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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Kota adalah bentang budaya yang ditumbuhkan oleh unsur-unsur alami 

dengan gejala pemusatan kehidupan yang cukup besar dan corak kehidupan yang 

cukup heterogen dan materialistis jika dibandingkan dengan daerah 

dibelakangnya (Bintarto,1977). Dilihat secara kualitatif perkembangan kota lebih 

mengarah kepada sector non agraris seperti tempat pusat usaha, pemerintahan, 

jasa dan hiburan dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. 

Seiring dengan perkembangan kegiatan perkotaan salah satu dampak yang 

timbul adalah masalah permukiman di daerah perkotaan. Parameter yang 

mengakibatkan terjadinya masalah permukiman adalah tingginya angka kepadatan 

penduduk. Tingginya angka kepadatan penduduk di perkotaan disebabkan oleh 

pertumbuhan alami, urbanisasi dan migrasi. Kota mempunyai daya tarik sendiri 

bagi kebanyakan penduduk untuk menetap di kota. Daya tarik tersebut 

diantaranya, kota memiliki tingkat fasilitas umum yang tinggi, aksesbilitas yang 

baik, dan banyak kesempatan kerja di kota. Tidak mengherankan jika terjadinya 

Arus urbanisasi penduduk desa terjadi dengan alasan untuk mengadu nasib dan 

mengharapkan keadaan ekonomi yang lebih terjamin di kota, sehingga akan 

menambah kepadatan penduduk di kota.  

Kepadatan penduduk yang semakin meningkat akan membawa dampak 

terhadap kebutuhan lahan untuk permukiman. Hal tersebut, akan menimbulkan 

masalah ketika kebutuhan lahan untuk tempat bermukim dikota semakin 

meningkat  sementara lahan yang ada di kota sangat terbatas. Penduduk di kota 

memanfaatkan lahan yang sangat terbatas untuk dijadikan tempat permukiman 

tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Perkembangan permukiman di daerah 

pinggiran kota terdapat permukiman kumuh yang disebabkan karena 

pembangunan permukiman yang tidak direncanakan atau alih fungsi penggunaan 

lahan yang tidak sesuai dengan peruntukanya. Meningkatnya kepadatan penduduk 

dan permukiman sehingga menyebabkan menurunya kualitas lingkungan 
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permukiman. Kualitas lingkungan permukiman ini sendiri mempunyai arti derajat 

suatu permukiman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penurunan kualitas 

lingkungan permukiman biasanya dicirikan dengan bermunculnya permukiman 

kumuh dengan kerapatan bangunan yang tinggi.  

Kecamatan Sewon dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang 

sangat pesat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk baik pertumbuhan 

penduduk alami maupun urbanisasi, penilaian kualitas dari suatu lingkungan 

permukiman menggunakan dilakukak survei terrestrial akan menggunakan waktu 

dan tenaga yang banyak apalagi untuk daerah perkotaan yang heterogen dan luas 

liputan pengamatan yang luas. Alternatif pemecahan masalah tersebut dengan 

jalan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dalam menilai kualitas 

permukiman. Salah satu teknologi yang digunakan adalah dengan menggunakan 

citra dengan resolusi spasial tinggi (Quickbird). Data juga dapat diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan sistem informasi geografi. Sistem informasi 

geografi adalah salah satu pengolahan data dan analisis data yang dipakai untuk 

perencanaan kota karena memiliki keunggulan dalam kecepatan dalam 

pemrosesan data dan tercapainya efisiensi waktu. 

Kecamatan Sewon berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya 

berada pada ketinggian 53 m dpal. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat 

Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 8 km dari Ibukota Kabupaten 

Bantul. Kecamatan Sewon beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di 

daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang 

tercatat di Kecamatan Sewon adalah 30 ºC dengan suhu terendah 25 ºC. 

Bentangan wilayah di Kecamatan Kasihan 100% berupa daerah yang datar sampai 

berombak. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Sewon adalah 75.327 0rang 

dengan jumlah penduduk laki-laki 37.795 orang dan penduduk perempuan 37.532 

orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Kasihan adalah 2766 

jiwa/Km². Penduduk Kecamatan Sewon sebagian besar adalah buruh. Dari data 

monografi Kecamatan tercatat 12.849 orang atau 17,05 % penduduk Kecamatan 

Kasihan bekerja di sebagai pegawai/buruh di berbagai perusahaan/ industri. 

(Sumber : http://www.bantulkab.go.id/kecamatan/Sewon ) 

http://www.bantulkab.go.id/kecamatan/Sewon
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Kualitas lingkungan permukiman yang baik adalah, kualitas lingkungan 

permukiman yang memenuhi kriteria dari beberapa parameter – parameter yang 

digunakan dalam penelitian ini, baik itu parameter pada citra atau parameter di 

lapangan. Parameter di citra ialah kepadatan permukiman , tata letak bangunan, 

lebar masuk jalan, lokasi permukiman, kondisi masuk jalan , dan pohon 

pelindung. Parameter yang digunakan dalam pengamatan dilapangan adalah 

sanitasi, banjir, kualitas air minum, saluran air hujan dan limbah, dan tempat 

pembuangan sampah. Citra yang diganakan dalam penelitian ini adalah citra 

Quickbird, karena citra Quickbird memilik resolusi yang tinggi, selain itu 

kenampakan objek permukiman pada citra tersebut sangatlah jelas dan membantu 

penulis untuk menginterpretsi. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

kondisi kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Sewon pada tahun 2006 

dan 2010 berdasarkan Citra Quickbird, dan mengetahui pesebaran dna pola 

kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Sewon berdasarkan Citra 

Quickbird perekamna Tahun 2006 dan 2010. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Kalitas Lingkungan Permukiman merupakan salah satu masalah yang 

timbul di Kecamatan Sewon karena banykanya pertumbuhan penduduk dan 

semakin sempitnya lahan yang digunakan untuk bermukim / tempat tinggal. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik permasalahan sebai berikut : 

1. Bagaimanakah kondisi kualitas lingkungan permukiman dari tahun 

2006 dan 2010 berdasar kualitas citra? 

2. Bagaimana pesebaran dan pola keruangan kualitas lingkungan 

permukiman ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada,arah dan maksud dilakukannya 

penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah tersebut dengan tujuan: 
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1. Mengetahui kondisi kualitas lingkungan permukiman dari tahun 

2006 dan 2010 dari citra 

2. Mengetahui pesebaran dan pola keruangan kualitas lingkungan 

permukiman di daerah Sewon dan analisis pola sebaran kualitas 

lingkungan permukiman. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasar rumusan masalah dan tujuan yang diuraiakn diatas, penelitian inin 

mempunyai kegunaan penelitian, diantara : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang serupa 

2. Memberikan informasi tentang kualitas lingkungan permukiman di 

Kecamatan Sewon 

1.5 Tinjuan Pustaka 

1.5.1 Kualitas Lingkungan Permukiman 

Menurut Bintarto ( 1977 ) permukiman dapat digambarkan sebagai 

suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama 

dimana mereka membangun rumah, jalan – jalan dan sebagainya guna 

kepentingan mereka. Lingkungan permukiman merupakan ruang untuk 

digunakan kegiatan sehari-hari yang meliputi bangunan rumah mukim 

beserta halaman dan perkarangannya, jaring-jaring jalan dan perangkat 

lain yang mendukung kelancaran hidup. Komponen pembentuk 

lingkungan permukiman tersebut satu dengan lainnya saling berhubungan 

secara timbal balik, yang secara bersama atau sendiri-sendiri akan 

mempengaruhi kondisi suatu lingkungan permukimannya. Penelitian 

kualitas permukiman menggunakan 2 macam pendekatan yaitu pendekatan 

langsung di lapangan dan penilaian dengan menggunakan penginderaan 

jauh yang dilengkapi dengan uji lapangan. Pendekatan langsung di 

lapangan digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat di sadap 

oleh citra penginderaan jauh secara langsung. Penilaian kualitas 

lingkungan permukiman berdasarkan kualitas lingkungan permukiman 
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yang telah ditentukan oleh Dirjen Cipta Karya, Pekerjaan Umum. 

(Mudzakir 2008) 

Pendekatan penginderaan jauh dalam penelitian ini menggunakan 

citra penginderaan jauh yang mempunyai kemampuan resolusi spasial 

yang tinggi dalam pendekatan wilayah (Quickbird). Kekurangan data yang 

didapat dari citra dilengkapi dengan survei lapangan. Kedua kegiatan ini 

dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan pada penelitian ini. 

Untuk mengetahui kualitas permukiman selain menyadap informasi dari 

data penginderaan jauh diperlukan juga beberapa variabel penilaian 

kualitas permukiman. Untuk itu penelitian ini mencoba menganalisis dan 

mengklasifikasi lingkungan permukiman dengan kualiatas buruk 

menggunakan variabel penelitian ini dengan modifikasi. Penelitian ini juga 

ingin mengetahui pengaruh variabel-variabel yang diukur secara terrestrial 

terhadap kualitas permukiman guna mencari rekomendasi perbaikan 

kualitas permukiman itu sendiri. 

1.5.2 Pengertian Permukiman 

Permukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya. 

Permukiman berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya 

adalah perumahan dan kata human settlement yang artinya permukiman. 

Perumahan memberikan kesantentang rumah atau kumpulan rumah beserta 

prasarana dan sarana ligkungannya Perumahan menitiberatkan pada fisik 

atau benda mati, yaitu houses dan land settlement. Permukiman 

memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta 

sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga permukiman 

menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati 

yaitu manusia (human). Demikian perumahan dan permukiman merupakan 

dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada 

hakekatnya saling melengkapi.( Bintarto, 1977) 
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1.5.3 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk 

memperoleh informasi mengenai obyek, area, atau kejadian. Sebelum 

melakuakan analisis, data terlebih dahulu diperoleh dari suatu alat dengan 

tidak mengalami kontak langsung dengan obyek, area, atau suatu kejadian 

tersebut. Di beberapa hal, penginderaan jauh dapat diibaratkan seperti 

proses membaca. Menggunakan berbagai macam sensor, kita dapat 

mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu 

informasi mengenai obyek, area, atau kejadian sebagai hasil penelitian. 

Data yang dikumpulkan dapat berupa berbagai macam bentuk, 

diantaranya: variasi distribusi tenaga, distribusi gelombang akustik, dan 

distribusi energi elektromagnetik. (Lillesand, Kiefer, Chipman, 2004) 

Konsep dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa komponen 

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

permukaan bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan berbagai 

penggunaan data. 

 Sensor Penginderaan Jauh 

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. Tenaga radiasi yang dipancarkan atau dipantulkan oleh 

obyek akan ditangkap oleh sensor sehingga menghasilkan citra yang sesuai 

dengan bentuk aslinya. Berbagai macam sensor dapat dipasang pada 

wahana yang berbeda beda, mulai dari balon udara, pesawat udara, 

pesawat ulang alik dan satelit. Tinggi terbang yang berbeda-beda akan 

menghasilkan citra dengan skala yang berbeda-beda pula. Perbedaan jenis-

jenis citrapun menjadi semakin komplek, karena dapat dilakukan 

berdasarkan jenis sensor, spektrum yang digunakan, proses pencetakan, 

format penyimpanan dan skala yang digunakan. Disamping itu, citra yang 

beformat aslinya digitalpun mempunyai ciri pengenal lain, yaitu resolusi 
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spasial. Resolusi spasial secara langsung terkait dengan kerincian 

informasi spasial citra (seberapa rinci citra itu mampu menyajikan ukuran 

obyek terkecil). 

Sensor sangatlah terbatas untuk mengindera obyek yang sangat 

kecil. Batas kemampuan sensor untuk memisahkan setiap obyek 

dinamakan resolusi. Resolusi suatu sensor merupakan indikator tentang 

kemampuan sensor atau kualitas sensor dalam merekam suatu obyek. 

Resolusi yang biasanya digunakan sebagai parameter kemampuan sensor, 

yaitu : 

1. Resolusi Spasial 

Yaitu ukuran obyek terkecil yang masih dapat disajikan, dibedakan 

dan dikenali pada citra. 

2. Resolusi Spektral 

Yaitu daya pisah obyek berdasarkan besarnya spectrum 

elektromagnetic yang digunakan untuk perekaman data. 

3. Resolusi Radiometrik 

Yaitu kemampuan sistem sensor untuk mendeteksi perbedaan 

pantulan terkecil, atau kepekaan sensor terhadap perbedaan terkecik 

kekuatan signal. 

4. Resolusi Termal 

Yaitu keterbatasan sensor penginderaan jauh yang merekam 

pancaran tenaga termal atau perbedaan suhu yang masih dapat dibedakan 

oleh sensor penginderaan jauh secara termal. 

Interpretasi merupakan proses mengkaji citra dengan maksud untuk 

mengidentifikasi obyek yang tergambar dalam citra, menilai arti 

pentingnya obyek tersebut. Interpretasi citra penginderaan jauh dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu : 
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1. Interpretasi secara manual 

Interpretasi ini dilakukan pada citra yang dikonversi dalam bentuk 

foto. Interpretasi ini dilakukan secara manual yaitu dengan cara mengenali 

karakteristik obyek berdasarkan rona/warna, bentuk, pola, ukuran, 

bayangan, situs, dan asosiasi 

2. Interpretasi secara digital 

Interpretasi ini dapat dilakukan melalui pengenalan pola spektral 

dengan bantuan komputer. Dasar interpretasi ini berupa klasifikasi pixel 

berdasarkan nilai spektralnya dan dapat dilakukan dengan cara statistik. 

Interpretasi citra merupkan perbuatan mengkaji foto udara dan atau 

citra dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti 

pentingnya obyek tersebut (Sutanto, 1992). Proses interpretasi tidak 

terbatas pada pengambilan keputusan tentang obyek apa yang tampak 

dalam foto udara atau citra. Interpretasi juga bisa meliputi penentuan 

lokasi relative dan luas bentangannya. 

Seorang interpreter foto udara atau citra dengan sistematik 

mengkaji data penginderaan jauh tersebut juga sering menggunakan 

material pendukung seperti peta dan laporan pengamatan medan. Tahap 

untuk melakukan interpretasi, penafsir melakukan unsur-unsur pengenalan 

pada obyek atau gejala yang terekam pada citra. Unsur-unsur pengenal ini 

secara individu maupun kolektif mampu membimbing penafsir kearah 

yang benar. Unsur-unsur ini disebut interpretasi citra, dan meliputi 8 hal.  

Data penginderaan jauh dapat berupa citra maupun non citra. 

Secara definitif citra adalah gambaran suatu obyek dari pantulan atau 

pancaran radiasi elektromagnetik obyek, yang direkam dengan cara optik, 

elektro optik, optik mekanik, atau elektrik. Data non citra dapat berupa 

grafik, diagram, dan numerik. 

Citra Bersifat Optik 

Citra ini biasa disebut citra fotografik yang berupa foto. Citra ini 

adalah gambaran obyek yang direkam dengan menggunakan kamera 
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sebagai sensor, film sebagai detector, sedangkan tenaga elektromagnetik 

yang digunakan pada spectrum tampak dan perluasannya. 

Citra Bersifat Analog 

Citra ini berupa signal video seperti gambar pada monitor tv. 

Sistem perekamanya menggunakan sistem gabungan optical-scanning, 

sensornya menggunakan kamera-video, detektornya opto electronic 

maupun tenaga elektromagnetik dan perekamannya menggunakan 

spectrum tampak dan perluasannya 0,4 – 1.3 µm. 

Citra Bersifat Digital 

Pada umumnya citra non fotografik yang direkam oleh satelit 

penginderaan jau bersifat digital, yang direkam dalam bentuk pixel. Citra 

ini direkam dengan menggunakan sensor non kamera (scanner, radiometer, 

spektometer), detektor yang digunakan detektor elektronik, dan tenaga 

elektromagnetik yang digunakan lebih luas dibandingkan dengan citra 

fotografik. Sedangkan spektrum yang digunakan dalam perekaman citra 

digital adalah spektrum tampak, ultraviolet, inframerah dekat, inframerah 

termal, dan gelombang mikro. 

 Penginderaan Jauh untuk Studi Kualitas Permukiman 

Studi kualitas permukiman sangat berkaitan dengan kondisi 

permukiman dan lingkungan di sekitar permukiman tersebut secara fisik. 

Parameter yang diukur tidak semata-mata kondisi bangunan, namun juga 

kondisi lingkungan bangunan pada lokasi tersebut.  

Kondisi lingkungan di luar rumah mukim juga dapat dijadikan 

parameter untuk mementukan kualitas permukiman. Semua parameter 

tersebut dapat disadap dari citra penginderaan jauh dengan resolusi spasial 

yang tinggi agar ketelitian dalam intepretasi dapat dicapai. Namun metode 

ini harus diintegrasikan dengan teknologi Sistem Informasi Geografi yang 

digunakan sebagai pengolah data grafis dan atribut. 
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1.5.4 Citra Quickbird 

QuickBird adalah satelit resolusi tinggi milik DigitalGlobe. 

Dioperasikan secara langsung oleh perusahaan tersebut. Quickbird 

menggunakan sensor BGIS 2000 Sensor dengan derajad kedetilan resolusi 

0.61 meter. Citra satelit ini merupakan sumber yang sangat baik dalam 

pemanfaatannya untuk studi lingkungan dan analisis perubahan 

penggunaan lahan, pertanian, dan kehutanan. Dalam bidang perindustrian, 

citra satelit ini dapat dimanfaatkan untuk eksplorasi dan produksi 

minyak/gas, teknik konstruksi, dan studi lingkungan.  

Keunggulan Citra Quickbird adalah mampu menyajikan data 

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

permukiman dapat diidentifikasi per individu bangunan, sebuah jaringan 

jalan dapat didentifikasi sebagai poligon dua sisi, dan yang tidak kalah 

pentingnya adalah pemesanan data sangat mudah dilakukan, tidak serumit 

pembuatan foto udara yang mengharuskan adanya security clearance (ijin 

dari pihak keamanan), ijin jalur terbang, sewa hanggar, sewa pesawat dll.  

Penggunaan Citra Quickbird untuk menyadap informasi-informasi 

permukaan bumi lebih efektif dan detail jika dibandingkan dengan 

menggunakan peta. Penggunaan citra Quickbird menyajikan kondisi 

penggunaan lahan daerah perkotaan secara rinci. Data yang diperoleh dari 

citra Quickbird dilakukan interpretasi dengan menggunakan kunci 

interpretasi, seperti : rona dan warna, ukuran, bentuk, tinggi, bayangan, 

pola, tekstur, asosiasi, dan situs (Sutanto, 1986). 

Citra Quickbird dipilih oleh penulis karena, citra quickbird 

memiliki resolisi tinggi, dan tinggkat kedetailanya sangat tinggi. Cakupan 

wilayah  yang dimiliki oleh citra quickbird adalah 16,5km². Selain itu 

keungulan citra quickbird untuk studi permukiman adalah objek pada 

permukiman lebih jelas dibanding dengan citra yang lain. 
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1.5.5 Interpretasi Citra 

Interpretasi citra merupakan suatu kegiatan untuk menentukan 

bentuk dan sifat objek yang tampak pada citra, berikut deskripsinya. 

Dalam interpretasi obyek yang terdapat pada citra satelit dan foto udara, 

ada beberapa hal yang penting untuk diketahui yaitu kunci interpretasi, 

yang meliputi 9 hal (Lillesand dan Kiefer, 1979 dalam Ineke Kusumawati, 

2010) Kunci interpretasi ini terdiri atas unsur – unsur pengenal untuk 

identifikasi objek yang terdiri dari: 

a) 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. 

b) 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. 

c) Ukuran: menggambarkan variabel jarak baik panjang, lebar mapun luas 

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

d) Pola: Pola dapat terbentuk secaraalami maupun oleh buatan manusia. Pola 

alami bisasnya pola acak sedangkanakibat buatan manusia seperti 

penanaman dengan jarak tertentu membentuk pola teratur 

e) Bayangan: merupakan kenampangan obyek pada daerah gelap. 

f) Tekstur: merupakan perulangan dari ukuran, rona atau warna. Tekstur 

halussebagai akibat perulangan ukuran yang semakin banyak, sedangkan 

tekstur kasarperulangan ukuran sedikit. 

g) 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. 
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h) Asosiasi: merupakan keterkaitan/hubungan antara objek yang 

dikenalidengan objek lain yang didekatnya. Pengenalan suatu objek 

berguna untuk mengidentifikasi obyek yang lain 

1.5.6 Penelitian Sebelumnya 

Rahardjo (1989), mengadakan penilaian kualitas lingkungan 

permukiman melalui foto udara jenis pankromatik hitam putih Kabupaten 

Magelang skala 1 : 5.500, yang bertujuan mengetahui agihan kualitas 

lingkungan permukiman dengan kondisi sosial ekonomi penghuninya. 

Data yang digunakan adalah foto udara  pankromatik. Metode yang 

digunakan adalah gabungan intepretasi dan kerja lapangan yang berguna 

untuk uji kebenaran hasil intepretasi dan mengumpulkan data karakteristik 

sosial ekonomi. Hasil yang didapatkan adalah mengatahui kualitas 

permukiman berdasarkan Foto Udara dan kondisi sosial ekonomi. 

Tara Harumi Mei Isnaeni (2004), mengadakan penelitian di 

Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dengan menggunakan citra 

resolusi tinggi yaitu IKONOS tahun 2000. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui kondisi permukiman di Kecamtan Gedongtengen kota 

Jogjakarta. Parameter yang digunakan terbagi menjadi dua macam yaitu 

parameter yang disadap dari citra dan parameter dari cek lapangan. 

Parameter yang disadap dari citra antara lain kepadatan permukiman, pola 

permukiman, kondisi permukaan jalan masuk, lebar jalan masuk, lokasi 

permukiman, dan kondisi halaman. Sedangkan parameter terestrial adalah 

banjir, air minum, sanitasi, saluran air hujan, dan tempat pembuangan 

sampah. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui data 

kondisi permukiman di Kecamatan Gedongtengen kota Jogjakarta. 

Diana Nur Fatimah (2006), melakukan penelitian kualitas 

permukiman di Kecamatan Pasarkliwon,dengan tujuan mengetahui 

kualitas permukiman di KecamatanPasarkliwon Surakarta Kota Surakarta 

dan menggunakan citra IKONOS tahun 2004 dengan metode 

penggabungan intepretasi citra dan kerja lapangan, dimana hasil yang 

diperoleh berupa data kualitas permukiman berdasarkan variabelnya. 
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Tabel 1.1 tabel penelitian sebelumnya  

Nama Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Rahardjo ( 1989) penilaian kualitas 

lingkungan 

permukiman melalui 

foto udara jenis 

pankromatik hitam 

putih Kabupaten 

magelang 

mengetahui agihan kualitas 

lingkungan permukiman 

dengan kondisi sosial 

ekonomi penghuninya 

gabungan intepretasi dan kerja 

lapangan yang berguna untuk uji 

kebenaran hasil intepretasi dan 

mengumpulkan data 

karakteristik sosial ekonomi. 

 

Mengetahui kualitas 

permukiman berdasarkan 

Foto Udara dan kondisi 

sosial ekonomi 

Tara Harumi Mei 

Isnaeni (2004) 

Kecamatan 

Gedongtengen, Kota 

Yogyakarta dengan 

menggunakan citra 

resolusi tinggi yaitu 

IKONOS tahun 2000 

Mengetahui kondisi 

permukiman di kecamatan 

Gedongtengen Kota 

Jogjakarta 

metode penggabungan 

intepretasi citra dan kerja 

lapangan, 

Data kondisi 

permukiman di 

Kecamatan 

Gedongtengen Kota 

Jogjakarta 

Nur Fatimah (2006) kualitas permukiman 

di Kecamatan 

Pasarkliwon, Kota 

Surakarta dengan 

menggunakan citra 

IKONOS tahun 2004 

Mengetahui kualitas 

permukiman di kecamatan 

pasarkliwon kecamatan 

surakarta 

metode penggabungan 

intepretasi citra dan kerja 

lapangan, 

Diperoleh berupa data 

kualitas permukiman 

berdasarkan variabelnya. 

 

Lidya Desmaniar ( 

2006) 

Pemnfaatan citra 

quickbird dan SIG 

untuk pemetaan 

kualitas permukiman 

di kecamatan 

gondomanan kota 

jogjakarta 

Menilai kualitas permukiman 

di kecamatan gondomanan 

berdasar variabel – variabel 

yang diperoleh dari 

interpretasi citra 

metode penggabungan 

intepretasi citra dan kerja 

lapangan, 

Data kualitas lingkungan 

permukiman berdasarkan 

variabelnya 
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Gesit Yoga 

Ambarasakti ( 2013) 

Analisis Kualitas 

lingkungan 

permukiman dengan 

menggunakan 

aplikasi citra 

Quickbird tahun 

2006 dan 2010 di 

Kecamatan Sewon 

Kabupaten Bantul 

 

Mengetahui kualitas 

lingkungan permukiman di 

kecamatan sewon tahun 2006 

dan 2010 serta mengetahui 

pesebaran polanya 

Metode yang digunakan adalah 

dengan interpretasi citra 

Quickbird 

Mengetahui kualitas 

lingkungan permukiman 

di Kecamatan Sewon 

pada tahun 2006 dan 

2010, serta mengetahui 

pesebaran pola nya 
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1.5.7 Kerangka Pemikiran 

Seiring dengan perkembangan kegiatan perkotaan salah satu 

dampak yang timbul adalah masalah permukiman di daerah perkotaan. 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kepadatan penduduk di 

kota meningkat. Peningkatan kepadatan penduduk berakibat kebutuhan 

lahan permukiman yang tinggi. Hal tersebut, akan menimbulkan masalah 

ketika kebutuhan lahan untuk bermukim semakin meningkat sementara 

lahan yang ada di kota sangat terbatas sehingga membawa dampak pada 

kualitas permukiman khususnya kualitas lingkungan permukiman yang 

ada. Untuk mewujudkan kualitas lingkungan permukiman yang baik 

ditempuh langkah menyeleksi dan memprioritaskan pengadaan 

permukiman dan perbaikan kualitas permukiman itu sendiri. 

Daerah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul. Secara garis besar Kecamatan Sewon 

mempunyai kenampakan fisik permukiman yang bervariasi. Kenampakan 

fisik yang bervariasi tersebut dapat dibandingkan dalam citra antara 

kualitas lingkungan permukiman yang baik, kualitas lingkungan 

permukiman yang sedang, dan kualitas lingkungan permukiman yang 

buruk. Penilaian kualitas lingkungan permukiman tersebut berdasarkan 

parameter – parameter yang diguanakan dalam menentukan kualitas 

lingkungan permukiman. Parameter – parameter tersebut diantaranya 

kepadatan permukiman, tata letak bangunan, lebar jalan masuk, lokasi 

permukiman, kondisi jalan masuk, dan pohon pelindung. Semua itu 

dilakukan interpretasi secara visual, dan akan menghasilkan sebuah nilai 

skor kualitas lingkungan permukiman. Nilai – nilai tersebut yang akan 

menentukan kualitas lingkungan permukiman. Nilai skor tersebut semakin 

tinggi, maka kualitas lingkungan permukiman akan jelek, dan apabila nilai 

skor tersebut menunjukan angka rendah, maka kualits lingkungan 

permukiman tersebut adalah baik.Dalam penelitian ini unit analisi yang 

digunakan adalah Sub Blok. Sub Blok adalah satuan analisi terkecil yang 

dipetakan 



16 
 

 
 

 

Kecamatan Sewon yang berlokasi strategis, letaknya sebelah 

Selatan dari Kota Jogja, memudahkan setiap orang yang tinggal di daerah 

Sewon untuk melakukan aktifitas, baik itu aktifitas perdagangan maupun 

barang dan jasa lebih mudah diakses, dengan fasilitas jalan yang sudah 

memenuhi, sehingga menjadi pilihan tempat seseorang untuk bertempat 

tinggal dan membangun usaha. Hal tersebut menjadikan daerah 

Kecamatan Sewon rentan terhadap beralihnya fungsi lahan yang 

mendukung bagi daerah permukiman dan rentan meningkatnya kepadatan 

penduduk. Meningkatnya kepadatan penduduk akan membawa dampak 

terhadap kebutuhan lahan untuk permukiman. Ketidakseimbangan antara 

kebutuhan lahan untuk tempat tinggal yang semakin meningkat dengan 

terbatasnya lahan di Kecamatan Sewon akan membawa dampak langsung 

terhadap permukiman khususnya kualitas lingkungan permukiman. 

Kemajuan teknologi Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan 

Jauh membantu masalah yang dihadapi perkotaan salah satunya adalah 

kajian kualitas  lingkungan permukiman. Kajian ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan citra penginderaan jauh sebagai alat untuk 

memperoleh data fisik kota melalui teknik interpretasi citra. Citra 

penginderaan jauh yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian 

kawasan permukiman perkotaan adalah citra yang memiliki resolusi yang 

tinggi sehingga mampu menyajikan kenampakan fisik kota dengan tingkat 

kedetilan yang tinggi dan citra yang digunakan dalam penelitian ini dalah 

citra Quickbird 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Alat 

1.6.1.1 Seperangkat computer dengan spesifikasi: 

 Prosesor Core I3.350m 

 RAM 5 GB 

 Hardisk 500 GB 
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 Printer Canon IP 1980 digunakan untuk menyetak hasil 

penelitian 

1.6.1.2 Software Pengolah Citra: 

 Software ArC.GIS 10 untuk pengolahan data GIS. Data yang 

diolah diantaranya adalah Citra Quickbird perekaman tahun 

2006 dan tahun 2010 

1.6.1.3 Software Pendukung 

 Microsoft Office Word 2007 untuk pembuatan naskah 

Skripsi 

 Microsoft Excel 2007 untuk menghitung harkat total dan 

mengetahui kelas kualitas lingkungan permukiman 

1.6.2 Bahan 

 Citra Quickbird Kecamatan Sewon tahun perekaman 2006 

dan tahun 2010. Peta administrasi digital Kecamatan Sewon 

 Peta Rupa Bumi Indonesia daerah Kecamatan Sewon 

 Single Base Map tahun 2010 

1.6.3 Tahapan Persiapan 

 Studi kepustakaan tentang literatur-literatur atau artikel yang 

terkait dengan penelitian 

 Menyiapkan Citra Quickbird 

 Menentukan parameter apa saja yang digunakan dalam 

menentukan kualitas lingkungan permukiman di daerah 

penelitian 

 Menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan 

sebagai informasi dalam kualitas lingkungan permukiman. 

 

1.6.4 Tahapan Pengumpulan Data 

 Pemotongan citra 

Citra yang sudah terkoreksi secara geometrik, selanjutnya 

dilakukan pemotongan citra sesuai batas administrasi Kecamatan 

Sewon. Pemotongan citra ini menggunakan Software ArcGIS 
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dengan pemanfaatan tools Clip. Langkah pertama yang dilakukan 

adalah menampilkan Citra Quickbird daerah Bantul dan data 

shapfile administrasi Kecamatan Sewon. Cara memasukan input data 

raster yaitu citra Quickbird dan data vektor batas administrasi 

Kecamatan Sewon sebagai dasar pemotongan citra. 

 Interpretasi visual 

Interpretasi citra merupakan perbuatan melihat, mengamati, 

menganalisa citra dengan maksud untuk mengindentifikasi objek 

objek yang nampak pada citra dan menilai pentingnya objek tersebut 

(Sutanto, 1992). Untuk dapat mempermudah dalam melakukan 

identifikasi objek menggunaan bantuan kunci interpretasi.  

Kunci interpretasi tidak semua digunakan dalam melakukan 

pengenalan suatu objek di citra. Ada beberapa jenis objek yang dapat 

langsung dikenali hanya berdasarkan satu sampai tiga unsur 

interpretasi saja. Terkadang terdapat objek yang membutuhkan 

keseluruhan unsur interpretasi tersebut. Hal ini interpretasi visual 

digunakan untuk identifikasi penggunaan lahan dan penutup lahan di 

Kecamatan Sewon. 

Ciri dari kualitas lingkungan permukiman adalah dilihat dari 

skoring yang diterapkan dalam metode ini, asumsi yang digunakan 

dalam metode skoring penelitian ini adalah jika nilai skor semakin 

tinggi maka tingkat kualitas lingkungan permukiman tersebut 

semakin rendah, namun akan tetapi jika nilai skor yang didapat 

menunjukan angka semakin rendah maka kualitas lingkungan 

permukiman tersebut semakin tinggi. 

 Interpretasi citra untuk blok permukiman 

Sebelum melakukan penilaian tentang kualitas lingkungan 

permukiman, terlebih dahulu menentukan suatu pemetaan blok 

permukiman. Blok permukiman itu sendiri adalah kelompok 

bangunan rumah beserta fasilitas – fasilitas lain yang diperlukan 

untuk tempat tinggal yang berada di kelompok tersebut. Blok 
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permukiman ini dijadikan sebagai dasar untuk penilaian setiap 

parameter – parameter yang digunakan untuk menilai kualitas 

lingkungan permukiman. Pembuatan satuan pemetaan blok 

permukiman  diawali dengan mengidentifikasi penggunaan lahan 

melalui interpretasi citra kemudian diklasifikasikan penggunaan 

lahan permukiman dan non permukiman. Suatu daerah sekurang – 

kurangnya terdapat 80% digunakan untuk rumah mukim, maka 

daerah tersebut dikatagorikan sebagai daerah permukiman( Sutanto, 

1992). Kenampakan objek yang relatif sama atau homogen akan 

dimasukan pada satuan unit pemetaan yang sama. Untuk 

membedakan penggunaan lahan permukiman dan non permukiman 

agar lebih mudah dilakukan cara deliniasi. Deliniasi merupakan 

pemberian garis batas pada kenampakan yang sama dan kenampakan 

yang membedakan dengan kenampakan yang lainnya 

Interpreasi blok permukiman dilakukan secara visual 

menggunakan teknik digitasi on screen pada software ArcGIS 10 

dalam menentukan tiap – tiap blok permukiman dibedakan 

berdasarkan tingkat keseragaman 

 

1.6.5 Pengolahan Data 

 Pemasukan Data ( input ) 

Pemasukan data merupakan tahap awal dalam melakukan 

analisis berbasis sistem informasi geografi. Pada tahap ini, data 

dilakukan perubahan format data dari data berupa analog kedalam 

data digital. Secara umum pengubahan format data analog kedalam 

data digital dilakukan dengan 2 cara yaitu Digitasi dan Scanning. 

Digitasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. 

 Digitasi 

Proses digitasi yang dilakukan adalah digitasi on screen 

dengan bantuan software ArcGIS 10. Langkah awal sebelum 

melakukan digitasi adalah pembuatan geodatabase. Geodatabase 
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adalah sistem manajemen basis data dimana data tersebut disimpan 

dan ber-georeferensi. Secara teknis geodatabase ini adalah 

tempat/wadah untuk menampung dan mengatur kumpulan data-data 

yang bersifat spasial (geografis) yang dikelola dalam software 

ArcGIS. Oleh karena itu geodatabase perlu dirancang terlebih dulu 

agar segala sesuatu data yang kita bangun memiliki wadah yang 

jelas dan tertata dengan baik. Geodatabase dibuat pada menu dekstop 

ArcCatalog.  

 Pemberian data Atribut 

 Data atribut merupakan keterangan identitas yang dimiliki 

suatu obyek dalam data grafis. Inputing data atribut ini dapat 

dilakukan menggunakan ArcGIS 10 dengan cara klik kanan pada 

peta terpilih kemudian pilih Atributes. Selanjutnya mengisikan data 

atribut dengan mengisikan pada field yang dituju, tentunya harus 

sama antara fiture terpilih pada data grafisnya dengan record data 

yang akan diisikan. 

 Tahap Intepretasi Citra Untuk Blok Permukiman  

Pembentukan satuan pemetaan diawali dengan identifikasi 

pola penggunaan lahan pada daerah penelitian. Tujuannya adalah 

untuk melakukan klasifikasi penggunaan lahan permukiman dan non 

permukiman. Intepretasi dilakukan secara visual dengan teknik 

digitasi on screen. Dalam menentukan tiap-tiap blok/satuan unit 

pemetaan, dibedakan berdasarkan jalan lingkungan yang membagi 

permukiman menjadi beberapa blok. Dalam studi ini unit analisis 

yang digunakan adalah sub blok permukiman. Sub blok merupakan 

satuan terkecil dalam analisi yang dipetakan. 

 Analisis data parameter kualitas lingkungan permukiman 

Parameter – paramater yang digunakan dalam menentukan 

kualitas lingkungan permukiman adalah : kepadatan permukiman, 

tata letak bangunan, lebar masuk jalan, lokasi permukiman, kondisi 

masuk jalan, dan pohong pelindung. Ke enam parameter tersebut 
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nantinya akan di skor kan, dan akan menghasilkan sebuah nilai skor 

kualitas lingkungan permukiman. Nilai skor kualitas lingkungan 

permukiman itu menunjukan nilai tinggi, maka kualitas lingkungan 

permukiman tersebut adalah jelek, dan apabila nilai skor kualitas 

lingkungan permukiman tersebut rendah, maka kualitas lingkungan 

permukiman tersebut adalah baik. 

1.Kepadatan permukiman 

Data kepadatan permukiman di setiap blok permukiman 

dihitung berdasarkan jumlah luas seluruh atap dibagi dengan luas 

blok permukiman dalam satuan unit permukiman. Menentukan blok 

permukiman diukur berdasarkan tingkat keseragaman. Area yang 

memiliki tingkat kepadatan yang relatif homogen akan dimasukan 

pada satuan unit pemetaan yang sama. Semakin jarang kepadatan 

permukimna nya, semakin bagus nilai dari suatu kualitas lingkungan 

permukiman. Dari perhitungan kepadatan permukiman kemudian 

diklasifikasikan berdasar tabel klasifikasi kepadatan bangunan pada 

tabel 1.2 ini, 

Tabel 1.2Klasifikasi Kepadatan Permukiman 

No Kepadatan Permukiman Kriteria Harkat 
1 < 40% Jarang 1 

2 40% - 60% Sedang 2 

3 >60% Padat 3 

 Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 1989 

 

2.Pola tata letak bangun 

Penilaian terhadap parameter ini berdasarkan keteraturan 

letak, dan besar / kecilnya bangunan. Bangunan yang memiliki 

ukuran relatif sama dan letaknya mengikuti pola tertentu, maka 

dikelompokan pada satuan unit pemetaan yang sama. Semakin 

teratur pola tata letak bagunnna tersebut, semakin baik pula kelas 

kualitas lingkungan permukiannya. Klasifikasi penilaian pola tata 

letak bangunan pada tabel 1.3 berikut 

 



22 
 

 
 

 

Tabel 1.3Pola Tata Letak Bangunan 

No Kriteria Harkat 
1 Baik, bila lebih dari atau sama dengan 50% bangunan 

bangunan tertatat teratur 

1 

2 Sedang, bila 25% - 50% bangunan tertata teratur 2 

3 Buruk, bila ( >25%) sebagian besar bangunan kurang 

tertatat teratur 

3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 1989 

 

3.Lebar masuk jalan 

Lebar Jalan masuk merupakan faktor penting dalam suatu 

lingkungan permukiman, karena lebar jalan masuk mempengaruhi 

tingkat aksesbilitas penduduk yang tinggal dilingkungan 

permukiman tersebut. Lebar jalan masuk yang dimaksud dalam 

parameter ini adalah lebar jalan yang menghubungkan jalan 

lingkungan permukiman dengan jalan utama. 

Citra Quickbird mampu menampilkan kenampakan jalan 

yang cukup detail sehingga mempermudah dalam membedakan dan 

mengukur antara lebar jalan satu dengan lebar jalan lainnya. 

Pengukuran lebar jalan dilakukan dengan menggunakan fasilitas 

measurement pada software ArcGIS. Pada fasilitas ini telah 

disediakan pilihan satuan yang ingin digunakan seperti meter, cm, 

mil, feet dan sebagainya. Semakin lebar jalan amsuk pada suatu sub 

blok, maka akan mempengaruhi kualitas lingkungan nya, apabila 

semakin lebar masuk jalan, maka sub blok tersebut termasuk sub 

blok dengan kelas baik pada kelas lebar mausk jalan. Adapun 

klasifikasi yang digunakan untuk penilaian lebar jalan masuk 

sebagai berikut 

Tabel 1.4Klasifikasi Lebar Jalan Masuk 

No Kriteria Harkat 
1 Baik, bila lebar jalan > 6m, dapat dilalui 2 - 3 mobil 1 

2 Sedang, bila lebar jalan 4 – 6m. Dapat dilaui 1 - 2 mobil 2 

3 Buruk, bila lebar jalan < 4m 3 
Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 1989 
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4.Lokasi permukiman 

Parameter lokasi permukiman didasarkan pada letak jauh 

dekatnya suatu blok permukiman terhadap sumber polusi. Sumber 

polusi ini bisa berasal dari terminal, stasiun, pabrik, kawasan 

perdagangan dan jasa ataupun jalan utama di pusat kota. Hal ini 

berhubungan dengan tingkat kualitas udara di permukiman tersebut. 

Parameter ini juga memperhitungkan lokasi permukiman dengan 

sumber bencana seperti banjir yang terdapat di sepanjang bantaran 

sungai. Pada tahap interpretasi untuk penilaian lokasi permukiman 

melalui citra, dinilai secara kualitatif. Apabila suatu permukiman 

dekat dengan sumber polusi atau bencana maka langsung dapat 

dikategorikan dalam klasifikasi buruk. Selanjutnya dapat dilihat 

pada tabel 1.5 

Tabel 1.5Klasifikasi Lokasi Permukiman 

No Kriteria Harkat 
1 Baik, bila lokasi permukiman jauh dari sumber polusi 

(terminal, stasiun, pabrik, pasar ) dengan jarak ± 5km dan 

masih dekat dengan kota. 

1 

2 Sedang, bila lokasi permukiman tidak terpengaruh secara 

langsung dengan kegiatan sumber polusi dengan jark ± 3km 

dari lokasi lingkungan 

2 

3 Buruk, bila lokasi permukiman dekat dengan sumber polusi 

udara maupun suara atau bencana alam ( sungai, 

gunung,pasar) dengan jarak ±1km dari lokasi permukiman 

3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 1989 

 

5. Kondisi Jalan Masuk 

 Parameter kondisi jalan masuk merupakan kondisi dari 

permukaan jalan itu sendiri. Kondisi permukaan jalan dibedakan atas 

bahan pengeras jalan ( aspal atau semen ) sehingga untuk melakukan 

pengenalan melalui citra dengan memperhatikan rona dari obyek 

tersebut. Jalan dengan bahan pengeras aspal, pada citra tampak rona 

abu-abu gelap. Sedangkan jalan dengan pengeras semen, pada citra 

tampak berona abu-abu terang/cerah. Adapun klasifikasi yang 
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digunakan untuk penilaian kondisi masuk jalan dapat dilitah pada 

tabel 1.6 

Tabel 1.6Klasifikasi Kondisi Jalan Masuk 

No Kriteria Harkat 
1 Baik, bila >50% jalan pada blok permukiman 

tersebut telah diaspal atau semen 

1 

2 Sedang, bila 25% - 50% jalan pada blok 

permukiman tersebut belum diperkeras atau semen 

2 

3 Buruk, bila <25% jalan pada blok permukiman 

tersebut telah diaspal / disemen 

3 

 Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 1989 

6.Pohon Pelindung 

 Parameter pohon pelindung ini adalah pohon atau tutupan 

kanopi daun yang terdapat pada kanan kiri jalan masuk pada blok 

permukiman. Kenampakan obyek pohon pelindung yang terekam 

pada citra dapat mudah dikenali melalui warna dari obyek tersebut. 

vegetasi mempunyai warna kehijauan sehingga mudah dikenali 

dalam citra. 

 Perhitungan luasan tutupan kanopi adalah jumlah luas 

tutupan kanopi daun dibagi debgan luas suatu blok permukiman 

dikalikan 100%. Klasifikasi yang digunakan dapat dilihat pada tabel 

1.7 

Tabel 1.7Klasifikasi Pohon Pelindung 

No Kriteria Harkat 
1 Baik, bila memiliki pohon pelindung 1 

2 Buruk, bila tidak memiliki pohon pelidung 2 
Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 1989 

 

 

7.Pembobotan parameter dari hasil interpretasi citra 

Setiap parameter akan diberikan bobot sesuai besarnya 

tingkat pengaruh terhadap kualitas lingkungan permukiman. 

Pembobotan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun 

oleh Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum sebagai 

berikut. Uraian tersebut dapat dilihat pada tabbel 1.8 
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Tabel 1.8 Pembobotan Parameter Citra 

No Parameter Bobot 
1 Kepadatan permukiman 3 

2 Tata letak bangunan 1 

3 Lebar jalan masuk 3 

4 Lokasi permukiman 2 

5 Kondisi masuk jalan 2 

6 Pohon pelindung 2 
Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 1989 

 

Nilai bobot tersebut, nantinya akan dikalikan dengan nilai 

harkat masing-masing parameter. Hasil perkalian tersebut nantinya 

dijumlahkan agar mendapatkan total harkat parameter dari citra. 

Rumus yang digunakan untuk mencari total harkat sebagai berikut : 

 

HT Citra = ( H.Kpdt*3) + ( H.Tata*1) + (H.Lbrjln*3) + 

(H.lok*2) + ( H.MasJal*2 ) + (H.PhPel*2) 

 

Keterangan : 

HT Citra  : Harkat total citra 

H.Tata  : Harkat kepadatan permukiman 

H.Phn  : Harkat pohon pelindung 

H.Lbrjln  : Harkat lebar jalan 

H.lok  : Harkat lokasi permukiman 

H.MasJal  : Harkat masuk jalan 

H.PhPel  : Harkat pohon pelindung 

 

 Setelah harkat total diketahui selanjutnya adalah melakukan 

klasifikasi untuk parameter dari citra. Klasifikasi ini bertujuan untuk 

mengkelaskan blok permukiman kedalam kelas baik, sedang atau 

buruk. Sebelum melakukan klasifikasi, terlebih dahulu menghitung 

interval klas ( range ). Rumus yang digunakan adalah 

Interval Kelas = 
inkansYangDiingJumlahKela

ahSkorTerendggiSkorTertin )( 
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 Untuk dapat mengetahui berapa interval kelas dari semua 

parameter tersebut dilakukan interpetasi visual on screen terlebih 

dahulu pada citra tahun 2006. Setelah melakukan interpretasi citra, 

maka akan didapatkan hasil interval kelas. 

Dalam studi ini unit analisis yang digunakan adalah sub blok 

permukiman. Sub blok merupakan satuan terkecil dalam analisis 

yang dipetakan.Membatasi Sub blok dan blok permukiman 

berdasarkan pada kelas jalan. Blok permukiman menggunakan batas 

jalan alteri, dimana jalan alteri itu adalah jalan umum yang berfungsi 

melayani angkutan utama dengan ciri perjalana jarak jauh, kecepatan 

rata–rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya 

guna. ( Dirjen Bina Marga, 2009).  

Membatasi Sub blok berdasar pada batas jalan lokal, jalan 

lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri 

perjalanan jarak dekat, dengan kecepatan rata–rata rendah, dan 

jumlah jalan masuk tidak dibatasi ( Dirjen Bina Marga, 1997 ) 

Menentukan Kelas kualitas lingkungan permukiman 

dilakukan baik itu di Software ArcGIS maupun di perthitungan 

microsoft exel. Langkah awal yang dilakukan dalam menentukan 

kelas kualitas lingkungan permukiman adalah semua parameter yang 

ada di Skor kan, setelah semua parameter di skor kan kemudia di 

kalikan dengan faktor pembobot. Hasil perkalian antara semua 

parameter tang telah di skor kan dengan pembobot selanjutnya 

dijumlahkan dan akan menghasilkan harkat total. Harkat total itulah 

yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kualitas 

lingkungan permukiman. Setiap Harkat total tersebut mempunyai 

nilai tertinggi dan nilai terendah. Untuk mentukan kelas kualitas 

lingkungan permukiman dengan cara mengurani nilai tertinggi 

dengan nilai terendah pada setiap harkat total tersebut. Hasil 

pengurangan tersebut akan dibagi dengan tiga, karena kelas yang di 

inginkan dalam menentukan kualitas lingkungan permukiman ada 
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tiga, yaitu : kualitas lingkungan permukiman kelas bail, kualitas 

lingkungan permukiman kelas sedang, dan kualitas lingkungan 

permukiman kelas buruk. 
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1.7 Diagram Alir Penelitian 
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2010 

Interpretasi 
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Peta Kualitas Lingkungan 

Permukiman tahun 2006 

 

 

Peta Kualitas Lingkungan 

Permukiman tahun 2020 

 

 

Analisis perubahan kialitas 

lingkungan permukiman 

tahun 2006 dan 2010 

 

  : Input 

  :Proses 

  :Hasil Sementara 

  :Hasil Akhir 
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1.8 Batasan Operasional 

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). 

Interpretasi Visual  

Interpretasi citra merupakan perbuatan melihat, mengamati, 

menganalisa citra dnegan maksud untuk mengindentifikasi 

objek objek yaang nampak pada citra dan menilai pentingnya 

objek tersebut (Sutanto, 1992) 

Kota 

Secara morfologi merupakan kenampakan kota secara fisikal 

yang antara lain tercermin pada system jalan-jalan yang ada 

blok-blok bangunan daerah hunian atau bukan dan juga 

bangunan-bangunan individual  (Hadi Yunus Sabari 1994 

dalam Titik Haryani, 2005) 

Kualitas Lingkungan Permukiman 

Penilaian kualitas lingkungan permukiman berdasarkan 

kualitas lingkungan permukiman yang telah ditentukan oleh 

Dirjen Cipta Karya, Pekerjaan Umum (Dirjen Cipta Karya, 

Pekerjaan Umum) 

Penggunaan Lahan  

Adalah segala macam campur tangan manusia baik secara 

permanen maupun siklis terhadap suatu kumpulan sumberdaya 

alam dan sumberdaya buatan yang secara singkat disebut lahan 

dengan tujuan mencakup kebutuhan-kebutuhannya baik 

keadaan maupun spirituan atau kedua-duanya 

( Malingreau,1978 dalam Titik Haryani, 2005) 
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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 ( Lindgren, 

1985) 

Permukiman  

Permukiman dapat digambarkan sebagai suatu tempat atau 

daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama 

dimana mereka membangun rumah, jalan – jalan dan 

sebagainya guna kepentingan mereka ( Bintarto, 1977) 

 Jalan Lokal 

Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat 

dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, dengan kecepatan rata–

rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi ( Dirjen 

Bina Marga, 1997 ) 

Jalan Alteri 

Jalan alteri itu adalah jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan utama dengan ciri perjalana jarak jauh, kecepatan 

rata–rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara 

berdaya guna. ( Dirjen Bina Marga, 2009). 

 

 

 

 

 

 


