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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan Kota atau 

wilayah, khususnya di wilayah Kota Yogyakarta yang diiringi dengan kehidupan 

yang semakin kompleks, berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan penduduk. 

Pertambahan jumlah penduduk yang selalu meningkat memiliki kontribusi yang 

besar bagi peningkatan kebutuhan penduduk dalam menunjang aktivitasnya. 

Dampak dari selalu bertambahnya jumlah penduduk yaitu meningkatnya kegiatan 

atau aktivitas (mobilitas penduduk) yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya pada suatu wilayah atau kota. Mobilitas ini memerlukan sarana dan 

prasarana transportasi yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Di 

wilayah  Kota Yogyakarta kususnya di Kelurahan Condongcatur yang merupakan 

kawasan aglomerasi perkotaan  dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan 

selalu mengalami pertambahan penduduk setiap tahun, data pertambahan 

penduduk sebagian dapata ditambilpakan pada tabel berikut.   

 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelurahan 

Condongcatur dari tahun 2000-2009/2010 

Tahun 
Jenis Kelmin 

Jumlah  

Laki-laki Perempuan 

2000 15.929 15.573 31.502 

2001 16.212 15.863 32.075 

2002 16.482 16.138 32.620 

2003 16.687 16.349 33.036 

2004 17.028 16.599 33.627 

2005 17.180 16.783 33.963 

2006 17.327 16.931 34.252 

2007 17.488 17.086 34.574 

2008 17.669 17.275 34.944 

2009/2010 17.834 17.421 35.355 
Sumber : BPS D.I Yogyakarta 
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Di samping itu wilayah Kota Yogyakarta yang mempunyai daya tarik 

wisata yang cukup tinggi, sehingga memikakat banyak wisatawan berkunjung ke 

Kota Yogyakarta. Dibeberapa tempat, terdapat tempat wisata yang merangkap 

menjadi pusat-pusat pelayanan publik milik pemerintah D.I Yogyakarta yang 

berupa kantor Gubernur (kepatihan) yang berada di pusat Kota Yogyakarta. Di 

sisi lain, Kota Yogyakarta memiliki daya tarik sebagai kota pelajar dengan 

keberadaan perguruan tinggi Negeri maupun swasta. Setiap tahun Kota 

Yogyakarta akan dibanjiri oleh penduduk pendatang sebagai calon mahasiwa baru 

dari berbagai wilayah di Indonesia untuk menuntut ilmu. Khususnya di wilayah 

Kelurahan Condongcatur yang merupakan daerah kawasan padat permukiman 

dengan terdapat cukup banyak pondokan mahasiswa/kost. Resultant dari semua 

itu menyatakan bahwa kota menjadi tempat pergerakan orang untuk melakukan 

aktivitas, sehingga sarana transportasi menjadi suatu hal yang penting serta dapat 

dikatakan sulit dan mahal pada daerah tertentu. Dilihat dari segi ekonomi akan 

sangat menguntungkan, sehingga perlu difasilitasi dengan sarana prasarana sistem 

transportasi yang memadai. 

Kegiatan mobilitas yang dilakukan penduduk merupakan suatu interaksi 

yang terjadi antara manusia terhadap tata guna lahan. Interaksi yang terjadi antara 

penduduk dengan pusat-pusat pelayanan yang menimbulkan arus 

pergerakan/mobilitas penduduk dari tempat tinggalnya menuju pusat-pusat 

pelayanan untuk memenuhi kebutuhanya. Berkaitan dengan usaha untuk 

memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi pergerakan (mobilitas) penduduk ke 

wilayah-wilayah yang menyediakan kebutuhan dan fasilitas pelayanan, termasuk 

juga melakukan mobilitas menuju wilayah yang memiliki tingkat hierarki 

pelayanan lebih tinggi (Miro, 2002). Seperti halnya kegiatan mobilitas penduduk 

dari permukiman (perumahan) ke pusat pelayanan ekonomi (pasar, pertokoan, 

bank, dan layanan jasa), pelayanan sosial (institusi, sekolah, rumah sakit, instansi 

pemerintah/swasta maupun rekreasi) dan sebagainya ke tempat-tempat pelayanan 

tertentu sesuai dengan tujuanya. Maka semakin tinggi tingkat kesibukan penduduk 

dalam melakukan kegiatan mobilitas semakin tinggi pula tingkat penggunaan 

sarana transportasi berupa jalan raya. Akan tetapi pada kenyataannya laju 
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mobilitas yang tinggi, tidak selalu dapat diimbangi oleh laju penyediaan sarana 

dan prasarana transportasi yang baik, sehingga berdampak pada menurunnya 

aksesibilitas dalam mencapai suatu titik tujuan perjalanan suatu tempat, lokasi 

kegiatan berupa pusat-pusat pelayanan publik. 

Pusat pelayanan merupakan suatu sentra lokasi yang menyediakan 

berbagai jenis barang dan jasa, dan secara garis besar fasilitas pelayanan yang 

tersedia dalam suatu pusat pelayanan dapat dibagi menjadi beberpa fasilitas 

pelayanan ekonomi, pelayanan sosial dan pelayanan yang berkaitan dengan tata 

administrasi suatu daerah. Dalam perkembangan ekonomi suatu pusat kota 

membutuhkan kawasan ekonomi sekitarnya untuk mendukung pertumbuhan kota 

tersebut (Widodo, 1995).  

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masalah transportasi perkotaan  

umumnya meliputi kemacetan lalu lintas, parkir, angkutan umum, polusi dan 

masalah ketertiban lalu lintas (Munawar, 2004). Seperti yang terjadi saat ini, 

dibeberapa ruas jalan akses masuk menuju wilayah Kota Yogyakarta mengalami 

kemacetan. Timbulnya kemacetan pada lokasi-lokasi baru juga disebakan karena, 

perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan yang tidak 

seimbang. Hal ini menyebabkan pada beberapa ruas jalan mengalami kemacetan, 

terutama pada waktu-waktu tertentu. Pada umumnya tingkat kepadatan lalu lintas 

tersebut terjadi pada pagi dan sore hari, dimana para penduduk mulai melakukan 

aktivitas ataupun mengakhiri aktivitasnya. Arus volume kendaraan ini timbul 

akibat dari perjalanan antar zona terkait dan pengendaranya memilih jalan yang 

sama, sehingga terjadilah beban yang cukup besar pada ruas jalan tertentu. 

(Anonim, 1988, dalam Purwanto, 2009). Hal ini terjadi karena tidak adanya 

pemerataan arus kepadatan lalu lintas pada beberapa setiap ruas jalan, selain itu 

kemacetan ini juga turut menjadi salah satu faktor meningkatnya angka 

kecelakaan di Kota Yogyakarta.  

Ditinjau dari posisi spasial perkembangan  Kota Yogyakarta yang terus 

melebar dengan pusat-pusat pelayanan yang letakanya tersebar dan berada di 

pusat keramaian kota. Untuk mencapai tujuan berupa pusat-pusat pelayanan 

dalam berbagai kondisi dibutuhkan sarana transportasi dengan aksesibilitas yang 
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baik berupa jalur yang optimal dengan jarak, waktu dan hambatan perjalanan yang 

seminimum mungkin. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lamanya waktu 

tempuh, selain jarak adalah kondisi jaringan jalan dan lalu lintas di wilayah Kota 

Yogyakarta yang memiliki tingkat kemacetan yang cukup tinggi. Untuk 

menghindari masalah tersebut maka dapat memilih jalur dengan jarak dan waktu 

tempuh yang efisien dan dengan hambatan seminimum mungkin untuk menuju 

pusat-pusat pelayan tersebut. Maka dibutuhkan suatu pemodelan spasial rencana 

jalur transportasi yang efisien untuk melakukan kegiatan mobilitas. 

Perencanaan jalur transportasi tersebut dapat diterapkan dengan membuat 

suatu pemodelan sistem transportasi dengan bantuan Sistem Informasi Geografis 

(SIG) dan data spasial berupa citra Quickbird. SIG mempunyai kemampuan 

dalam melakukan analisis keruangan (spatial analyst) maupun waktu (temporal 

analyst) yang baik. Dengan kemampuan tersebut SIG dapat dimanfaatkan dalam 

perencanaan apapun karena pada dasarnya semua perencanaan akan terkait 

dengan dimensi ruang dan waktu. Terkait dengan penetuan jalur, network atau 

jaringan di dalam konteks perangkat lunak SIG dapat diartikan sebagai suatu 

sistem dimana komponen-komponennya saling terhubung secara linier (Prahasta, 

2004). Untuk memecahkan permasalahan dalam mencari jalur sebagia alternatif 

dalam upaya mengurangi masalah kemacetan dibeberapa ruas jalan tertentu di 

wilayah perkotaan  Yogyakarta.  

Citra Quickbird merupakan data keruangan yang dapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu sumber data untuk poerolehan nilai impedansi (impedance) atau 

hambatan samping pergerakan kendaraan yang diperlukan dalam proses analisis 

jalur/rute. Data citra Quickbird dapat memberikan keringanan pekerjaan di 

lapangan (verification) sebagai data sekunder yang berfungsi sebagai perameter 

untuk penentuan hambatan samping jalan. (Sutanto, 1995) menekankan bahwa 

bagi peneliti penginderaan jauh hal yang terpenting adalah penginderaan jauhnya, 

bukan pekerjaan lapanganya. Dengan kata lain foto udara atau citra satelit dapat 

menjadi alternatif perolehan data bagi penentuan nilai impedansi itu, seperti 

penggunaan lahan dan jaringan jalan. Walaupun demikian data sekunder tetap 

diperlukan untuk melengkapi data primer.  



5 
 

Penerapan SIG mempunyai kemampuan yang sangat luas, baik dalam 

proses pemetaan dan analisis sehingga teknologi tersebut sering dipakai dalam 

proses perencanaan tata ruang. Selain itu, bahwasanya pemanfaatan SIG dapat 

meningkatkan efisiensi waktu dan ketelitian (akurasi). Dari sistem informasi ini 

akan direkomendasi suatu jalur yang optimal bagi pengguna jalan berdasarkan 

analisa-analisa data yang terkait, dan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan 

menetapkan prioritas berdasarkan pada data yang ada. Dengan dukungan SIG, 

maka diharapkan mampu memberikan hasil rekomendasi berupa jalur optimal 

bagi pengguna jalan berdasarkan nilai impedansi terkecil, jarak dan waktu yang 

efisien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan prasaran jalur transportasi dengan tingkat kelancaran jalur 

transportasi yang bervariasi sehingga menimbulkan beberapa titik kemacetan 

dibeberapa ruas jalur tertentu. Untuk membantu mengurangi hal tersebut 

dibutuhkan suatu analisis terhadap jalur-jalur yang optimal menuju pusat-pusat 

pelayanan publik, untuk mendukung kegiatan mobilitas penduduk Kelurahan 

Condongcatur yang berada di wilayah perkotaan  Yogyakarta. 

Permasalahan lain yaitu kuranganya informasi mengenai jalur-jalur yang 

optimal dilalui untuk menuju pusat-pusat pelayanan publik tersebut dengan waktu 

dan jarak yang efisien. Jalur optimal ini dapat memberikan suatau solusi kepada 

masyarakat untuk memanfaatkan jalur-jalur tersebut sebagai panduan atau 

pedoman untuk melakukan mobilitas dalam berbagai kondisi.  

 Dari uraian langkah-langkah di atas diketahui bahwa penentuan jalur 

optimal akan melibatkan beberapa syarat dan parameter. Dengan demikian timbul 

pertanyaan.  

1. Berapakah tingakat akurasi dari citra Quickbird sebagai penyedia data 

keruangan dalam memberikan informasi berupa penggunaan lahan samping 

jalan sebagai salah satu variabel impedansi dalam analisis jaringan penetuan 

rute terbaik.  
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2. Bagaimanakah SIG berperan dalam mengakomodasikan kebutuhan untuk 

menetukan rute optimal, sehingga mamapu mendukung pengambilan 

keputusan yang harus dilakukan dengan cepat. 

3. Bagaimanakah citra Quickbird dan SIG merepresentasikan hasil dari 

analisisnya dalam penentuan rute optimal tersebut dalam bentuk spasial atau 

peta, sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja khusunya masyarakat Kota 

Yogyakarta dan sekitarnya untuk menetukan rute-rute optimal yang akan 

dilalui. 

   

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengkaji tingkat ketelitian citra Quickbird dalam memberikan informasi 

keruangan yang digunakan sebagai variabel impedansi penetuan rute optimal 

untuk menuju pusat pelayanan publik.  

2. Memberikan solusi alternatif kepada penduduk Kelurahan Condongcatur 

mengenai jalur-jalur yang efektif untuk dilalui menuju pusat-pusat pelanyanan 

publik dengan membuat suatu pemodelan rute optimal.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dapat  mengembangkan dan 

mengaplikasikan teknologi penginderaan jauh dan SIG, khususnya 

pemanfaatan citra Quickbird sebagai penyedian data keruangan dan SIG 

sebagai alat untuk, mengolah, dan menganalisis data keruangan sehingga dapat 

mebantu mengatasai masalah kekotaan.     

2. Untuk pembangunan wilayah kota, yaitu dengan diketahuinya jalur/rute tebaik 

untuk berkendaraan dapat ikut memecahkan masalah perkotaan  seperti 

kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan kota sehingga perjalanan dealam kota 

dapat lebih efisien den nyaman. 

3. Dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dan penduduk wilayah 

perkotaan Yogyakarta khusunyan dan Kelurahan Condongcatur tentang 

bagaimana Penginderaan Jauh dan SIG dapat bermanfaat dalam 
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mengoptimalkan prasarana transportasi jalan untuk memilik jalur/rute alternatif 

menuju pusat pelayanan publik yang diinginkan.   

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Penginderaan Jauh 

  Penginderaan jauh ialah ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang obyek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data 

yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap 

obyek, daerah atau gejala yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979).  

  Ada tiga rangkaian kegiatan yang diperlukan di dalam mengenali 

obyek yang tergambar pada citra, yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. 

Deteksi ialah pengamatan atas adanya suatu obyek. Identifikasi ialah upaya 

mencirikan obyek yang telah dideteksi dengan menggunakan keterangan 

yang cukup. Sehubungan dengan contoh tersebut maka berdasarkan bentuk, 

ukuran dan letakanya. Pada tahap akhir adalah analisis dikumpulkan untuk 

memperoleh keterangan lebih lanjut.  

  Dalam proses interpretasi Lillesend dan Kiefer (1976) 

membedakan peroses dasar dalam kegiatan interpretasi berdasarkan 

pengumpulan data dan cara analisinya. Berdasarkan cara pengumpulan 

datanya, sistem penginderaan jauh dapat dibedakan atas tenaga dan wahana 

yang digunakan dalam penginderaan. Berdasrkan tenaga yang digunakan 

sistem tersebut dibedakan atas yang menggunakan tenaga pantulan dan yang 

menggunakan tenaga pencaran. Sedangkan berdasarkan wahananya maka 

sistem penginderaan jauah dibedakan atas sistem penginderaan dari 

dirgantara (airbone system) dan dari antariksa (spacebone system). 

Berdasarkan atas analisis datanya maka penginderaan jauh atas cara 

interpretasinya, yaitu interpretasi secara visual dan interpretasi secara 

numerik. Interpretasi secara visual dilakukan dengan menggunakana hasil 

penginderaan berupa piktoral atau citra sedangkan secara numerik dilakukan 

dengan menggunakan hasil penginderaan yang berupa data digital yang 

direkam pada pita megnetik. Hasil dari interpretasi atau informasi yang 
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berasal dari kedua cara tersebut dapat diujudkan dengan dalam bentuk tabel, 

peta dan deskripsi. Ketiga informasi ini merupakan informasi yang siap 

dipakai oleh para penggunanya.        

  Merujuk dari penjelasan di atas kegiatan interpretasi penggunaan 

lahan samping jalan dengan memanfaatkan citra Quikbird sebagai media 

penyedia data informasi sapsial. Sumber tenaga pantulan dan pacaran 

merupakan sumber tenaga yang digunakan dalam dalam proses pencitraan 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang kemudian di dukung dengan 

tingkat resolusi dari citra itu sendiri. Wahana yang digunakan dalam proses 

pencitraan ini adalah wahana yang berasal dari antariksa (spacebone system)  

karena disini menggunakan bantuan satelit yang memancarkan sensor dan 

proses analisis data penginderaan jauh berdasakan cara interpretasinya yaitu 

interpretasi secara visual pada citra Quickbird.  

  Untuk mendukung kegiatan interpretasi dengan melihat tingkat 

kejelasan gambaran objek pada data suatu data spasial maka dapat 

dibedakan berdasarkan tingkat resolusinya. Resolusi adalah kemampuan 

suatu sistem optik-elektronik untuk membedakan informasi yang secara 

spasial berdekatan atau secara spektral mempunyai kemiripan. Resolusi ini 

sangat mempengaruhi kemampuan sensor tersebut dalam melakukan 

perekaman suatu objek. Resolusi dalam sistem penginderaan jauh ada empat 

macam yaitu : 

1. Resolusi spasial  

Pengertian dari resolusi spasial adalah ukuran terkecil objek yang 

masih dapat dideteksi oleh suatu sistem pencitraan. Semakin kecil ukuran 

objek (terkecil) yang dapat terdeteksi, maka semakin halus atau tinggi 

resolusinya. Begitu pula sebaliknya semakin besar ukuran obyek terkecil 

yang dapat terdeteksi, semakin besar atau rendah resolusinya. 

2. Resolusi Spektral  

Resolusi spektral diartikan sebagai kemampuan suatu sistem optik-

elektonik untuk membedakan informasi (obyek) berdasarkan pantulan atau 

pancaran spektralnya. Semakin banyak jumlah saluran yang digunakan 
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dalam suatu citra, maka semakin tinggi kemungkinan dalam mengenali 

obyek berdasarkan respon spektralnya. Maka, semakin banyak jumlah 

salurannya, semakin tinggi pula resolusi spektralnya. 

3. Resolusi Temporal 

Resolusi temporal adalah kemampuan suatu sistem untuk merekam 

ulangan daerah yang sama. Satuan resolusi temporal adalah jam atau hari. 

4. Resolusi Radiometrik 

Kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral obyek 

dinyatakan sebagai resolusi radiometrik. Respon spektral yang dinyatakan 

dalam satuan m Watt cm
-2 

sr
-1

 m
-1

 datang mencapai sensor dengan 

intentitas yang bervariasi. Sensor yang peka dapat membedakan selisih 

respons yang paling lemah sekalipun. Kemampuan sensor ini secara 

langsung dikaitkan dengan kemampuan koding (digital coding), yaitu 

mengubah intensitas atau pancaran spektral menjadi angka digital. 

Kemampuan itu dinyatakan dalam bit. 

 

1.5.2 Proses Interpretasi Citra Quickbird 

Interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji citra dengan 

maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek 

tersebut (Estes dan Simonet, 1975 dalam Sutanto, 1986). Kegiatan 

interpretasi citra dimulai dari deteksi, identifikasi, dan terakhir adalah 

analisis. Teknik dalam melakukan interpretasi citra merupakan bagian dari 

metode penginderaaan jauh. Intrpretasi citra dapat juga di artikan proses 

pengkajian citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai 

arti penting objek tersebut (Sutanto, 1986).   

Dalam melakukan interpretasi citra perlu diperhatikan mengenai 

resolusi spasial citra satelit sebagai sumber data untuk melakukan pemetaan 

penggunaan lahan samping jalan. Resolusi spasial ini mempengaruhi 

tingkat kedetailan objek yang diinterpretasi, semakin tinggi resolusi spasial 

citra maka semakin jelas kenampakan objek yang ingin diinetrpretasi.  
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Kelemahan citra satelit dengan resolusi spasial tinggi adalah cakupan area 

(scene) yang kecil sehingga berpengaruh terhadap perolehan informasi.                    

Pemetaan penggunaan lahan samping jalan ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi tentang tentang jenis penggunaan lahan yang 

berada di kedua ruas samping jalan, sebagai acuan untuk menentukan nilai 

impedansi. Proses interpretasi tersebut dilakukan berdasarkan unsur-unsur 

interpretasi citra. Kaitannya dengan interpretasi citra, akan dibahas 

mengenai unsur petunjuk interpretasi. Untuk mengenali obyek pada citra 

didasarkan pada karakteristik obyek yang terlihat pada citra atau biasa 

disebut sebagai unsur petunjuk interpretasi citra. Unsur petunjuk 

interpretasi citra terdiri dari sembilan butir, yaitu : rona atau warna, bentuk, 

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

Susunan unsur interpretasi tersebut disusun secara berjenjang berdasakan 

hierarki dan disajikan pada gambar 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Susunan Hirarki Unsur Interpretasi Citra (Estes et al., 1983 

dalam Sutanto, 1986)   

a. Rona adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan obyek pada citra 

atau foto udara. Pada citra atua foto udara pankromatik, rona merupakan 

atribut bagi obyek yang berinteraksi dengan saluran spektrum tampak 

yang sering disebut sinar putih. 
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b. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang menggambarkan struktur 

umum, konfigurasi atau kerangka suatu obyek (Lo, 1976 dalam Sutanto, 

1986). Bentuk merupakan atribut yang jelas, sehingga banyak obyek 

dapat dikenali berdasarkan bentuknya saja (Sutanto, 1986).  

c. Ukuran ialah atribut obyek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, 

lereng, dan volume. Karena ukuran obyek pada citra merupakan fungsi 

skala, maka di dalam memanfaatkan ukuran sebagai unsur interpretasi 

harus selalu diingat skalanya (Sutanto, 1986).  

d. Tekstur dalam citra timbul oleh pengulangan rona dalam kelompok 

obyek yang terlampau kecil untuk dibedakan secara individual (Estes 

et.al., 1983 dalam Sutanto, 1986) atau frekuensi perubahan rona di 

dalam citra yang timbul ketika sejumlah kenampakan kecil terpandang 

secara bersama-sama (Lo, 1976 dalam Sutanto, 1986).  

e. Pola adalah satu kelompok karakteristik bentang lahan yang dihasilkan 

dari susunan keruangan obyek (Lo, 1976 dalam Sutanto, 1986), dan 

mempakan ciri menandai banyak obyek bentukan manusia dan bagi 

beberapa kenampakan alamiah (Estes et al., 1983 dalam Sutanto, 1986). 

Dalam citra penginderaan jauh, pola merupakan susunan keruangan dari 

berbagai kenampakan yang terulang.  

f. Bayangan mencerminkan kondisi adanya obyek yang menghalangi sinar 

matahari yang seharusnya mengenai suatu obyek tertentu pada citra. 

Bayangan dapat mengganggu atau membantu proses analisis, karena 

dapat menampakkan bayangan hitam tetapi menyembunyikan beberapa 

detail (Estes et al., 1983 dalam Sutanto, 1986).  

g. Situs bukan merupakan ciri obyek secara langsung melainkan dalam 

kaitannya dengan lingkungan sekitarnya (Sutanto, 1986). Oleh karena 

itu, situs dapat diartikan sebagai letak obyek terhadap kenampakan-

kenampakan lingkungan sekitarnya atau hubungan letak obyek terhadap 

obyek-obyek lain yang ada di dekatnya (Estes et al., 1983 dalam 

Sutanto, 1986).  
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h. Asosiasi dapat diartikan sebagai keterkaitan antara obyek yang satu 

dengan obyek yang lain. Karena ada keterkaitan ini, maka terlihatnya 

suatu obyek pada citra sering merupakan petunjuk bagi adanya objek 

yang lain (Sutanto, 1986). 

  

1.5.3 Citra Saltelit Quickbird 

  Citra satelit Quickbird merupakan salah satu citra satelit yang 

memiliki resolusi tinggi yang dimiliki dan dioperasikan oleh DigitalGlobe, 

ukuran pixel mencapai 0.61 cm. Satelit ini  memiliki saluran pankromatik 

dan multispektral. 

 

Tabel 1.2 Fitur dari Citra satelit Quickbird 

Fitur Keunggulan 

Resolusi Sensor komersial paling tinggi yang 

tersedia 

60-cm (2-ft) pankromatik  

2.4-m (8-ft) multispectral 

Memperoleh citra kualitas tinggi untuk 

pemetaan, pendeteksi perubahan lahan 

Industri memntingkan kualitas unggul dalam 

ketelitian dan akurasi citra  

Platform stabil dalan akurasi atau ketelitian 

permukaan. 

3-axis stabilized, star tracker/IRU/reaction wheels, 

GPS  

Pemetaan area tanpa harus menggunkan cek 

lapangan dan tanpa penggunaan GCP (Ground 

Control Point) 

Koleksi area yang besar dan paling cepat 

16.5-km width imaging swath  

128 Gbits on-board image storage capacity  

membaharui produk perumpamaan global 

dengan cepat dibanding sistem kompetitif mutu 

gambaran Tinggi 

Citra dengan kualitas tinggi 

 Off-axis unobscured design of 

Quickbird's telescope  

 Large field-of-view  

 High contrast (MTF)  

 High signal to noise ratio  

 11 bit dynamic range  

Luas cakupan target koleksi imaging pantas 

dan tingkatkan gambaran interpretabilas yang 

tinggi sebab gambaran dapat diperoleh pada  

tingkat pencahayaan yang paling rendah tanpa 

menghilangkan kualitas maupun kuantitas 

grafik/gambar 

Kuantisasi 11 bits 

Sumber : http://www.digitalglobe.com 

 

Citra Quickbird diluncurkan oleh DigitalGlobe pada tanggal 18 

Oktober 2001 dengan mesin pendorong Boeing Delta II. Peluncuran 

dilakukan di Pangkalan Angkatan Udara, Vandenberg California. 

Ketinggian orbit 450 km, waktu orbit 93, 5 menit melewati khatulistiwa 

http://www.digitalglobe.com/
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10:30 am dan kemiringan 97,2
o
 sun synchronus. Lebar liputan 16, 5 x 16,5 

km (single scene).  DigitalGlobe berhasil memodifikasi Quickbird untuk 

meningkatkan resolusi melalui pengaturan orbit terbang  satelit , yakani 

dari 1 meter ke 61 cm (pankromatik) dan dari 4 meter ke 2, 44 meter 

(multispektral).  Sejak diluncurkan dan pengambilan gambar pertama kali, 

Quickbird ini merupakan satelit komersial yang mempunyai resolusi 

tertinggi di dunia hingga saat ini. Citra ini mempunyai kemampuan 

menyimpan 11 bit per piksel (2048 gray scale) ini berarti memberikan 

kualitas citra yang lebih baik karena gradasi keabuan mengalami 

peningkatan 8 kali dibandingkan tipe 8 bit yang dimiliki sebagian besar 

citra yang ada saat ini. 

Produk citra Quickbird ini dibagi ke dalam tiga level, yaitu : 

1. Basic Imagery 

  Produk ini merupakan produk citra yang paling sedikit dilakukan 

pemerosesan. Didesain untuk pengguna yang mempunyai kemampuan 

image processing yang handal. Produk ini sudah terkoreksi radiometri, 

terkoreksi sensor tetapi belum terkoreksi geometrinya. Karena belum 

terkoreksi geometri, maka proyeksi dan ellipsoid kartografinya belum 

diketahui. 

2. Standard Imagery 

Produk ini didesain untuk pengguna yang menghendaki akurasi 

sedang dan atau cakupan area yang sempit. Pengguna yang menggunakan 

produk ini mempunyai kemampuan image processing yang cukup dan 

mampu memanipulasi dan memanfaatkan citra untuk berbagai aplikasi. 

Sudah terkoreksi geometrik maupun radiometrik. Resolusi bervariasi antara 

60–70 cm untuk pankromatik dan 2,4–2,8 meter untuk multispektral.   

 

3. Orthorectified Imagery 

Produk ini sudah menghapus kesalahan topografi dan ketelitian 

posisinyapun lebih baik, merupakan “GIS ready”, sebagai basemap untuk 

pembuatan atau revisi pemetaan database GIS atau untuk menunjuk 
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keberadaan suatu kenampakan. Produk ini juga dapat digunakan untuk 

deteksi perubahan dan aplikasi analisis yang lain serta mempunyai 

kemampuan untuk pembuatan DEM (Digital Elevation Model) dan GCPs 

(Ground Control Points). 

 

1.5.4 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau juga dikenal sebagai 

Geographic Information Sistem(GIS). Sistem Informasi Geografi adalah 

sistem yang berbasiskan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan 

memanipulasi informasi-informasi geografi. SIG dirancang untuk 

mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis obyek-obyek dan fenomena 

dimana lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting atau kritis 

untuk dianalisis (Arronof, 1989). 

DeMers (1997) menyerupakan cara SIG beroperasi seperti 

rangkaian subsistem dalam sistem yang besar. SIG berhubungan dengan 

data tuang-waktu, dan seiring menggunakan hardware dan software 

computer. Dengan demikian SIG merupakan subsistem komputer yang 

memiliki empat kemampuan berikut dalam menangani data yang 

bereferensi geografi :  

a) Subsistem masukan ini bertugas untuk mengumpulkan dan 

mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Sub 

sistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi atau 

mentransformasikan format-format data aslinya kedalam format yang 

dapat digunakan oleh SIG.  

b) Subsistem manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data) ini 

mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah 

basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-update, dan di-

edit. Pengelolaan data memerlukan adanya data yang telah tersusun 

kedalam database.  

c) Subsistem analisis dan manipulasi data Subsistem ini menentukan 

informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu sub 
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sistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk 

menghasilkan informasi yang diharapkan. 

d) Subsistem keluaran ini menampilkan atau menghasilkan keluaran 

seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun 

bentuk hardcopy. Softcopy merupakan data yang ditayangkan berupa 

tampilan gambar pada layar monitor komputer dan dalam bentuk data 

digital berupa file yang dapat dibaca oleh komputer, sedangkan 

hardcopy merupakan bentuk cetakan berupa peta maupun tabel yang 

dicetak dengan media kertas. 

Kelebihan SIG dibandingkan dengan  sistem informasi lainnya 

yaitu, memiliki kemampuan dalam menangani data atribut (kualitatif dan 

kuantitatif), sekaligus mampu menangani data spasial (keruangan) yang 

berwujud titik garis dan poligon. Kelebihan ini menjadikan SIG memiliki 

prospek pengembangan dan pemakaian yang lebih potensial sebagai sistem 

pengambilan keputusan untuk berbagai aplikasi. 

Secara umum SIG berfungsi sebagai sistem yang dapat melakukan 

perhitungan sejumlah operasi, mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, 

dan penyajian data spasial digital. SIG bahkan mengintegrasikan data yang 

beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan data statistik.  

Seperti halnya membuat hubungan keruangan antara data tabular dengan 

data spasial. Dalam penelitian ini keunggulan SIG yang digunakan untuk 

analisis Network Database, yaitu dengan mengaitkan data atau informasi 

atribut untuk menyatukan tipe data yang berbeda ke dalam suatu analisis 

tunggal. Dalam hal ini SIG digunkanan untuk melakukan pengolahan dan 

analisis network berupa penentuan jalur/rute terbaik untuk mencapai suatu 

objek dari objek yang lain dilakukan dengan melalui proses aritmatik garis-

garis penghubung yang memiliki atribut. 

 

1.5.5 Analisis  Jaringan/Network Analyst 

Merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk 

menerangkan tingkat pelayanan transportasi secara spasial (keruangan) 
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dengan artian, bagaimana antara suatu tempat dapat dihubungkan dengan 

temapt yang lainya (transport conection), misalnya dengan memakai ruas 

jalan, rute, trayek, dan lain sebaginya. 

Dalam banyak hal garis (line) tidak hanya mengindikasikan lokasi 

objek linier atau batas di antara poligon-poligon, tetapi lebih dari itu dapat 

dihubungkan dengan titik-titik (node) untuk membentuk network. Network 

dapat didefinisikan sebagi sekumpulan garis yang saling berhubungan yang 

memiliki atribut-atribut yang merupakan bagian tema umum terutama 

berhubungan dengan aliran (flow). Adanya network memungkinkan bagi kita 

untuk melakukan berbagai tipe aliran lalu-lintas mobil dan kereta api sampai 

aliran komoditas tertentu atau bahkan perpindahan/pergerakan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mobilitas). Kemampuan kerja yang 

dibutuhkan dalam kerangka pikir network, yang berarti garis-garis yang 

membentuk jaringan yang memiliki atribut yang diperlukan untuk 

menganalisa aliran dalam bentuk batas kecepatan, hambatan, dan lain-lain. 

Menurut (Muehrcke dan Muehrcke, 1992 dalam DeMers, 1997:198) 

network  dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama : garis lurus seperti jalan 

raya (Gambar 1.2a), garis bercabang seperti alur sungai (Gambar 1.2b), dan 

sirkuit (Gambar 1.2c)   seperti jalan yang memiliki arah putar. 

 

 

 

 

 

(a)                           (b)                                  (c) 

 

Gambar 1.2 Tipe-tipe network. Tiga tipe utama : (a)  network garis 

lurus , (b) network bercabang, dan (c) network sirkuit (DeMers, 1997:198) 

DeMers (1997:198) menambahkan bahwa semua tipe network ini 

dapat didefinisiskan sebagai directed network dan undirected network, pada 

directed network, aliran hanya dapat berpindah dalam satu arah (Gambar 
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1.2a). Sebagai contohnya adalah sungai, sungai akan mengalir mengaliri 

lereng dan tidak akan, pada keadaan normal, apabila aliran terjadi pada 

aliran yang berlawanan. Pada perpotongan jalan dua arah dan satu arah, 

tidak akan diperbolehkan berbelok dari jalan dua arah ke jalan satu arah 

dengan arah berlawanan. Tetepi di dalam undirect network (Gambar 1.2b), 

aliran dapat berbalik arah dan bergerak terus sepanjang network pada salah 

satu arah. 

 

Jalan satu arah 

 

 

(a) 

Jalan dua arah 

        

    

(b) 

Gambar 1.3 Directed network (a) membatasi aliran pada satu arah, 

undirect network (b) memungkinkan aliran berada pada dua arah (DeMers, 

1997:199)  

Karena network mempunyai kemampuan untuk pemodelan aliran 

pada keadaan direct atua undirect dan bahwa beberapa hubungan link aliran 

dalam satu network dapat dihubungkan ke link tertentu, tetapi tidak terhadap 

yang lain (misalnya jalan layang yang berada diatas jalan yang lain), maka 

semua karakteristik ini atribut ini secara eksplisit dikodekan pada saat 

pemasukan data atau sesudahnya (seperti pada saat editing atribut).  

SIG raster tidak efisien untuk menangani network karena tidak 

memiliki cara untuk mendefiniksikanya secara eksplisit keculai dengan 

menetapkan nilai atribut pada setiap sel grid. Sehingga kebanyakan ahli SIG 

memilih menggunakan SIG vector untuk mengerjakan network (DeMers, 

1997:198). Hampir semua software SIG vector dapat mempunyai 

kemampuan dalam menyimpan atribut-atribut dan menggunakannya untuk 
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pemodelan aliran. Akan tetapi data atribut memiliki kekurangan untuk 

network, karena sangat dibatasi dalam pemanfaatan kenampakan garis 

sebagai higher level network, artinya garis yang dihubungkan dengan garis 

yang lain tanpa disertai atribut tertentu yang mengindikasikan bahwa garis-

garis itu sebagai jalur untuk suatu aliran, maka tidak dapat digunakan untuk 

pemodelan network.             

Analisa jaringan memanfaatkan segmen atau fitur garis sebagai suatu 

cara untuk analisa tersebut. Aplikasi yang digunakan untuk analisa jaringan 

berupa penentuan jalur/rute terbaik dimana ketercapaian dari suatu obyek ke 

obyek yang lain dilakukan dengan melalui proses aritmetik garis-garis 

penghubung yang memiliki atribut (baik panjang maupun bobot) serta turn 

simpangan dan belokan. Dalam hal ini dibahas mengenai panjang/jarak dan 

waktu tempuh pada setiap garis/segmen jalan. Hal ini dapat diaplikasikan 

untuk penentuan jalur terdekat berdasarkan nilai kalkulasi panjang ruas jalan 

dan waktu tempuh tercepat tanpa mempertimbangkan jarak/panjang jalan. 

Aronoff, 1989 menjelaskan bahwa fungsi konektivitas (connectivitiy 

function), di mana network termasuk di dalamnya, sebagai fungsi 

mengakumulasikan  nilai-nilai dalam suatu area yang dilewati. Ini berarti 

dibutuhkan satu atau lebih atribut untuk dievaluasi dan menjumlah hasil 

secara bertahap. Setiap tahap menunjukkan perpindahan pada ruang, 

misalnya 100 m ruas jalan, setiap fungsi konektivitas harus menyatakan hal 

sebagai berikut.  

a. Perincian cara element jalan sebagai spasial (seperti jalan) saling 

berhubungan. 

b. Sekumpulan aturan perpindahan sepanjang interkoneksi 

c.  Unit pengukuran  

Aplikasi network yang banyak digunakan dalam SIG adalah tugas-

tugas yang berhubungan dengan penentuan jalur (DeMers, 1997). Setipa link 

pada network dapat ditetapkan nilai hambatan, seperti gesekan permukaan. 

Nilai hambatan juga memunkgkinkan memiliki hubungan dengan kecepatan 

sepanjang jalan. Dengan jarak total, didasarkan pada penggabungan 
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perhitungan jarak dan Faktor hambatan, dapat ditentukan dengan jalur 

paling efisien. Node-node yang dapat dikodekan sebgai titik pemberhentian 

(ditunjukkan dengan rambu-rambu lalu lintas atau arah tanda berhenti), 

hambatan belukan didasarkan pada kesulitan berbelok ke kiri atau ke kanan 

pada persimpangan jalan, dan rintangan-rintangan yang menghalangi 

pergerakan dan tekanan arus lalu-lintas dari jalur yang lain. Seperti halnya 

dengan perhitungan jarak sepanjang permukaan, semua parameter ini 

terutama diketahui dari kondisi jalan, persimpangan dan node-node lainya.     

Meskipun penentuan jalur dapat dilakukan dalam sistem raster, maka 

akan lebih mudah apabila dikerjakan pada sistem vektor. Hal ini 

dikarenakan terdapatnya hubungan antara model topologi teoritis garfik dan 

topologi data vector, sehingga keduanya dapat bekerja sama secara baik 

(DeMers, 1997).   

 

1.5.6 Pusat-Pusat Pelayanan Publik 

Pusat pelayanan merupakan dimana berbagai fasilitas yang 

terkonsentrasi dan merupakan basis yang dapat memberi stimulasi 

perkembangan bagi daerah sekitarnya. Konsentrasi berbagai fasilitas 

tersebut dapat mempermudah penenmpatan titik pembangunan dan dapat 

memonitor pembangunan yang sedang berlangsung. Dalam perkembangan 

selanjutnya pusat-pusat pelayanan berkembang berkembang bersamaan 

dengan meningkatnya ketersediaan jenis-jenis barang dan jasa. Pusat 

pelayanan dengan hierarki yang lebih tinggi akan menyediakan barang dan 

jasa yang lebih kompleks dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.  

Keberadaan pusat pelayanan di sebuat daerah perkotaan  pada 

hakekatnya merupakan penjabaran organisasi tata ruang (spatial 

organization) dari berbagai aktivitas manusia yang bergerak dalam bidang 

perdangangan dan jasa. Pusat pelayanan permukiman pada umunya 

dikembangkan dari teori pusat pusat pelayanan (central place theory) dari 

Christaller. Christaller menjelaskan mengenai tempat pusat pelayanan 

dengan mengumukakan konsep-konsep antara lain adalah range 
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(jangkauan) dan threshold (ambang) dengan mengembangkan suatu 

wilayah sebagai suatu dataran yang homogen secara geografis dengan 

penduduk yang merata persebaranya. Penduduk untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya membutuhkan barang dan jasa seperti makanan, 

minuman, pakaian, perabotan, pelayanan kesehatan, pendidikan, media 

massa dan sebagainya (Daldjoeni, 1997 dalam Pepekai, 2002). Jarak yang 

ditempuh para konsumen menuju central places untuk medapatkan 

pelayanan suatu barang dan jasa atau jarak yang dilewati barang dan jasa 

tersebut untuk dipasarkan, disebut range of goods/service; sedangkan 

treshold atau threshold population atau jumlah yang dibutuhkan penduduk 

untuk mendukung suatu kegiatan di central places.  

Pusat pelayanan merupakan suatu sentra lokasi yang menyediakan 

berbagai jenis barang dan jasa, dan secara garis besar fasilitas pelayanan 

yang tersedia dalam suatu pusat pelayanan tersebut berupa fasilitas 

pelayanan ekonomi, pelayanan sosial dan berkaitan dengan tata 

administrasi Negara. (Forbes, 1995 dalam Pepekai, 2002) mengatakan 

bahwa perkembangan ekonomi suatu pusat Kota membutuhkan kawasan 

ekonomi sekitarnya untuk mendukung pertumbuhan Kota tersebut. 

Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi suatu Kota sangat 

dipengaruhi oleh kota-kota yang ada disekitarnya. Interaksi ekonomi yang 

terjadi antara kota dengan wilayah belakangnya dapat menimbulkan arus 

barang serta menimbulkan aliran penduduk yang tinggal di luar daerah  

perkotaan  untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan yang ada di pusat kota.  

Pelayanan ekonomi berupa perdagangan dan jasa dalam penelitian 

ini dibatasi pada fasilitas pelayanan berupa pasar, pertokoan/ mall, bank, 

kelompok toko dan sarana transportasi berupa terminal dan stasiun. 

Pelayanan-pelayanan ini yang merupakan pelayanan dasar dalam ekonomi 

yang diperlukan oleh suatu daerah yang akan dikembangkan menjadi suatu 

pusat pelayanan. Pasar dan pertokoan merupakan fasilitas yang sangat perlu 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, terutama 

dukungan terhadap modal usaha dan perputaran uang. Terminal juga 
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merupakan fasilitas yang menunjang pertumbuhan wilayah karena dapat 

memperlancar arus transportasi dari suatu tempat ke tempat lainya. 

Pelayanan sosial umumnya memiliki arti segala pelayanan yang 

diberikan atau diarahkan oleh pemerintah dan dimaksud untuk 

memperbaiki tingkat kehidupan penduduk. Beberapa pelayanan yang 

umumnya digolongkan sebagai pelayanan sosial adalah penyediaan air dan 

sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintah walaupun 

dalam lingkup yang lebih yang lebih sempit (Huisman, 1987 dalam 

Repekai, 2002). Secara khusus pelayanan sosial yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah pelayanan di bidang kesehatan, (rumah sakit), dan 

administrasi pemerintah perkantoran.  

 

1.5.7 Penelitian Sebelumyan 

R. Ibnu Rosyadi (2004) melakukan penelitian berjudul 

”Pengembangan Software Untuk Pemodelan Jalur Pariwisata Di Daerah 

Inner Ringroad Perkotaan  Yogyakarta”. Data yang digunakan pada 

penelitian ini meliputi data waktu tempuh, pemandangan samping jalan 

sebagai gangguan samping jalan. Foto udara digunakan sebagai sumber data 

untuk memperoleh data pemandangan samping jalan dan ganggunan 

samping jalan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mengitung 

nilai impedansi (hambatan). Hasil akhir yang diperoleh adalah model sistem 

informasi rute pariwisata interaktif yang dapat memberikan informasi objek 

dan pariwisata.  

Yusuf Arman Kartika (2007) melakukan penelitian berjudul 

“Aplikasi Ssitem Informasi Geografis Untuk Menentukan Jalur Optimal 

Dalam Pelaksanaan Wisata Rally (Studi Kasus di Kecamatan Bantul) ”. 

Penelitian ini menggunakan data foto udara pankromatik hitam putih tahun 

2001 berskala 1.20.000. Metode analisis yang digunakan adalah analisi 

spasial modeling, dengan npembuatan model dari pengolahan data yang 

dibentuk suatu basis data yang kemudian dapat digunakan secara interaktif 

dan komunikatif. Kemudian dilakukan pengharkatan berdasarkan pengaruh 
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impedansi jalan dalam penelitian ini meliputi jarak, penggunaan lahan, 

kepadatan bangunan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Sistem 

Informasi Wisata Relly (SIWAR). 

Betty Mayasari (2009) melakukan penelitian berjudul “Pemodelan 

Spasial Untuk Penentuan Rute Penanganan korban Kecelakaan Lalu Lintas 

di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya Menggunakan Citra Quickbird dan 

Network Analyst”. Rute penanganan korban kecelakaan lalu lintas diperoleh 

dengan menggunakan bantuan perangkat lunak ArcView 9.X. Hasil 

penelitian ini memeberikan 2 (dua) pilihan rute yang dapat digunakan 

sebagai rute penanganan korban kecelakaan lalu lintas menuju ke fasilitas 

kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.  

Teguh Priyango (2012) melakukan penelitian berjudul : 

Pemodelan Spasial Untuk Panduan Jalur Mobilitas  Penduduk 

KelurahanCondongncataur Menuju Pusat-Pusat Pelayanan Publik di 

Wilayah Perkotaan  Yogyakarta (Inner Ringroad). Metode yang digunakan 

yaitu dengan mengitung nilai impedansi (hambatan samping). Data yang 

digunakan pada penelitian ini meliputi data panjang jalan, kevepatan arus 

bebas dan gangguan samping jalan. Citra Quickbird digunakan sebagai 

sumber data untuk memperoleh data ganggunan samping jalan. Hasil akhir 

yang diperoleh adalah peta jalur mobilitas penduduk Kelurahan 

Condongcatur menuju pusat-pusat pelayanan publik di Kota Yogyakarta dan 

sekitarnya. 
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Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. 

 
R. Ibnu Rosyadi (2004) Pengembangan Software Untuk 

Pemodelan Jalur Pariwisata Di 

Daerah Inner Ringroad 

Perkotaan  Yogyakarta 

Mengkaji kemampuan foto 

udara dalam memberikan data 

keruangan yang digunakan 

sebagai variabel dasar 

penentuan nilai impedansi 

penggunaan lahan pariwisata. 

 

Mengitung nilai impedasi lahan 

(hambatan samping) 

Model sistem informasi jalur 

pariwisata interaktif yang dapat 

memberikan informasi objek dan rute 

pariwisata 

2. Yusuf Arman Kartika 

(2005) 

 

 

 

Aplikasi Sistem Informasi 

Geografis Untuk Menentukan 

Jalur Optimal Dalam 

Pelaksanaan Wisata Relly (Studi 

Kasus di Kecamatan Bantul)   

Menganalisa Peta dan 

memanfaatkan foto udara 

dalam penyajian informasi 

spasial yang berbentuk suatu 

program aplikasi Sistem 

Informasi Geografis 

 

Menganalisa jaringan jalan 

dengan mempertimbangkan 

faktor impedansi jalan yang 

dipengaruhi oleh penggunaan 

lahan dan kepadatan bangunan 

di kiri dan kanan jalan. 

Aplikasi Sistem Informasi Geografis 

untuk menentukan jalur optimal 

wisata rally yang di dalamnya dapat 

digunakan dalam penetuan jalur 

optimal, informasi data spasial, dan 

penentuan posisi dengan GPS.  

3.  Betty Mayasari (2009) Pemodelan Spasial Untuk 

Penentuan Rute Penanganan 

korban Kecelakaan Lalu Lintas 

di Kota Yogyakarta dan 

Sekitarnya Menggunakan Citra 

Quickbird dan Network Analyst 

Mengkaji kemampuan Citra 

Quickbird dalam memberikan 

informasi gangguan samping 

jalan. 

Mengharkatkan total semua 

faktor impedansi yang 

digunakan dalam penelitian ini 

meliputi jarak, fungsi jalan, 

penggunaan lahan, kepadatan 

bangunan. 

 

Hasil penelitian ini memeberikan 2 

(dua) pilihan rute yang dapat 

digunakan sebagai rute penanganan 

korban kecelakaan lalu lintas menuju 

ke fasilitas kesehatan yang ada di 

Kota Yogyakarta dan sekitarnya 

4. Teguh Priyango (2012)  Pemodelan Spasial Untuk 

Panduan Jalur Mobilitas  

Penduduk 

KelurahanCondongncataur 

Menuju Pusat-Pusat Pelayanan 

Publik di Wilayah Perkotaan  

Yogyakarta (Inner Ringroad) 

 

Mengkaji kemampuan Citra 

Quickbird dalam memberikan 

informasi keruangan sebagai 

variabel impedansi untuk 

menentukan rute optimal 

dalam melakukan mobilitas ke 

pusat pelayanan publik dengan 

nilai impedansi terkecil.  

 

Mengkaji kemampuan hasil 

interpretasi Citra Quickbird ,  

mengitung nilai impedasi lahan 

hambatan samping dan 

kecepatan rata-rata. 

Jalur optimal mobilitas penduduk 

untuk menuju pusat-pusat pelayanan 

publik wilayah Perkotaan  

Yogyakarta . 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

   Petambahan penduduk setiap tahun di Kelurahan Condongcatur yang terus 

mengalami peningkatan dengan tingkat aktivitas yang tinggi, dalam hal 

pemenuhan kebutuhan hidupnya menuju berbagai pusat-pusat pelayanan publik. 

Kondisi infrastruktur transportasi yang sangat terbatas menyebabkan sering 

terjadinya suatu kemacetan pada ruas-ruas jalan tertentu pada waktu tertentu. 

Maka dibutukan suatu pemodelan transportasi sebagai alternatif yang dapat 

memeberikan informasi mengenai jalur-jalur yang optimal digunakan untuk 

menuju pusat-pusat pelayanan publik tersebut. 

  Dalam penentuan jalur terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan 

oleh penduduk yaitu waktu tempuh, jarak tempuh dan gangguan samping jalan. 

Pertimbangan ini tidak berlaku untuk penduduk yang menggunakan kendaraan 

angkutan perkotaan  sudah memiliki jalur-jalur tertentu yang akan dilewati tanpa 

mempertimbangkan faktor-faktor lainya. Network analyst yang merupakan bagian 

dari subsistem analisis dalam sistem informasi geografis (SIG) dapat membantu 

dalam penentuan jalur. Pemilihan jalur ditentukan berdasar atas nilai impendasi 

(hambatan). Jalur yang dipilih merupakan jalur yang mempunyai nilai impendasi 

paling kecil. Data yang digunakan sebagai impendasi dalam penentuan jalur adalah 

waktu tempuh, jarak tempuh, dan gangguan samping jalan. Data waktu tempuh 

pada suatu ruas jalan diperoleh dari pembagian panjang ruas jalan dengan 

kecepatan kendaraan rata-rata. Panjang ruas jalan pada SIG biasanya sudah secara 

otomatis menjadi data atribut dari kenampakan garis, sedangkan data kecepatan 

kendaraan rata-rata diperoleh dari data sekunder. Gangguan samping jalan dapat 

diketahui dari hasil interpretasi penggunaan lahan pada citra quicbird. 

Penelitian menggunakan metode penginderaan jauh fotografi untuk 

mengindetifikasi penggunaan lahan samping jalan melalui interpretasi citra 

Quickbird. Hasil pemetaan penggunaan lahan ini kemudian dijadikan bahan 

identifikasi ganguan samping jalan dan kelas gangguan samping. Pada indentifikasi 

gangguan samping jalan penggunaan lahan yang dipertimbangkan berada pada 

jarak kurang dari 100 meter dari jalan dengan asumsi bahwa di daerah perkotaan  

pada jarak tersebut suatu penggunaan lahan tidak terhalang oleh penggunaan lahan 
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yang lain. Dengan menggunakan sistem informasi geografi yang berupa buffering 

pada setiap ruas jalan akan memudahkan dalam mengetahui jarak terhadap 

gangguan samping jalan dari sumbu jalan. 

  Jalur mobilitas ini diperuntukan bagi penduduk yang menggunakan 

kendaraan yang dikategorikan sebagai kendaraan ringan yaitu kendaraan bermotor 

dua beroda 2 (dua) dan 4 (empat)  dengan jarak as 2,0-3,0 meter. Jenis jalan yang 

digunakan sebagai link dalam network analysis untuk penentuan jalur mobilitas  

adalah jalan arteri dan jalan kolektor dimana pada jenis jalan ini jumlah jalan 

masuk dibatasi sehingga diharapkan penduduk tidak bingung oleh banyakanya jalan 

masuk dan kecepatan rata-rata pada jalan tersebut adalah sedang sampai tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 



27 
 

1.7 Metode Penelitian 

Pada metode penelitian ini diuraikan tentang cara perolehan data,  alat 

dan bahan yang digunakan, langkah penelitian, dan analisis data yang 

dilengkapi dengan hasil akhir dari penelitian ini. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

memadukan antara penginderaan jauh dan SIG, dengan melakukan analisis 

data keruangan hasil interpretasi citra Quickbird. Data hasil interpretasi 

penginderaan jauh, kemudian dihitung nilai impedasi lahan sebagai nilai  

hambatan samping jalan. Uji ketelitian dan analisis hasil interpretasi visual 

citra Quickbird diuji dengan menggunakan tabel uji ketelitian yang dilengkapi 

dengan kerja lapangan untuk memperjelas hasil interpretasi. Kemudian SIG 

digunakan sebagai alat pengolahan data digital dan Network Analsyt. Analisis 

digital dilakukan pada setiap ruas jalan dengan data utama adalah data rata-

rata kecepatan lintasan setiap ruas jalan di wilayah Perkotaan  Yogyakarta.     

 

1.7.1 Alat dan Bahan 

Dalam sebuah penelitian tentu tidak akan terlepas dari 

penggunaan alat dan bahan yang mampu menunjang pelaksanaan suatu 

penelitian, demikian pula pada penelitian ini. Alat yaitu media atau 

sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh,mengolah maupun 

menyajikan data. Bahan dinyatakan sebagai media yang dijadikan 

sebagai obyek dalam proses pengumpulan, pengolahan data hingga 

diperoleh hasil penelitian. 

 

a. Alat  

- Seperangkat Komputer dengan perangkat ArcGIS 10 

- GPS Garmin 

- Kamera Digital 

- Alat tulis 

- Printer 
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b. Bahan  

- Citra Quickbird Kota Yogyakarta dan sekitarnya perekaman tahun 

2006 (sumber: Lab Digital Diploma III PJ dan SIG, Fak Georafi 

UGM) 

- Data jaringan jalan digital Provinsi D.I Yogyakarta (sumber: 

BAPPEDA Provinsi D.I Yogyakarta) 

- Data tabular lokasi pusat pelayanan publik (sumber: BAPPEDA 

Kota Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta dan Survey Lapangan) 

- Data kecepatan rata-rata jalan derah Perkotaan  Yogyakarta 

(sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Provinsi D.I 

Yogyakarta) 

- Data tabular jumlah penduduk Kelurahan Condongcatur (sumber: 

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta ) 

 

1.7.2 Langkah Penelitian 

 Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder. Diperlukan juga data kepustakaan sebagai alasan 

dalam melakukan analisis penelitian. Pada tahap ini secara garis besar 

langkah penelitian dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :  

1. Tahap Persiapan  

a. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai data 

sekunder dengan segala hal terkait dengan penelitian sehingga 

penelitian yang dilakukan memiliki dasar kuat dari literatur-literatur 

yang sudah ada. Studi pustaka merupakan langkah yang penting 

dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, 

selanjutnya melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik 

penelitian.   

b. Pengumpulan data melalui dinas atau instansi-instansi terkait dalam 

penelitian untuk memperoleh data sekunder mengenai kondisi objek 

penelitian. Data-data tersebut berupa data penginderaan jauh daerah 

penelitian berupa citra Quickbird dan data vector jaringan jalan. 
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c. Orientasi medan daerah penelitian merupakan suatu kegiatan survei 

langsung di lapangan untuk mendapatkan  gambaran umum 

gambaran secara umum daerah yang akan diteliti dan menambah 

masukan menegnai informasi lokal daerah tersbut guna membantu 

kegiatan interpretasi.  

d. Digitasi, editing peta sumber dan input data. 

e. Interpretasi penggunaan lahan samping jalan. 

2. Tahap Kerja Lapangan 

a. Pengambilan lokasi pusat-pusat pelayanan publik kabupaten wilayah 

Kota Yogyakarta dan sekitarnya (Inner Ringroad). Kegiatan ini 

dilakukan untuk mengetahui secara pasti lokasi secara geografis 

(dalam X,Y) sehingga dapat dilakukan pemetaan lokasi. Kegiatan ini 

dilakukan dengan menggunakan GPS (plotting GPS). Selain plotting 

GPS, pada kegiatan ini juga dilakukan dokumentasi lokasi berupa 

foto. Pelaksanaan plotting dilakukan berdasar pada data alamat yang 

telah tersedia dari instansi terkait.  

b. Pelengkapan data untuk beberapa ruas jalan yang tidak memiliki 

kelengkapan data. 

3. Tahap Analisis data lapangan 

a. Pada tahap ini diawali dengan penetuan sampel, uji dan 

pengumpulan data lapangan lapangan, yaitu dengan mengamati titik 

sampel yang telah ditentukan. Hasil dari pengamatan pada titik 

sampel di lapangan kemudian dibandigkan dengan hasil interpetasi 

citra, untuk menegtahi tingkat keakuratan hasil interpretasi.     

4. Tahap Penyajian Hasil  

a.  Tahap ini merupakan tahap akhir yang meliputi penulisan, penyajian 

hasil penelitian yang tersusun dalam bentuk laporan skripsi.   
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1.7.2.1 Teknik Pengolahan Data  

  Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan software ArcGIS versi 9.10. Tahap awal dimulai dengan 

melakukan editing pada setiap ruas jalan yang tidak sempurna setelah 

ditampalkan pada citra. Tahap selanjutnya yaitu memberikan keterangan 

tambahan pada atribut setiap jalan, seperti nama jalan, no ruas, panjang 

jalan. Keterangan tersbeut diisikan pada setiap segmen jalan pada atribut 

jalan. Selanjutnya tiap ruas jalan dilakukan planarize untuk memisahkan 

jalan menjadi tiap ruas jalan sehingga analisis dapat dilakukan untuk tiap 

segmen jalan. 

 

1.7.2.2 Interpretasi Penggunaan Lahan Samping Jalan  

  Tahap ini dilakukan untuk mengetahui hambatan samping pada 

setiap ruas jalan yang termasuk dalam daerah penelitian. Interpretasi 

penngunaan lahan samping jalan dilakukan dengan metode penginderaan 

jauh, dengan bantuan data citra Quickbird untuk meberikan data 

keruangan. Pada proses ini dilakukan klasifikasi terhadap penggunaan 

lahan yang berada di samping jalan untuk menetahui jenis penggunaan 

lahan yang menjadi hambatan samping. MKJI (1997) mendefinisikan 

hambatan samping sebagai dampak terhadap kinerja lalu lintas akibat 

kegiatan di samping/ sisi jalan. Klasifikasi hambatan samping jalan 

menggunakan klasifikasi Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 

yang dikombinasikan dengan klasifikasi penggunaan lahan dari Sutanto 

sehingga diperoleh klasifikasi hambatan samping seperti nampak pada 

tabel 1.4. 
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Tabel 1.4 Klasifikasi Hambatan samping 

Kelas Hambatan 

Samping Jalan 

Jumlah Ganggunan 

per 200 meter per 

jam (dua arah) 

Kondisi tipikal Penggunaan lahan 

Sangat rendah < 100 Permukiman 
Pertanian, makam, lahan 

kosong 

Rendah 100-299 
Permukiman, beberapa 

transportasi umum 
Pemukiman 

Sedang 300-499 

Daerah industri 

dengan beberapa toko 

di pinggir jalan 

Industri 

Tinggi 500-899 

Daerah komersial, 

aktivitas pinggir jalan 

tinggi 

Areal Pendidikan, 

Pemerintahan, 

transportasi 

(stasiun/terminal) 

Sangat tinggi >900 

Daerah komersial 

dengan aktivitas 

perbelanjaan pinggir 

jalan 

Pasar dan pusat 

perbelanjaan 

     Sumber: IHCM (1997)  

 

Hasil dari klasifikasi penggunaan lahan samping jalan yang 

diperolah dari hasil interpretasi citra Quickbird, kemudian diuji 

kebenaranya dengan kegiatan kerja lapangan. Kerja lapangan bertujuan 

untuk mempertegas hasil interpertasi citra dengan menyesuaikanya 

konsdisi yang ada di lapangan dengan kenampakan yang ada pada citra. 

Kegiatan ini berupa uji akurasi tingkat kebenaran hasil interpretasi pada 

citra Quickbird sebagai penyedia data keruangan. Pengujian tingkat 

kebenaran dan ketelitian hasil interpretasi citra merupakan tahap analisis 

data yang pertama dilakukan dengan membandingakan data jumlah bentuk 

penggunaan lahan yang berhasil disadap dari citra Quickbird dengan 

jumlah bentuk penggunaan lahan di lapangan pada lokasi sampel yang 

sama. Untuk menguji tingkat kebenaran hasil interpretasi dapat dilakukan 

analisis menggunakan metode yang dikemukanan oleh (Short, 1982 dalam 

Danoedoro, 1996). Teknis pengujianya dapat dilakukan dengan memilih 

lokasi pengujian secara purposive (dengan memilih daerah yang relatif 

tetap, tidak berubah pada selang waktu itu), baik berdasarkan foto udara, 

citra, peta maupun pengukuran lapangan, dan kemudian memindahkan 

informasi rujukan itu secara cermat ke peta dasar sebagai suatu koreksi. 
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Untuk memudahkan dalam melakukan koreksi pada setiap bentuk 

penggunaan lahan makan dapat dilakukan dengan bantuan tabel matriks uji 

ketelitian interpretasi sebagai tabel (1.5) berikut : 

 

Tabel 1.5  Matriks Uji ketelitian Interpretasi Penggunaan Lahan Samping Jalan 

Penggunaan 

Lahan 

Hasil Cek Lapangan Jumlah 

Sampel 

Sampel 

Benar A B C D E 

A        

B        

C        

D        

E        

Jumlah   

              Sumber: (Short, 1982 dalam Danoedoro, 1996) 

 

Keterangan :  

A. = Pertanian, makam, lahan kosong 

B. = Pemukiman 

C. = Industri 

D. = Areal Pendidikan, Pemerintahan, transportasi (stasiun/terminal) 

E. = Pasar dan pusat perbelanjaan 

 

           % keakuratan Interpretasi =   x 100% ……………? 

 

Klasifikasi gangguan samping jalan yang telah diuji kebenaranya, 

kemudian untuk beberapa penggunaan lahan dilakukan dengan 

pembandingan penggunaan lahan tersebut dengan kondisi tipikal yang 

diasumsikan mempunyai peran yang sama dalam hal gangguan terhadap 

arus lalu lintas. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh 

informasi penggunaan lahan adalah dengan interpretasi citra. Penentuan 

hambatan samping diperoleh dengan melakukan buffer sejauh 100 meter 

untuk masing-masing sisi. 

 

Jumlah Sampel Benar         

Jumlah Seluruh 

Sampel 
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1.7.2.3 Penetuan Jalur Mobilitas 

1. Jalur Mobilitas 

Menurut Miro (2002) tujuan untuk melakukan kegiatan 

mobilitas adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan 

melakukan pergerakan (mobilitas) penduduk ke wilayah-wilayah yang 

menyediakan kebutuhan dan fasilitas pelayanan, termasuk juga 

melakukan mobilitas menuju wilayah yang memiliki tingkat hierarki 

pelayanan lebih tinggi. Seperti halnya kegiatan mobilitas penduduk dari 

permukiman (perumahan) ke pusat pelayanan ekonomi (pasar, 

pertokoan, bank, dan layanan jasa), pelayanan sosial (institusi, sekolah, 

rumah sakit, instansi pemerintah/swasta) dan sebagainya ke tempat-

tempat pelayanan tertentu sesuai dengan tujuanya dan keperluanya. 

Penentuan jalur optimal dalam network analysis ditentukan 

berdasarkan nilai impedansi terkecil. Dalam menentukan jalur mobilitas 

penduduk nilai impedansi dasar selalu digunakan adalah waktu tempuh 

sedangkan sebagai nilai impedansi pilihan adalah gangguan samping 

jalan. Sehingga dengan demikina terdapat kemungkinan menggunakan 

nilai impedansi lebih dari satu yang kemudian dijumlahkan untuk 

mengetahui impedansi total sebagai penentu jalur optimal. Untuk 

menetukan nilai impedansi dapt menggunakan nilai satuan waktu dalam 

menit dan nilai klasifikasi gangguan samping jalan.  

Jenis jalan yang digunakan sebagi link dalam network analiysis 

untuk penentujan jalur mobilitas yang menggunakan kendaraan non 

angkutan perkotaan  dipilih jalan tidak telalu banyak mempunyai jalan 

masuk sehingga tidak membingunggkan dan mempunyai keceptan rata-

rata sedang sampai tinggi. Dalam hal ini jenis jalan yang digunakan 

adalah jenis jalan arteri dan kolektor. Undang undang republik 

Indonesia no 13 tahun 1980 tentang jalan. Pengelompokkan jalan 

menurut peranan menjadi tiga, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, dan 

jalan lokal. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan umum 

dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan 
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jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan kolektor adalah jalan 

yang malayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri 

perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan 

masuk dibatasi. Sedangkan jalan lokal adalah jalan yang melayani 

angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan 

rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Dalam penjelasan 

undang-undang tersebut dipaparkan pengaturan jalan masuk diatur dan 

didesain sedemikian rupa sehingga kecepatan telah ditetapkan tetapi 

terpenuhi.         

2. Waktu tempuh 

Waktu tempuh yang digunakan sebagi nilai impedansi dasar 

dalam penetuan jalur mobilitas karena lebih realitas untuk 

merepresentasikan cepat sampai tujuan bila dibandingkan dengan 

menggunakan nilai jarak. Kondisi jarak yang lebih pendek belum tentu 

dapat ditempuh dalam waktu yang lebih singkat tergantung kondisi lalu 

lintas. Nilai waktu tempuh diperolah dari hasil perhitugan jarak dibagi 

dengan kecepatan kendaraan rata-rata. Panjang jarak dapat diketahui 

dengan melihat panjang ruas jalan dan dengan SIG dapat dengan mudah 

diketahui, sedangkan besar kecepatan kendaraan rata-rata dapat 

diketahui dari data sekunder.     

3. Hambatan Samping 

Kegiatan mobilitas penduduk merupakan suatu interaksi yang 

terjadi antara manusia terhadap tata guna lahan. Kegiatan ini disertai 

dengan adanya arus pergerakan/perjalanan dari tempat tinggal menuju 

pusat-pusat pelayanan untuk memenuhi kebutuhanya (tempat kerja). 

Maka aspek kenyamanan dan kemudahan akses menuju pusat 

pelayanan tersebut menjadi suatu pertimbangan bagi setiap orang. 

Faktor penyebab kurang nyamanya perjalanan adalah kondisi fisik jalan 

dan gangguan samping jalan, misal penyebrangan jalan, pedagang kaki 

lima sehingga kelancaran perjalanan menjadi terganggu. Dalam 

penelitian ini kondisi fisik jalan tidak digunakan dalam pertimbangan 
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kenyamanan perjalanan karena kondisi fisik jalan daerah Perkotaan  

Yogyakarta relatif sama yaitu dengan kondisi baik.  

Dalam hal gangguan samping jalan digunakan klasifikasi yang 

terdapat pada manual kapasitas jalan indonseia (MKJI) 1997. 

Klasifikasi gangunan samping jalan untuk beberapa penggunaan lahan 

melalui perbandingan kondisi penggunaan lahan tersebut dengan 

kondisi tipikal dilapangan yang diasumsikan mempunyai peran yang 

sama dalam hal gangguan terhadap arus lalu lintas. 

Penilaian gangguan samping dilakukan dengan cara membuat 

buffer tiap segmen jalan dengan lebar 100 meter pada bagian kiri dan 

kanan sebagai batas interpretasi gangguan samping jalan. Peta hasil 

buffering kemudian ditumpangsusunkan dengan citra Quickbird untuk 

mendapatkan informasi megenai jenis kalsifikasi penggunaan lahan 

samping jalan yang digunakan sebagai nilai impedansi. Tingkat 

hambatan suatu ruas jalan ditentukan dari hasil peta penggunaan lahan 

hasil buffering pada setiap segeman jalan. Penentuan kalsifikasi 

gangguan samping jalan berdasarkan tebel klasifikasi hambatan 

samping jalan (IHCM) 1997. Hasil dari klasifikasi ganggunan samping 

jalan di representasikan dalam bentuk peta tingkat hambatan samping 

jalan.   

 

1.7.3 Teknik Analisis Data 

 Analisis data pada tahap ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan software ArcGIS 9.3. Pada ArcGIS 9.3 terdapat fasilitas 

network analyst, yang merupakan metode analisis data spasial yang 

memiliki network dataset. Pada analisas jaringan dilakukan dua analisis 

yaitu menentukan jalur terpendek dan waktu tercepat dan menentukan 

jarak terdekat dan waktu tercepat dalam menjangkau pusat-pusat 

pelayanan publik. Analisis jaringan dilakukan pada setaip segmen jalan 

berdasarkan parameter pendukung dipergunakan untuk penentuan jalur 

atau rute terbaik, dimana ketercapaian dari suatu obyek ke obyek yang 
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lain, dilakukan melalui proses aritmetik garis-garis penghubung yang 

memiliki atribut (baik panjang maupun bobot).  

1. Tipe Jalur 

 Berbagai tipe jalur akan mempengaruhi kinerja jalan yang 

secara langsung akan berdampak pada kecepatan lalu lintas kendaraan 

dan beban yang diberikan terhadap suatu ruas jalan. Tipe jalur yang 

dimaksudkan misalnya jalan terbagi dan tak terbagi FT dan TF, jalan 

satu arah (oneway) dengan dua lajur atau lebih, dan jalan dua arah 

dengan satu lajur lebih. 

2. Gangguan Samping Jalan 

Hambatan samping yang dapat mengganggu kegiatan dalam 

perjalanan mobilitas penduduk memiliki nilai kurang untuk menuju 

ketercapaian suatu tujuan. Tingkat gangguan samping jalan merupakan 

suatu hal yang terkadang dapat menimbulkan suatu masalah, maka dari 

itu dalam penelitian ini objek yang dinilai dapat menimbulkan masalah 

dalam lalu lintas dikategorikan sebagai suatu nilai gangguan samping 

jalan.   

Penilaian gangguan samping dilakukan dengan cara membuat 

buffer tiap segmen jalan dengan lebar 100 meter pada bagian kiri dan 

kanan sebagai batas interpretasi gangguan samping jalan. Hal ini 

bertujuan untuk mengasumsikan bahwa pada jarak tersebut merupakan 

daerah yang masih memberikan dampak atau pengaruh terhadap kondisi 

akesibilitas jalan. Peta hasil buffering kemudian ditumpangsusunkan 

dengan citra Quickbird untuk mendapatkan informasi megenai jenis 

kalsifikasi penggunaan lahan samping jalan sebagai nilai impedansi. 

Hasil dari klasifikasi ganggunan samping jalan di representasikan dalam 

bentuk peta tingkat hambatan samping jalan.   

Pengaruh hambatan samping jalan terhadap penentuan jalur 

dihitung dengan persamaan yang diturukan dari rumus kecepatan yaitu  
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fungsi jarak di bagi kecepatan rata yang kemudian dikalikan dengan 

nilai hambatan samping jalan, seperti persamaan yang ada di bawah ini. 

 

V =           x H 

 

Di mana :  

V =  Waktu tempuh 

S =  Panjang Ruas Jalan (Km) 

T = Kecepatan Rata-Rata 

H   =  Hambatan  Samping 

 

Nilai hambatan suatu jalan ruas jalan diklasifikasikan memiliki 

hambtan samping tinggi apabila pada ruas jalan tersebut diasumsikan 

memiliki nilai hambatan 1 (H=1) dan memiliki hambatan samping 

rendah apabila memiliki nilai hambatan 0 (H=0). 

Untuk memperjelas penggunaan persamaan pada penentuan 

jalur mobilitas penduduk, berikut disajikan suatu kasus : terdapat 

seseorang yang menggunkana kendaran non angkutan perkotaan  

dalam menetukan jalur pejalanan dari titik A ke titik C juga 

mempertimbangkan hambatan gangguam jalan. Jarak dari titik A ke 

titik C (jalur 1) adalah 10 km dengan kondisi hambatan samping 

tinggi, jarak dari titik A ke titik C melalui titik B (jalur 2) adalah 12 

km dengan kondisi hambatan samping rendah. Pada kondisi arus lalu 

lintas yang ada, kendaraan dapat bejalan dengan kecepatan 60 km/jam 

pada kedua jalur. Pada dialog toleransi dalam penetuan jalur mobilitas 

penduduk, menurut Ibnu (2004) seseorang dapat mengisi angka 5 

sebagai 5 menit toleransi waktu keterlambatan pada setiap jarak 10 km. 

Dalam perhitungan impedansi waktu tempuh diperoleh dari hasil 

pembandingan jarak dan kecepaatn.    

 

 

S 

T 
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  Tv jalur 1 (A - C) =                      x 1 = 5 menit 

 

  Tv jalur 2 (A - B - C ) =                     x 0 = 0 menit 

 

  Impedansi Jalur 1 = waktu tempuh 1 + Tv jalur 1 

     = 10 + 5 = 15 menit 

Impedansi Jalur 2 = waktu tempuh 1 + Tv jalur 2 

     = 12 + 0 = 12 menit 

 

 Dengan demikian jalur mobilitas penduduk yang 

mempertimbangkan gangguan samping jalan akan memilih jalur 2 

dengan melalui titik B dimana jalur ini memiliki impedansi lebih kecil 

walaupun dengan jarak yang lebih jauh.   

 

1.7.4 Penyajian Hasil Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap akhir pengolahan data. Di antaranya 

jalur mobilitas  penduduk Kelurahan Condongcatur menuju pusat-pusat 

pelayanan publik di wilayah perkotaan  Yogyakarta, hasil dari 

pemodelan eksekusi Network Analysis dimana penduduk Kelurahan 

Condongcatur dapat menentukan jalur-jalur yang akan dilalui untuk 

menuju pusat-pusat pelayanan yang ingin dituju.    

A 

B 

C 

Gangguan Samping Jalan 10 km 

10 km 2 km 

10 ∙ 1 

   2 

12 ∙ 1 

   2 

Berarti dengan mempertimbangkan 

gangguan samping, dengan tolransi waktu 

keterlambatan setiap jarak 2 km = 1 menit 

TL SL 
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Data penelitian yang telah ada kemudian disajikan dalam bentuk 

peta melalui proses layouting dalam ArcMap. Proses layout dilakukan 

sehingga hasil penelitian dan peta-peta terkait disajikan dengan kaidah 

kartografi yang baik dan benar. Proses layout meliputi pemberian judul, 

skala, orientasi, legenda, sumber, pembuat, koordinat, inset. 

 

1.7.5 Validasi Data 

   Tahap ini merupakan suatu proses untuk menunjukkan sejauh 

mana skor/ nilai/ ukuran yang diperoleh dari hasil analisi benar-benar 

menyatakan hasil pengukuran/ pengamatan yang ingin diukur (Agung, 

1990 dalam Suhermin, 2011). Validasi data ini bertujuan untuk 

mengukur dan menggambarkan objek atau keadaan suatu aspek hasil 

pemodelan berdasarkan analisis dari beberapa parameter pendukung 

dengan fakta di lapangan. Proses validasi ini didukung dengan kegiatan 

kuisioner pada pengguna jalan yang sering melaui jalur tersebut.  

 Dalam konsep validasi data setidakanya terdapat dua makana 

yang terkandung di dalamnya, yaitu relevans dan accuracy. Relevansi 

menunjuk pada kemampuan instrumen untuk memerankan fungsi untuk 

apa instrumen tersebut dimaksudkan (what it is intended to measure). 

Accuracy menunjuk ketepatan instrumen untuk mengidentifikasi aspek-

aspek yang diukur secara tepat, yang berarti dapat menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya. 

 

1.7.6  Tahap Akhir/Penyelesaian 

Tahap ini merupakan akhir dari penelitian. Tahap ini meliputi 

penyusunan laporan penelitian secara sistematis yang dilengkapi 

dengan peta. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat berguna baik 

sebagai masukan maupun referensi bagi penelitian-penelitian terkait 

selanjutnya. 
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1.8 Batasan Operasional 

Aksesibilitas adalah kemampuan untuk mencapai pusat pelayanan dan untuk 

memperoleh pelayanan yang diinginkan atau kemampuan organisasi 

pelayanan untuk memberikan pelayanan tertentu pada lokasi tertentu pula 

(Smith, 1977 dalam Suhermin, 2011). 

Buffer adalah polyangon yang dibuat melalui reklasifikasi atas jarak tertentu 

dari titk, garis atau area (DeMers, 1997:246).  

Data spasial adalah data yang terkait dengan letak, jarak, luas, dan waktu 

yang kenampakanya berupa titik (poit), garis (line), luasan (area), dan 

permukaan bumi (surface). 

Fasilitas adalah keseluruhan dari semua sarana dan prasarana. 

Fasilitas pelayanan merupakan fungsi dari kebijakan pemerintah yaitu 

fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti fasilitas pasar, terminal, bank 

pemerintah, kantor post, sekolah, puskesmas, serta pelayanan yang 

perkembanganya dilakukan sendiri seperti toko, warung, dan bengkel (Retno 

Chusniati, 1997 dalam Pepekai 2004). 

Hambatan samping adalah dampak terhadap prilaku lalu lintas akibat 

kegiatan sisi jalan (seperti pejalan kaki, pemberhentian angkutan, dan 

kendaraan lainya) 

Impedansi (impedance) adalah hambatan yang mempengaruhi kecepatan 

kendaraan di jalan, terdiri atas: impedansi arc (arc impedance) misalnya jarak 

tempuh dalam menit, impedansi belokan (turn impedance) misalnya waktu 

belok ke kanan atau ke kiri, dan hambatan samping berupa ativitas di samping 

jalan yang dapat mengganggu lalu lintas   (Arif Rahman, 2004).  

Interpetasi Citra adalah perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan 

identifikasi objek dan menilai arti penting objek tersebut (Estes dan Simonet, 

1873 dalam Sutanto, 1994). 

Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri-ciri 

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk 

dibatasi secara efisien (UU RI No. 13 Tahun 1980 Pasal 4).    
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Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau 

pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata 

sedang, dan jalan masuk dibatasi (UU RI No. 13 Tahun 1980 Pasal 4). 

Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri 

perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk 

tidak dibatasi (UU RI No. 13 Tahun 1980 Pasal 4). 

Kapasitas adalah arus maksimum melalui suatu titik di jalan yang dapat 

dipertahankan persatuan jam pada kondisi tertentu. Biasanya dinyatakan 

dalam kend/jam atau smp/jam. 

Kemacetan lalu-lintas adalah terganggunya pergerakan kendaraan bermotor 

dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini disebabkan karena kurangnya 

infrastruktur jalan serta begitu cepatnya pertumbuhan kendaraan bermotor. 

Kendaraan ringan adalah kendaraan bermotor dua as ber roda empat jarak as 

2,3 - 3,0 m (termasuk mobil penumpang opelet, mikrobus, pick-up dan teruk 

kecil sesuai dengan klasifikasi bina marga)  

Mobilitas  adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, dengan melakukan pergerakan dari tata guna lahan yang satu ke tata 

guna lahan lainya (Fidel Miro, 2002). 

Network/jaringan adalah seperangkat garis hubung yang memiliki atribut 

tertentu yang menunjukkan adanya arus (flow) obyek dari satu tempat ke 

tempat lain (DeMers, 1997 : 189). 

Pelayanan Sosial Ekonomi adalah pelayanan yang penggolonganya 

berdasarkan dampak langsung yang ditimbulkan oleh pelayanan tersebut. 

Pelayanan sosial lebih mengarah kepada peningkatan kualitas hidup seperti 

pendidikan, kesehatan dan lain-lain, sedangkan pelayanan ekonomi 

merupakan pelayanan yang menyokong secara langsung pada kegiatan 

ekonomi dan produksi atau member keutungan finansisal seperti pengumpul 

barang dan jasa serta pelayanan perdangangan. 

Pusat Pelayanan adalah lokasi di mana fasilitas-fasilitas pelayanan yang 

pergunakan sebagai basis aktivitas penduduk dalam memperoleh barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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Pemodelan adalah suatu aktivitas meringkas dan menyederhanakan kondisi 

realistis (nyata) (Fidel Miro, 2002). 

Rute/jalur optimal adalah jalur yang dapat digunakan oleh penggunan jalan 

dari suatu titik awal ke suatu titik akhir dengan nilai impedansi paling kecil 

sehinga waku tempuh relatif singkat. 

Segemen jalan adalah bagian jalan yang dibagi adanya perbotongan dengan 

jalan lain. Dalam rute ditunjukkan garis yang di antara dua node. 

Tata Guna Lahan adalah pengaturan pemanfaatan lahan pada lahan yang 

masih kosong di suatu lingkup wilayah (baik tingkat nasional, regional, 

maupun lokal, untuk kegiatan tertentu. Dalam sistem aktivitas tata guna lahan 

merupakan kegiatan atau aktivitas-aktivitas manusia seperti bekerja, 

berbelanja, dan berekreasi, semuanya di lakukan dalam potongan-potongan 

tanah yang diwujudkan sebagai kantor, pabrik, gedung sekolah, pasar 

pertokoan, perumahan, objek wisata, hotel, dan sebagainya (Fidel Miro, 2002).      

Topologi adalah metode matematika yang digunakan untuk mendefinisikan 

hubungan keruangan (Aronoff, 1989; 174). 

Wilayah perkotaan  adalah wilayah yang secara fisik berupa bangunan, jalan, 

dan unsur-unsur penggunaan lahan non-pertanian yang lain.   

 


