerah, dan gejala di permukaan bumidengan :

a.Wujud dan letak objek yang mirip wujud dan letaknya di permukaan

bumi.

b.Relative lengkap.

c.Meliputi daerah luas.

d.Permanen.

2. Dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga dimensional

apabila pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop.

3. Karakteristik obyek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra

sehingga dimungkinkan pengenalan obyeknya.

4. Citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi

secara territorial.

5. Merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah berencana.
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6. Citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek , misalnya 16hari

bagi citra Landsat IV dan dua kali tiap hari bagi citra NOAA.

Menurut Sutanto (1992), ada empat komponen penting dalam sistem

penginderaan jauh adalah:

(1) sumber tenaga elektromagnetik,

(2) atmosfer,

(3) interaksi antara tenaga dan objek,

(4) sensor.

Untuk mengetahui cara kerja komponen dalam penginderaan jauh, dapat dilihat
dari Gambar 1.1 di bawah ini,

Gambar 1.1. Sistem Penginderaan Jauh (Sutanto, 1992)
(sumber:http://geoblog-unm.blogspot.com/2011/11/blog-post.html)

Pengambilan data Penginderaan Jauh dapat dilakukan dari jarak jauh, oleh

karena itu di perlukan tenaga penghubung yang membawa data objek ke sensor,

tenaga ini yang kemudian digunakan dalam Penginderaan Jauh. Tenaga ini dapat

di bedakan atas :
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1. Tenaga alam, yaitu tenaga yang berasal dari alam. Misalnya sensor matahari,

emisi/ pancaran suhu benda–benda di permukaan bumi. Biasanya tenaga ini

digunakan untuk Penginderaan Jauh sistem pasif.

2. Tenaga buatan, yaitu tenaga yang di buat untuk sistem Penginderaan Jauh,

contohnya pulsa radar. Biasanya digunakan untuk Penginderaan Jauh aktif.

Untuk memahami prinsip Penginderaan Jauh, terdapat 5 komponen

penting didalamnya yang meliputi :

1. matahari sebagai sumber energi utama karena terletak pada tempat tertinggi.

2. atmosfer sebagai media yang bersifat menyerap, memantulkan,

menghambarkan dan melewatkan radiasi elektromagnetik.

3. objek atau target di muka bumi yang dapat memantulakan spektrum

elektromagnetik yang diterima atau memancarkan spektur elektromagnetiks

didalam objek tersebut.

4. radiasi yang di pantulkan atau di pancarkan.

5. alat penginderaan (sensor) yaitu alat untuk menerima dan merekam radiasi atau

emisi spektrum elektomagnetik yang datang dari objek.

Perolehan data Penginderaan Jauh melalui satelit memiliki keunggulan

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

untuk aplikasi (Lillesand dan Keifer, 1990). Secara umum proses dan elemen

yang terkait di dalam sistem penginderaan jauh meliputi 2 proses utama, yaitu :

1. Proses perolehan data berupa sumber energi, perolehan energi melalui atmosfer,

interaksi objek dengan sensor, wahana (baik berupa pesawat terbang atau

satelit) dan output (baik yang berupa grafis atau numerik).

2. Analisis data, yaitu proses mengalisis atau pemisahan dengan penarikan batas

tertentu untuk memisahkan objek pada citra dengan menggunakan alat

interpretasi dan pengamatan. Tenaga elektromagnetik yang di pancarkan dan di

pantulkan dipermukaan bumi kemudian di rekam oleh sensor. Untuk lebih

jelasnya, bisa dilihat dari Gambar 1.2 di bawah ini.
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Gambar 1.2. Skema proses pengambilan data pada penginderaan jarak jauh

Pengumpulan data penginderaan jauh dilakukan dengan menggunakan alat

pengindera atau alat pengumpul data yang disebut sensor. Berbagai sensor

pengumpul data dari jarak jauh, umumnya dipasang pada wahana yang berupa

pesawat terbang, balon, satelit, atau wahana yang lainnya. Obyek yang diindera

adalah obyek yang terletak di permukaan bumi,di atmosfer (dirgantara) dan

antariksa.

Sensor adalah alat perekam obyek bumi. Sensor dipasang pada wahana

(platform) dan letaknya jauh dari obyek yang diindera, maka diperlukan tenaga

elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh obyek tersebut. Sensor

elektronik membangkitkan sinyal elektrik yang sesuai dengan variasi tenaga

elektromagnetik. Tenaga radiasi yang dipancarkan atau dipantulkan oleh obyek

yang ditangkap oleh sensor dapat menghasilkan citra yang sesuai dengan wujud

aslinya. Sensor terbatas kemampuannya untuk mengindera obyek kecil. Batas

kemampuan memisahkan setiap obyek dinamakan resolusi. Resolusi suatu sensor

merupakan indikator tentang kemampuan sensor atau kualitas sensor dalam

merekam obyek. Di dalam citra resolusi merupakan parameter limit atau daya

pisah citra yang masih dapat dibedakan. Empat resolusi yang biasa digunakan

sebagai parameter kemampuan sensor, yaitu :

1. Resolusi spasial adalah ukuran obyek terkecil yang masih dapat disajikan,

dibedakan, dan dikenali pada peta. Semakin kecil ukuran peta yang direkam,

semakin baik kualitas sensornya.
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2. Resolusi spektral merupakan daya pisah obyek berdasarkan besarnya

spektrum elektromagnetik yang digunakan untuk merekam data. Kebanyakan

sensor sistem non-fotografik memiliki peralatan optik, mekanik, dan atau

elektronik yang rumit sehingga memerlukan persyaratan tenaga, ruang, dan

stabilitas yang serba terbatas.

3. Resolusi radiometrik adalah kemampuan sistem sensor untuk mendeteksi

perbedaan pantulan terkecil, atau kepekaan sensor terhadap perbedaan terkecil

kekuatan sinyal.

4. Resolusi termal disebabkan oleh keterbatasan sensor penginderaan jauh yang

merekam pancaran tenaga termal. Resolusi termal adalah perbadaan suhu

(temperatur) yang masih dapat dibeedakanoleh sensor penginderaan jauh

sistem termal. Berdasarkan resolusi termal juga bervariasi tergantung

perbedaan sensornya, misal 0,50 C.

d.Citra Ikonos dan Citra Quickbird

Citra Satelit merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang

direkam oleh sensor (kamera) pada satelit pengideraan jauh yang mengorbit

bumi, dalam bentuk image (gambar) secara digital. Pengolahan citra digital

merupakan manipulasi dan interpretasi digital dari citra penginderaan jauh dengan

bantuan komputer. Konsep pengolahan citra digital dengan memasukkan data

pokok (internal data) berupa citra penginderaanjauh digital. Beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam pengolahan citra penginderaan jauh secara digital dengan

bantuan komputer adalah kuantitas citra, pendekatan statistik, kecepatan, efisiensi,

sistematika, pencarian informasi kembali dan modifikasi, dan resolusi citranya.

Citra Ikonos

Satelit Ikonos adalah satelit resolusi tinggi yang dioperasikan oleh GeoEye.

Kemampuannya yang terliput adalah mencitrakan dengan resolusi multispektral

3,2 meter dan inframerah dekat (0,82mm) pankromatik. Aplikasi Citra Ikonos

untuk pemetaan sumberdaya alam daerah pedalaman dan perkotaan, analisis
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bencana alam, kehutanan, pertanian, pertambangan, teknik konstruksi, pemetaan

perpajakan, dan deteksi perubahan. Mampu menyediakan data yang relefan untuk

studi lingkungan. Ikonos menyediakan pandangan udara dan foto satelit untuk

banyak tempat di seluruh dunia.

Keistimewaan utama dari satelit dengan ketinggian orbit mencapai 681

kilometer adalah kemampuanya yang dapat membedakan ukuran terkecil hingga 1

meter diatas permukaan bumi , citra yang dihasilkan memiliki kualitas pictorial

yang sangat baik seperti foto udara dan memiliki resolusi temporal 1 hingga 3 hari

sesuai dengan kebutuhan. Satelit ini disebut juga Agile Platform artinya satelit ini

dapat memposisikan dirinya untuk merekam permukaan bumi pada area yang

diinginkan. Karakteristik citra IKONOS dimana sensor satelit IKONOS yang

berupa kamera digital dengan kemampuan menghasilkan citra pankromatik dan

multispektral.Untuk lebih jelasnya akan kelebihan dan kekurangan dari pada citra

ikonos dapat di lihat dari Tabel 1.2. di bawah ini.

Tabel 1.2.. Keunggulan dan Kelemahan Citra Ikonos

Keunggulan Citra IKONOS

Kemampuan Cakupan Luas

Luas Area Yang Direkam

Kemampuan Resolusi Spatial

Kemampuan Skala Citra Satelit

Identifikasi Obyek

11 Km x 11 Km

1 m dan 4 m

1 :2500

Skala Lokal/Detail

Kendala Citra IKONOS

Jenis Sensor Satelit

Tutupan Awan

Kemampuan Pengambilan Area

Pasif (tidak dapat menembus awan)

Maksimum 20 % Dianggap Berhasil

Segi Empat dan Lebar Minimum 5 Km

Sumber : Sutanto,1986 dalam M. Nurul Huda, 2006

Satelit IKONOS memiliki sensor berupa system kamera digital yang

mampu menghasilkan citra pankromatik dan multispektral. Resolusi spasialnya

adalah 1 meter untuk citra mode pankromatik dan 4 meter untuk citra mode

multispektral. Tipe dan saluran citra IKONOS disajikan pada tabel 1.2. Sensor
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IKONOS mampu menghasilkan citra dengan resousi radiometrik 8 bit maupun 11

bit sehingga memiliki variasi keabuan(untuk pankromatik) dan warna (untuk

multispektral) yang lebih baik gambar yang dihasilkan lebih tajam sebagai akibat

banyaknya variasi warna yang dimiliki. Proses perekamanya dipermukaan bumi,

sensor satelit IKONOS menggunakan 4 band yang menghasilkan data citra mode

multispektral dan 1 band untuk citra pankromatiknya. Kamera digital satelit

IKONOS memiliki panjang fokus 10 meter yang dilengkapi dengan 3 buah

cermin anastigmat dengan kemampuan refokus pada orbit.Adapun untuk

karakteristik citra dapat disimak dalam Tabel 1.3. berikut.

Tabel 1.3. Karakteristik Citra Satelit Ikonos

Elemen Keterangan

Tanggal Peluncuran 24 September 1999 at Vandenberg Air Force Base,
California, USA

Masa Operasi 7 tahun lebih

Orbit 98.1 derajad, sun synchronous

Kecepatan pada Orbit 7.5 km/detik

Kecepatan diatas bumi 6.8 km/detik

Kecepatan mengelilingi Bumi 14.7 kali tiap 24 jam

Ketinggian 681 kilometer (Low Earth Orbit)

Resolusi pada Nadir 0.82 meter (panchromatic); 3.2 meter (multispectral )

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

Cakupan Citra 11.3 kilometer pada nadir; 13.8 kilometer pada 26°
off-nadir

Waktu Melintas Ekuator 10:30 AM solar time

Waktu Lintas Ulang 3 days at 40° latitude

Saluran Citra Panchromatic blue, green, red, near IR

Sumber : Space Imaging, 2011
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Adapun gambar Citra satelit Ikonos beserta hasil rekamannya dapat dilihat

dalam Gambar 1.3 berikut.

Gambar 1.3. Citra satelit Ikonos beserta hasil rekamannya.

Space Imaging (2011) menyebutkan tingkat citra ikonos yaitu geo,

standard ortho, reference, pro, precision, dan precision plus. Faktor yang

membedakan antar tingkat produk adalah ketelitian posisinya. Semakin tinggi

tingkatnya maka ketelitian posisi semakin tinggi, tetapi dengan konsekuensi harga

yang juga semakin mahal. Tingkat (level) geo adalah tingkatan terendah dengan

karakteristik ketelitian posisi sekitar 15m (standar CE 90). Ketelitian posisi ikonos

tingkat geo ini dapat ditingkatkan dengan GCP teliti.

Citra Quickbird

QuickBird adalah satelit resolusi tinggi milik DigitalGlobe. Dioperasikan

secara langsung oleh perusahaan tersebut. Quickbird menggunakan sensor BGIS

2000 Sensor dengan derajad kedetilan resolusi 0.61 meter. Citra satelit ini

merupakan sumber yang sangat baik dalam pemanfaatannya untuk studi

lingkungan dan analisis perubahan penggunaan lahan, pertanian, dan kehutanan.

Dalam bidang perindustrian, citra satelit ini dapat dimanfaatkan untuk eksplorasi

dan produksi minyak/gas, teknik konstruksi, dan studi lingkungan.

Keunggulan Citra Quickbird adalah mampu menyajikan data dengan

resolusi hingga 61 cm. Dengan resolusi setinggi ini, sebuah lokasi permukiman

dapat diidentifikasi per individu bangunan, sebuah jaringan jalan dapat

didentifikasi sebagai poligon dua sisi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah
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pemesanan data sangat mudah dilakukan, tidak serumit pembuatan foto udara

yang mengharuskan adanya security clearance (ijin dari pihak keamanan), ijin

jalur terbang, sewa hanggar, sewa pesawat dll.

Penggunaan Citra Quickbird untuk menyadap informasi-informasi

permukaan bumi lebih efektif dan detail jika dibandingkan dengan menggunakan

peta. Penggunaan citra Quickbird menyajikan kondisi penggunaan lahan daerah

perkotaan secara rinci. Data yang diperoleh dari citra Quickbird dilakukan

interpretasi dengan menggunakan kunci interpretasi, seperti : rona dan warna,

ukuran, bentuk, tinggi, bayangan, pola, tekstur, asosiasi, dan situs (Sutanto, 1986).

Untuk karakteristik Citra Quickbird dapat dilihat dalam Tabel 1.4. berikut.

Tabel 1.4. Karaktreristik Satelit QuickBird

Elemen Keterangan

Tanggal Peluncuran 24 September 1999 at Vandenberg Air Force Base,
California,USA

Pesawat Peluncur Boeing Delta II

Masa Operasi 7 tahun lebih

Orbit 97.2°, sun synchronous

Kecepatan pada Orbit 7.1 Km/detik (25,560 Km/jam)

Kecepatan diatas bumi 6.8 km/detik

Akurasi 23 meter horizontal (CE90%)

Ketinggian 450 kilometer

Resolusi Pankromatik 61 cm (nadir) to 72 cm (25° off-nadir) Multi Spektral: 2.44 m
(nadir) to 2.88 m (25° off-nadir)

Cakupan Citra 16.5 Km x 16.5 Km at nadir

Waktu Melintas Ekuator 10:30 AM (descending node) solar time

Waktu Lintas Ulang 1-3.5 days, tergantung latitude (30° off-nadir)

Saluran Citra Pan: 450-900 nm. Blue: 450-520 nm, Green: 520-600 nm,
Red: 630-690 nm, Near IR: 760-900 nm

Sumber : Space Imaging, 2011
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Adapun untuk gambar satelit Quickbird dan hasil rekaman citranya dapat

dilihat dari Gambar 1.4 berikut.

(a) (b) (c)

Gambar 1.4.(a) QuickBird pada Orbitnya;

(b) Citra QuickBird Setelah Typhoon Morakot di Taiwan;

(c) Satellite Image - Surabaya, Indonesia

f. Sistem Informasi Geografis (SIG)

SIG merupakan sebuah sistem yang saling berangkaian satu dengan yang

lain. BAKOSURTANAL menjabarkan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir

dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personel yang

didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi,

menganalisisdan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi

(Eko Budiyanto, 2005)

Dalam SIG terdapat berbagai unsur, baik manusia sebagai ahli dan

sekaligus operator, perangkat alat (lunak/keras) maupun objek permasalahan. SIG

adaah sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk

melakukan analisis spasial. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak

komputer untuk melakukan pengolahan data seperti:

1. Perolehan dan verifikasi

2. Kompilasi
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3. Penyimpangan

4. Pembaruan dan perubahan

5. Managemen dan pertukaran

6. Manipulasi

7. Penyajian

8. Analisis (Tor Bernhardsen, 1992 dalam Eko Budiyanto,2005)

Pemanfaatan SIG secara terpadu dalam sistem pengolahan citra digital

adalah untuk memperbaiki hasil klasifikasi. Dengan demikian peranan SIG dapat

diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh satelit. Secara teknis SIG

mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta digital yang tersimpan

dalam basis data. Dalam SIG, dunia nyata dijabarkan dalam peta digital yang

menggambarkan posisi ruang (space) dan klasifikasi atribut data, danhubungan

antar item data. Kerincian data dalam SIG ditentukan oleh besarnya satuan

pemetaan terkecil yang dihimpun dalam basis data. Dalam bahasa pemetaan

kerincian tergantung dari skala peta dan dasar acuan geografis yang disebut

sebagai peta dasar (Ir. Budiman, 1999 dalam Eko Budiyanto, 2005).

Dalam penelitian ini pustaka yang ada digunakan sebagai dasar dalam

penilitian. Dari pustaka tersebut dapat diketahui tentang lahan non permukiman

dan permukiman sebagai obyek penelitian. Penginderaan jauh sebagai teknik

untuk memperoleh informasi dari suatu obyek, daerah, fenomena melalui analisis

data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung

terhadap obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Citra satelit yaitu Citra Ikonos

dan Citra Quickbird yang digunakan sebagai sumber data penelitian dengan

mengetahui latar belakang dari citra tersebut yang meliputi kelemahan dan

keunggulan citra. Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan sebagai sistem

pengolahan citra digital untuk mengklasifikasikan penggunaan lahan yang ada,

sehingga peranan SIG dapat diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh

citra satelit.
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1.5.2. Penelitian Sebelumnya

Dwi Astuti tahun 2006 melakukan penelitian di kecamatan Gondangrejo

Kabupaten Karanganyar dengan judul : “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan

Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 1995-2004.

Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan

perkembangan tuntutan hidup. Tujuan penelitian ini adalah : (1) mengetahui pola

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kecamatan Gondanngrejo dari tahun

1995 sampai dengan tahun 2004, (2) mengetahui hubungan antara faktor-faktor

yang mempengaruhi faktor perubahan penggunaan lahan seperti pertumbuhan

penduduk, aksesibilitas, dan ketersediaan sarana prasarana dengan penggunaan

lahan, (3) mengetahui kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Kabupaten Karanganyar tahun 1997-2006. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode analisa peta kualitatif dengan teknik tumpang susun

peta dan analisa data sekunder menggunakan analisa product moment. Hasil

penelitian ini adalah (1) telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian

ke non pertanian sebesar 14,50 km2, (2) perubahan penggunaan lahan tidak merata

atau acak, (3) perubahan yang terjadi masih dalambatas kewajaran dan dapat

dikatakan sesuai dengan RTRW.

Ristanto Eko Wibowo (2010), berjudul ”Pemetaan Perubahan

Penggunaan Lahan dengan Bantuan Citra Landsat di Sebagian Kabupaten Kubu

Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pengunaan lahan di

sebagian Kabupaten Kubu Raya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data penginderaan jauh berupa data citra Landsat 7 ETM + di sebagian kawasan

Kabupaten Kubu Raya propinsi Kalimantan Barat tahun 2002, 2006 dan tahun

2008. Metode yang digunakan ialah metode klasifikasi unsupervised dengan

menggunakan 3 buah citra yang berbeda waktu perekamannya. Software yang

digunakan adalah ENVI 4.4, dan ArcGis 9.2. Sistem klasifikasi lahan yang

digunakan adalah klasifikasi dari Malingreu. Untuk mengetahui penggunaan lahan

sebenarnya yang terdapat di lapangan dan menguji ketelitian dari hasil interpretasi

maka di lakukan cek lapangan.
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Cek lapangan dilakukan dengan cara mengecek dan mengamati

pengunaan lahan yang terdapat di lapangan dengan menggunakan metode

Propotional Random Sampling. Dari hasil pengamatan di lapangan maka

diperoleh penggunaan lahan berupa hutan, sungai, perkebunan, permukiman, dan

lahan terbuka. Informasi perubahan penggunaan lahan dari tahun 2002, tahun

2006 dan tahun 2008 kemudian dikonversi untuk mengetahui penggunaan lahan

masing – masing tahun, sehingga dapat diketahui perubahan penggunaan lahan

yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 2002, tahun 2006 dan

tahun 2008 penggunaan lahan di sebagian kawasan Kabupaten Kubu Raya

Propinsi Kalimantan Barat mengalami perubahan penggunaan lahan. Mayoritas

perubahan penggunaan lahan terjadi pada penggunaan lahan hutan, pada tahun

2002 penggunaan lahan hutan memiliki luasan sebesar 117.523.54 ha, sedangkan

tahun 2006 dan 2008 luasannya berkurang sebesar 111.081.21 ha. Bertambahnya

penggunaan lahan permukiman pada tahun 2006 sebesar 7.446.75 ha, salah

satunya dikarnakan adanya alih fungsi lahan dari penggunaan lahan hutan menjadi

permukiman.

Pada tahun 2006 M. Nurul Huda melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Lingkungan Fisik Permukiman Melalui Citra Ikonos Tahun 2001 di

Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta. Penelitiannya ini bertujuan untuk :

(1)mengetahui agihan kualitas lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian,

(2)mengetahui pengaruh distribusi fasilitas sosial, ekonomi, pendidikan dan

transportasi terhadap kualitas lingkungan fisik permukiman, dan (3)mengetahui

faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adanya perbedaan agihan kualitas

lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis data sekunder dan dilengkapi dengan observasi

lapangan berdasarkan pengintregasian antara unsur Interpretasi dan Uji Terestris .

Analisis data sekunder dilakukan dengan tujuan mengetahui faktor-faktor atau

variabel-variabel yang mempengaruhi perbedaan agihan tentang kualitas

lingkungan fisik permukiman di kecamatan Pasar Kliwon. Hasil dari penelitian
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yang dilakukan adalah adanya peta kualitas lingkungan permukiman fisik serta

analisis mengenai kualitas dari lingkungan permukiman tersebut.

Dalam penelitian, akan lebih baik apabila didukung oleh penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Hal ini bermanfaat

untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sekarang tidak sama dengan penelitian

sejenis yang sudah dilakukan. Sehingga penelitian ini berfungsi melanjutkan,

melengkapi atau mengembangkan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini,

penelitian sebelumnya digunakan peneliti untuk memberikan gambaran, selain itu

juga sebagai pertimbangan, pembanding, dan referensi dalam penelitian yang akan

dilakukan guna untuk memudahkan ketika dilakukannya penelitian. Untuk

mengetahui perbandingan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari Tabel 1.5.

berikut ini.
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Tabel 1.5. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Dwi Astuti (2006) M. Nurul Huda (2006 ) Ristanto Eko Wibowo (2010) Fadmawati (2012)

Judul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 1995-
2004.

Analisis lingkungan fisik permukiman melalui Citra
Ikonos Tahun 2001 di Kecamatan Pasar Kliwon Kodya
Surakarta.

Pemetaan Perubahan Penggunaan Lahan
dengan Bantuan Citra Landsat Di
sebagian Kabupaten Kubu Raya.

Analisis Perubahan Penggunaan Lahan
Dari Non Permukiman ke Permukiman di
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2002 Dan 2007.

Tujuan 1. Mengetahui pola perubahan penggunaan lahan
yang terjadi di kecamatan Gondanngrejo dari tahun
1995 sampai dengan tahun 2004.

2. Mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang
mempengaruhi faktor perubahan penggunaan lahan
seperti pertumbuhan penduduk, aksesibilitas, dan
ketersediaan sarana prasarana dengan penggunaan
lahan.

3. Mengetahui kesesuaian dengan rencana tata ruang
wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar tahun
1997-2006.

1. Mengetahui agihan kualitas lingkungan fisik
permukiman di daerah penelitian.

2. Mengetahui pengaruh distribusi fasilitas sosial,
ekonomi, pendidikan dan transportasi terhadap kualitas
lingkungan fisik permukiman.

3. Mengetahui faktor-faktor dominan yang
mempengaruhi adanya perbedaan agihan kualitas
lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian.

1. Mengindentifikasi penggunaan lahan
Menggunakan Citra Landsat 7 ETM +
band 5 4 2 untuk tahun 2002,tahun
2006, dan tahun 2008.

2. Pemetaan perubahaan penggunaan
lahan di Kabupaten Kubu Raya
khususnya untuk daerah Kecamatan
Sungai Kakap, Sai Raya, Rasau Jaya
dan Sai Ambawang antara tahun 2002,
tahun 2006, dan tahun 2008.

1. Menganalisis pola persebaran
perubahan penggunaan lahan dari
non permukiman ke permukiman
tahun 2002 dan 2007.

2.Menganalisis keterkaitan faktor-faktor
wilayah dengan perubahan
penggunaan lahan dari non
permukiman ke permukiman di
Kecamtan Sukoharjo dari tahun 2002
dan 2007.

Metode Analisa peta, analisis data sekunder. Metode yang digunakan berdasarkan pengintregasian
antara unsur Interpretasi dan Uji Terestris.

Propotional random sampling. Purposive sampling.

Hasil 1. Telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari
pertanian ke non pertanian sebesar 14,50 km2.

2. Perubahan penggunaan lahan tidak merata atau
acak.

3. Perubahan yang terjadi masih dalambatas
kewajaran dan dapat dikatakan sesuai dengan
RTRW.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah adanya peta
kualitas lingkungan permukiman fisik serta analisis
mengenai kualitas dari lingkungan permukiman tersebut.

1.Peta citra Landsat 7 ETM + komposit 1 2
3 4 5 6 7, band 5 4 2 tahun 2002, 2006,
dan tahun 2008 dengan skala 1 :
500.000.

2.Peta penggunaan lahan hasil klasifikasi
tahun 2002, tahun 2006, dan tahun
2008 Dengan skala 1 : 500.000

3.Peta Perubahan Penggunaan Lahan
Kecamatan Kubu Raya tahun 2010.

1. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2002
dan tahun 2007 dengan skala
1:60.000.

2. Peta Perubahan Penggunaan Lahan
tahun 2002-2007.

3. Keterkaitan antara faktor-faktor
wilayah dengan perubahan
penggunaan lahan.

Sumber : Penulis

22
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1.6.Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perkembangan wilayah, penggunaan lahan dari waktu ke

waktu terus mengalami perubahan, apalagi di daerah perkotaan yang umumnya

cenderung mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Umumnya, penduduk lebih

memilih untuk tinggal di daerah perkotaan dari pada di perdesaan. Hal ini

dikarenakan di kota akan lebih dekat dengan pusat kegiatan, dimana daerah

penelitian ini merupakan daerah yang berada di pusat kota.

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat akan diikuti dengan

peningkatan kegiatan yang lainnya sehingga perubahan bentuk penggunaan lahan

cenderung meningkat. Selain bertambahnya jumlah penduduk, tentunya ada faktor

lain yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Kemungkinan dari

beberapa faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan tersebut penting

untuk diteliti. . Ketersedian lahan yang terbatas dengan jumlah penduduk yang

bertambah terus menerus serta semakin kompleksnya aktivitas manusia

menyebabkan karakteristik penggunaan lahan semakin rumit. Bentuk penggunaan

lahan semakin variatif, frekuensi dan intensitas perubahannya makin tinggi, serta

semakin sulit pengendaliannya. Fenomena ini yang paling sering terjadi di daerah

perkotaan.

Perubahan penggunaan lahan akan berdampak pada tata ruang wilayah

yang juga berubah. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Maka,

untuk mengarahkan pembangunan adalah dengan memanfaatkan ruang wilayah

secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan

dalamrangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan,

perlu memperhatikan RTRW yang merupakan arahan lokasi investasi

pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Untuk mengetahui distribusi keruangan dari perubahan yang terjadi dapat

dipelajari dari peta, karena peta dapat mencerminkan distribusi keruangan

fenomena geografis, termasuk karakteristik dan posisinya sesuai dengan posisi di

permukaan bumi. Pada dasarnya peta merupakan hasil pengecilan fenomena

geografis yang luas. Hal ini akan sangat membantu bagi pengguna peta
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memperluas batas pandangannya, sehingga melalui peta dapat dengan mudah dan

cepat memahami informasi yang terkandung di dalamnya, serta dapat melihat

saling hubungan keruangan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang

lain. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini peta digunakan sebagai

sarana utama untuk menunjang studi perubahan penggunaan lahan.

Dengan menggunakan teknik Penginderaan jauh ini akan dapat

mempersingkat dalam proses pembuatan peta penggunaan lahan tersebut dengan

menggunakan Citra sebagai sumber data dan Softwere GIS sebagai pemroses data.

Peta distribusi keruangan perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan

pengolahan 2 citra satelit quickbird, yaitu citra tahun 2002 dan citra tahun 2007

untuk mendapatkan peta perubahan penggunaan lahan. Ketimpangan penggunaan

lahan terhadap rencana tata ruang wilayah diketahui dari analisis tumpang susun

peta, kemudian dilakukan perhitungan terhadap besarnya penyimpangan. Sebelum

dilakukan tumpang susun peta dilakukan evaluasi terhadap kedua peta tersebut

mengetahui skala, klasifikasi dan simbolisasi yang digunakan harus sesuai.

Dalam penelitian ini citra yang digunakan adalah citra satelit Quickbird

untuk tahun 2007 karena Citra Quickbird mampu menyajikan data dengan resolusi

hingga 61 cm. Dengan resolusi setinggi ini, sebuah lokasi permukiman dapat

diidentifikasi per individu bangunan dan jaringan jalan dapat didentifikasi sebagai

poligon dua sisi. Penggunaan Citra Quickbird untuk menyadap informasi-informasi

permukaan bumi lebih efektif dan detail jika dibandingkan dengan menggunakan

peta. Citra Quickbird menyajikan kondisi penggunaan lahan daerah perkotaan

secara rinci. Untuk citra ke-2 yaitu citra tahun 2002 menggunakan Citra Ikonos.

Citra Ikonos digunakan karena Citra Ikonos juga merupakan Citra resolusi tinggi

tingkatannya setelah citra satelit Quickbird. Kemampuannya yang terliput adalah

mencitrakan dengan resolusi multispektral 3,2 meter dan inframerah dekat

(0,82mm)pankromatik.
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1.7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Survei.

Pengumpulan data dengan interpretasi citra Ikonos dan citra Quickbird. Adapun

untuk analisis data dengan menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis.

Untuk mendukung keakuratan dalam proses interpretasi penggunaan lahan serta

perubahan lahan maka digunakan beberapa data pendukung diantara peta Rupa

Bumi Kecamatan Sukoharjo tahun 2002, Citra satelit ikonos tahun 2002 dan citra

satelit quickbird tahun 2007.

Peta penggunaan lahan diperoleh dari hasil digitasi citra satelit. Untuk

peta penggunaan lahan tahun 2002 diperoleh dari citra satelit ikonos tahun 2002,

sedangkan untuk peta penggunaan lahan tahun 2007 diperoleh dari hasil digitasi

citra quickbird tahun 2007. Hasil digitasi citra satelit berupa peta penggunaan

lahan. Kemudian Peta Bentuk Penggunaan Lahan Kecamatan Sukoharjo Tahun

2002 dan 2007 di overlay (tumpang susun), untuk memperoleh Peta Perubahan

Bentuk Penggunaan Lahan 2002 dan 2007. Setelah itu peta perubahan

penggunaan lahan kecamatan Sukoharjo Tahun 2002 dan 2007 dioverlay dengan

peta RTRW Kecamatan Sukoharjo, untuk mengetahui kesesuaian dan

penyimpangan penggunaan lahan. Sedangkan untuk mengetahui keterkaitan

faktor-faktor wilayah dapat diketahui dengan menganalisis peta tersebut.

1.7.1. Pemilihan lokasi penelitian

Di dalam penelitian ini dipilih Kecamatan Sukoharjo sebagai daerah

penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Kecamatan Sukoharjo, merupakan Kawasan pusat perdagangan (Trade

Centre), Pusat pendidikan, dan pengembangan kawasan agropolitan dan

perikanan, sehingga kecamatan Sukoharjo dilihat dari sistem

kecamatan-kecamatan di Sukoharjo memiliki lokasi yang strategis yang

cukup signifikan yaitu terletak di pusat kota sebagai daerah limpahan

aktivitas, sehingga banyak terjadi perubahan penggunaan lahan.
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b. Kecamatan Sukoharjo, telah terjadi perubahan penggunaan lahan yang

relatif luas pada tahun 2002 dan 2007.

1.7.2. Metode pengumpulan data

Sumber data penggunaan lahan yang diperlukan dalam penelitian meliputi :

1.Citra Ikonos tahun 2002

2.Citra Quickbird tahun 2007

3.Peta Rupa Bumi Digital Kecamatan Sukoharjo tahun 2002

4.Peta Administrasi Kecamatan Sukoharjo Tahun 2002

5.Peta jaringan jalan dan peta kepadatan penduduk.

6. Data penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007.

7. Letak, luas, dan batas administrasi.

Data-data penggunaan lahan diperoleh dengan mendigitasi citra Satelit

Ikonos tahun 2002 dan citra Satelit Quickbird tahun 2007, sehingga

menghasilkan peta penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007. Sedangkan untuk

peta perubahan penggunaan lahan diperoleh dari hasil overlay peta penggunaan

lahan 2002 dan peta penggunaan lahan tahun 2007. Kebenaran data hasil

digitasi dibuktikan dan diketahui melalui kegiatan survey dengan mendatangi

sampel-sampel lokasi yang telah ditentukan.

Dalam melakukan Survey lapangan metode pengambilan sampel

Purposive Sampling. Penekanan metode purposif ini adalah pada karakter

anggota sampel yang karena pertimbangan mendalam dianggap/diyakini oleh

peneliti akan benar-benar mewakili karakteristik populasi/subpopulasi. Dalam

pemilihan sampel ini, alasan memilih sampel harus dikemukakan terlebih

dahulu agar derajat keterwakilan anggota sampel secara ilmiah dapat

dipertanggungjawabkan. Alasan yang dikemukakan terkait dengan ciri-ciri

esensial dari anggota populasi atau dengan kata lain bahwa anggota sampel

harus mewakili anggota populasi baik atas dasar karakter individu, karakter

strata, karakter kelompok, karakter ruang, maupun karakter ruang dalam

dimensi temporalnya. Untuk lebih jelasnya mengenai literatur penelitian bisa

dilihat dari diagram berikut ini:
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Garis besar uraian pada kerangka pikir penelitian ini dapat dituangkan

secara sistematis kedalam bagan pada Gambar 1.5 di bawah ini.

Keterangan

: Data
: Proses
: Hasil
: Arah Diagram

Peta Perubahan Penggunaan
Lahan Dari Non Permukiman

Ke Permukiman Tahun 2002-2007

Citra Satelit Ikonos
2002

Citra Satelit Quickbird
2007

Croping

Peta RBI
2002

Cek Lapangan

Revisi Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2002 dan 2007

Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2002

Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2007

Overlay dengan SIG

Peta Perubahan Penggunaan
Lahan Tahun 2002 dan 2007

Digitasi PL

Peta Jaringan
Jalan

Peta Kepadatan
Penduduk

Overlay dengan SIG

Analisis Peranan Jaringan Jalan
Terhadap Perubahan Pengggunaan

Lahan dari Non Permukiman
Ke Permukiman

Overlay dengan SIG

Analisis Peranan Kepadatan
Penduduk Terhadap Perubahan
Pengggunaan Lahan dari Non
Permukiman Ke Permukiman

Gambar 1.5. Diagram Alir Penelitian
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Pengumpulan data dari data penginderaan jauh dilakukan dengan interpretasi

citra. Interpretasi citra didasarkan pada pemahaman tentang obyek

bedasarkan unsur-unsur interpretasi yang dikenali. Pengenalan obyek

pada citra penginderaan jauh pada hakekatnya didasarkan pada kunci

interpretasi yaitu terkait dengan unsur-unsur interpretasi citra. Unsur-

unsur interpretasi citra antara lain rona dan warna, bentuk, pola, ukuran,

banyangan, asosiasi dan situs.

- Rona dan warna merupakan unsur interpretasi yang paling mudah

dikenali. Rona menunjukkan tingkat kegelapan dan kecerahan suatu

obyek sedangkan warna merupakan tampilan obyek berdasarkan nilai

spektralnya terutama pada sinar tampak (biru, hijau dan merah).

Obyek yang menyerap sinar biru akan tampak kuning sebagai akibat

menyerap warna hijau dan merah.

- Bentukmerupakan kerangka atau konvigurasi obyek, kenampakan pada

fotoudara atau citra berresolusi umumnya jelas sehingga

mudah dikenali sebagaicontoh bentuk memanjang mencirikan obyek

jalan atau saluran.

- Ukuran menggambarkan variabel jarak baik panjang, lebar mapun luas

suatuobyek. Ukuran tergantung pada skala foto udara atau citra satelit.

- Pola dapat terbentuk secaraalami maupun oleh buatan manusia. Pola

alami bisasnya pola acak sedangkanakibat buatan manusia seperti

penanaman dengan jarak tertentu membentuk pola teratur.

- Tekstur merupakan perulangan dari ukuran, rona atau warna. Tekstur

halussebagai akibat perulangan ukuran yang semakin banyak,

sedangkan tekstur kasarperulangan ukuran sedikit.

- Bayangan merupakan kenampangan obyek pada daerah gelap.

- Assosiasi merupakan keterkaitan/hubungan antara objek yang

dikenalidengan objek lain yang didekatnya. Pengenalan suatu objek

berguna untuk mengidentifikasi obyek yang lain, sedangkan
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- Situs adalah dapat berupa lokasi keberadaan obyek yang

berdasarkan lingkungannnya. Situs tanaman sagu berada pada daerah

berawa atau situs hutan bakau bisanya di sepanjang garis pantai.

Untuk mengetahui kenampakan obyek-obyek yang terekam oleh satelit citra

penginderaan jauh dapat dilihat dari Gambar 1.6 di bawah ini,

Gambar 1.6. Kenampakan obyek pada citra

1.7.3. Analisa data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Overlay.

Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda.

Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan

lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik guna mengetahui

perubahan penggunaan lahan pada tahun 2002 dan 2007. Analisis data spasial

dalam SIG berdasarkan tahapan yang dimulai dari desain basis data sampai pada tahapan

out put yang menghasilkan suatu informasi baru hasil penggunaan teknik manipulasi dan

analisis SIG berdasarkan variable-variabel masukan sesuai dengan metode yang telah

ditentukan dan penelusuran kembali untukmemperoleh informasi baru dari proses

pengolahan data dan penyusunan basis data SIG. Sedangkan untuk mengetahui keterkaitan
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antara faktor wilayah dengan perubahan penggunaan lahan digunakan analisis data

deskriptif keruangan.

1.7.4.Tahapan Penelitian

Tahapan penelilitian merupakan tindakan operasional untuk

mencapai tujuan penenelitian. Tahap penelitian meliputi tahap persiapan ,

interpretasi, kerja lapangan , dan analisa laboratorium, pengolahan data dan

analisis data.

a. Tahap Persiapan

1. Studi pustaka, literature, laporan-laporan, makalah, dan jurnal tentang

penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan Perubahan

Penggunaan lahan.

2. Menyiapkan Citra Satelit Quickbird dan Citra Satelit Ikonos, Peta

Rupa Bumi Digital dan peta-peta pendukung lainnya.

3. Menyiapkan peralatan yang akan membantu dalam interpretasi,

pemrosesan data, dan proses penyusunan peta

b. Tahap Mengolah Data

Dalam mengolah data digunakan perangkat GIS yaitu dengan ArcView

3.3. ArcView merupakan salah satu perangkat lunak Sistem Infrmasi geografi

yang di keluarkan oleh ESRI (Environmental Systems Research Intitute).

ArcView dapat melakukan pertukaran data, operasi-operasi matematik,

menampilkan informasi spasial maupun atribut secara bersamaan, membuat

peta tematik, menyediakan bahasa pemograman (script) serta melakukan

fungsi-fungsi khusus lainnya dengan bantuan extensions seperti spasial

analyst dan image analyst (ESRI).

ArcView dalam operasinya menggunakan, membaca dan mengolah data

dalam format Shapefile, selain itu ArcView jaga dapat memanggil data-data

dengan format BSQ, BIL, BIP, JPEG, TIFF, BMP, GeoTIFF atau data grid
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yang berasal dari ARC/INFO serta banyak lagi data-data lainnya. Setiap data

spasial yang dipanggil akan tampak sebagai sebuah Theme dan gabungan dari

theme-theme ini akan tampil dalam sebuah view. ArcView mengorganisasikan

komponen-komponen programnya (view, theme, table, chart, layout dan

script) dalam sebuah project. Project merupakan suatu unit organisasi

tertinggi di dalam ArcView.

Salah satu kelebihan dari ArcView adalah kemampuannya berhubungan

dan berkerja dengan bantuan extensions. Extensions (dalam konteks

perangkat lunak SIG ArcView) merupakan suatu perangkat lunak yang

bersifat “plug-in” dan dapat diaktifkan ketika penggunanya memerlukan

kemampuan fungsionalitas tambahan (Prahasta). Extensions bekerja atau

berperan sebagai perangkat lunak yang dapat dibuat sendiri, telah ada atau

dimasukkan (di-instal) ke dalam perangkat lunak ArcView untuk memperluas

kemampuan-kemampuan kerja dari ArcView itu sendiri. Contoh-contoh

extensions ini seperti Spasial Analyst, Edit Tools v3.1, Geoprocessing, JPGE

(JFIF) Image Support, Legend Tool, Projection Utility Wizard, Register and

Transform Tool dan XTools Extensions.

1. Digitasi

Digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi kedalam sebuah

bidang datar dalam computer. Atau dapat disebut sebagai pengubahan data peta hardcopy

menjadi softcopy. Proses digitasi dilakukan pada lembar View. Langkah

awalnya adalah dengan menyiapkan Theme baru untuk melakukan digitasi.

Caranya klik menu bar View > New Theme. Pilih feature type point untuk

membuat data spasial Ibukota Kecamatan/tempat sebuah instansi. Feature

type line untuk membuat data spasial jalan atau sungai, dan pilih featur

poligon untuk untuk membuat data spasial penggunaanlahan atau jenis tanah.

Persiapan digitasi dilakukan pertama kali dengan menentukan dari

titik mana kita akan mulai, kemudian ditelusuri dulu batas-batasnya,

dilakukan pembesaran, baru melakukan digitasi. Selesai melakukan digitasi
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akan muncul tampilan poligon. Untuk memperluas dan membetulkan

kesalahan-kesalahan kecil, dibuat poligon dengan warna penuh menjadi

poligon dengan warna pada outline-nya saja. Caranya double klik pada

keterangan legenda theme sebelah kiri dalam hal ini batas.shp. Akan muncul

kotak dialog Legend Editor, kemudian dobel klik pada kotak “symbol” dan

keluar kotak dialog fill Pallete. Pilih fill yang tidak berwarna atau

transparanpada pilihan kotak atas kiri, ubah ukuran outline.

Setelah proses digitasi selesai bisa melakukan proses editing dengan

cara klik theme yang akan diedit pada keterangan legenda sebelah kiri

tampilan kemudian klik menu Theme > Start Editing. Kemudian theme bisa

disimpan dengan caraklik menu Theme > Save Edit.

2. Pengambilan sampel dan kerja lapangan

Setelah melakukan interpretasi bentuk penggunaan lahan, hal yang

paling penting di lakukan oleh pengguna data adalah melakukan uji

interpretasi. Uji interpretasi tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa

besar keakuratan hasil interpretasi yang telah dilakukan oleh pengguna data.

Semakin tinggi persentase ketelitian maka akan semakin berpengaruh pada

kepercayaan yang diberikan terhadap data tersebut. Uji ketelitian tersebut

dapat dilakukan dengan pengambilan sampel kenampakan pada citra satelit

Ikonos dan Quickbird yang kemudian akan dicocokan ke lapangan. Hal

tersebut di karenakan jika semua anggota dalam unit pemetaan diamati satu

per satu di lapangan akan memakan waktu yang lama dan juga tenaga yang

banyak. Metode yang di gunakan untuk pengambilan sampel di lapangan

adalah dengan menggunakan metode pengambilan sampel Purposive

Sampling, yaitu pengambilan sampel yang karena pertimbangan mendalam

dianggap/diyakini oleh peneliti akan benar-benar mewakili karakter populasi

atau subpopulasi. Untuk mengetahui titik-titik sampel lokasi survei perubahan

penggunaan lahan dari non permukiman ke permukiman dapat dilihat dari

Gambar 1.7 berikut.
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Gambar 1.7. Peta Sampel Survei Perubahan Permukiman di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 33
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3.Reinterpretasi

Reinterpretasi adalah suatu kegiatan mengedit peta untuk menambah

informasi atau data kenampakan hasil survey lapangan sehingga peta menjadi

akurat. Kegiatan reinterpretasi ini dilakukan setelah cek lapangan. Hal ini

dimaksudkan untuk memperbaiki hasil interpretasi sebelumnya setelah

dilakukannya cek lapangan. Sehingga hasilnya bisa lebih maksimal karena

tidak hanya berdasar interpretasi data sekunder, tapi juga dilengkapi dengan

kerja lapangan sebagai tindakan untuk memastikan data yang ada di citra

dengan kesesuaian data di lapangan.

4.Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dari Non Permukiman ke

Permukiman

Analisis merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui fenomena yang

terjadi terhadap suatu ruang. Dalam menganalisis perubahan penggunaan

lahan dari non permukiman ke permukiman adalah dengan overlay peta

penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007. Untuk pengerjaan overlay digunakan

software GIS yaitu Arc.View 3.3. Peta penggunaan lahan diperoleh dari hasil

digitasi citra Satelit Ikonos tahun 2002 dan citra Satelit Quickbird 2007.
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1.8. Batasan Operasional

- Citra adalah gambaran objek yang dibuahkan oleh pantulan atau

pembiasan sinar yang difokuskan dari sebuah lensa atau cermin (Simonett,

1983 dalam Ristanto Eko Wibowo, 2010).

- Digitasi adalah suatu kegiatan menggambarkan peta dengan mengacu pada

peta dasar dan memilahkan data spasial yang ada dan menempatkannya

pada lapisan-lapisan terpisah dengan menggunakan theme (Eko

Budiyanto, 2005).

- Klasifikasi adalah penetapan obyek-obyek kenampakan atau unit-unit

menjadi kumpulan –kumpulan di dalam suatu sistem pengelompokan yang

dibedakan berdasarkan sifat-sifat yang khusus berdasarkan kandungan

isinya (Malingreau, 1978 dalam Ristanto Eko Wibowo, 2006).

- Lahan adalah suatu ruang di permukaan bumi yang secara alamiah dibatasi

oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu (Djauhari Noor : 2006)

- Non Permukiman adalah semua tempat yang tidak digunakan manusia

untuk bertempat tinggal, termasuk di dalamnya adalah sawah, tanah

ladang, padang rumput, perkebunan, semak belukar, hutan, lahan kosong,

dan perairan (danau dan sungai).

- Penggunaan Lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia

secara tetap maupun berkala terhadap sumber daya alamdan sumber daya

buatanyang secara keseluruhan disebut ”lahan” dengan maksud untuk

memenuhi kebutuhan hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan atau

keduanya (Vink, 1975 dalam Dwi Astuti, 2006).
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- Permukiman adalah suatu bentukan artifical maupun natural dengan segala

kelengkapannya, yang dipergunakan oleh manusia baik secara individu

maupun kelompok, untuk bertempat tinggal baik sementara maupun

menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. (Hadi Sabari

Yunus, 1987 dalam Su Rintohardoyo, 1990)

- Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan

lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti

dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu

waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada

kurun waktu yang berbeda. (Wahyunto et al., 2001 dalam Dwi Astuti,

2006 ).

- Ruang dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi yang

mampu mengakomodasikan berbagai bentuk kegiatan manusia dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. (Hadi Sabari Yunus: 2010)

- SIG sebagai kumpulan yang teroganisir dari perangkat keras komputer,

perangkat lunak, data geografi, dan personel yang didesign untuk

memperoleh, menyimpan, memperbaiki,memanipulasi, menganalisis, dan

menampilkan semua semua bentuk informasi yang bereferensi geografi

(BAKOSURTANAL dalam Eko Budiyanto, 2005).
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar kehidupan manusia tergantung pada lahan, sehingga lahan

merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia baik sebagai ruang maupun

sebagai sumber daya. Lahan adalah suatu ruang di permukaan bumi yang secara

alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuklahan tertentu. Sumberdaya lahan

adalah lahan yang di dalamnya mengandung semua unsur sumberdaya, baik yang

berada di atas maupun yang berada di bawah permukaan bumi (Djauhari Noor ,

2006).

Penggunaan Lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia

secara tetap maupun berkala terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan

yang secara keseluruhan disebut ”lahan” dengan maksud untuk memenuhi

kebutuhan hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan atau keduanya (Vink, 1975

dalam Dwi Astuti, 2006). Penggunaan lahan yang didasarkan pada kepentingan

pribadi tanpa memperhatikan kesesuaian lahannya, tanpa disertai usaha

pelestarian sumber daya lahan akan mengakibatkan kemerosotan produktifitas

lahannya. Perencanaan tata guna lahan pada hakekatnya adalah pemanfaatan lahan

yang ditunjukkan untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin

timbul dalam perencanaan suatu lahan adalah masalah kesesuaian/kecocokan

lahan terhadap suatu peruntukan tertentu. Pada dasarnya peruntukan suatu lahan

ditentukan oleh faktor-faktor lingkungannya, seperti faktor kelerengan, iklim,

jenis tanah dan batuan, tutupan lahan, satwa liar, hidrologi dan lain sebagainya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan, salah

satunya adalah banyaknya jumlah penduduk, namun luas lahannya tetap.

Sehingga memicu penduduk untuk melakukan perpindahan. Perpindahan

penduduk pada umumnya terjadi dari desa ke kota. Apabila kota sudah tidak

mencukupi, maka penduduk punya alternatif untuk pindah di pinggiran kota.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan perubahan penggunaan
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lahan biasa terjadi di pinggiran perkotaan. Bintarto (dalam Djauhari Noor, 2006)

mengungkapkan bahwa telah terjadi gerakan penduduk yang terbalik, yaitu dari

kota ke daerah pinggiran kota yang sudah termasuk ke wilayah desa.

Permukiman disebut kota apabila suatu wilayah yang sebagian besar

arealnya terdiri atas wujud hasil budaya manusia, tempat pemusatan penduduk

yang tinggi dan sumber mata pencaharian di luar sektor pertanian. Suatu kota

dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan, seperti bangunan pemerintahan, rumah

sakit, sekolah, pasar, taman, serta alun-alun yang luas, dan jalan raya yang lebar

sebagai sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan

non alamiah, dengan segala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak

kehidupan yang bersifat heterogen, kehidupan yang materialistis dibandingkan

dengan wilayah di belakangnya (Bintarto, 1977) .

Semakin berkembangnya teknologi penginderaan jauh dan berbagai

kelebihan yang dimilikinya, mendorong orang berpaling ke teknik ini untuk

berbagai studi kekotaan, termasuk diantaranya untuk mendeteksi perubahan

penggunaan lahan kota. Hasil interpretasi citra selanjutnya diolah dengan

menggunakan komputer yang dilengkapi perangkat lunak Sistem Informasi

Geografis (SIG). SIG digunakan untuk memperoleh hasil analisis yang akurat

terhadap data penelitian ini. Data yang besar dapat diolah lebih cepat, efisien dan

dapat ditayangkan kembali karena data tersimpan dalam bentuk digital. Hasilnya

berupa peta aktual digital penggunaan lahan kota yang berguna bagi perencana

dan pengelola kota. Penginderaan jauh (remote sensing) adalah ilmu dan seni

untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui

analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan

obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan Keifer, 1990). Konsep

dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa elemen atau komponen yang

meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan obyek di permukaan

bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan berbagai penggunaan data.

Kecamatan Sukoharjo merupakan pusat Kota Kabupaten Sukoharjo, dimana

berbagai jenis kegiatan berpusat di Kecamatan Sukoharjo. Daerah Kecamatan
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Sukoharjo secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi

Jawa Tengah, dan sekaligus merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Batas wilayah Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Grogol

Sebelah Selatan : Kecamatan Nguter, Kecamatan Tawangsari

Sebelah Timur : Kecamatan Bendosari

Sebelah Barat : Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten

Berdasarkan pembagian wilayah administrasinya, Daerah Kecamatan Sukoharjo

mempunyai 14 desa, yaitu Desa Sukoharjo, Gayam, Jetis, Joho, Mandan, Begajah,

Banmati, Kenep, Combongan, Dukuh, Kriwen, Bulakan, Sonorejo, dan Bulakrejo.

Permasalah di kecamatan Sukoharjo ini kebanyakkan tataguna lahan yang

berubah, umumnya perubahan dari lahan pertanian digunakan sebagai

perumahan/permukiman. Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya

pertambahan penduduk dan perkembangan tuntutan hidup, kebutuhan rumah yang

membutuhkan ruang sebagai wadah menjadi semakin meningkat. Hal ini tentu

saja akan merubah peruntukkan lahannya dari non permukiman ke permukiman.

Pertambahan jumlah penduduk, baik yang bersifat alami maupun migrasi merupakan

salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk membawa pengaruh terhadap

meningkatnya kebutuhan ruang. Meningkatnya jumlah penduduk membawa pengaruh

terhadap meningkatnya kebutuhan akan permukiman, fasilitas jalan, fasilitas

kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas pelayanan umum dan lainnya.

Berdasarkan data jumlah penduduk di Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2002-

2007 menunjukkan bahwa semua desa mengalami pertambahan jumlah penduduk.

Pertambahan jumlah penduduk yang paling tinggi adalah di desa Gayam sebanyak

500 jiwa dan jumlah penduduk yang mengalami pertambahan paling rendah adalah di

desa Begajah, yaitu 85 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap

penggunaan lahan. Untuk mengetahui penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo

dapat dilihat dari Tabel 1.1. berikut ini.
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Tabel.1.1. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Per Desa

Tahun 2002 dan 2007 (ha)

No Kelurahan
Tanah sawah Tanah tegal Pekarangan Hutan Negara Lainnya Jumlah

2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007

1 Kenep 144 143 11 20 92 103 - - 32 16 279 282

2 Banmati 121 124 9 - 83 79 - - 8 36 221 239

3 Mandan 185 190 - - 108 105 - - 32 23 325 318

4 Begajah 146 142 6 - 113 158 - - 85 17 350 317

5 Gayam 88 75 - - 103 115 - - 24 21 215 211

6 Joho 93 90 - - 107 92 - - 16 34 215 216

7 Jetis 56 45 - - 112 122 - - 32 24 201 191

8 Combongan 197 174 - - 96 103 - - 53 48 346 325

9 Kriwen 132 136 28 55 93 103 - - 43 19 296 313

10 Bulakan 139 132 21 - 99 120 - - 19 50 278 302

11 Dukuh 251 257 - - 116 114 - - 29 23 397 394

12 Sukoharjo 304 296 - - 165 156 - - 16 43 484 495

13 Bulakrejo 255 258 - - 129 110 - - 27 43 411 411

14 Sonorejo 300 302 - - 120 112 - - 19 30 439 444

Jumlah 2.411 2.364 75 75 1.536 1.592 - - 435 427 4.458 4.458

Sumber: Kecamatan Sukoharjo dalam Angka Tahun 2002 dan 2007.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan

penelitian dengan judul: “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dari Non

Permukiman ke Permukiman dengan Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem

Informasi Geografis di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002

dan 2007”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan

permasalah-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perubahan penggunaan lahan dari non permukiman ke

permukiman yang terjadi di Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2002 dan

2007?

2. Bagaimanakah faktor-faktor wilayah berperan terhadap perubahan

penggunaan lahan di Kecamtan Sukoharjo tahun 2002 dan 2007?
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Menganalisis persebaran perubahan penggunaan lahan dari non

permukiman ke permukiman di Kecamatan Sukoharjo tahun 2002 dan

2007.

2. Menganalisis keterkaitan faktor-faktor wilayah dengan perubahan

penggunaan lahan dari non permukiman ke permukiman di Kecamatan

Sukoharjo dari tahun 2002 dan 2007.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Merupakan salah satu syarat menempuh kelulusan sarjana program strata

satu (S1) Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi

instansi yang terkait dalam penggunaan Citra Satelit untuk mengetahui

perkembangan wilayahnya.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1. Telaah Pustaka

a. Lahan

Perencanaan tata guna lahan pada hakekatnya adalah pemanfaatan lahan

yang ditunjukkan untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin

timbul dalam perencanaan suatu lahan adalah masalah kesesuaian/kecocokan

lahan terhadap suatu peruntukan tertentu. Pada dasarnya peruntukan suatu lahan

ditentukan oleh faktor-faktor lingkungannya, seperti faktor kelerengan, iklim,
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jenis tanah dan batuan, tutupan lahan,satwa liar, hidrologi dan lain sebagainya.

(Djauhari Noor, 2006).

Lahan dapat didefinisikan sebagai suatu ruang di permukaan bumi yang

secara alamiah dibatasi oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu. Sedangkan

sumberdaya lahan adalah lahan yang di dalamnya mengandung semua unsur

sumberdaya, baik yang berada dibawah maupun di atas permukaan bumi.

(Djauhari Noor, 2006). Faktor-faktor yang menentukan peruntukan lahan adalah :

(a)Ketinggian/elevasi; (b) Kelerengan; (c) Jenis batuan; (d)Jenis tanah; (e)

Tutupan lahan; (f).Hidrologi; (g) Flora dan fauna; (h) Iklim dan posisi geografis;

(i) Bencana alam.

b. Permukiman dan Non Permukiman

Permukiman dalam literatur geografi mempunyai dua arti yang berbeda

walaupun saling berkaitan, yakni permukiman mengacu ke arti kolonisasi disuatu

daerah baru dengan daerah dengan proses pemindahan penduduk (migrasi), dan

permukiman mengacu ke arti kelompok-kelompok orang beserta rumah-rumah

tempat tinggalnya yang dibedakan ke dalam dukuh (dusun), desa, kota kecil dan

kota besar (Dicken & R. Pitts dalam Su Rintohardoyo, 1989). Menurut Su

Ritohardoyo (1989) geografi permukiman di dalam studinya memasukkan lokasi,

site (tapak), situasi, dipersi (persebaran), bentuk dan fungsi. Ditinjau dari segi

waktu penghuniannya, tipe permukiman dapat dibedakan menjadi;

1. Permukiman bersifat sementara

2. Permukiman bersifat permanen (Su Ritohardoyo, 1989)

Permukiman secara khusus dapat diartikan sebagai bangunan rumah tempat

tinggal atau rumah. Kondisi bangunan rumah maupun perumahan di suatu

wilayah atau negara mencerminkan taraf kehidupan manusia, bahkan kebudayaan

masyarakat penghuninya. Kegunaan rumah bagi manusia menurut American

Public Health Association atau APHA (1950) dalam Su Rintohardoyo (1989)

antara lain sebagai berikut:
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a. tempat untuk melepaskan lelah, beristirahat setelah penat melaksanakan

kewajiban sehari-hari;

b. tempat untuk bergaul dengan keluarga atau membinarasa kekeluargaan bagi

segenap anggota rumah tangga yang ada;

c. tempat untuk melindungi diri dari kemungkinan bahaya yang mengancam, dari

terpaan angin, serta dari terpaan hujan;

d. lambang status sosial yang dimiliki penghuninya;

e. tempat menyimpan barang berharga yang dimiliki, terutama bagi masyarakat

perdesaan;

f. modal yang dalam keadaan memaksa dapat dijual, untukmenutup kebutuhan

lain yang dianggap lebih utama, dan

g. barang dan kesempatan untuk menunjukkan nilai-nilai dan prestasi yang

menghuninya.

Lingkungan permukiman merupakan suatu ruang yang digunakan untuk

kegiatan sehari-hari dalam kaitannya dengan penempatan suatu permukiman

dimana komponen-komponennya antara bangunan rumah mukim beserta halaman

dan pekarangannya. Di samping itu mencakup komponen jaringan jalan dan

fasilitas permukiman yang lain yang mendukung kelancaran kegiatan kehidupan

penghuni. Jika dikelompokkan, lingkungan permukiman mencakup unsur karya,

marga, wisma, suka dan penyempurna, yang satu sama lain saling memiliki

keterkaitan erat baik dalam wujud hubungan aksial, interaksial, dependensial dan

interdependensial. Gabungan unsur-unsur lingkungan tersebut menbentuk

lingkungan permukiman yang dapat diukur kualitasnya. (Su Ritohardoyo, 1990).

Non Permukiman adalah suatu tempat yang tidak digunakan manusia

untuk bertempat tinggal, termasuk di dalamnya adalah sawah, tanah ladang,

padang rumput, perkebunan, semak belukar, hutan, lahan kosong, dan perairan

(danau dan sungai). Baik permukiman dan non permukiman terdapat sebuah

ruang yang membatasi obyek satu dengan yang lainnya. Ruang adalah wadah

yang menempati ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu

kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan
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kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (PERDA Kabupaten Sukoharjo

Nomor 2 tahun 2004).

c. Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh yaitu berbagai teknik yang dikembangkan untuk

perolehan dan analisis informasi tentang bumi, informasi tersebut khusus

berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari

permukaan bumi (Lindren, 1985 dalam Sutanto, 1992). Pengertian penginderaan

jauh juga dikemukakan oleh Lillesand dan Keifer (1990) Penginderaan Jauh

adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi dari suatu obyek, daerah,

fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat

tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Alat

yang dimaksud adalah alat pengindera (sensor). Mata manusia merupakan sensor

alamiah. Sedangkan sensor yang digunakan dalam penginderaan jauh merupakan

sensor buatan, contohnya kamera.

Menurut Sutanto, sekurang-kurangnya ada enam alasan yang melandasi

peningkatan penggunaan penginderaan jauh, yaitu:

1. Citra menggambar objek, daerah, dan gejala di permukaan bumidengan :

a.Wujud dan letak objek yang mirip wujud dan letaknya di permukaan

bumi.

b.Relative lengkap.

c.Meliputi daerah luas.

d.Permanen.

2. Dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga dimensional

apabila pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop.

3. Karakteristik obyek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra

sehingga dimungkinkan pengenalan obyeknya.

4. Citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi

secara territorial.

5. Merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah berencana.
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6. Citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek , misalnya 16hari

bagi citra Landsat IV dan dua kali tiap hari bagi citra NOAA.

Menurut Sutanto (1992), ada empat komponen penting dalam sistem

penginderaan jauh adalah:

(1) sumber tenaga elektromagnetik,

(2) atmosfer,

(3) interaksi antara tenaga dan objek,

(4) sensor.

Untuk mengetahui cara kerja komponen dalam penginderaan jauh, dapat dilihat
dari Gambar 1.1 di bawah ini,

Gambar 1.1. Sistem Penginderaan Jauh (Sutanto, 1992)
(sumber:http://geoblog-unm.blogspot.com/2011/11/blog-post.html)

Pengambilan data Penginderaan Jauh dapat dilakukan dari jarak jauh, oleh

karena itu di perlukan tenaga penghubung yang membawa data objek ke sensor,

tenaga ini yang kemudian digunakan dalam Penginderaan Jauh. Tenaga ini dapat

di bedakan atas :
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1. Tenaga alam, yaitu tenaga yang berasal dari alam. Misalnya sensor matahari,

emisi/ pancaran suhu benda–benda di permukaan bumi. Biasanya tenaga ini

digunakan untuk Penginderaan Jauh sistem pasif.

2. Tenaga buatan, yaitu tenaga yang di buat untuk sistem Penginderaan Jauh,

contohnya pulsa radar. Biasanya digunakan untuk Penginderaan Jauh aktif.

Untuk memahami prinsip Penginderaan Jauh, terdapat 5 komponen

penting didalamnya yang meliputi :

1. matahari sebagai sumber energi utama karena terletak pada tempat tertinggi.

2. atmosfer sebagai media yang bersifat menyerap, memantulkan,

menghambarkan dan melewatkan radiasi elektromagnetik.

3. objek atau target di muka bumi yang dapat memantulakan spektrum

elektromagnetik yang diterima atau memancarkan spektur elektromagnetiks

didalam objek tersebut.

4. radiasi yang di pantulkan atau di pancarkan.

5. alat penginderaan (sensor) yaitu alat untuk menerima dan merekam radiasi atau

emisi spektrum elektomagnetik yang datang dari objek.

Perolehan data Penginderaan Jauh melalui satelit memiliki keunggulan

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

untuk aplikasi (Lillesand dan Keifer, 1990). Secara umum proses dan elemen

yang terkait di dalam sistem penginderaan jauh meliputi 2 proses utama, yaitu :

1. Proses perolehan data berupa sumber energi, perolehan energi melalui atmosfer,

interaksi objek dengan sensor, wahana (baik berupa pesawat terbang atau

satelit) dan output (baik yang berupa grafis atau numerik).

2. Analisis data, yaitu proses mengalisis atau pemisahan dengan penarikan batas

tertentu untuk memisahkan objek pada citra dengan menggunakan alat

interpretasi dan pengamatan. Tenaga elektromagnetik yang di pancarkan dan di

pantulkan dipermukaan bumi kemudian di rekam oleh sensor. Untuk lebih

jelasnya, bisa dilihat dari Gambar 1.2 di bawah ini.
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Gambar 1.2. Skema proses pengambilan data pada penginderaan jarak jauh

Pengumpulan data penginderaan jauh dilakukan dengan menggunakan alat

pengindera atau alat pengumpul data yang disebut sensor. Berbagai sensor

pengumpul data dari jarak jauh, umumnya dipasang pada wahana yang berupa

pesawat terbang, balon, satelit, atau wahana yang lainnya. Obyek yang diindera

adalah obyek yang terletak di permukaan bumi,di atmosfer (dirgantara) dan

antariksa.

Sensor adalah alat perekam obyek bumi. Sensor dipasang pada wahana

(platform) dan letaknya jauh dari obyek yang diindera, maka diperlukan tenaga

elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh obyek tersebut. Sensor

elektronik membangkitkan sinyal elektrik yang sesuai dengan variasi tenaga

elektromagnetik. Tenaga radiasi yang dipancarkan atau dipantulkan oleh obyek

yang ditangkap oleh sensor dapat menghasilkan citra yang sesuai dengan wujud

aslinya. Sensor terbatas kemampuannya untuk mengindera obyek kecil. Batas

kemampuan memisahkan setiap obyek dinamakan resolusi. Resolusi suatu sensor

merupakan indikator tentang kemampuan sensor atau kualitas sensor dalam

merekam obyek. Di dalam citra resolusi merupakan parameter limit atau daya

pisah citra yang masih dapat dibedakan. Empat resolusi yang biasa digunakan

sebagai parameter kemampuan sensor, yaitu :

1. Resolusi spasial adalah ukuran obyek terkecil yang masih dapat disajikan,

dibedakan, dan dikenali pada peta. Semakin kecil ukuran peta yang direkam,

semakin baik kualitas sensornya.
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2. Resolusi spektral merupakan daya pisah obyek berdasarkan besarnya

spektrum elektromagnetik yang digunakan untuk merekam data. Kebanyakan

sensor sistem non-fotografik memiliki peralatan optik, mekanik, dan atau

elektronik yang rumit sehingga memerlukan persyaratan tenaga, ruang, dan

stabilitas yang serba terbatas.

3. Resolusi radiometrik adalah kemampuan sistem sensor untuk mendeteksi

perbedaan pantulan terkecil, atau kepekaan sensor terhadap perbedaan terkecil

kekuatan sinyal.

4. Resolusi termal disebabkan oleh keterbatasan sensor penginderaan jauh yang

merekam pancaran tenaga termal. Resolusi termal adalah perbadaan suhu

(temperatur) yang masih dapat dibeedakanoleh sensor penginderaan jauh

sistem termal. Berdasarkan resolusi termal juga bervariasi tergantung

perbedaan sensornya, misal 0,50 C.

d.Citra Ikonos dan Citra Quickbird

Citra Satelit merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang

direkam oleh sensor (kamera) pada satelit pengideraan jauh yang mengorbit

bumi, dalam bentuk image (gambar) secara digital. Pengolahan citra digital

merupakan manipulasi dan interpretasi digital dari citra penginderaan jauh dengan

bantuan komputer. Konsep pengolahan citra digital dengan memasukkan data

pokok (internal data) berupa citra penginderaanjauh digital. Beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam pengolahan citra penginderaan jauh secara digital dengan

bantuan komputer adalah kuantitas citra, pendekatan statistik, kecepatan, efisiensi,

sistematika, pencarian informasi kembali dan modifikasi, dan resolusi citranya.

Citra Ikonos

Satelit Ikonos adalah satelit resolusi tinggi yang dioperasikan oleh GeoEye.

Kemampuannya yang terliput adalah mencitrakan dengan resolusi multispektral

3,2 meter dan inframerah dekat (0,82mm) pankromatik. Aplikasi Citra Ikonos

untuk pemetaan sumberdaya alam daerah pedalaman dan perkotaan, analisis
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bencana alam, kehutanan, pertanian, pertambangan, teknik konstruksi, pemetaan

perpajakan, dan deteksi perubahan. Mampu menyediakan data yang relefan untuk

studi lingkungan. Ikonos menyediakan pandangan udara dan foto satelit untuk

banyak tempat di seluruh dunia.

Keistimewaan utama dari satelit dengan ketinggian orbit mencapai 681

kilometer adalah kemampuanya yang dapat membedakan ukuran terkecil hingga 1

meter diatas permukaan bumi , citra yang dihasilkan memiliki kualitas pictorial

yang sangat baik seperti foto udara dan memiliki resolusi temporal 1 hingga 3 hari

sesuai dengan kebutuhan. Satelit ini disebut juga Agile Platform artinya satelit ini

dapat memposisikan dirinya untuk merekam permukaan bumi pada area yang

diinginkan. Karakteristik citra IKONOS dimana sensor satelit IKONOS yang

berupa kamera digital dengan kemampuan menghasilkan citra pankromatik dan

multispektral.Untuk lebih jelasnya akan kelebihan dan kekurangan dari pada citra

ikonos dapat di lihat dari Tabel 1.2. di bawah ini.

Tabel 1.2.. Keunggulan dan Kelemahan Citra Ikonos

Keunggulan Citra IKONOS

Kemampuan Cakupan Luas

Luas Area Yang Direkam

Kemampuan Resolusi Spatial

Kemampuan Skala Citra Satelit

Identifikasi Obyek

11 Km x 11 Km

1 m dan 4 m

1 :2500

Skala Lokal/Detail

Kendala Citra IKONOS

Jenis Sensor Satelit

Tutupan Awan

Kemampuan Pengambilan Area

Pasif (tidak dapat menembus awan)

Maksimum 20 % Dianggap Berhasil

Segi Empat dan Lebar Minimum 5 Km

Sumber : Sutanto,1986 dalam M. Nurul Huda, 2006

Satelit IKONOS memiliki sensor berupa system kamera digital yang

mampu menghasilkan citra pankromatik dan multispektral. Resolusi spasialnya

adalah 1 meter untuk citra mode pankromatik dan 4 meter untuk citra mode

multispektral. Tipe dan saluran citra IKONOS disajikan pada tabel 1.2. Sensor
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IKONOS mampu menghasilkan citra dengan resousi radiometrik 8 bit maupun 11

bit sehingga memiliki variasi keabuan(untuk pankromatik) dan warna (untuk

multispektral) yang lebih baik gambar yang dihasilkan lebih tajam sebagai akibat

banyaknya variasi warna yang dimiliki. Proses perekamanya dipermukaan bumi,

sensor satelit IKONOS menggunakan 4 band yang menghasilkan data citra mode

multispektral dan 1 band untuk citra pankromatiknya. Kamera digital satelit

IKONOS memiliki panjang fokus 10 meter yang dilengkapi dengan 3 buah

cermin anastigmat dengan kemampuan refokus pada orbit.Adapun untuk

karakteristik citra dapat disimak dalam Tabel 1.3. berikut.

Tabel 1.3. Karakteristik Citra Satelit Ikonos

Elemen Keterangan

Tanggal Peluncuran 24 September 1999 at Vandenberg Air Force Base,
California, USA

Masa Operasi 7 tahun lebih

Orbit 98.1 derajad, sun synchronous

Kecepatan pada Orbit 7.5 km/detik

Kecepatan diatas bumi 6.8 km/detik

Kecepatan mengelilingi Bumi 14.7 kali tiap 24 jam

Ketinggian 681 kilometer (Low Earth Orbit)

Resolusi pada Nadir 0.82 meter (panchromatic); 3.2 meter (multispectral )

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

Cakupan Citra 11.3 kilometer pada nadir; 13.8 kilometer pada 26°
off-nadir

Waktu Melintas Ekuator 10:30 AM solar time

Waktu Lintas Ulang 3 days at 40° latitude

Saluran Citra Panchromatic blue, green, red, near IR

Sumber : Space Imaging, 2011
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Adapun gambar Citra satelit Ikonos beserta hasil rekamannya dapat dilihat

dalam Gambar 1.3 berikut.

Gambar 1.3. Citra satelit Ikonos beserta hasil rekamannya.

Space Imaging (2011) menyebutkan tingkat citra ikonos yaitu geo,

standard ortho, reference, pro, precision, dan precision plus. Faktor yang

membedakan antar tingkat produk adalah ketelitian posisinya. Semakin tinggi

tingkatnya maka ketelitian posisi semakin tinggi, tetapi dengan konsekuensi harga

yang juga semakin mahal. Tingkat (level) geo adalah tingkatan terendah dengan

karakteristik ketelitian posisi sekitar 15m (standar CE 90). Ketelitian posisi ikonos

tingkat geo ini dapat ditingkatkan dengan GCP teliti.

Citra Quickbird

QuickBird adalah satelit resolusi tinggi milik DigitalGlobe. Dioperasikan

secara langsung oleh perusahaan tersebut. Quickbird menggunakan sensor BGIS

2000 Sensor dengan derajad kedetilan resolusi 0.61 meter. Citra satelit ini

merupakan sumber yang sangat baik dalam pemanfaatannya untuk studi

lingkungan dan analisis perubahan penggunaan lahan, pertanian, dan kehutanan.

Dalam bidang perindustrian, citra satelit ini dapat dimanfaatkan untuk eksplorasi

dan produksi minyak/gas, teknik konstruksi, dan studi lingkungan.

Keunggulan Citra Quickbird adalah mampu menyajikan data dengan

resolusi hingga 61 cm. Dengan resolusi setinggi ini, sebuah lokasi permukiman

dapat diidentifikasi per individu bangunan, sebuah jaringan jalan dapat

didentifikasi sebagai poligon dua sisi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah
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pemesanan data sangat mudah dilakukan, tidak serumit pembuatan foto udara

yang mengharuskan adanya security clearance (ijin dari pihak keamanan), ijin

jalur terbang, sewa hanggar, sewa pesawat dll.

Penggunaan Citra Quickbird untuk menyadap informasi-informasi

permukaan bumi lebih efektif dan detail jika dibandingkan dengan menggunakan

peta. Penggunaan citra Quickbird menyajikan kondisi penggunaan lahan daerah

perkotaan secara rinci. Data yang diperoleh dari citra Quickbird dilakukan

interpretasi dengan menggunakan kunci interpretasi, seperti : rona dan warna,

ukuran, bentuk, tinggi, bayangan, pola, tekstur, asosiasi, dan situs (Sutanto, 1986).

Untuk karakteristik Citra Quickbird dapat dilihat dalam Tabel 1.4. berikut.

Tabel 1.4. Karaktreristik Satelit QuickBird

Elemen Keterangan

Tanggal Peluncuran 24 September 1999 at Vandenberg Air Force Base,
California,USA

Pesawat Peluncur Boeing Delta II

Masa Operasi 7 tahun lebih

Orbit 97.2°, sun synchronous

Kecepatan pada Orbit 7.1 Km/detik (25,560 Km/jam)

Kecepatan diatas bumi 6.8 km/detik

Akurasi 23 meter horizontal (CE90%)

Ketinggian 450 kilometer

Resolusi Pankromatik 61 cm (nadir) to 72 cm (25° off-nadir) Multi Spektral: 2.44 m
(nadir) to 2.88 m (25° off-nadir)

Cakupan Citra 16.5 Km x 16.5 Km at nadir

Waktu Melintas Ekuator 10:30 AM (descending node) solar time

Waktu Lintas Ulang 1-3.5 days, tergantung latitude (30° off-nadir)

Saluran Citra Pan: 450-900 nm. Blue: 450-520 nm, Green: 520-600 nm,
Red: 630-690 nm, Near IR: 760-900 nm

Sumber : Space Imaging, 2011
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Adapun untuk gambar satelit Quickbird dan hasil rekaman citranya dapat

dilihat dari Gambar 1.4 berikut.

(a) (b) (c)

Gambar 1.4.(a) QuickBird pada Orbitnya;

(b) Citra QuickBird Setelah Typhoon Morakot di Taiwan;

(c) Satellite Image - Surabaya, Indonesia

f. Sistem Informasi Geografis (SIG)

SIG merupakan sebuah sistem yang saling berangkaian satu dengan yang

lain. BAKOSURTANAL menjabarkan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir

dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personel yang

didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi,

menganalisisdan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi

(Eko Budiyanto, 2005)

Dalam SIG terdapat berbagai unsur, baik manusia sebagai ahli dan

sekaligus operator, perangkat alat (lunak/keras) maupun objek permasalahan. SIG

adaah sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk

melakukan analisis spasial. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak

komputer untuk melakukan pengolahan data seperti:

1. Perolehan dan verifikasi

2. Kompilasi
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3. Penyimpangan

4. Pembaruan dan perubahan

5. Managemen dan pertukaran

6. Manipulasi

7. Penyajian

8. Analisis (Tor Bernhardsen, 1992 dalam Eko Budiyanto,2005)

Pemanfaatan SIG secara terpadu dalam sistem pengolahan citra digital

adalah untuk memperbaiki hasil klasifikasi. Dengan demikian peranan SIG dapat

diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh satelit. Secara teknis SIG

mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta digital yang tersimpan

dalam basis data. Dalam SIG, dunia nyata dijabarkan dalam peta digital yang

menggambarkan posisi ruang (space) dan klasifikasi atribut data, danhubungan

antar item data. Kerincian data dalam SIG ditentukan oleh besarnya satuan

pemetaan terkecil yang dihimpun dalam basis data. Dalam bahasa pemetaan

kerincian tergantung dari skala peta dan dasar acuan geografis yang disebut

sebagai peta dasar (Ir. Budiman, 1999 dalam Eko Budiyanto, 2005).

Dalam penelitian ini pustaka yang ada digunakan sebagai dasar dalam

penilitian. Dari pustaka tersebut dapat diketahui tentang lahan non permukiman

dan permukiman sebagai obyek penelitian. Penginderaan jauh sebagai teknik

untuk memperoleh informasi dari suatu obyek, daerah, fenomena melalui analisis

data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung

terhadap obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Citra satelit yaitu Citra Ikonos

dan Citra Quickbird yang digunakan sebagai sumber data penelitian dengan

mengetahui latar belakang dari citra tersebut yang meliputi kelemahan dan

keunggulan citra. Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan sebagai sistem

pengolahan citra digital untuk mengklasifikasikan penggunaan lahan yang ada,

sehingga peranan SIG dapat diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh

citra satelit.



19

1.5.2. Penelitian Sebelumnya

Dwi Astuti tahun 2006 melakukan penelitian di kecamatan Gondangrejo

Kabupaten Karanganyar dengan judul : “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan

Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 1995-2004.

Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan

perkembangan tuntutan hidup. Tujuan penelitian ini adalah : (1) mengetahui pola

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kecamatan Gondanngrejo dari tahun

1995 sampai dengan tahun 2004, (2) mengetahui hubungan antara faktor-faktor

yang mempengaruhi faktor perubahan penggunaan lahan seperti pertumbuhan

penduduk, aksesibilitas, dan ketersediaan sarana prasarana dengan penggunaan

lahan, (3) mengetahui kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Kabupaten Karanganyar tahun 1997-2006. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode analisa peta kualitatif dengan teknik tumpang susun

peta dan analisa data sekunder menggunakan analisa product moment. Hasil

penelitian ini adalah (1) telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian

ke non pertanian sebesar 14,50 km2, (2) perubahan penggunaan lahan tidak merata

atau acak, (3) perubahan yang terjadi masih dalambatas kewajaran dan dapat

dikatakan sesuai dengan RTRW.

Ristanto Eko Wibowo (2010), berjudul ”Pemetaan Perubahan

Penggunaan Lahan dengan Bantuan Citra Landsat di Sebagian Kabupaten Kubu

Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pengunaan lahan di

sebagian Kabupaten Kubu Raya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data penginderaan jauh berupa data citra Landsat 7 ETM + di sebagian kawasan

Kabupaten Kubu Raya propinsi Kalimantan Barat tahun 2002, 2006 dan tahun

2008. Metode yang digunakan ialah metode klasifikasi unsupervised dengan

menggunakan 3 buah citra yang berbeda waktu perekamannya. Software yang

digunakan adalah ENVI 4.4, dan ArcGis 9.2. Sistem klasifikasi lahan yang

digunakan adalah klasifikasi dari Malingreu. Untuk mengetahui penggunaan lahan

sebenarnya yang terdapat di lapangan dan menguji ketelitian dari hasil interpretasi

maka di lakukan cek lapangan.
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Cek lapangan dilakukan dengan cara mengecek dan mengamati

pengunaan lahan yang terdapat di lapangan dengan menggunakan metode

Propotional Random Sampling. Dari hasil pengamatan di lapangan maka

diperoleh penggunaan lahan berupa hutan, sungai, perkebunan, permukiman, dan

lahan terbuka. Informasi perubahan penggunaan lahan dari tahun 2002, tahun

2006 dan tahun 2008 kemudian dikonversi untuk mengetahui penggunaan lahan

masing – masing tahun, sehingga dapat diketahui perubahan penggunaan lahan

yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 2002, tahun 2006 dan

tahun 2008 penggunaan lahan di sebagian kawasan Kabupaten Kubu Raya

Propinsi Kalimantan Barat mengalami perubahan penggunaan lahan. Mayoritas

perubahan penggunaan lahan terjadi pada penggunaan lahan hutan, pada tahun

2002 penggunaan lahan hutan memiliki luasan sebesar 117.523.54 ha, sedangkan

tahun 2006 dan 2008 luasannya berkurang sebesar 111.081.21 ha. Bertambahnya

penggunaan lahan permukiman pada tahun 2006 sebesar 7.446.75 ha, salah

satunya dikarnakan adanya alih fungsi lahan dari penggunaan lahan hutan menjadi

permukiman.

Pada tahun 2006 M. Nurul Huda melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Lingkungan Fisik Permukiman Melalui Citra Ikonos Tahun 2001 di

Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta. Penelitiannya ini bertujuan untuk :

(1)mengetahui agihan kualitas lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian,

(2)mengetahui pengaruh distribusi fasilitas sosial, ekonomi, pendidikan dan

transportasi terhadap kualitas lingkungan fisik permukiman, dan (3)mengetahui

faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adanya perbedaan agihan kualitas

lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis data sekunder dan dilengkapi dengan observasi

lapangan berdasarkan pengintregasian antara unsur Interpretasi dan Uji Terestris .

Analisis data sekunder dilakukan dengan tujuan mengetahui faktor-faktor atau

variabel-variabel yang mempengaruhi perbedaan agihan tentang kualitas

lingkungan fisik permukiman di kecamatan Pasar Kliwon. Hasil dari penelitian
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yang dilakukan adalah adanya peta kualitas lingkungan permukiman fisik serta

analisis mengenai kualitas dari lingkungan permukiman tersebut.

Dalam penelitian, akan lebih baik apabila didukung oleh penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Hal ini bermanfaat

untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sekarang tidak sama dengan penelitian

sejenis yang sudah dilakukan. Sehingga penelitian ini berfungsi melanjutkan,

melengkapi atau mengembangkan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini,

penelitian sebelumnya digunakan peneliti untuk memberikan gambaran, selain itu

juga sebagai pertimbangan, pembanding, dan referensi dalam penelitian yang akan

dilakukan guna untuk memudahkan ketika dilakukannya penelitian. Untuk

mengetahui perbandingan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari Tabel 1.5.

berikut ini.
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Tabel 1.5. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Dwi Astuti (2006) M. Nurul Huda (2006 ) Ristanto Eko Wibowo (2010) Fadmawati (2012)

Judul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 1995-
2004.

Analisis lingkungan fisik permukiman melalui Citra
Ikonos Tahun 2001 di Kecamatan Pasar Kliwon Kodya
Surakarta.

Pemetaan Perubahan Penggunaan Lahan
dengan Bantuan Citra Landsat Di
sebagian Kabupaten Kubu Raya.

Analisis Perubahan Penggunaan Lahan
Dari Non Permukiman ke Permukiman di
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2002 Dan 2007.

Tujuan 1. Mengetahui pola perubahan penggunaan lahan
yang terjadi di kecamatan Gondanngrejo dari tahun
1995 sampai dengan tahun 2004.

2. Mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang
mempengaruhi faktor perubahan penggunaan lahan
seperti pertumbuhan penduduk, aksesibilitas, dan
ketersediaan sarana prasarana dengan penggunaan
lahan.

3. Mengetahui kesesuaian dengan rencana tata ruang
wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar tahun
1997-2006.

1. Mengetahui agihan kualitas lingkungan fisik
permukiman di daerah penelitian.

2. Mengetahui pengaruh distribusi fasilitas sosial,
ekonomi, pendidikan dan transportasi terhadap kualitas
lingkungan fisik permukiman.

3. Mengetahui faktor-faktor dominan yang
mempengaruhi adanya perbedaan agihan kualitas
lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian.

1. Mengindentifikasi penggunaan lahan
Menggunakan Citra Landsat 7 ETM +
band 5 4 2 untuk tahun 2002,tahun
2006, dan tahun 2008.

2. Pemetaan perubahaan penggunaan
lahan di Kabupaten Kubu Raya
khususnya untuk daerah Kecamatan
Sungai Kakap, Sai Raya, Rasau Jaya
dan Sai Ambawang antara tahun 2002,
tahun 2006, dan tahun 2008.

1. Menganalisis pola persebaran
perubahan penggunaan lahan dari
non permukiman ke permukiman
tahun 2002 dan 2007.

2.Menganalisis keterkaitan faktor-faktor
wilayah dengan perubahan
penggunaan lahan dari non
permukiman ke permukiman di
Kecamtan Sukoharjo dari tahun 2002
dan 2007.

Metode Analisa peta, analisis data sekunder. Metode yang digunakan berdasarkan pengintregasian
antara unsur Interpretasi dan Uji Terestris.

Propotional random sampling. Purposive sampling.

Hasil 1. Telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari
pertanian ke non pertanian sebesar 14,50 km2.

2. Perubahan penggunaan lahan tidak merata atau
acak.

3. Perubahan yang terjadi masih dalambatas
kewajaran dan dapat dikatakan sesuai dengan
RTRW.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah adanya peta
kualitas lingkungan permukiman fisik serta analisis
mengenai kualitas dari lingkungan permukiman tersebut.

1.Peta citra Landsat 7 ETM + komposit 1 2
3 4 5 6 7, band 5 4 2 tahun 2002, 2006,
dan tahun 2008 dengan skala 1 :
500.000.

2.Peta penggunaan lahan hasil klasifikasi
tahun 2002, tahun 2006, dan tahun
2008 Dengan skala 1 : 500.000

3.Peta Perubahan Penggunaan Lahan
Kecamatan Kubu Raya tahun 2010.

1. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2002
dan tahun 2007 dengan skala
1:60.000.

2. Peta Perubahan Penggunaan Lahan
tahun 2002-2007.

3. Keterkaitan antara faktor-faktor
wilayah dengan perubahan
penggunaan lahan.

Sumber : Penulis

22



23

1.6.Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perkembangan wilayah, penggunaan lahan dari waktu ke

waktu terus mengalami perubahan, apalagi di daerah perkotaan yang umumnya

cenderung mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Umumnya, penduduk lebih

memilih untuk tinggal di daerah perkotaan dari pada di perdesaan. Hal ini

dikarenakan di kota akan lebih dekat dengan pusat kegiatan, dimana daerah

penelitian ini merupakan daerah yang berada di pusat kota.

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat akan diikuti dengan

peningkatan kegiatan yang lainnya sehingga perubahan bentuk penggunaan lahan

cenderung meningkat. Selain bertambahnya jumlah penduduk, tentunya ada faktor

lain yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Kemungkinan dari

beberapa faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan tersebut penting

untuk diteliti. . Ketersedian lahan yang terbatas dengan jumlah penduduk yang

bertambah terus menerus serta semakin kompleksnya aktivitas manusia

menyebabkan karakteristik penggunaan lahan semakin rumit. Bentuk penggunaan

lahan semakin variatif, frekuensi dan intensitas perubahannya makin tinggi, serta

semakin sulit pengendaliannya. Fenomena ini yang paling sering terjadi di daerah

perkotaan.

Perubahan penggunaan lahan akan berdampak pada tata ruang wilayah

yang juga berubah. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Maka,

untuk mengarahkan pembangunan adalah dengan memanfaatkan ruang wilayah

secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan

dalamrangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan,

perlu memperhatikan RTRW yang merupakan arahan lokasi investasi

pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Untuk mengetahui distribusi keruangan dari perubahan yang terjadi dapat

dipelajari dari peta, karena peta dapat mencerminkan distribusi keruangan

fenomena geografis, termasuk karakteristik dan posisinya sesuai dengan posisi di

permukaan bumi. Pada dasarnya peta merupakan hasil pengecilan fenomena

geografis yang luas. Hal ini akan sangat membantu bagi pengguna peta
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memperluas batas pandangannya, sehingga melalui peta dapat dengan mudah dan

cepat memahami informasi yang terkandung di dalamnya, serta dapat melihat

saling hubungan keruangan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang

lain. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini peta digunakan sebagai

sarana utama untuk menunjang studi perubahan penggunaan lahan.

Dengan menggunakan teknik Penginderaan jauh ini akan dapat

mempersingkat dalam proses pembuatan peta penggunaan lahan tersebut dengan

menggunakan Citra sebagai sumber data dan Softwere GIS sebagai pemroses data.

Peta distribusi keruangan perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan

pengolahan 2 citra satelit quickbird, yaitu citra tahun 2002 dan citra tahun 2007

untuk mendapatkan peta perubahan penggunaan lahan. Ketimpangan penggunaan

lahan terhadap rencana tata ruang wilayah diketahui dari analisis tumpang susun

peta, kemudian dilakukan perhitungan terhadap besarnya penyimpangan. Sebelum

dilakukan tumpang susun peta dilakukan evaluasi terhadap kedua peta tersebut

mengetahui skala, klasifikasi dan simbolisasi yang digunakan harus sesuai.

Dalam penelitian ini citra yang digunakan adalah citra satelit Quickbird

untuk tahun 2007 karena Citra Quickbird mampu menyajikan data dengan resolusi

hingga 61 cm. Dengan resolusi setinggi ini, sebuah lokasi permukiman dapat

diidentifikasi per individu bangunan dan jaringan jalan dapat didentifikasi sebagai

poligon dua sisi. Penggunaan Citra Quickbird untuk menyadap informasi-informasi

permukaan bumi lebih efektif dan detail jika dibandingkan dengan menggunakan

peta. Citra Quickbird menyajikan kondisi penggunaan lahan daerah perkotaan

secara rinci. Untuk citra ke-2 yaitu citra tahun 2002 menggunakan Citra Ikonos.

Citra Ikonos digunakan karena Citra Ikonos juga merupakan Citra resolusi tinggi

tingkatannya setelah citra satelit Quickbird. Kemampuannya yang terliput adalah

mencitrakan dengan resolusi multispektral 3,2 meter dan inframerah dekat

(0,82mm)pankromatik.
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1.7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Survei.

Pengumpulan data dengan interpretasi citra Ikonos dan citra Quickbird. Adapun

untuk analisis data dengan menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis.

Untuk mendukung keakuratan dalam proses interpretasi penggunaan lahan serta

perubahan lahan maka digunakan beberapa data pendukung diantara peta Rupa

Bumi Kecamatan Sukoharjo tahun 2002, Citra satelit ikonos tahun 2002 dan citra

satelit quickbird tahun 2007.

Peta penggunaan lahan diperoleh dari hasil digitasi citra satelit. Untuk

peta penggunaan lahan tahun 2002 diperoleh dari citra satelit ikonos tahun 2002,

sedangkan untuk peta penggunaan lahan tahun 2007 diperoleh dari hasil digitasi

citra quickbird tahun 2007. Hasil digitasi citra satelit berupa peta penggunaan

lahan. Kemudian Peta Bentuk Penggunaan Lahan Kecamatan Sukoharjo Tahun

2002 dan 2007 di overlay (tumpang susun), untuk memperoleh Peta Perubahan

Bentuk Penggunaan Lahan 2002 dan 2007. Setelah itu peta perubahan

penggunaan lahan kecamatan Sukoharjo Tahun 2002 dan 2007 dioverlay dengan

peta RTRW Kecamatan Sukoharjo, untuk mengetahui kesesuaian dan

penyimpangan penggunaan lahan. Sedangkan untuk mengetahui keterkaitan

faktor-faktor wilayah dapat diketahui dengan menganalisis peta tersebut.

1.7.1. Pemilihan lokasi penelitian

Di dalam penelitian ini dipilih Kecamatan Sukoharjo sebagai daerah

penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Kecamatan Sukoharjo, merupakan Kawasan pusat perdagangan (Trade

Centre), Pusat pendidikan, dan pengembangan kawasan agropolitan dan

perikanan, sehingga kecamatan Sukoharjo dilihat dari sistem

kecamatan-kecamatan di Sukoharjo memiliki lokasi yang strategis yang

cukup signifikan yaitu terletak di pusat kota sebagai daerah limpahan

aktivitas, sehingga banyak terjadi perubahan penggunaan lahan.
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b. Kecamatan Sukoharjo, telah terjadi perubahan penggunaan lahan yang

relatif luas pada tahun 2002 dan 2007.

1.7.2. Metode pengumpulan data

Sumber data penggunaan lahan yang diperlukan dalam penelitian meliputi :

1.Citra Ikonos tahun 2002

2.Citra Quickbird tahun 2007

3.Peta Rupa Bumi Digital Kecamatan Sukoharjo tahun 2002

4.Peta Administrasi Kecamatan Sukoharjo Tahun 2002

5.Peta jaringan jalan dan peta kepadatan penduduk.

6. Data penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007.

7. Letak, luas, dan batas administrasi.

Data-data penggunaan lahan diperoleh dengan mendigitasi citra Satelit

Ikonos tahun 2002 dan citra Satelit Quickbird tahun 2007, sehingga

menghasilkan peta penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007. Sedangkan untuk

peta perubahan penggunaan lahan diperoleh dari hasil overlay peta penggunaan

lahan 2002 dan peta penggunaan lahan tahun 2007. Kebenaran data hasil

digitasi dibuktikan dan diketahui melalui kegiatan survey dengan mendatangi

sampel-sampel lokasi yang telah ditentukan.

Dalam melakukan Survey lapangan metode pengambilan sampel

Purposive Sampling. Penekanan metode purposif ini adalah pada karakter

anggota sampel yang karena pertimbangan mendalam dianggap/diyakini oleh

peneliti akan benar-benar mewakili karakteristik populasi/subpopulasi. Dalam

pemilihan sampel ini, alasan memilih sampel harus dikemukakan terlebih

dahulu agar derajat keterwakilan anggota sampel secara ilmiah dapat

dipertanggungjawabkan. Alasan yang dikemukakan terkait dengan ciri-ciri

esensial dari anggota populasi atau dengan kata lain bahwa anggota sampel

harus mewakili anggota populasi baik atas dasar karakter individu, karakter

strata, karakter kelompok, karakter ruang, maupun karakter ruang dalam

dimensi temporalnya. Untuk lebih jelasnya mengenai literatur penelitian bisa

dilihat dari diagram berikut ini:
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Garis besar uraian pada kerangka pikir penelitian ini dapat dituangkan

secara sistematis kedalam bagan pada Gambar 1.5 di bawah ini.

Keterangan

: Data
: Proses
: Hasil
: Arah Diagram

Peta Perubahan Penggunaan
Lahan Dari Non Permukiman

Ke Permukiman Tahun 2002-2007

Citra Satelit Ikonos
2002

Citra Satelit Quickbird
2007

Croping

Peta RBI
2002

Cek Lapangan

Revisi Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2002 dan 2007

Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2002

Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2007

Overlay dengan SIG

Peta Perubahan Penggunaan
Lahan Tahun 2002 dan 2007

Digitasi PL

Peta Jaringan
Jalan

Peta Kepadatan
Penduduk

Overlay dengan SIG

Analisis Peranan Jaringan Jalan
Terhadap Perubahan Pengggunaan

Lahan dari Non Permukiman
Ke Permukiman

Overlay dengan SIG

Analisis Peranan Kepadatan
Penduduk Terhadap Perubahan
Pengggunaan Lahan dari Non
Permukiman Ke Permukiman

Gambar 1.5. Diagram Alir Penelitian
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Pengumpulan data dari data penginderaan jauh dilakukan dengan interpretasi

citra. Interpretasi citra didasarkan pada pemahaman tentang obyek

bedasarkan unsur-unsur interpretasi yang dikenali. Pengenalan obyek

pada citra penginderaan jauh pada hakekatnya didasarkan pada kunci

interpretasi yaitu terkait dengan unsur-unsur interpretasi citra. Unsur-

unsur interpretasi citra antara lain rona dan warna, bentuk, pola, ukuran,

banyangan, asosiasi dan situs.

- Rona dan warna merupakan unsur interpretasi yang paling mudah

dikenali. Rona menunjukkan tingkat kegelapan dan kecerahan suatu

obyek sedangkan warna merupakan tampilan obyek berdasarkan nilai

spektralnya terutama pada sinar tampak (biru, hijau dan merah).

Obyek yang menyerap sinar biru akan tampak kuning sebagai akibat

menyerap warna hijau dan merah.

- Bentukmerupakan kerangka atau konvigurasi obyek, kenampakan pada

fotoudara atau citra berresolusi umumnya jelas sehingga

mudah dikenali sebagaicontoh bentuk memanjang mencirikan obyek

jalan atau saluran.

- Ukuran menggambarkan variabel jarak baik panjang, lebar mapun luas

suatuobyek. Ukuran tergantung pada skala foto udara atau citra satelit.

- Pola dapat terbentuk secaraalami maupun oleh buatan manusia. Pola

alami bisasnya pola acak sedangkanakibat buatan manusia seperti

penanaman dengan jarak tertentu membentuk pola teratur.

- Tekstur merupakan perulangan dari ukuran, rona atau warna. Tekstur

halussebagai akibat perulangan ukuran yang semakin banyak,

sedangkan tekstur kasarperulangan ukuran sedikit.

- Bayangan merupakan kenampangan obyek pada daerah gelap.

- Assosiasi merupakan keterkaitan/hubungan antara objek yang

dikenalidengan objek lain yang didekatnya. Pengenalan suatu objek

berguna untuk mengidentifikasi obyek yang lain, sedangkan
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- Situs adalah dapat berupa lokasi keberadaan obyek yang

berdasarkan lingkungannnya. Situs tanaman sagu berada pada daerah

berawa atau situs hutan bakau bisanya di sepanjang garis pantai.

Untuk mengetahui kenampakan obyek-obyek yang terekam oleh satelit citra

penginderaan jauh dapat dilihat dari Gambar 1.6 di bawah ini,

Gambar 1.6. Kenampakan obyek pada citra

1.7.3. Analisa data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Overlay.

Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda.

Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan

lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik guna mengetahui

perubahan penggunaan lahan pada tahun 2002 dan 2007. Analisis data spasial

dalam SIG berdasarkan tahapan yang dimulai dari desain basis data sampai pada tahapan

out put yang menghasilkan suatu informasi baru hasil penggunaan teknik manipulasi dan

analisis SIG berdasarkan variable-variabel masukan sesuai dengan metode yang telah

ditentukan dan penelusuran kembali untukmemperoleh informasi baru dari proses

pengolahan data dan penyusunan basis data SIG. Sedangkan untuk mengetahui keterkaitan
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antara faktor wilayah dengan perubahan penggunaan lahan digunakan analisis data

deskriptif keruangan.

1.7.4.Tahapan Penelitian

Tahapan penelilitian merupakan tindakan operasional untuk

mencapai tujuan penenelitian. Tahap penelitian meliputi tahap persiapan ,

interpretasi, kerja lapangan , dan analisa laboratorium, pengolahan data dan

analisis data.

a. Tahap Persiapan

1. Studi pustaka, literature, laporan-laporan, makalah, dan jurnal tentang

penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan Perubahan

Penggunaan lahan.

2. Menyiapkan Citra Satelit Quickbird dan Citra Satelit Ikonos, Peta

Rupa Bumi Digital dan peta-peta pendukung lainnya.

3. Menyiapkan peralatan yang akan membantu dalam interpretasi,

pemrosesan data, dan proses penyusunan peta

b. Tahap Mengolah Data

Dalam mengolah data digunakan perangkat GIS yaitu dengan ArcView

3.3. ArcView merupakan salah satu perangkat lunak Sistem Infrmasi geografi

yang di keluarkan oleh ESRI (Environmental Systems Research Intitute).

ArcView dapat melakukan pertukaran data, operasi-operasi matematik,

menampilkan informasi spasial maupun atribut secara bersamaan, membuat

peta tematik, menyediakan bahasa pemograman (script) serta melakukan

fungsi-fungsi khusus lainnya dengan bantuan extensions seperti spasial

analyst dan image analyst (ESRI).

ArcView dalam operasinya menggunakan, membaca dan mengolah data

dalam format Shapefile, selain itu ArcView jaga dapat memanggil data-data

dengan format BSQ, BIL, BIP, JPEG, TIFF, BMP, GeoTIFF atau data grid
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yang berasal dari ARC/INFO serta banyak lagi data-data lainnya. Setiap data

spasial yang dipanggil akan tampak sebagai sebuah Theme dan gabungan dari

theme-theme ini akan tampil dalam sebuah view. ArcView mengorganisasikan

komponen-komponen programnya (view, theme, table, chart, layout dan

script) dalam sebuah project. Project merupakan suatu unit organisasi

tertinggi di dalam ArcView.

Salah satu kelebihan dari ArcView adalah kemampuannya berhubungan

dan berkerja dengan bantuan extensions. Extensions (dalam konteks

perangkat lunak SIG ArcView) merupakan suatu perangkat lunak yang

bersifat “plug-in” dan dapat diaktifkan ketika penggunanya memerlukan

kemampuan fungsionalitas tambahan (Prahasta). Extensions bekerja atau

berperan sebagai perangkat lunak yang dapat dibuat sendiri, telah ada atau

dimasukkan (di-instal) ke dalam perangkat lunak ArcView untuk memperluas

kemampuan-kemampuan kerja dari ArcView itu sendiri. Contoh-contoh

extensions ini seperti Spasial Analyst, Edit Tools v3.1, Geoprocessing, JPGE

(JFIF) Image Support, Legend Tool, Projection Utility Wizard, Register and

Transform Tool dan XTools Extensions.

1. Digitasi

Digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi kedalam sebuah

bidang datar dalam computer. Atau dapat disebut sebagai pengubahan data peta hardcopy

menjadi softcopy. Proses digitasi dilakukan pada lembar View. Langkah

awalnya adalah dengan menyiapkan Theme baru untuk melakukan digitasi.

Caranya klik menu bar View > New Theme. Pilih feature type point untuk

membuat data spasial Ibukota Kecamatan/tempat sebuah instansi. Feature

type line untuk membuat data spasial jalan atau sungai, dan pilih featur

poligon untuk untuk membuat data spasial penggunaanlahan atau jenis tanah.

Persiapan digitasi dilakukan pertama kali dengan menentukan dari

titik mana kita akan mulai, kemudian ditelusuri dulu batas-batasnya,

dilakukan pembesaran, baru melakukan digitasi. Selesai melakukan digitasi
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akan muncul tampilan poligon. Untuk memperluas dan membetulkan

kesalahan-kesalahan kecil, dibuat poligon dengan warna penuh menjadi

poligon dengan warna pada outline-nya saja. Caranya double klik pada

keterangan legenda theme sebelah kiri dalam hal ini batas.shp. Akan muncul

kotak dialog Legend Editor, kemudian dobel klik pada kotak “symbol” dan

keluar kotak dialog fill Pallete. Pilih fill yang tidak berwarna atau

transparanpada pilihan kotak atas kiri, ubah ukuran outline.

Setelah proses digitasi selesai bisa melakukan proses editing dengan

cara klik theme yang akan diedit pada keterangan legenda sebelah kiri

tampilan kemudian klik menu Theme > Start Editing. Kemudian theme bisa

disimpan dengan caraklik menu Theme > Save Edit.

2. Pengambilan sampel dan kerja lapangan

Setelah melakukan interpretasi bentuk penggunaan lahan, hal yang

paling penting di lakukan oleh pengguna data adalah melakukan uji

interpretasi. Uji interpretasi tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa

besar keakuratan hasil interpretasi yang telah dilakukan oleh pengguna data.

Semakin tinggi persentase ketelitian maka akan semakin berpengaruh pada

kepercayaan yang diberikan terhadap data tersebut. Uji ketelitian tersebut

dapat dilakukan dengan pengambilan sampel kenampakan pada citra satelit

Ikonos dan Quickbird yang kemudian akan dicocokan ke lapangan. Hal

tersebut di karenakan jika semua anggota dalam unit pemetaan diamati satu

per satu di lapangan akan memakan waktu yang lama dan juga tenaga yang

banyak. Metode yang di gunakan untuk pengambilan sampel di lapangan

adalah dengan menggunakan metode pengambilan sampel Purposive

Sampling, yaitu pengambilan sampel yang karena pertimbangan mendalam

dianggap/diyakini oleh peneliti akan benar-benar mewakili karakter populasi

atau subpopulasi. Untuk mengetahui titik-titik sampel lokasi survei perubahan

penggunaan lahan dari non permukiman ke permukiman dapat dilihat dari

Gambar 1.7 berikut.
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Gambar 1.7. Peta Sampel Survei Perubahan Permukiman di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 33
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3.Reinterpretasi

Reinterpretasi adalah suatu kegiatan mengedit peta untuk menambah

informasi atau data kenampakan hasil survey lapangan sehingga peta menjadi

akurat. Kegiatan reinterpretasi ini dilakukan setelah cek lapangan. Hal ini

dimaksudkan untuk memperbaiki hasil interpretasi sebelumnya setelah

dilakukannya cek lapangan. Sehingga hasilnya bisa lebih maksimal karena

tidak hanya berdasar interpretasi data sekunder, tapi juga dilengkapi dengan

kerja lapangan sebagai tindakan untuk memastikan data yang ada di citra

dengan kesesuaian data di lapangan.

4.Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dari Non Permukiman ke

Permukiman

Analisis merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui fenomena yang

terjadi terhadap suatu ruang. Dalam menganalisis perubahan penggunaan

lahan dari non permukiman ke permukiman adalah dengan overlay peta

penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007. Untuk pengerjaan overlay digunakan

software GIS yaitu Arc.View 3.3. Peta penggunaan lahan diperoleh dari hasil

digitasi citra Satelit Ikonos tahun 2002 dan citra Satelit Quickbird 2007.
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1.8. Batasan Operasional

- Citra adalah gambaran objek yang dibuahkan oleh pantulan atau

pembiasan sinar yang difokuskan dari sebuah lensa atau cermin (Simonett,

1983 dalam Ristanto Eko Wibowo, 2010).

- Digitasi adalah suatu kegiatan menggambarkan peta dengan mengacu pada

peta dasar dan memilahkan data spasial yang ada dan menempatkannya

pada lapisan-lapisan terpisah dengan menggunakan theme (Eko

Budiyanto, 2005).

- Klasifikasi adalah penetapan obyek-obyek kenampakan atau unit-unit

menjadi kumpulan –kumpulan di dalam suatu sistem pengelompokan yang

dibedakan berdasarkan sifat-sifat yang khusus berdasarkan kandungan

isinya (Malingreau, 1978 dalam Ristanto Eko Wibowo, 2006).

- Lahan adalah suatu ruang di permukaan bumi yang secara alamiah dibatasi

oleh sifat-sifat fisik serta bentuk lahan tertentu (Djauhari Noor : 2006)

- Non Permukiman adalah semua tempat yang tidak digunakan manusia

untuk bertempat tinggal, termasuk di dalamnya adalah sawah, tanah

ladang, padang rumput, perkebunan, semak belukar, hutan, lahan kosong,

dan perairan (danau dan sungai).

- Penggunaan Lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia

secara tetap maupun berkala terhadap sumber daya alamdan sumber daya

buatanyang secara keseluruhan disebut ”lahan” dengan maksud untuk

memenuhi kebutuhan hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan atau

keduanya (Vink, 1975 dalam Dwi Astuti, 2006).
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- Permukiman adalah suatu bentukan artifical maupun natural dengan segala

kelengkapannya, yang dipergunakan oleh manusia baik secara individu

maupun kelompok, untuk bertempat tinggal baik sementara maupun

menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. (Hadi Sabari

Yunus, 1987 dalam Su Rintohardoyo, 1990)

- Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan

lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti

dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu

waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada

kurun waktu yang berbeda. (Wahyunto et al., 2001 dalam Dwi Astuti,

2006 ).

- Ruang dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi yang

mampu mengakomodasikan berbagai bentuk kegiatan manusia dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. (Hadi Sabari Yunus: 2010)

- SIG sebagai kumpulan yang teroganisir dari perangkat keras komputer,

perangkat lunak, data geografi, dan personel yang didesign untuk

memperoleh, menyimpan, memperbaiki,memanipulasi, menganalisis, dan

menampilkan semua semua bentuk informasi yang bereferensi geografi

(BAKOSURTANAL dalam Eko Budiyanto, 2005).


