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ABSTACT
Penutup lahan merupakan hasil akhir dari aktivitas dan dinamika kegiatan manusia di
permukaan bumi. Pesatnya laju pembangunan di segala bidang saat ini telah membawa perubahan
dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Pertumbuhan penduduk
Kabupaten Bantul telah, menimbulkan dampak terhadap meningkatnya tuntutan kebutuhan utilitas di
berbagai bidang, sehingga mempengaruhi perkembangan dan perubahan penutup lahan Kabupaten
Bantul. Penelitian ini mengambil judul “Analisis Perubahan Penutup Lahan Dengan Pemanfaatan
Citra Landsat Di Kabupaten Bantul Tahun 2001, 2004, dan 2012”, bertujuan mengetahui dinamika
perubahan penutup lahan dan menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi dinamika perubahan
penutup lahan di Kabupaten Bantul tahun 2001, 2004, dan 2012. Metode penelitian menggunakan cara
interpretasi dan survey dengan mengambil sampel penutup lahan di daerah penelitian. Teknik analisis
yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis dari klasifikasi unsupervised. Metode klasifikasi
penutup lahan menggunakan klasifikasi Malingreau, dan didapat lima jenis penutup lahan yaitu daerah
pertanian, daerah non-pertanian, lahan terbangun, daerah tidak bervegetasi, dan tubuh air. Hasil
penelitian ini adalah di Kabupaten Bantul perubahan penutup lahan yang tertinggi terjadi pada penutup
lahan daerah pertanian yaitu sebesar 10.677ha. Perubahan penutup lahan yang terendah terjadi pada
penutup lahan daerah non pertanian yaitu sebesar 154 ha. Faktor yang menyebabkan perubahan penutup
lahannya adalah banyaknya pertumbuhan penduduk dan pengaruh sosial ekonomi serta keadaan iklim
daerah tersebut yang dapat menyebabkan kekeringan.
Land cover is the end result of the activity and the dynamics of human activities on the
earth's surface. The rapid pace of development in all areas at this time has brought changes in many
aspects of human life and the environment. Population growth Bantul have, an impact on the growing
demands of the utility in a variety of fields, thus affecting the development and changes in land cover
Bantul. This study took the title "Analysis of Land Cover Change With Use of Landsat in Bantul, 2001,
2004, and 2012", aims to determine the dynamics of changes in land cover and analyze the dominant
factor affecting the dynamics of land cover change in Bantul 2001, 2004, and 2012. The research method
used interpretation method and by taking a sample survey of land cover in the study area. The analysis
technique used in this study is an analysis of unsupervised classification. Land cover classification
method using Malingreau classification, and acquired five land cover types, namely agriculture, nonagricultural areas, land up, not vegetated areas and water bodies. The results of this study are Changes
in land cover were highest in areas of agricultural land cover is equal 10.677ha. Changes in land cover
lowest in non-agricultural land cover area amounting to 154 ha. Factors that cause changes in land
cover is the number of population growth and economic and social influence local climate conditions
which can cause dryness.
Key words: Land Cover, unsupervised classification, overlay.
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PENDAHULUAN

penginderaan jauh satelit sumber alam.

Penutup lahan merupakan hasil dari aktivitas

Inventarisasi sumberdaya alam dilakukan

dan

dengan

dinamika

permukaan

kegiatan

penutup

lahan.

berjalan

dan seni yang digunakan untuk memperoleh

(dinamis). Secara umum penutup lahan di

informasi tentang suatu obyek, daerah, atau

Indonesia merupakan akibat nyata dari suatu

fenomena

proses yang lama dari adanya interaksi yang

diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak

tetap, keseimbangan dan dinamis, antara

langsung

aktifitas-aktifitas penduduk diatas lahan, dan

fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer,

keterbatasan-keterbatasan

dalam

1994). Teknik penginderaan jauh sudah

lingkungan tempat hidup mereka. Penutup

mengalami perkembangan yang pesat, yang

lahan menjadi wacana yang sering diangkat

ditunjukkan

dan

perencanaan

lingkup pemanfaatannya. Dalam Citra satelit

pembangunan suatu wilayah atau daerah.

diperoleh informasi seperti penutup lahan

Penutup lahan memiliki suatu sifat yang

dan penggunaan lahan yang bersangkutan

dinamis mengingat kebutuhan manusia yang

dengan ruang atau wilayah, sedangkan pada

selalu berubah-ubah sesuai dengan zaman.

suatu

Pesatnya laju pembangunan di segala bidang

menemukan berbagai macam informasi yang

telah membawa perubahan dalam berbagai

bisa didapat, salah satunya yaitu lahan.

aspek kehidupan manusia dan lingkungan

Lahan adalah material dasar dari suatu

sekitarnya.

Kebutuhan

lahan

lingkungan

pemenuhan

kebutuhan

manusia

dibahas

tetap

bukan

klasifikasi

Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu

namun

yang

di

berarti

berhenti

bumi

manusia
masih

di

untuk

untuk

melalui

analisis

data

yang

dengan obyek, daerah, atau

ruang

dengan

atau

atau

semakin

wilayah

situs

luasnya

kita

yang

dapat

diartikan

dan

berkaitan dengan sejumlah karakteristik

pembangunan dari waktu ke waktu semakin

alami yaitu iklim, geologi, tanah, topografi,

besar. Pemenuhan kebutuhan lahan untuk

hidrologi, dan biologi (Lo, C. P. 1995).

pembangunan dan aktivitas manusia tersebut

Secara spesifik lahan sebagai ruang disebut

secara

satu

sebagai suatu bentang alam yang dapat

atau

dimanfaatkan dengan segala faktor yang

perubahan penutup lahan pada suatu daerah.

mempengaruhi dan membangunnya. Unit

Informasi penutup lahan dapat diperoleh

lahan adalah bagian dari muka bumi yang

dengan

mempunyai sifat relatif tetap dicirikan

umum

penyebab

merupakan

terjadinya

salah

dinamika

menggunakan

teknologi

1

adanya biosfer baik di bawah/ di atas

dilakukan menggunakan data citra satelit

permukaan lahan (atmosfer) tanah, batuan,

Landsat. Citra tersebut dapat melakukan

sumberdaya

kegiatan

pemrosesan secara digital, sehingga dapat

survei

menyajikan gambar-gambar objek yang

sumberdaya alam (survei tanah), sebagai

lebih sederhana namun informatif dalam

dasar interpretasi dan evaluasi kaitannya

mengklasifikasikannya. Pemetaan dengan

dengan bentuk-bentuk penggunaan lahan.

Citra Landsat sangat membantu dalam hal

Suatu

ini

pemetaan penutup dan penggunaan lahan.

mengalami perubahan pada tiap waktu

Pengolahan pada Citra Landsat bermanfaat

tertentu, perubahan tersebut bisa terjadi pada

untuk pengumpulan data kondisi fisik lahan

penutup lahan atau penggunaan lahan.

maupun

Memanfaatkan

jauh

menyebabkan perubahan penutup lahan

khususnya pemanfaatan citra satelit dapat

adalah banyaknya jumlah penduduk dan

melihat dan mengkaji perubahan penutup

sosial ekonomi. Perpindahan penduduk pada

lahan atau penggunaan lahan yang terjadi.

umumnya

Tujuan digunakannya citra satelit dalam

Penduduk punya alternatif untuk pindah di

kaitanya dengan lahan dan pemetaan adalah

pinggiran kota jika kota sudah tidak

untuk menghasilkan peta tematik dari data

mencukupi. Perpindahan penduduk dari desa

citra satelit tersebut. Peta tematik yang

ke

dihasilkan dapat berupa peta penutup lahan

penggunaan lahan yang terjadi di pinggiran

maupun peta penggunaan lahan. Pembuatan

perkotaan.

peta penutup/penggunaan lahan menjadi

mengungkapkan bahwa telah terjadi gerakan

bagian

dapat

penduduk yang terbalik, yaitu dari kota ke

memberikan informasi tentang keadaan

daerah pinggiran kota yang sudah termasuk

maupun kondisi pemanfaatan suatu lahan

ke wilayah desa. Kabupaten Bantul adalah

yang ada di permukaan bumi, serta dapat

daerah yang digunakan sebagai daerah

memonitoring perkembangan dan perubahan

penelitian

(konversi)

dalam

pertumbuhan

lingkungan.

menimbulkan

manusia,

air,
yang

lahan

dinamika

flora

yang

fauna,

dibatasi

di

oleh

permukaan

bumi

penginderaan

penting

lahan

yang

kehidupan

karena

terjadi

pada

penutup

terjadi

kota

lahannya.

dari

desa

menyebabkan
Djauhari

ini.

ke

yang

dampak

yang

kota.

perubahan

Noor

Pergerakan

penduduk

Hal

(2006)

dan

laju

berlanjut
terhadap

Pemanfaatan citra satelit untuk pemetaan

meningkatnya tuntutan kebutuhan utilitas di

penutup/penggunaan lahan dalam hal ini

berbagai bidang, sehingga mempengaruhi
2

perkembangan

dan

perubahan

penutup

Dilakukan survey untuk menguji keakuratan

lahan. Meningkatnya kebutuhan utilitas

kebenaran dari pengolahan data sementara

tersebut

perubahan

dan melengkapi data yang tidak dapat

penggunaan lahan atau penutup lahan.

diperoleh dari proses interpretasi. Sehingga

Permasalahan tataguna lahan yang berubah

dapat

umumnya perubahan dari penutup lahan

memperkuat

daerah non pertanian dan daerah pertanian

klasifikasi multispektral citra yang telah

menjadi daerah lahan terbangun. Perubahan

dilakukan.Tahap ini merupakan langkah

penutup lahan dapat terjadi karena proses

untuk

aktifitas manusia seperti kebutuhan tempat

penutup

tinggal, oleh karena itu daerah non pertanian

sebenarnya

dan

tidak

kekurangan antara hasil klasifikasi dengan

produktif sehingga mengalami perubahan

keadaan obyek tersebut dari informasi yang

menjadi daerah lahan terbangun. Penelitian

diperoleh. Kegiatan ini menggunakan alat

ini

bantu berupa GPS (Global Positioning

mengakibatkan

daerah

akan

pertanian

melakukan

menjadi

analisis

terhadap

memberikan
dan

informasi

yang

mendukung

hasil

mencocokkan
lahan

hasil

dengan

dan

keadaan

mencatat

yang

klasifikasi
bila

yang
terjadi

penutup lahan pada tahun 2001 dan 2004

System)

digunakan

untuk

melalui pengolahan data citra, yakni data

mempermudah mengetahui koordinat dari

citra Landsat tahun 2001,2004 dan cek

lokasi dimana pengecekan dilakukan.

lapangan tahun 2012 untuk memperoleh
suatu informasi baru tentang daerah yang

Teknik Sampling

mengalami perubahan penutup lahan.

Data penelitian tahun 2012 diperoleh dengan
menggunakan metode purposive sampling.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian pemetaan penutup lahan
dari Citra Landsat ETM+ dilakukan dengan
pemrosesan

citra

menggunakan
Pemrosesan

digital

dengan

perangkat
dilakukan

komputer.

dengan

bantuan

perangkat lunak ArcGIS dengan ekstensi
spatial analyst dan dari hasil pemrosesan
citra

digital

berdasar

sistem

tersebut,

dikelompokkan

klasifikasi

Malingreau.

Sampel diambil dengan maksud atau tujuan
tertentu. Obyek atau sesuatu diambil sebagai
sampel karena peneliti menganggap bahwa
obyek

atau

informasi

sesuatu

tersebut

yang

diperlukan

bagi

dikatakan

bahwa

penelitiannya.

Dapat

memiliki

purposive sampling adalah pengambilan
sampel

secara

sengaja

sesuai

dengan

persyaratan sampel yang diperlukan. Sampel
3

dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa

Teknik Analisa Data

dia adalah obyek yang paling baik untuk

Analisa

dijadikan sampel penelitiannya. Misalnya

menggunakan overlay yang berfungsi untuk

untuk memperoleh data tentang bagaimana

menggabungkan peta-peta membentuk satu

daerah

peta.

area

pertanian,

maka

sawah

data

dilakukan

Overlay

memiliki

dengan

tujuan

cara

untuk

merupakan obyek yang bisa memberikan

menghasilkan satu peta yang memiliki

informasi area pertanian.

informasi dari penggabungan peta- peta
tersebut, dan kemudian dianalisis lagi

Teknik Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data merupakan tahap
yang menjelaskan cara perolehan data. Data
dan bahan yang diperlukan untuk penelitian
ini merupakan data acuan (tinjauan pustaka).
Jenis dari data acuan ini berupa skripsi, situs
internet terkait, maupun buku-buku yang
terkait.

Kegiatan

ini

dilakukan

untuk

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang
tepat bagi pencapaian tujuan penelitian. Data
tahun 2001 dan 2004 yang dikumpulkan
untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah
bentuk penutup lahan yang ada di daerah
Kabupaten Bantul. Perolehan data informasi
penutup

lahan

dilakukan

dengan

menggunakan klasifikasi unsupervised. Proses
pengumpulan informasi dari citra digital
berdasarkan analisis nilai spektral dan
kemudian

mengelompokkan

informasi

tersebut menjadi kategori baru berdasarkan
kesamaan nilai spektralnya.

sehingga
untuk

menghasilkan

di

klasifikasikan

informasi

baru,

masing-masing

daerahnya. Karena penggabungkan dua data
grafis, hasil penggabungannya berasal dari
dua data garfis yang bertampalan dan hasil
penggabungannya dapat dijadikan acuan
apabila akan dilakukan suatu perubahan
pada data yang digunakan.
Tahapan analisis yang dilakukan untuk
mengetahui dinamika perubahan penutup
lahan adalah dengan melakukan interpretasi
pada data penginderaan jauh dan melakukan
kalkulasi
memperoleh

atribut
nilai

tiap

tahun

penutup

lahan

untuk
tiap

daerahnya. Analisis yang dilakukan untuk
mengetahui penyebab dinamika perubahan
penutup lahan adalah dengan melakukan
overlay pada data yang diperoleh dari hasil
interpretasi dan survei beserta cek lapangan,
dengan data pendukung lainnya yaitu utilitas
dan kependudukan yang diperoleh dari
BAPPEDA Bantul.

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

penutup

Dinamika Perubahan Penutup Lahan
Kabupaten Bantul merupakan salah satu

menggunakan perangkat lunak ArcGIS 9.3

daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang
mempunyai penutup lahan yang cukup
bervariasi. Pada penelitian ini, berdasarkan
dari proses-proses yang telah dilakukan
seperti yang sudah dijelaskan, didapatkan
hasil yang berupa peta penutup lahan tahun
2001, 2004 dan 2012. Proses klasifikasi
penutup lahan dari citra penginderaan jauh
ini

mengunakan

klasifikasi

menurut

Malingreau karena sangat baik digunakan
untuk penutup lahan yang ada di Indonesia.
Adapun

kelas

penutup

lahan

tersebut

meliputi: daerah pertanian, daerah non
pertanian daerah tak bervegetasi, lahan
terbangun dan tubuh air. Kabupaten Bantul
merupakan daerah yang disekitarnya adalah
gunung yang terdapat salah satu proses alam
yaitu graben sehingga sering disebut dengan
graben bantul dan terdapat juga awan hal ini
dikarenakan

terdapat

atmosfer.

Pada

ganggunan
saat

pada

melakukan

pengklasifikasian tidak sampai pada tingkat
yang lebih detil, mengingat citra landsat
memiliki resolusi spasial 30 meter.
Citra

Landsat

penelitian

ini

multispectral
koordinat,
sebagai

yang
adalah
yang

data
data

digunakan
citra

belum

digital
utama

Citra

dalam

pada

Landsat
memiliki
Landsat
pemetaan

lahan

yang

akan

diolah

untuk mencapai tujuan dari penelitian ini
yaitu membuat peta penutup lahan di
Kabupaten Bantul tahun 2001, 2004 dengan
klasifikasi unsupervised. Sedangkan peta
RBI yang digunakan adalah peta RBI daerah
Kabupaten Bantul dengan skala 1:25.000
hasil scanan yang belum memiliki koordinat.
Sebelum

sebuah citra

atau peta bisa

dianalisis, diperlukan beberapa langkah
pemrosesan awal. Pemrosesan awal yang
dilakukan adalah melakukan registrasi pada
peta

RBI.

Registrasi

dilakukan

untuk

memperoleh koordinat pada peta RBI, dan
dilakukan dengan cara menentukan 4 titik
ikat pada peta RBI.
Hasil klasifikasi dari citra Landsat tahun
2001 menunjukkan bahwa penutup lahan
sangat

bervariasi

setiap

kecamatannya.

Hampir setiap kecamatan memiliki bentuk
penggunaan

lahan yang telah menjadi

klasifikasi. Luasan masing-masing penutup
lahan adalah lahan terbangun 809,15 ha,
daerah tidak bervegetasi 10.023, 27 ha,
daerah pertanian 25.641, 43 ha, daerah non
pertanian 9.573, 32 ha dan tubuh air 504,66
ha. Dari Luasan masing-masing penutup
lahan dapat dilihat bahwa penutup lahan
paling luas adalah daerah pertanian. Hasil
klasifikasi dari citra Landsat tahun 2004
5

menunjukkan

perubahan

waktu dan musim pada saat perekaman citra.

penutup lahan yang sangat bervariasi setiap

Perubahan luas oleh tutupan awan tersebut

kecamatannya. Hampir setiap kecamatan

membuat penutup lahan pada tahun 2004

memiliki bentuk penutup lahan yang telah

banyak yang dapat diinterpretasi sehingga

menjadi klasifikasi. Luasan masing-masing

penutup lahan pada tahun 2004 pada

penutup lahan adalah lahan terbangun

penutup lahan tubuh air dan daerah non

8.442,12

bervegetasi

pertanian sangat meningkat, selain itu

9.334,73 ha, daerah pertanian 16.978,96 ha,

penutup lahan daerah lahan terbangun juga

daerah non pertanian 14.265 ha dan tubuh

meningkat yaitu pada tahun 2001 adalah

air 2.413,14 ha. Dari Luasan masing-masing

809,15 ha dan pada tahun 2004 adalah

penutup lahan dapat dilihat bahwa penutup

8.442,12 ha sedangkan pada tahun 2012

lahan paling luas adalah daerah pertanian.

adalah 11.303,9 ha. Penutup lahan daerah

Hasil klasifikasi dari survei tahun 2012

lahan terbangun meningkat menunjukkan

menunjukkan bahwa juga terjadi perubahan

bahwa kebutuhan akan tempat tinggal

penutup lahan yang sangat bervariasi setiap

meningkat seiring dengan bertambah jumlah

kecamatannya.

penduduk

ha,

bahwa

terjadi

daerah

Luasan

tidak

masing-masing

tiap

tahunnya.

Semakin

penutup lahan adalah lahan terbangun

bertambahnya jumlah peduduk dan tuntutan

11.303,9

bervegetasi

akan tempat tinggal. Perubahan penutup

19.208,63 ha, daerah pertanian 6.301,20 ha,

lahan lainnya dapat disebabkan oleh fakrot-

daerah non pertanian 14.110,29 ha dan

faktor kebutuhan manusia untuk memenuhi

tubuh air 510,82 ha. Dari Luasan masing-

kebutuhan. Mekanisme uji ketelitian dapat

masing penutup lahan dapat dilihat bahwa

dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

ha,

daerah

tidak

penutup lahan paling luas adalah daerah
tidak bervegetasi.
Perbandingan luas penutup lahan Kabupaten
Bantul antara tahun 2001, 2004, dan 2012
sangat terlihat perbedaannya. Pada citra
tahun 2001 ini terdapat ganggunan atmosfer
berupa tutupan awan yang sangat besar dan
pada tahun 2004 tidak terdapat tutupan
awan. Hal ini terjadi dapat disebabkan dari
6
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Penyebab Dinamika Perubahan Penutup

terjadi. Perubahan penutup lahan yang

Lahan

terjadi merupakan suatu hasil pengaturan,

Berdasarkan hasil pemetaan penutup lahan
tahun 2001, 2004 dan 2012 dapat diketahui
adanya

perubahan

penutup

lahan

di

Kabupaten Bantul. Perubahan penutup lahan
tersebut ada yang mengalami perluasan dan
ada yang mengalami pengecilan. Perubahan
penutup

lahan

yang

tertinggi

pada

Kabupaten Bantul terjadi pada penutup
lahan

daerah

pertanian

yaitu

sebesar

10.677ha, pada tahun 2004 daerah pertanian
memilki luas 16.978ha dan pada tahun 2012
memilki luas sebesar 6.301ha. Perubahan
penutup lahan yang terendah terjadi pada
penutup lahan daerah non pertanian yaitu
sebesar 154 ha, pada tahun 2004 daerah non
pertanian memilki luas 14.265ha dan pada
tahun 2012 memilki luas sebesar 14.110 ha.
Untuk melihat perubahan penutup lahan
yang ada pada Kabupaten Bantul pada tahun
2001, 2004 dan 2012 dapat dilihat pada tabel
4.3 dan gambar 4.4. Sebagian masyarakat
melakukan aktifitas di sekitar penutup lahan
yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup
dan ada yang melakukan aktifitas lainnya
seperti berdagang. Penelitian perubahan
penutup lahan dilakukan untuk mengetahui
informasi perubahan penutup lahan yang

aktivitas, dan perlakuan manusia yang
dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu
untuk

melakukan

kegiatan

produksi,

perubahan, ataupun perawatan pada penutup
lahan tersebut. Tabel 4.3 merupakan tabel
perubahan penutup lahan tahun 2001, 2004
dan 2012 Kabupaten Bantul. Tabel tersebut
memiliki informasi luas masing-masing area
perubahan penutup lahan yang ada pada
tahun 2001, 2004 dan 2012. Luas masingmasing area perubahan penutup lahan
dijumlahkan dalam satuan hektar. Pada
daerah bagian barat dan daerah bagian
tengah perubahan yang dominan adalah
penutup lahan daerah tidak bervegetasi dan
daerah non pertanian. Perubahan penutup
lahan

tersebut

terjadi

akibat

faktor

kekeringan yang dapat membuat tanah tidak
terlalu subur dan tanaman tidak bisa tumbuh
dengan baik. Kekeringan adalah hubungan
antara ketersediaan air yang jauh dibawah
kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup,
pertanian,

kegiatan

lingkungan.

ekonomi

Mekanisme

dan

informasi

perubahan penutup lahan dapat dilihat pada
tabel 4.4 berikut.
.
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Tabel 4.4 Informasi perubahan penutup lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2001, 2004 dan 2012.
Luas (Ha)
No. Klasifikasi
2001

2004

Perubahan 2004

2012

Perubahan

8.442,12

7.632

8.442,12

11.303,90 2.861

-688

9.334,73

19.208,63 9.873

1.

Lahan Terbangun

809,15

2.

Daerah Tidak
Bervegetasi

10.023,27 9.334,73

3.

Daerah Pertanian

25.641,43 16.978,96 -8.662

4.

Daerah Non Pertanian 9.573,32

14.265,00 4.691

14.265,00 14.110,29 -154

5.

Tubuh Air

2.413,14

2.413,14

504,66

Jumlah

1.908

51.433,45 51.433,98 23.581

16.978,96 6.301,20

510,82

-10.677

-1.902

51.433,98 51.433,98 25.467

Sumber : Pengolahan Data dan Data Spasial Kabupaten Bantul
Keterangan;
Minus ( - ) Terjadi Pengurangan Penutup Lahan
Plus ( + ) Terjadi Penambahan Penutup Lahan
Kekeringan yang menyebabkan gagal panen

lingkungan

pada tanaman terjadi karena curah hujan

kekurangan air pada musim kemarau.

kecil yang dapat membuat lahan tersebut

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah

menjadi

tidak

Pemerintah Kabupaten Bantul pada bagian

kebagian air dalam porsi yang sama untuk

selatan akan dibangun jalur pantai selatan,

sawah mereka. Akibatnya banyak area

hal tersebut untuk memudahkan akses untuk

sawah yang tak bisa tumbuh padi dan tanah

menuju ketempat-tempat yang memiliki

menjadi

mengancam

wisata bahari yang terletak di sepanjang

Ancaman

pantai selatan. Pembangunan tersebut dapat

tersebut yang menimpa sejumlah besar

memicu perubahan penutup lahan pada jenis

petani, akan menambah penderitaan petani

permukiman, dan lahan kritis. Pemerintah

sehingga menuju proses pemiskinan dan

juga

menyebabkan

bahari

penurunan

kritis,

sehingga

kering

petani

sehingga

produksi

pangan.

terganggunya

hidrologis

yang

melakukan
di

berakibat

terjadinya

pengembangan

sepanjang

pantai

wisata
selatan,

pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil
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laut,

pengembangan

agrowisata,

serta

perubahan

penutup

lahan.

Perubahan

konversi pada gumuk pasir. Berdasarkan

tersebut di dominasi oleh daerah non

pengembangan tersebut maka akan banyak

pertanian dan daerah lahan terbangun. Pada

wisatawan yang akan berkunjung ke daerah

bagian barat akan dilakukan pengembangan

tersebut, maka kebutuhan tempat tinggal

dan peningkatan kawasan industri, serta

akan semakin banyak dan kondisi sosial

mengendalikan kegiatan pada cagar budaya.

ekonomi juga akan semakin berpengaruh.

Bagian daerah tersebut juga melakukan

Penutup lahan yang terdapat pada daerah

pengembangan dalam pertanian pangan.

tersebut di dominasi oleh lahan terbangun

Penutup lahannya di dominasi oleh daerah

dan daerah pertanian.

pertanian dan sedikit daerah non pertanian.

Pada

bagian

timur

pengembangan
pengembangan
direncanakan

akan

dilakukan

agrowisata
destinasi
oleh

dan

wisata

pemerintah.

yang
Daerah

tersebut juga merupakan kawasan rawan
bencana alam seperti gempa bumi, tanah
longsor, dan kekeringan. Pemerintah juga
melakukan

upaya

peningkatan

dalam

pelayanan fasilitas wisata dan akomodasi
untuk para wisatawan yang datang ke daerah
tersebut. Pada daerah tersebut di dominasi
oleh penutup lahan daerah tak bervegetasi
dan daerah non pertanian. Pada bagian
tengah

pemerintah

akan

melakukan

pengembangan pada daerah pertanian dan
pengembangan desa wisata berbasis budaya,
serta mengendalikan kegiatan pada cagar
budaya dan peningkatan kawasan industri.
Pada bagian tengah ini merupakan kawasan
strategis perkotaan yang banyak diminati
masyarakat,

sehingga

banyak

terjadi

Umumnya perubahan penutup lahan yang
terjadi pada bagian barat adalah dari penutup
lahan daerah pertanian menjadi daerah non
pertanian.
disebabkan

Perubahan
oleh

yang

kekeringan

terjadi
yang

mempengaruhi kesuburan tanah, sehingga
juga

terjadi

perubahan

penutup

lahan

menjadi daerah tak bervegetasi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Perubahan penutup lahan yang tertinggi
pada Kabupaten Bantul terjadi pada penutup
lahan daerah pertanian yaitu sebesar 10.677
ha, pada tahun 2004 daerah pertanian
memiliki luas 16.978 ha dan pada tahun
2012 memilki luas sebesar 6.301 ha.
Perubahan penutup lahan yang terendah
terjadi pada penutup lahan daerah non
pertanian yaitu sebesar 154 ha, pada tahun
2004 daerah non pertanian memilki luas
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14.265 ha dan pada tahun 2012 memilki luas

Saran

sebesar 14.110 ha. Perubahan penutup lahan

Citra satelit yang digunakan untuk keperluan

terjadi akibat beberapa faktor, pada daerah

penelitian sebaiknya memiliki kualitas citra

bagian selatan dan daerah bagian timur

baik dan bebas dari tutupan awan, sehingga

merupakan daerah yang memiliki objek

diperoleh hasil identifikasi yang lebih baik

pariwisata

dan akurat.

yang

terkenal

dan

banyak

penutup lahan daerah lahan terbangun yang

Untuk melakukan penelitian penutup lahan

menarik untuk digunakan sebagai tempat

sebaiknya menggunakan citra yang memiliki

tinggal,

resolusi spasial sebesar 30m - 120 m.

hal

tersebut

dapat

dilihat

berdasarkan banyaknya pengunjung yang

Contohnya seperti

datang. Pada daerah bagian barat dan daerah

ASTER dan citra SPOT.

bagian tengah perubahan yang dominan

Pemanfaatan

adalah

tidak

khususnya Citra Landsat dengan dukungan

bervegetasi dan daerah non pertanian.

Sistem Informasi Geografi (SIG) dapat

Perubahan penutup lahan tersebut terjadi

digunakan

akibat

dapat

Perubahan Penutup Lahan atau untuk

membuat tanah tidak terlalu subur dan

penelitian yang berkaitan dengan bidang

tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik.

geografi lainnya maupun bidang ilmu yang

penutup

faktor

lahan

kekeringan

daerah

yang

data

untuk

citra Landsat, citra
Penginderaan

penelitian

Jauh

Analisis

lain.
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Gambar 1 Peta Citra Satelit Landsat
Kabupaten Bantul Tahun 2001

Gambar 3 Peta Administrasi
Kabupaten Bantul

Gambar 2 Peta Citra Satelit Landsat
Kabupaten Bantul Tahun 2004

Gambar 4 Peta Titik Sampel Penutup
Lahan Kabupaten Bantul
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Gambar 5 Peta Penutup Lahan
Kabupaten Bantul Tahun 2001

Gambar 7 Peta Penutup Lahan
Kabupaten Bantul Tahun 2012

Gambar 6 Peta Penutup Lahan
Kabupaten Bantul Tahun 2004

Gambar 8 Peta Perubahan Penutup Lahan
Kabupaten Bantul Tahun 2001, 2004, dan 2012
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