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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sebagian besar kehidupan manusia tergantung pada lahan, sehingga lahan 

merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia baik sebagai ruang maupun 

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

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

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

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

Noor , 2006).  

Penggunaan Lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia 

secara tetap maupun berkala terhadap sumber daya alamdan sumber daya buatan 

yang secara keseluruhan disebut ”lahan” dengan maksud untuk memenuhi 

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

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

pribadi tanpa memperhatikan kesesuaian lahannya, tanpa disertai usaha 

pelestarian sumber daya lahan akan mengakibatkan kemerosotan produktifitas 

lahannya. Perencanaan tata guna lahan pada hakekatnya adalah pemanfaatan lahan 

yang ditunjukkan untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin 

timbul dalam perencanaan suatu lahan adalah masalah kesesuaian/kecocokan 

lahan terhadap suatu peruntukan tertentu. Pada dasarnya peruntukan suatu lahan 

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

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

Ada banyak faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan, salah 

satunya adalah banyaknya jumlah penduduk, namun luas lahannya tetap. 

Sehingga memicu penduduk untuk melakukan perpindahan. Perpindahan 

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

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

Perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan perubahan penggunaan 

lahan biasa terjadi di pinggiran perkotaan. Bintarto dalam Djauhari Noor (2006) 
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mengungkapkan bahwa telah terjadi gerakan penduduk yang terbalik, yaitu dari 

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

Wilayah pesisir adalah suatu jalur saling pengaruh antara darat dan laut, 

yang memiliki ciri geosfer yang khusus, ke arah darat dibatasi oleh sifat fisik laut 

dan sosial ekonomi bahari, sedangkan arah ke laut dibatasi oleh proses alami serta 

akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan di darat. (Bakosurtanal, 1990 dalam 

Sutikno, 1999).   

Semakin berkembangnya teknologi penginderaan jauh dan berbagai 

kelebihan yang dimilikinya, mendorong orang berpaling ke teknik ini untuk 

berbagai studi kekotaan, termasuk diantaranya untuk mendeteksi perubahan  

penggunaan lahan kota. Hasil interpretasi citra selanjutnya diolah dengan 

menggunakan komputer yang dilengkapi perangkat lunak Sistem Informasi 

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

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

dapat ditayangkan kembali karena data tersimpan dalam bentuk digital.  Hasilnya  

berupa peta aktual digital penggunaan lahan kota yang berguna bagi perencana 

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

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

analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan 

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

dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa elemen atau komponen yang 

meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan obyek dipermukaan 

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

 Berdasarkan pembagian wilayah administrasinya, Daerah Kecamatan Sluke 

sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Kragan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sedan, dan 

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lasem serta dibagi menjadi 14 desa, 

yaitu Desa Sanetan, Rakitan, Bendo, Labuhan Kidul, Sendang Kidul, Blimbing, 

Manggar, Jati Sari, Langgar, Sluke, Jurang Jero, Leran, Trahan, Pangkalan. 

Permasalahan di kepesisiran Kecamatan Sluke ini tataguna lahan yang 

berubah umumnya perubahan dari penggunaan lahan sawah menjadi daerah 
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tambak. Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi karena proses alam seperti 

banjir rob di daerah pesisir kecamatan Sluke, oleh karena itu sawah menjadi tidak 

produktif sehingga banyak lahan sawah yang berubah menjadi daerah tambak. 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul:  “ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DENGAN 

MENGGUNAKAN APLIKASI PENGINDRAAN JAUH DAN SISITEM 

INFORMASI GEOGRAFIS DI PESISIR KECAMATAN SLUKE KABUPATEN 

REMBANG TAHUN 2004-2012 ”. 

 

B. Perumusan Masalah 

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

permasalah-permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah agihan perubahan penggunaan lahan kepesisiran di Kecamatan 

Sluke tahun 2004-2012? 

2. Menganalisis agihan dan luas perubahan penggunaan lahan kepesisiran di 

Kecamatan Sluke tahun 2004-2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis perubahan penggunaan lahan kepesisiran di kecamatan Sluke 

tahun 2004-2012. 

2.  Mengetahui luasan perubahan penggunaan lahan kepesisiran di Kecamatan 

Sluke tahun 2004-2012? 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai tugas akhir dalam mengikuti Kuliah Kerja Lapangan IV Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai sumbangan data atau informasi untuk pengelolaan dan perencanaan 

pembangunan daerah penelitian. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada  

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa. 
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E.  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 E.1. Telaah Pustaka 

a. Lahan 

Perencanaan tata guna lahan pada hakekatnya adalah pemanfaatan lahan 

yang ditunjukkan untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin 

timbul dalam perencanaan suatu lahan adalah masalah kesesuaian/kecocokan 

lahan terhadap suatu peruntukan tertentu. Pada dasarnya peruntukan suatu lahan 

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

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

(Djauhari Noor, 2006).  

Lahan dapat didefinisikan sebagai suatu ruang di permukaan bumi yang 

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

sumber daya lahan adalah lahan yang didalamnya mengandung semua unsur 

sumberdaya lahan adalah lahan yang didalamnya mengandung semua unsur 

sumberdaya, baik yang berada dibawah maupun diatas permukaan bumi. 

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

a)Keteinggian/elevasi; b)Kelerengan; c)Jenis batuan; d)Jenis tanah; e) Tutupan 

lahan; f).Hidrologi; g).Flora dan fauna; h).Iklim dan posisi geografis; i).Bencana 

alam. 

b. Wilayah Pesisir 

Wilayah dan garis pantai Indonesia sangat panjang dan luas, hanya sedikit 

sekali diketahui dari padanya baik dalam hal sumber daya alam yang dimiliki 

(mineral dan bahan galian, sumberdaya air, lahan) maupun kondisi 

lingkungannya. Pemetaan pada daerah pantai sulit dilakukan karena sukarnya 

diperoleh singkapan batuan, aksesibilitas sukar (rawa pantai) dan mahal karena 

sebagian besar harus dilakukan melalui survei bawah permukaan (geofisika dan 

pemboran). Sebaliknya daerah pantai dan pesisir merupakan wilayah ekonomi 

yang potensial sebagai lahan permukiman, prasarana perhubungan, jasa industri 

dan perhubungan, jasa industri dan sebagainya. 
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 Secara umum wilayah pantai dan pesisir dapat digolongkan menjadi 

beberapa kelompok dalam kaitannya dengan proses pembentukannya. 

Pengelompokan secara garis besar dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Proses endogenik: pantai gunung api, pantai terangkat (uplifted dan tilted). 

b. Proses eksogenik: aktivitas laut (oseanografi), proses sedimentasi dari darat 

dan laut dan gabungan keduanya. 

c. Proses biogenik: pembentukan terumbu karang dan hutan bakau. 

       (Djauhari Noor, 2006) 

 

c.    Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh yaitu berbagai teknik yang dikembangkan untuk 

perolehan dan analisis informasi tentang bumi, informasi tersebut khusus 

berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari 

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

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

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

fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat 

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

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

alamiah. Sedangkan sensor yang digunakan dalam penginderaan jauh merupakan 

sensor buatan, contohnya kamera. 

Menurut Sutanto, sekurang-kurangnya ada enam alasan yang melandasi 

peningkatan penggunaan penginderaan jauh, yaitu: 

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

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

b.Relative lengkap. 

c.Meliputi daerah luas. 

d.Permanen. 

2. Dari jenis citra tertentu  dapat ditimbulkan gambaran tiga dimensional apabila 

pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop. 
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3. Karakteristik obyek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra 

sehingga dimungkinkan pengenalan obyeknya. 

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

secara territorial. 

5. Merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah berencana. 

6. Citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek , misalnya 16 hari bagi 

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

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

penginderaan jauh adalah:  

(1) sumber tenaga elektromagnetik, 

(2) atmosfer, 

(3) interaksi antara tenaga dan objek, 

(4) sensor. 

Untuk mengetahui cara kerja komponen dalam penginderaan jauh, dapat dilihat 

dari Gambar 1 di bawah ini; 

 

Gambar 1. Sistem Penginderaan Jauh (Sutanto, 1992) 

(sumber:http://geoblog-unm.blogspot.com/2011/11/blog-post.html)  

 

Pengambilan data Penginderaan Jauh dapat dilakukan dari jarak jauh, oleh 

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

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

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

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

digunakan untuk Penginderaan Jauh sistem pasif. 

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

contohnya pulsa radar. Biasanya digunakan untuk Penginderaan Jauh aktif. 

Untuk memahami prinsip Penginderaan Jauh, terdapat 5 komponen 

penting didalamnya yang meliputi : 

1. Matahari sebagai sumber energi utama karena terletak pada tempat 

tertinggi. 

2. Atmosfer sebagai media yang bersifat menyerap, memantulkan,  

menghambarkan dan melewatkan radiasi elektromagnetik. 

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

elektromagnetik yang diterima atau memancarkan spektur 

elektromagnetiks didalam objek tersebut. 

4. Radiasi yang di pantulkan atau di pancarkan 

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

radiasi atau emisi spektrum elektomagnetik yang datang dari objek. 

. Perolehan data Penginderaan Jauh melalui satelit memiliki keunggulan 

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

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

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

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

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

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

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

tertentu untuk memisahkan objek pada citra dengan menggunakan alat 

interpretasi dan pengamatan. Tenaga elektromagnetik yang di pancarkan dan di 

pantulkan dipermukaan bumi kemudian di rekam oleh sensor. Untuk lebih 

jelasnya, bisa dilihat dari Gambar 2 di bawah ini. 
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 Gambar 2. Skema proses pengambilan data pada penginderaan jarak jauh. 

 

Pengumpulan data penginderaan jauh dilakukan dengan menggunakan alat 

pengindera atau alat pengumpul data yang disebut sensor. Berbagai sensor 

pengumpul data dari jarak jauh, umumnya dipasang pada wahana (platform) yang 

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

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

dan antariksa.  

Sensor adalah alat perekam obyek bumi. Sensor dipasang pada wahana 

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

elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh obyek tersebut. Sensor 

elektronik membangkitkan sinyal elektrik yang sesuai dengan variasi tenaga 

elektromagnetik. Tenaga radiasi yang dipancarkan atau dipantulkan oleh obyek 

yang ditangkap oleh sensor dapat menghasilkan citra yang sesuai dengan wujud 

aslinya. Sensor terbatas kemampuannya untuk mengindera obyek kecil. Batas 

kemampuan  memisahkan setiap obyek dinamakan resolusi. Resolusi suatu sensor 

merupakan indikator tentang kemampuan  sensor atau kualitas sensor dalam 

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

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

sebagai parameter kemampuan sensor, yaitu : 
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1. Resolusi spasial adalah ukuran obyek terkecil yang masih dapat disajikan, 

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

semakin baik kualitas sensornya. 

2. Resolusi spektral merupakan daya pisah obyek berdasarkan besarnya 

spektrum elektromagnetik yang digunakan untuk merekam data. Kebanyakan 

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

elektronik yang rumit sehingga memerlukan persyaratan tenaga, ruang, dan 

stabilitas yang serba terbatas. 

3. Resolusi radiometrik adalah kemampuan sistem sensor untuk mendeteksi 

perbedaan pantulan terkecil, atau kepekaan sensor terhadap perbedaan terkecil 

kekuatan sinyal. 

4. Resolusi temporal yaitu kemampuan satelit dalam merekam suatu daerah 

hingga kembali merekam di daerah tersebut dalam waktu tertentu.  Reoslusi 

termal disebabkan oleh keterbatasan sensor penginderaan jauh yang merekam 

pancaran tenaga termal. Resolusi termal adalah perbadaan suhu (temperatur) 

yang masih dapat dibedakan oleh sensor penginderaan jauh sistem termal. 

Berdasarkan resolusi termal juga bervariasi tergantung perbedaan sensornya, 

misal 0,5
0
 C. 

 

d. Citra Orbview3 

Citra Satelit merupakan  suatu  gambaran  permukaan bumi  yang  

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

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

merupakan manipulasi dan interpretasi digital dari citra penginderaan jauh dengan 

bantuan komputer. Konsep pengolahan citra digital dengan memasukkan data 

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

perlu diperhatikan dalam pengolahan citra penginderaan jauh secara digital dengan 

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

sistematika, pencarian informasi kembali (retrieval) dan modifikasi, dan resolusi 

citranya.  
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U.S. Geologycal Survey (USGS) telah bekerjasama dengan Geoeye 

menyediakan citra satelit Orbview3 dengan resolusi 1 meter hasil rekaman antara 

tahun 2003 hingga tahun 2007. Dataset citra satelit resolusi tingi Orbview3 terdiri 

atas 180.000 scenes citra pankromatik dengan resolusi 1meter hitam putih, dan 4 

meter citra multispektral (color and infrared). Diluncurkan pada 26 Juni 2003 oleh 

Geoeye. Formosat 2 resolusi spasialnya adalah 2 meter (pankromatik) dan 8 meter 

(multispektral). Citra satelit resolusi tinggi ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai 

bidang keilmuan yang berkait dengan keruangan. Citra satelit esolusi tinggi 

Orbview3 ini adalah salah satu lebih dari 170 koleksi citra satelit lainnya yang 

terdapat di National Satelit Land Remote Sensing Data Archive yang bisa diakses 

menggunakan USGS EarthExplorer. (www.geotekno.com/tag/orbview-3). 

 

e. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

SIG merupakan sebuah sistem yang saling berangkaian satu dengan yang 

lain. BAKOSURTANAL menjabarkan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir 

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

didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, 

menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi 

(Eko Budiyanto, 2005)  

Dalam SIG terdapat berbagai unsur, baik manusia sebagai ahli dan 

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

adalah sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk 

melakukan analisis spasial. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak 

komputer untuk melakukan pengolahan data seperti:  

1. Perolehan dan verifikasi 

2. Kompilasi 

3. Penyimpangan 

4. Pembaruan dan perubahan 

5. Managemen dan pertukaran 

6. Manipulasi 

7. Penyajian 

http://www.geotekno.com/tag/orbview-3
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8. Analisis (Tor Bernhardsen, 1992:3 dalam Eko Budiyanto,2005) 

Pemanfaatan SIG secara terpadu dalam sistem pengolahan citra digital 

adalah untuk memperbaiki hasil klasifikasi. Dengan demikian peranan SIG dapat 

diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh satelit. Secara teknis SIG 

mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta digital yang tersimpan 

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

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

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

pemetaan terkecil yang dihimpun dalam basis data. Dalam bahasa pemetaan 

kerincian tergantung dari skala peta dan dasar acuan geografis yang disebut 

sebagai peta dasar (Ir. Budiman, 1999: 4 dalam Eko Budiyanto, 2005). 

E.2.  Penelitian Sebelumnya 

Dwi Astuti tahun 2006 melakukan penelitian di kecamatan Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar dengan judul : “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan 

Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 1995-2004. 

Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan 

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

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kecamatan Gondanngrejo dari tahun 

1995 sampai dengan tahun 2004. (2) Mengetahui  hubungan antara faktor-faktor 

yang mempengaruhi faktor perubahan penggunaan lahan seperti pertumbuhan 

penduduk, aksesibilitas, dan ketersediaan sarana prasarana dengan penggunaan 

lahan. (3) Mengetahui kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) 

Kabupaten Karanganyar tahun 1997-2006. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisa peta kualitatif dengan teknik tumpang susun 

peta dan analisa data sekunder menggunakan analisa product moment. Hasil 

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

ke non pertanian sebesar 14,50 km
2
. (2) Perubahan penggunaan lahan tidak 

merata atau acak. (3) Perubahan yang terjadi masih dalambatas kewajaran dan 

dapat dikatakan sesuai dengan RTRW. 
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Ristanto Eko Wibowo (2010) berjudul ”Pemetaan Perubahan Penggunaan 

Lahan dengan Bantuan Citra Landsat Di sebagian Kabupaten Kubu Raya”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pengunaan lahan di sebagian 

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

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

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

2008. Metode yang di gunakan ialah metode klasifikasi unsupervised dengan 

menggunakan 3 buah citra yang berbeda waktu perekamannya. Software yang 

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

digunakan adalah klasifikasi dari Malingreu. Untuk mengetahui penggunaan lahan 

sebenarnya yang terdapat di lapangan dan menguji ketelitian dari hasil interpretasi 

maka di lakukan cek lapangan.  

Cek lapangan dilakukan dengan cara mengecek dan mengamati pengunaan 

lahan yang terdapat di lapangan dengan menggunakan metode Propotional 

Random Sampling. Dari hasil pengamatan di lapangan maka diperoleh 

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

terbuka. Informasi perubahan penggunaan lahan dari tahun 2002, tahun 2006 dan 

tahun 2008 kemudian dikonversi untuk mengetahui penggunaan lahan masing – 

masing tahun, sehingga dapat diketahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 2002, tahun 2006 dan tahun 2008 

penggunaan lahan di sebagian kawasan Kabupaten Kubu Raya Propinsi 

Kalimantan Barat mengalami perubahan penggunaan lahan. Mayoritas perubahan 

penggunaan lahan terjadi pada penggunaan lahan hutan, pada tahun 2002 

penggunaan lahan hutan memiliki luasan sebesar 117.523.54 Ha, sedangkan tahun 

2006 dan 2008 luasannya berkurang sebesar 111.081.21 Ha. Bertambahnya 

penggunaan lahan permukiman pada tahun 2006 sebesar 7.446.75 Ha, salah 

satunya dikarenakan adanya alih fungsi lahan dari penggunaan lahan hutan 

menjadi permukiman. 

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

“Analisis Lingkungan Fisik Permukiman Melalui Citra Ikonos Tahun 2001 di 

Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta. Penelitiannya ini bertujuan untuk : 
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(1)Mengetahui agihan kualitas lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian. 

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

transportasi terhadap kualitas lingkungan fisik permukiman. (3)Mengetahui 

faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adanya perbedaan agihan  kualitas 

lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data sekunder dan dilengkapi dengan observasi 

lapangan berdasarkan pengintregasian antara unsur Interpretasi dan Uji Terestris . 

Analisis data sekunder dilakukan dengan tujuan mengetahui faktor-faktor atau 

variabel-variabel yang mempengaruhi perbedaan agihan tentang kualitas 

lingkungan fisik permukiman di kecamatan Pasar Kliwon. Hasil dari penelitian 

yang dilakukan adalah adanya peta kualitas lingkungan permukiman fisik serta 

analisis mengenai kualitas dari lingkungan permukiman tersebut. 

Untuk mengetahui perbandingan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari 

Tabel I berikut ini : 
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Tabel I. Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

 Dwi Astuti (2006) M. Nurul Huda (2006 ) Ristanto Eko Wibowo (2010) Kelompok II KKL IV 2012 

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

Analisis lingkungan fisik permukiman melalui Citra 

Ikonos Tahun 2001 di Kecamatan Pasar Kliwon Kodya 
Surakarta. 

Pemetaan Perubahan Penggunaan Lahan 

dengan Bantuan Citra Landsat Di sebagian 
Kabupaten Kubu Raya. 

Studi kasus perubahan penggunaan 

lahan di sepanjang kepesisiran 

kecamatan sluke kabupaten rembang 
tahun 2004-2012 

Tujuan 1. Mengetahui pola perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi di kecamatan Gondanngrejo dari tahun 1995 

sampai dengan tahun 2004.  

2. Mengetahui  hubungan antara faktor-faktor yang 

mempengaruhi faktor perubahan penggunaan lahan seperti 

pertumbuhan penduduk, aksesibilitas, dan ketersediaan 
sarana prasarana dengan penggunaan lahan.  

3. Mengetahui kesesuaian dengan rencana tata ruang 

wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar tahun 1997-

2006. 

1. Mengetahui agihan kualitas lingkungan fisik 

permukiman di daerah penelitian. 

2. Mengetahui pengaruh distribusi fasilitas sosial, 

ekonomi, pendidikan dan transportasi terhadap kualitas 

lingkungan fisik permukiman.  

3. Mengetahui faktor-faktor dominan yang 

mempengaruhi adanya perbedaan agihan  kualitas 
lingkungan fisik permukiman di daerah penelitian. 

1. Mengindentifikasi penggunaan lahan 

Menggunakan Citra Landsat 7 ETM + 

band 5 4 2 untuk tahun 2002,tahun 2006, 
dan tahun 2008. 

2. Pemetaan perubahaan penggunaan lahan di 

Kabupaten Kubu Raya khususnya untuk 

daerah Kecamatan Sungai Kakap, Sai Raya, 

Rasau Jaya dan Sai Ambawang antara tahun 
2002, tahun 2006, dan tahun 2008. 

1.Menganalisis perubahan penggunaan 

lahan kepesisiran di kecamatan sluke 

tahun 2004-2012. 

2.Mengetahui luasan perubahan 

penggunaan lahan di kecamatan sluke 

tahun 2004-2012. 
 

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

Propotional random sampling. Analisis data time series  

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

2. Perubahan penggunaan lahan tidak merata atau acak.  

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

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah adanya peta 

kualitas lingkungan permukiman fisik serta analisis 
mengenai kualitas dari lingkungan permukiman tersebut.  

1.Peta citra Landsat 7 ETM + komposit 1 2 3 4 

5 6 7, band 5 4 2 tahun 2002, 2006, dan 

tahun 2008 dengan skala 1 : 500.000. 

2.Peta penggunaan lahan hasil klasifikasi tahun 

2002, tahun 2006, dan tahun 2008 Dengan 
skala 1 : 500.000 

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

1. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Sluke 
tahun 2004, 2007, dan 2012. 

2. Peta perubahan penggunaan Lahan 
kecamatan Sluke tahun 2004-2012 

3. Luasan perubahan penggunaan lahan. 

Sumber : Penulis
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F. Kerangka Pemikiran 

Seiring dengan perkembangan wilayah, penggunaan lahan dari waktu ke 

waktu terus mengalami perubahan, apalagi di daerah perkotaan yang umumnya 

cenderung mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Umumnya, penduduk lebih 

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

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

penelitian ini merupakan daerah yang berada di pusat kota.  

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat akan diikuti dengan 

peningkatan kegiatan yang lainnya sehingga perubahan bentuk penggunaan lahan 

cenderung meningkat. Selain bertambahnya jumlah penduduk, tentunya ada faktor 

lain yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Kemungkinan dari 

beberapa faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan tersebut penting 

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

bertambah terus menerus serta semakin kompleksnya aktivitas manusia 

menyebabkan karakteristik penggunaan lahan semakin rumit. Bentuk penggunaan 

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

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

perkotaan.  

Untuk mengetahui distribusi keruangan dari perubahan yang terjadi dapat 

dipelajari dari peta, karena peta dapat mencerminkan distribusi keruangan 

fenomena geografis, termasuk karakteristik dan posisinya sesuai dengan posisi di 

permukaan bumi. Pada dasarnya peta merupakan hasil pengecilan fenomena 

geografis yang luas. Hal ini akan sangat membantu bagi pengguna peta 

memperluas batas pandangannya, sehingga melalui peta dapat dengan mudah dan 

cepat memahami informasi yang terkandung di dalamnya, serta dapat melihat 

saling hubungan keruangan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang 

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

sarana utama untuk menunjang studi perubahan penggunaan lahan.  

Dengan menggunakan teknik Penginderaan jauh ini akan dapat 

mempersingkat  dalam proses pembuatan peta penggunaan lahan tersebut dengan 
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menggunakan Citra sebagai sumber data dan Softwere GIS sebagai pemroses data. 

G.Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode time series. 

Metode teme series merupakan metode pengumpulan data menggunakan tahun 

yang berbeda yang bisa didapatkan dengan penginderaan jauh dan survey 

lapangan. Pengumpulan data dengan interpretasi citra RBI 2004. Adapun untuk 

analisis data dengan menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis. Untuk 

mendukung keakuratan dalam proses interpretasi penggunaan lahan serta 

perubahan lahan maka digunakan beberapa data pendukung diantara peta Rupa 

Bumi Kecamatan Sluke tahun 2004, Citra satelit Orbview3 tahun 2007 serta di 

lengkapi dengan cek lapangan tahun 2012. 

 Peta penggunaan lahan tahun 2004 diperoleh dari peta RBI tahun 2004. 

Untuk peta penggunaan lahan tahun 2012 diperoleh dari interpretasi citra Orbview 

3 tahun 2007 disertai hasil cek lapangan. Kemudian Peta Bentuk Penggunaan 

Lahan Kecamatan Sluke Tahun 2004 dan 2012 di overlay (tumpang susun), untuk 

memperoleh Peta Perubahan Bentuk Penggunaan Lahan 2004-2012.  

 

G.1. Pemilihan lokasi penelitian 

Di dalam penelitian ini dipilih Kecamatan Sluke sebagai daerah penelitian 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Kecamatan Sluke, 

merupakan Kawasan pesisir pantai terletak di ujung timur laut Propinsi Jawa 

Tengah dan dilalui jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), sehingga memiliki 

keadaan geomorfologi yang beraneka ragam. 

 

G.2. Metode pengumpulan data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data sekunder antara lain : 

1. Citra Orbview3 tahun 2007  

2. Peta Rupa Bumi Digital Kecamatan Sluke tahun 2004 

3. Peta Administrasi Kecamatan Sluke tahun 2004 

4. Letak, luas, dan batas administrasi. 
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Data-data tersebut diperoleh dari Penginderaan jauh dengan mendigitasi 

citra satelit Orbview3 tahun 2007 dan peta RBI tahun 2004 dilengkapi dengan cek 

lapangan, sehingga menghasilkan peta penggunaan lahan tahun 2004 dan 2012. 

Sedangkan untuk peta perubahan penggunaan lahan diperoleh dari hasil overlay 

peta penggunaan lahan 2004 dan peta penggunaan lahan tahun 2012. 

Dalam melakukan Survey lapangan metode pengambilan sampel 

Purposive Sampling. Penekanan metode purposif ini adalah pada karakter anggota 

sampel yang karena pertimbangan mendalam dianggap/diyakini oleh peneliti akan 

benar-benar mewakili karakteristik populasi/subpopulasi. Dalam pemilihan 

sampel ini, alasan memilih sampel harus dikemukakan terlebih dahulu agar derajat 

keterwakilan anggota sampel secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Alasan 

yang dikemukakan terkait dengan ciri-ciri esensial dari anggota populasi atau 

dengan kata lain bahwa anggota sampel harus mewakili anggota populasi baik 

atas dasar karakter individu, karakter strata, karakter kelompok, karakter ruang, 

maupun karakter ruang dalam dimensi temporalnya. Untuk lebih jelasnya 

mengenai literatur penelitian bisa dilihat dari diagram berikut ini: 

Garis besar uraian pada kerangka pikir penelitian ini dapat dituangkan 

secara sistematis kedalam bagan pada Gambar 3 dibawah ini.  

 

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 
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G.3.  Analisa data 

 Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Overlay. Overlay 

merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara 

sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari 

satu layer untuk digabungkan secara fisik guna mengetahui perubahan 

penggunaan lahan pada tahun 2004-2012. Analisis data spasial dalam SIG berdasarkan 

tahapan yang dimulai dari desain basis data sampai pada tahapan out put yang menghasilkan 

suatu informasi baru hasil penggunaan teknik manipulasi dan analisis SIG berdasarkan variable-

variabel masukan sesuai dengan metode yang telah ditentukan dan penelusuran kembali 

untuk memperoleh informasi baru dari proses pengolahan data dan penyusunan basis data SIG. 

Sedangkan untuk mengetahui keterkaitan antara faktor wilayah dengan perubahan penggunaan 

lahan digunakan analisis data deskriptif keruangan. 

Dalam analisa data diperlukan suatu kegiatan yaitu interpretasi citra. Interpretasi citra 

didasarkan pada pemahaman tentang obyek bedasarkan unsur-unsur interpretasi 

yang dikenali. Pengenalan obyek pada citra penginderaan jauh pada hakekatnya 

didasarkan pada kunci interpretasi yaitu terkait dengan unsur-unsur interpretasi 

citra. Unsur-unsur interpretasi citra antara lain rona dan warna, bentuk, pola, 

ukuran, banyangan, asosiasi dan situs. 

- Rona dan warna merupakan unsur interpretasi yang paling mudah dikenali. 

Rona menunjukkan tingkat kegelapan dan kecerahan suatu obyek sedangkan 

warna merupakan tampilan obyek berdasarkan nilai spektralnya terutama 

pada sinar tampak (biru, hijau dan merah). Obyek yang menyerap sinar biru 

akan tampak kuning sebagai akibat menyerap warna hijau dan merah. 

- Bentuk merupakan kerangka atau konvigurasi obyek, kenampakan pada 

fotoudara atau citra berresolusi umumnya jelas sehingga mudah dikenali 

sebagaicontoh bentuk memanjang mencirikan obyek jalan atau saluran. 

- Ukuran menggambarkan variabel jarak baik panjang, lebar mapun luas 

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

- Pola dapat terbentuk secaraalami maupun oleh buatan manusia. Pola alami 

bisanya pola acak sedangkanakibat buatan manusia seperti penanaman 

dengan jarak tertentu membentuk pola teratur. 
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- Tekstur merupakan perulangan dari ukuran, rona atau warna. Tekstur 

halussebagai akibat perulangan ukuran yang semakin banyak, sedangkan 

tekstur kasarperulangan ukuran sedikit. 

- Bayangan merupakan kenampangan obyek pada daerah gelap. 

- Assosiasi merupakan keterkaitan/hubungan antara objek yang dikenalidengan 

objek lain yang didekatnya. Pengenalan suatu objek berguna untuk 

mengidentifikasi obyek yang lain, sedangkan  

- Situs adalah dapat berupa lokasi keberadaan obyek 

berdasarkan lingkungannnya. Situs tanaman sagu biasanya pada daerah 

berawa atau situs hutan bakau bisanya di sepanjang garis pantai. 

Untuk mengetahui kenampakan obyek-obyek yang terekam oleh satelit citra 

penginderaan jauh dapat dilihat dari gambar 4 di bawah ini, 

Kunci Interpretasi  Jenis Penggunaan Lahan 

 

 

 

 

 

 

Empang 

 

 

 

 

 

 

Permukiman 

 

 

 

 

 

 

Sawah Tadah Hujan  
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Tambang  

 

Tegalan  

 

Gambar 4. Kenampakan obyek pada citra 

 

G.4.  Teknik Penelitian 

Teknik penelilitian merupakan tindakan operasional untuk mencapai 

tujuan penenelitian. Teknik penelitian meliputi tahap persiapan , interpretasi, kerja 

lapangan , dan analisa laboratorium, pengolahan data dan analisis data. 

 

a. Tahap Persiapan 

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

penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan Perubahan 

Penggunaan lahan. 

2. Menyiapkan Citra Satelit Orbview3 2007 dan Peta Rupa Bumi Digital 

serta peta-peta pendukung lainnya. 

3. Menyiapkan peralatan yang akan membantu dalam interpretasi, 

pemrosesan data, dan proses penyusunan peta 

b. Tahap Mengolah Data 
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Dalam mengolah data digunakan perangkat GIS yaitu dengan ArcGis 9.3. 

ArcGis 9.3 merupakan salah satu perangkat lunak Sistem Informasi geografi yang 

di keluarkan oleh ESRI (Environmental Systems Research Intitute). ArcGis 9.3 

dapat melakukan pertukaran data, operasi-operasi matematik, menampilkan 

informasi spasial maupun atribut secara bersamaan, membuat peta tematik, 

menyediakan bahasa pemograman (script) serta melakukan fungsi-fungsi khusus 

lainnya dengan bantuan extensions seperti spasial analyst dan image analyst 

(ESRI). 

ArcGis 9.3 dalam operasinya menggunakan, membaca dan mengolah data 

dalam format Shapefile, selain itu ArcGis jaga dapat memanggil data-data dengan 

format BSQ, BIL, BIP, JPEG, TIFF, BMP, GeoTIFF atau data grid yang berasal 

dari ARC/INFO serta banyak lagi data-data lainnya. Setiap data spasial yang 

dipanggil akan tampak sebagai sebuah Theme dan gabungan dari theme-theme ini 

akan tampil dalam sebuah view. ArcGis mengorganisasikan komponen-komponen 

programnya (view, theme, table, chart, layout dan script) dalam sebuah project.  

1. Digitasi 

Digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi kedalam sebuah bidang 

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

softcopy. Proses digitasi dilakukan pada lembar View. Langkah awalnya adalah 

dengan menyiapkan Theme baru untuk melakukan digitasi. Caranya membuka 

ArcCatalog> klik kanan > New Shapefile. Pilih feature type point untuk membuat 

data spasial ibukota kecamatan/tempat sebuah instansi. Featur tipe line untuk 

membuat data spasial jalan atau sungai, dan pilih featur poligon untuk untuk 

membuat data spasial penggunaanlahan atau jenis tanah. 

Persiapan digitasi dilakukan pertama kali dengan menentukan dari titik 

mana kita akan mulai, kemudian ditelusuri dulu batas-batasnya, dilakukan. 

Pembesaran, baru melakukan digitasi. Selesai melakukan digitasi akan muncul 

tampilan poligon. Untuk memperluas dan membetulkan kesalahan-kesalahan 

kecil, dibuat poligon dengan warna penuh menjadi poligon dengan warna pada 

outline-nya saja. Caranya double klik pada keterangan legenda theme sebelah kiri 

dalam hal ini batas.shp. Akan muncul kotak dialog Legend Editor, kemudian 
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dobel klik pada kotak “symbol” dan keluar kotak dialog fill Pallete. Pilih fill yang 

tidak berwarna atau transparanpada pilihan kotak atas kiri, ubah ukuran outline. 

Setelah proses digitasi selesai bisa melakukan proses editing dengan cara klik 

theme yang akan diedit pada keterangan legenda sebelah kiri tampilan kemudian 

klik menu Editor > Start Editing, kemudian theme bisa disimpan dengan cara klik 

menu Editor > Save  Edit. 

2. Pengambilan sampel dan kerja lapangan 

Setelah melakukan interpretasi bentuk penggunaan lahan, hal yang paling 

penting di lakukan oleh pengguna data adalah melakukan uji interpretasi. Uji 

interpretasi tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keakuratan hasil 

interpretasi yang telah dilakukan oleh pengguna data. Semakin tinggi persentase 

ketelitian maka akan semakin berpengaruh pada kepercayaan yang diberikan 

terhadap data tersebut. Uji ketelitian tersebut dapat dilakukan dengan 

pengambilan sampel kenampakan pada peta RBI tahun 2004 dan citra Orbview3 

tahun 2007 yang kemudian akan dicocokan ke lapangan. Hal tersebut di 

karenakan jika semua anggota dalam unit pemetaan diamati satu per satu di 

lapangan akan memakan waktu yang lama dan juga tenaga yang banyak.  

Metode pengambilan sampel yang di guakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah Purposive Sampling yaitu cara pengambilan sampel yang karena 

pertimbangan mendalam dianggap atau diyakini oleh peneliti akan benar-benar 

mewakili karakter populasi atau sub populasi. 

1. Reinterpretasi 

Reinterpretasi adalah suatu kegiatan mengedit peta untuk menambah 

informasi atau data kenampakan hasil survey lapangan sehingga peta menjadi 

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

dimaksudkan untuk memperbaiki hasil interpretasi sebelumnya setelah 

dilakukannya cek lapangan. Sehingga hasilnya bisa lebih maksimal karena tidak 

hanya berdasar interpretasi data sekunder, tapi juga dilengkapi dengan kerja 

lapangan sebagai tindakan untuk memastikan data yang ada di citra dengan 

kesesuaian data di lapangan. 

2. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan 
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 Analisis merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui fenomena yang 

terjadi terhadap suatu ruang. Dalam menganalisis perubahan penggunaan lahan 

adalah dengan overlay peta penggunaan lahan tahun 2004 dan 2012. Untuk 

pengerjaan overlay digunakan software GIS yaitu ArcGis 9.3. Peta penggunaan 

lahan diperoleh dari hasil digitasi peta RBI tahun 2004 dan digitasi citra Orbview3 

tahun 2007 yang disertai cek lapangan sehingga ddapatkan peta penggunaan lahan 

tahun 2012. 

     

G.5.    Analisis dan Klasifikasi Data 

Klasifikasi adalah penetapan obyek-obyek kenampakan atau unit-unit 

menjadi kumpulan –kumpulan di dalam suatu sistem pengelompokan yang 

dibedakan berdasarkan sifat-sifat yang khusus berdasarkan kandungan isinya. 

Klasifikasi penggunaan lahan merupakan pedoman atau acuhan dalam proses 

interpretasi apabila data pemetaan penggunaan lahan menggunakan citra 

penginderaan jauh. Tujuan klasifikasi supaya data yang dibuat informasi yang 

sederhana dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini sistem klasifikasi yang 

digunakan adalah klasifikasi penggunaan lahan menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS). Klasifikasi penggunaan lahan terdapat dalam tabel 2 berikut ini, 

Tabel 2. Klasifikasi Penggunaan Lahan Menurut Badan Pusat Statistik 

No Klasifkasi Penggunaan Lahan Kode 

1 Empang E 

2. Penggaraman G 

3. Hutan Rawa HR 

4. Kebun K 

5. Permukiman P 

6. Rumput R 
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7. Sawah Tadah Hujan SH 

8. Tegalan TL 

Sumber : Monografi Desa disertai kondisi fisik di lapangan. 

 

G. Batasan Operasional 

- Citra adalah gambaran objek yang dibuahkan oleh pantulan atau pembiasan 

sinar yang difokuskan dari sebuah lensa atau cermin (Simonett, 1983 dalam 

Ristanto Eko Wibowo, 2010). 

- Digitasi adalah suatu kegiatan menggambarkan peta dengan mengacu pada 

peta dasar dan memilahkan data spasial yang ada dan menempatkannya pada 

lapisan-lapisan terpisah dengan menggunakan theme (Eko Budiyanto, 2005). 

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

menjadi kumpulan–kumpulan di dalam suatu sistem pengelompokan yang 

dibedakan berdasarkan sifat-sifat yang khusus berdasarkan kandungan isinya 

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

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

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

- Penggunaan Lahan adalah segala macam bentuk campur tangan manusia 

secara tetap maupun berkala terhadap sumber daya alamdan sumber daya 

buatanyang secara keseluruhan disebut ”lahan” dengan maksud untuk 

memenuhi kebutuhan hidup baik berupa kebendaan atau kejiwaan atau 

keduanya (Vink, 1975 dalam Dwi Astuti, 2006). 

- Perubahan penggunaan  lahan  adalah bertambahnya  suatu penggunaan lahan 

dari  satu  sisi  penggunaan ke  penggunaan yang  lainnya  diikuti  dengan 

berkurangnya  tipe  penggunaan  lahan  yang  lain  dari suatu  waktu ke  

waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang 

berbeda. (Wahyunto et  al.,  2001 dalam Dwi Astuti, 2006 ). 
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- Ruang dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi yang 

mampu mengakomodasikan berbagai bentuk kegiatan manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. (Hadi Sabari Yunus: 2010) 

- SIG sebagai kumpulan yang teroganisir dari perangkat keras komputer, 

perangkat lunak, data geografi, dan personel yang didesign untuk 

memperoleh, menyimpan, memperbaiki,memanipulasi, menganalisis, dan 

menampilkan semua semua bentuk informasi yang bereferensi geografi 

(BAKOSURTANAL dalam Eko Budiyanto, 2005). 

 


