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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang 

digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian masyarakat berada di 

wilayah perkotaan dan perdesaan (Koestoer, 1997). Pertambahan jumlah 

penduduk menyebabkan kebutuhan permukiman sebagai tempat tinggal semakin 

tinggi. Ketersedian lahan yang terbatas sehingga mengakibatkan pembangunan 

akan bergerak ke pinggiran kota untuk memenuhi kebutuhan permukiman. 

Ketersedian lahan untuk permukiman menjadi masalah, apabila kebutuhan 

permukiman tidak terpenuhi. Permukiman merupakan salah satu sarana yang 

penting bagi manusia untuk tempat tinggal. Pertambahan permukiman sesuai 

dengan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan kepadatan penduduk semakin 

bertambah, maka permukiman yang dibutuhkan semakin bertambah pula.

Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal 

tersebut dipengaruhi oleh Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia, 

dan angka kelahiran bayi semakin bertambah. Permasalahan yang timbul akibat 

bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia ini adalah pemenuhunan kebutuhan 

permukiman penduduk khususnya di kota-kota besar. Kecamatan Bantul 

merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang mempunyai jumlah 

kepadatan penduduk yang besar. Pertambahan penduduk tersebut mengakibatkan 

permintaan akan tempat tinggal sangat tinggi. Jumlah penduduk Kecamatan 

Bantul tahun 2001 adalah 52.597 orang, pada tahun 2010 jumlah penduduk 

Kecamatan Bantul bertambah menjadi 66.512 orang (BPS, 2011).

Permintaan tempat tinggal di Kecamatan Bantul tergolong tinggi

dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Bantul, karena 

pertumbuhan sarana dan fasilitas transportasi sangat pesat. Warga penduduk 

kabupaten Bantul berminat untuk bertempat tinggal di Kecamatan tersebut. Selain 

itu, Kecamatan Bantul merupakan ibukota di Kabupaten Bantul, sehingga 

kegiatan pemerintahan berpusat di Kecamatan Bantul. Kepadatan penduduk 

daerah terbangun, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas daerah 
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terbangun dalam suatu wilayah tertentu. Kondisi demikian menggambarkan 

bahwa suatu wilayah tertentu mempunyai kepadatan daerah terbangun tinggi akan 

menunjukkan padatnya pemukiman di wilayah tersebut. Daerah terbangun dalam 

hal ini merupakan perkampungan atau pemukiman, termasuk lapangan, kuburan 

dan sekolah yang dapat muncul bersamaan maupun sebagian dalam suatu tempat. 

Kepadatan penduduk daerah terbangun tinggi berarti persediaan lahan untuk 

pembangunan relatif sempit, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1.  Kepadatan Penduduk Daerah Terbangun Kabupaten Bantul

No Kecamatan Daerah 
Terbangun (ha)

Jumlah Penduduk
(jiwa)

Kepadatan 
(Jiwa/ha)

1. Srandakan 1.463 34.001 23,24
2. Sanden 2.244 37.580 16,75
3. Kretek 1.890 34.684 18,35
4. Pundong 1.918 35.612 18,57
5. Bambanglipuro 1.800 48.058 26,7
6. Pandak 1.993 54.836 27,51
7. Bantul 1.039 66.512 64,02
8. Jetis 2.242 55.883 24,93
9. Imogiri 2.287 63.977 27,97
10. Dlingo 1.062 41.674 39,24
11. Pleret 2.284 37.480 16,41
12. Piyungan 1.122 42.580 37,95
13. Banguntapan 1.818 96.528 53,1
14. Sewon 1.913 86.779 45,36
15. Kasihan 1.485 89.025 59,95
16. Pajangan 2.311 34.597 14,97
17. Sedayu 1.214 50.006 41,19
Jumlah 30.085 909.812 30,24

Sumber:http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0503_kepadatan_penduduk_daerah_terbangun.ht
ml

Keterangan :

Berdasarkan tabel 1.1. kepadatan penduduk daerah terbangun Kabupaten 

Bantul, jumlah penduduk Kecamatan Bantul adalah 66. 152 jiwa, luas daerah 

terbangun 1.039 ha, sehingga kepadatan penduduk yang menempati daerah 

terbangun adalah 64, 02 jiwa/ha, artinya 1 ha daerah terbangun ditempati oleh 64 

jiwa. Perkembangan permukiman di kecamatan Bantul disebabkan oleh 

: Daerah Penelitian
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pemekaran kota Yogyakarta ke arah selatan, dan pemenuhan kebutuhan tempat 

tinggal di kota tersebut terbatas, karena lahan yang tersedia di kota Yogyakarta 

sempit dan mahalnya harga lahan, sehingga penduduk memilih untuk mencari 

tempat tinggal yang lebih murah dan lahan yang luas untuk mendirikan bangunan 

rumah ke arah selatan. 

Kesesuaian lahan untuk penentuan lokasi permukiman di Kecamatan 

Bantul, sebaiknya melihat keadaan fisik lahan di daerah tersebut. Analisis 

kesesuaian lahan memberikan penilaian tingkat kesesuaian lahan dengan 

mengidentifikasi dan membandingkan berbagai penggunaan lahan yang telah ada. 

Analisis kesesuaian lahan permukiman berguna untuk menduga dan memberikan 

informasi sampai seberapa besar suatu lahan yang mendukung produktivitas 

sebelum digunakan untuk penentuan lokasi permukiman. Kondisi relief 

Kecamatan Bantul adalah dataran, kemiringan lereng di daerah tersebut 0 – 2% 

dengan luas 2.184 ha, sedangkan pada kemiringan lereng 5 – 25 % luasnya adalah 

15 ha. Luas wilayah kemiringan lereng disajikan pada tabel 1.2. luas wilayah 

berdasarkan kemiringan tanah/lereng Kabupaten Bantul Tahun 2009.



4

Tabel 1.2. Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Tanah/Lereng Kabupaten 

Bantul Tahun 2009.

No Kecamatan Luas Kemiringan tanah / lereng (ha) Jumlah
(ha)0 - 2% 2 -8% 8 - 15% 5 - 25% 15 - 40% > 40%

1. Srandakan 1.680 154 0 0 0 0 1.834
2. Sanden 2.100 227 0 0 0 0 2.327
3. Kretek 1.756 288 0 27 11 468 2.550
4. Pundong 1.395 171 0 90 108 612 2.376
5. Bambanglip

uro
2.210 72 0 0 0 0 2.282

6. Pandak 2.123 306 0 0 0 0 2.429
7. Pajangan 865 661 990 162 394 247 3.319
8. Bantul 2.184 0 0 15 0 0 2.199

9. Jetis 2.305 81 0 144 0 30 2.560
10. Imogiri 1.768 585 279 900 954 1.295 5.781
11. Dlingo 72 1.993 268 572 1.433 1.296 5.634
12. Banguntapa

n
2.629 0 0 0 0 0 2.629

13. Pleret 704 431 365 55 547 26 2.128
14. Piyungan 2.187 702 0 0 423 0 3.312
15. Sewon 2.668 0 0 8 0 0 2.626
16. Kasihan 2.312 0 598 182 161 35 3.238
17. Sedayu 2.513 227 300 138 233 0 3.411
Jumlah 31.421 5.898 2.800 2.293 4.264 4.009 50.685
Sumber : (http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0403_tinggi_tempat.html)

Keterangan :

Kecamatan Bantul yang datar atau terletak pada kemiringan lereng 0 – 2 %, 

sangat mendukung terhadap pembangunan permukiman, sedangkan pada 

kemiringan lereng 5 – 25 % merupakan daerah yang terjal sehingga saat 

pembangunan permukiman tingkat kesulitannya lebih tinggi dan membutuhkan 

banyak biaya. Faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi permukiman adalah 

kemiringan lereng, daya dukung tanah, gerak massa batuan, kedalaman muka air 

tanah, kedalaman saluran, kemiringan lereng, kondisi pengatusan (drainase 

permukaan), lama penggenangan akibat banjir, tekstur tanah, tingkat erosi, dan 

tingkat pelapukan batuan. Penggunaan lahan di Kecamatan Bantul didominasi 

oleh sawah irigasi, sehingga lahan yang digunakan untuk lokasi pembangunan 

permukiman di Kecamatan Bantul masih luas, terutama di desa Palbapang, 

Ringinharjo, dan Sabdodadi. 

Daerah Penelitian
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Penggunaan lahan permukiman padat dapat ditemui di desa Trirenggo serta 

Bantul, sedangkan desa Ringinharjo, desa Palbapang, dan desa Sabdodadi 

memiliki kepadatan permukiman yang jarang. Hal tersebut disebabkan oleh 

fasilitas umum  kurang lengkap dan memadai, ketersedian air bersih, serta tekstur

tanah yang kurang mendukung dalam penentuan lokasi permukiman. Tekstur 

tanah akan berpengaruh terhadap daya dukung tanah dan kondisi pengatusan. 

Daya dukung tanah berpengaruh terhadap suatu pondasi bangunan. Pondasi 

bangunan harus mampu menahan beban bangunan diatasnya dari pengaruh angin, 

gempa, mengingat bahwa Kecamatan Bantul merupakan wilayah yang rentan 

terhadap gempa.

Pondasi bangunan yang terdapat di kecamatan tersebut pada umumnya 

adalah pondasi dangkal, pondasi tersebut tidak tahan terhadap bencana, dalam 

penentuan pondasi bangunan perlu memperhatikan daya dukung tanahnya. 

Kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman di Kecamatan Bantul sangat 

diperlukan untuk mengkaji kondisi di lapangan sebelum pembangunan 

permukiman dilakukan.

Penggunaan data karakteristik lahan yang dibutuhkan untuk pemilihan 

lokasi permukiman di kecamatan Bantul bersumber dari data skunder keadaan 

fisik lahan kecamatan Bantul.  Pengolahan data fisik lahan menggunakan sistem 

informasi geografis agar memperoleh hasil yang tepat, akurat, dan mempercepat 

dalam pengerjaan. Penentuan lokasi permukiman atas dasar karakteristik lahan 

melalui pendekatan keruangan satuan medan, dengan menggunakan sistem 

informasi geografis, maka penulis melakukan penelitian tentang kesesuaian lahan 

untuk lokasi permukiman. Adapaun judul dalam penelitian ini adalah“Analisis 

Kesesuaian Lahan Untuk Lokasi Permukiman Kecamatan Bantul, Kabupaten 

Bantul”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah:

1. bagaimana tingkat kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman di kecamatan 

Bantul?,
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2. bagaimana persebaran lahan permukiman eksisting berdasarkan kelas 

kesesuaian lahan permukiman di Kecamatan Bantul dan berapa luasannya?, 

dan

3. bagaimana persebaran lahan permukiman cadangan yang sesuai dengan kelas

kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman Kecamatan Bantul dan berapa 

luasannya?.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis tingkat kesesuaian lahan untuk permukiman di kecamatan Bantul,

2. mengetahui persebaran dan luas lahan permukiman eksisting berdasarkan kelas 

kesesuaian lahan permukiman di Kecamatan Bantul, dan

3. mengetahui persebaran dan luas lahan permukiman cadangan yang telah sesuai 

dengan kelas kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman Kecamatan Bantul.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. memberikan informasi yang terkait dengan lokasi yang sesuai untuk 

pembangunan permukiman di kecamatan Bantul, dan

2. memberikan masukan untuk pengembangan lokasi permukiman dalam 

perencanan dan pembangunan di kecamatan Bantul.

1.5. Telaah Pustaka

1.5.1.Kesesuaian Lahan Untuk Lokasi Permukiman

Kesesuaian lahan pada hakekatnya merupakan penggambaran tingkat 

kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu (Sitorus, 1985). Lahan 

untuk perumahan  atau permukiman terletak pada kawasan budidaya di  luar 

kawasan lindung (UU No. 24 Tahun 1992) yang mempunyai kriteria-kriteria 

kemiringan lereng, curah hujan, daya dukung tanah, drainase, jenis tanah dan 

tidak pada daerah labil. Kesesuaian lahan untuk permukiman umumnya dinilai 

berdasarkan karakteristik lahan yang mempengaruhi pondasi bangunan, 
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kenyamanan, kelestarian, keselamatan bangunan, kekuatan batuan, tingkat 

pelapukan, tekstur tanah, bahaya longsor, bahaya banjir dan permeabilitas tanah.

1.5.2.Permukiman

Menurut Departemen Kimpraswil (2002 dalam Hartadi, 2009), salah satu 

persyaratan fisik dasar suatu permukiman adalah aksesibilitas. Aksesibilitas 

didefinisikan kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan permukiman tersebut 

dimana semakin mudah pencapaian pada suatu kawasan akan semakin 

meningkatkan aktifitas di wilayah itu termasuk dengan makin berkembangnya 

penduduk ataupun permukiman. 

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan di luar kawasan lindung, 

baik dalam lingkup ruang perkotaan maupun pedesaan, dan juga memiliki fungsi 

sebagai lingkungan tempat hunian serta tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. Wilayah permukiman di perkotaan yang sering 

disebut sebagai daerah perumahan, memiliki keteraturan bentuk fisik. Sebagian 

besar rumah pada daerah perumahan menghadap secara teratur ke arah kerangka 

jalan yang ada dan sebagian besar terdiri dari bangunan permanen, berdinding 

tembok, dan dilengkapi dengan penerangan listrik. Kerangka jalannya ditata 

secara bertingkat mulai dari jalan raya, penghubung hingga jalan lingkungan atau 

lokal (Koestoer, 1997).

1.5.3.Bentuklahan

Bentuklahan merupakan bagian dari permukaan bumi yang mempunyai 

bentuk khas sebagai akibat dari proses dan struktur batuan selama periode 

tertentu. Keberadaannya ditentukan oleh faktor topografi, struktur/batuan dan 

proses eksogenetik, sehingga termasuk bentukan hasil proses desktruktif. 

Bentuklahan merupakan salah satu sumberdata yang dapat digunakan untuk 

mengkaji potensi wilayah, khususnya terhadap sumberdaya alami (Suharjo, 1996).

Klasifikasi bentuklahan, klasifikasi atas dasar morfogenesa lebih utama 

karena dapat memungkinkan memberikan gambaran tentang konfigurasi 



8

permukaannya, struktur atau batuan penyusunnya dan proses – proses yang 

mengakibatkan pembentukannya (Verstappen, 1975 dalam Sunardi, 1985).

1.5.4.Tanah

Brady, (1984 dalam Baja, 2012) mendefinisikan tanah sebagai kumpulan 

tubuh alam yang telah tersintesis dalam bentuk profil dari campuran berbagai 

bahan mineral dan bahan organik yang melapuk yang meliputi lapisan tipis pada 

bumi, dan yang memasok, ketika mengandung jumlah udara dan air yang tepat, 

dukungan mekanik dan tempat tumbuhnya tanaman. 

Menurut Isa Darmawijaya (1980) tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas, 

menduduki sebagian besar permukaan planet bumi, yang mampu menumbuhkan 

tanaman, dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jazad hidup yang 

bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka 

waktu tertentu pula. Faktor pembentuk tanah meliputi iklim, kehidupan, bahan 

induk, topografi, dan waktu.

1.5.5.Lahan

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup 

pengertian fisik termasuk lingkungan fisik, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan 

bahkan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya secara 

potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976 Suryanto, 

2010). Menurut Hardjowigeno (2007) lahan adalah suatu lingkungan fisik yang 

meiputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi, dimana faktor – faktor tersebut 

mempengaruhi penggunaannya, termasuk didalamnya adalah akibat – akibat 

kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun masa sekarang, seperti reklamasi 

daerah – daerah pantai, penebangan hutan, dan akibat – akibat yang merugikan 

seperti erosi dan akumulasi garam. 

1.5.6.Penggunaan Lahan

Suatu unit penggunaan lahan mewakili tidak lebih dari suatu mental 

construct   yang didisain untuk memudahkan inventarisasi dan aktivitas pemetaan 
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(Malingreau dan Rosalia, 1981 dalam Purwantoro, 2012). Identifikasi, 

pemantauan dan evaluasi penggunaan lahan perlu selalu dilakukan pada setiap 

periode tertentu, karena ia dapat menjadi dasar untuk penelitian yang mendalam 

mengenai perilaku manusia dalam memanfaatkan lahan. Dengan demikian, 

penggunaan lahan menjadi bagian yang penting dalam usaha melakukan 

perencanaan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keruangan di suatu 

wilayah. Penggunaan lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan  

wilayah. Menurut Campbell (1996 dalam Purwantoro, 2012), disamping sebagai 

faktor penting dalam perencanaan, pada dasarnya perencanaan kota adalah 

perencanaan penggunaan lahan.

Kenampakan penggunaan lahan berubah  berdasarkan waktu, yakni  keadaan 

kenampakan penggunaan lahan atau posisinya berubah pada kurun waktu tertentu. 

Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara sistematik dan non-sistematik. 

Perubahan sistematik terjadi dengan ditandai oleh fenomena yang berulang, yakni 

tipe perubahan penggunaan lahan pada lokasi yang sama. Kecenderungan 

perubahan ini dapat ditunjukkan dengan  peta multiwaktu. Fenomena yang ada 

dapat dipetakan berdasarkan seri waktu, sehingga perubahan penggunaan lahan 

dapat diketahui. Perubahan non-sistematik terjadi karena kenampakan luasan 

lahan yang mungkin bertambah, berkurang, ataupun tetap. 

1.5.7.Sistem Informasi Geografis

SIG merupakan suatu system hasil pengembangan perangkat keras dan 

perangkat lunak untuk tujuan pemetaan, sehingga fakta wilayah dapat disajikan 

dalam satu sitem berbasis komputer. Sistem informasi ini semua data yang 

ditampilkan bereferensi spasial (berkaitan dengan ruang/tempat) demikian pula 

dengan data atributnya, karena yang membedakan sistem ini dengan sistem 

informasi lainnya terletak di aspek spasialnya (kaitan dengan ruang), semua data 

dapat dirujuk lokasinya di atas peta yang menjadi peta dasarnya.

Ketelitian lokasi data ditentukan oleh sumber petanya dengan segala 

aspeknya antara lain kedar/skala, proyeksi, tahun pembuatan, saat pengambilan 

(untuk citra satelit), koreksi geometrik dan lain sebagainya. Perkembangan 
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perangkat lunak SIG saat ini sudah sangat pesat, saat ini sudah ada berbagai jenis 

software antara lain : Arc/info, Arcview, Mapinfo, Ermapper, Erdas, SpansGIS, 

MGE, Ilwis, PCI dan lain-lain, yang pada umumnya dapat kompatibel satu dengan 

lainya termasuk dengan penggunaan basis data yang ada (langsung dapat 

diaplikasikan atau melalui proses konversi terlebih dahulu).

1.6. Penelitian Sebelumnya

Nuryastuti, Lely (2007) melakukan penelitian evaluasi medan untuk 

permukiman di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui kesesuaian medan untuk permukiman, mengevaluasi 

kesesuaian medan untuk lokasi permukiman yang ada. Metode yang digunakan 

adalah survei meliputi pengamatan langsung di lapangan dan analisa 

laboratorium.

Analisis kesesuaian medan dilakukan dengan metode pengharkatan. Data 

yang digunakan adalah: (1) kemiringan lereng, (2) tingkat erosi, (3) gerak massa 

batuan, (4) lama genangan akibat banjir, (5) tekstur tanah, (6) kondisi pengatusan, 

(7) daya dukung tanah, (8) tingkat pelapukan batuan, (9) kedalaman saluran, dan 

(10) kemudahan mendapatkan air. Daerah penelitian terdiri dari dua bentuklahan 

dan empat satuan medan. Dengan dua kelas kesesuaian medan, yaitu II (sesuai) 

dan III (sedang). Kelas kesesuaian medan II (sesuai) di satuan medan V4IILC, 

V4IIILC, dan V3VLC dengan faktor pembatas tekstur, erosi, pelapukan batuan 

dengan luas daerah 2293, 57 ha (43, 10%). Hasil kesesuaian medan yang ada di 

desa Ngunut, Sedayu, Tugu, Sambirejo, Blorang, Tunggal rejo, dan Gemantar 

mempunyai kesesuaian medan kelas II (sesuai). Sedangkan, daerah permukiman 

yang berada di desa Kebak, Genengan, dan Sringin mempunyai kelas kesesuaian 

medan kelas III (sedang). 

Tama, Sandy (2010) melakukan penelitian evaluasi kesesuaian lahan untuk 

bangunan tempat tinggal di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung kidul DIY. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menentukan kelas kesesuaian lahan untuk 

bangunan tempat tinggal, (2) mengevaluasi kesesuaian lahan untuk bangunan 

tempat tinggal yang telah ada, (3) menyusun rekomendasi wilayah yang sesuai 
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untuk pengembangan lokasi tempat tinggal. Metode yang digunakan adalah 

metode survei, meliputi observasi langsung di lapangan, wawancara, pengukuran 

langsung, dan analisis laboratorium. Penentuan titik sampel menggunakan 

stratified random sampling berdasarkan satuan medan. Satuan medan diperoleh 

dari tumpang susun antara peta bentuklahan dan peta tanah. Analisis kesesuaian 

lahan dilakukan dengan metode skoring untuk mendapatkan kelas kesesuian 

lahan. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar masuk kedalam kelas 

kesesuaian lahan “sedang” untuk bangunan tempat tinggal dengan luas 4431, 5 ha 

(62% dari luas 27%). Kelas kesesuaian lahan “baik” seluas 1978, 17 ha (11% dari 

luas areal). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar berada pada kelas 

kesesuaian lahan sedang seluas 385, 29 ha (55% dari luas keseluruhan 

permukiman). Arahan pengembangan lokasi kawasan permukiman dilakukan 

ditempatkan pada wilayah dengan kelas kesesuaian lahan baik dan sedang. 

Wilayah yang direkomendasikan diutamakan pada wilayah yang telah 

berkembang kawasan permukiman, tidak digunakan sebagai daerah perssawahan 

serta memiliki kemiringan lereng 0% - 15%. Wilayah yang direkomendasikan 

yaitu seluas 2567 ha, yang meliputi 36% dari wilayah kajian .

Alunita, Artan (2012) melakukan penelitian tentang analisis kesesuaian 

lahan untuk perumahan kelas menengah menggunakan data penginderaan jauh 

dengan sistem informasi geografis di kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini 

adalah (1) mengetahui tingkat akurasi data penginderaan jauh dalam memberikan 

informasi fisik lahan yang diperlukan untuk penentuan lokasi perumahan kelas 

menengah di Kota Surabaya, (2) mengetahui lokasi daerah yang memenuhi 

kriteria sesuai untuk digunakan menjadi perumahan kelas menengah di kota 

Surabaya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah uji akurasi, tumpang susun, dan 

pemberian harkat. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data spasial, kerja lapangan, dan analisis data pasca lapangan untuk 

mengetahui kesesuaian lahan untuk permukiman kelas menengah. Kerja lapangan 

dimasudkan untuk memperoleh informasi dan data yang tidak dapat diperoleh dari 
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hasil interpretasi citra. Pengolahan data dilakukan menggunakan fasilitas 

tumpangsusun peta – peta tematik kemudian massing – masing parameter diberi 

harkat dengan memberikan faktor pendukung serta faktor penghambat.

Hasil penelitian ini berupa uji ketelitian interpretasi bentuklahan sebesar 89, 

47% dan ketelitian interpretasi penggunaan lahan sebesar 79, 45%. Hasil akhir 

diperoleh peta perumahan kelas menengah berdasar kesesuaian lahan melalui 

proses tumpangsusun (overlay) beberapa peta dan pemberian harkat terhadap 

faktor kesesuaian terhadap faktor fisik lahan dan faktor aksesibilitas. Peta yang 

dihasilkan dari dua faktor tersebut yaitu lahan dengan kriteria sesuai seluas 13, 17 

km2 atau 4% dari luas penelitian terletak di Surabaya bagian barat dan kriteria 

sesuai bersyarat seluas 316, 48 km2 atau 96% dari luas daerah penelitian, terletak 

di sebagian besar kota Surabaya diantaranya wilayah Surabaya Utara, Surabaya 

Pusat, Surabaya Timur dan Surabaya Selatan.
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Tabel 1.3. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil
Lely, 2007 Evaluasi medan 

untuk 
permukiman di 
Kecamatan 
Jumantono 
Kabupaten 
Karanganyar

1.Mengetahui 
kesesuaian medan 
untuk permukiman.
2.Mengevaluasi 
keseuaian medan untuk 
perluasan permukiman

Survei, teknik 
pengharkatan, 
dan uji 
laboratorium

Peta kesesuaian 
medan untuk lokasi 
permukiman 
dengan skala 
1:75.000

Sandy, 2010 Evaluasi 
kesesuaian lahan 
untuk bangunan 
tempat tinggal di 
kecamatan Patuk 
Kabupaten 
Gunung Kidul 
DIY.

1.Menentukan kelas 
kesesuaian lahan untuk 
bangunan  tempat 
tinggal, 
2.Mengevaluasi 
kesesuaian lahan untuk 
bangunan tempat 
tinggal yang telah ada, 
3.Menyusun 
rekomendasi wilayah 
yang sesuai untuk 
pengembangan lokasi 
tempat tinggal

Metode survei, 
meliputi 
observasi 
langsung di 
lapangan, 
wawancara, 
pengukuran 
langsung, dan 
analisis 
laboratorium.

Peta kesesuaian 
lahan untuk 
bangunan tempat 
tinggal sebagai 
arahan 
pengembangan 
lokasi kawasan 
permukiman

Artan, 2012 Analisis 
kesesuaian lahan 
untuk perumahan 
kelas menengah 
menggunakan 
data penginderaan 
jauh dengan 
sistem informasi 
geografis di kota 
Surabaya

1.Mengetahui tingkat 
akurasi data 
penginderaan jauh 
dalam memberikan 
informasi fisik lahan 
yang diperlukan untuk 
penentuan lokasi 
perumahan kelas 
menengah di Kota 
Surabaya, 
2.Mengetahui lokasi 
daerah yang memenuhi 
kriteria sesuai untuk 
digunakan menjadi 
perumahan kelas 
menengah di kota 
Surabaya.

Uji akurasi, 
tumpang susun, 
dan pemberian 
harkat.

Peta perumahan 
kelas menengah 
berdasar 
kesesuaian lahan 
melalui proses 
tumpangsusun 
(overlay) beberapa 
peta dan pemberian 
harkat terhadap 
faktor kesesuaian 
terhadap faktor 
fisik lahan dan 
faktor aksesibilitas.
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Yetti, 2013 Analisis 
Kesesuaian Lahan 
Untuk Lokasi 
Permukiman 
Kecamtan Bantul, 
Kabupaten Bantul 

1.Menganalisis tingkat 
kesesuaian lahan untuk 
permukiman di kecamatan 
Bantul,
2.Mengetahui persebaran 
dan luas lahan yang yang 
sesuai untuk lokasi 
permukiman berdasarkan 
kelas kesesuaian lahan 
permukiman di 
Kecamatan Bantul,
3.Mengetahui persebaran 
dan luas lahan 
permukiman cadangan 
yang telah sesuai dengan 
tingkat kesesuaian lahan 
untuk lokasi permukiman 
Kecamatan Bantul.

Metode survey 
meliputi 
pengukuran, 
pengamatan 
langsung di 
lapangan, 
tumpang susun 
(overlay),pengh
arkatan 
parameter yang 
digunakan, dan 
analisa 
laboratorium 
tanah. 

Peta kesesuaian 
lahan untuk lokasi 
permukiman 
Kecamatan Bantul 
skala 1 : 50.000, 
berdasarkan hasil 
pengukuran dan 
pengamatan di 
lapangan, untuk 
mengetahui lokasi 
yang sesuai untuk 
permukiman 
beserta luas lahan 
yang telah 
dimanfaatkan 
sebagai lahan 
permukiman.

Sumber : Analisis Data, 2013

1.7. Kerangka Penelitian

Kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman merupakan tingkat kecocokan 

sebidang lahan untuk pembangunan permukiman ditinjau dari karakteristik lahan 

yang meliputi  daya dukung tanah, gerak massa batuan, kedalaman muka air 

tanah, kedalaman saluran, kemiringan lereng, kondisi pengatusan (drainase 

permukaan), lama penggenangan akibat banjir, tekstur tanah, tingkat erosi, dan 

tingkat pelapukan batuan. Analisis keruangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah satuan medan Kecamatan Bantul. Unsur spasial dalam penelitian ini adalah 

unit bentuklahan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan parameter – parameter 

penentu lokasi permukiman di Kecamatan Bantul. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

skunder. Tumpang susun, pemilihan sampel, pengharkatan dan pengkelasan, serta 

cek lapangan merupakan tahapan yang penting dalam penelitian ini. Tumpang 

susun (overlay) merupakan tahapan penggabungan bentuklahan, jenis tanah, dan 

kemiringan lereng untuk mendapatkan informasi satuan medan di Kecamatan 
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Bantul. Pemilihan sampel untuk cek lapangan berdasarkan satuan medan yang 

diperoleh dari hasil tumpang susun (overlay).

Cek lapangan menggunakan hasil peta tentatif satuan medan. Hal tersebut 

dikarenakan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya lahan yang digunakan 

penentuan lokasi permukiman yang ditinjau dari parameter yang meliputi  daya 

dukung tanah, gerak massa batuan, kedalaman muka air tanah, kedalaman saluran, 

kemiringan lereng, kondisi pengatusan (drainase permukaan), lama penggenangan 

akibat banjir, tekstur tanah, tingkat erosi, dan tingkat pelapukan batuan. 

Pengharkatan setiap parameter yang digunakan dalam kesesuaian lahan untuk 

lokasi permukiman dengan pemberian nilai sesuai kriteria yang telah ditentukan. 

Pengkelasan merupakan pemberian kelas setelah perhitungan skor total semua 

parameter yang digunakan. Analisis dalam penelitian ini adalah menganalisis hasil 

peta kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman berdasarkan sebaran lokasi 

tingkat kesesuaian lahan. Uraian kerangka penelitian ini lebih jelasnya disajikan 

pada Gambar 1.1. Diagram Alir Kerangka Penelitian.
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Peta Topografi
- Morfologi
- Proses Geomorfologi

Peta Geologi
- Litologi
- Struktur Geologi

Peta Kemiringan LerengPeta Jenis Tanah Peta Bentuklahan

Overlay Peta Satuan Medan

Pemilihan Sampel

Cek Lapangan

Parameter Kesesuaian Lahan 
Permukiman:
1. Kemiringan Lereng
2. Drainase Permukaan (Kondisi 

Pengatusan)
3. Lama Genangan Banjir
4. Daya Dukung Tanah
5. Kedalaman Muka Air Tanah
6. Jumlah Kedalaman Saluran
7. Tingkat Pelapukan Batuan
8. Tingkat Erosi
9. Gerak Massa Batuan
10. Tekstur Tanah

Analisis Kesesuaian Lahan Untuk 
Lokasi Permukiman Kecamatan Bantul, 
Berdasarkan Karakteristik Fisik Lahan 

Peta Kesesuaian Lahan Untuk Lokasi 
Permukiman Kecamatan Bantul

Hasil SementaraInput

Proses Hasil Akhir

Keterangan :

Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian

Analisa Laboratorium 
Tanah (Tekstur Tanah)

Pengharkatan 
dan Pengkelasan

Hasil Cek Lapangan dan 
Analisa Laboratorium Tanah
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1.8. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan 

analisa laboratorium. Metode survei meliputi pengamatan, pengukuran parameter 

yang digunakan dalam penelitian. Teknik analisa yang digunakan adalah tumpang 

susun, pengharkatan, dan pengkelasan. Tumpang susun (overlay) digunakan untuk 

memperoleh peta satuan medan, teknik analisa tumpang susun yang dipilih adalah 

overlay intersect. Peta satuan medan tersebut digunakan untuk pemilihan sampel 

di lapangan. Cek lapangan dalam penelitian ini untuk mengetahui kondisi 

sebenarnya dilapangan terkait sesuai tidaknya penilaian terhadap parameter –

parameter yang digunakan dalam kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman. 

Pengambilan sampel pada saat cek lapangan menggunakan metode purposive 

sampling berdasarkan satuan medan.

1.8.1.Alat dan Data 

 Alat yang digunakan

1. Seperangkat Komputer dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Processor Intel Core i3

- RAM 4 GB

- Hard disk 500 GB

- VGA 256 MB, 128 bit

2. Software ArcGis 10 untuk pemrosesan data dan pembuatan peta

3. Microsoft Word 2010 untuk pengolahan data

4. Abney Level untuk mengetahui kemiringan lereng.

5. Bor dan cangkul untuk pengambilan sampel tanah

6. Penetrometer untuk mengukur daya dukung tanah.

7. GPS untuk memperoleh koordinat tempat pada saat cek lapangan.

8. Kamera digital untuk mendokumentasikan gambar pada saat cek lapangan.

9. Plastik untuk menyimpan tanah.

10. Printer
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 Data yang digunakan

a. Data primer meliputi :

1. Daya Dukung Tanah

2. Gerak Massa Batuan

3. Kedalaman Muka Air Tanah

4. Kemiringan Lereng

5. Kedalaman Saluran

6. Kondisi Pengatusan (Drainase Permukaan)

7. Lama Penggenangan Akibat Banjir

8. Tekstur Tanah

9. Tingkat Erosi

10. Tingkat Pelapukan Batuan.

b. Data skunder meliputi :

1. Peta administrasi Kecamatan Bantul skala 1: 50.000, sumber Bappeda 

Kabupaten Bantul.

2. Peta Geologi skala 1 : 50.000 untuk mengetahui litologi dan struktur geologi 

Kecamatan Bantul, sumber Peta Geologi Bersistem Jawa Lembar Yogyakarta

1408-2 dan 1407-5 Skala 1 : 100.000 dari Pusat Penelitian dan

Pengembangan Geologi

3. Peta Topografi skala 1 : 100.000 untuk mengetahui morfologi dan proses 

geomorfologi Kecamatan Bantul, sumber BIG (Badan Informasi Geospasial).

4. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Bantul skala 1 : 50.000, untuk 

mengetahui jenis penggunaan lahan, sumber Citra Quickbird tahun 

perekaman 2007 dengan cek lapangan tahun 2013.

5. Peta Kemampuan Tanah skala 1 : 125.000, untuk mengetahui kedalaman 

efektif tanah, tekstur tanah, erosi, dan penggenangan, sumber BPN 

Kabupaten Bantul.
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1.8.2.Tahapan Penelitian

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan meliputi :

- studi pustaka dari beberapa referensi yang terkait dengan penelitian 

ini.

- mempersiapkan alat dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Studi pustaka untuk menunjang ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini sebagai acuan ilmu yang digunakan. Persiapan alat dan data yang 

akan digunakan merupakan suatu penunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, 

agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data – data yang 

akan digunakan untuk penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari instansi yang 

terkait didaerah penelitian meliputi data skunder dan data primer. Data primer 

yang digunakan adalah data yang diperoleh dari cek lapangan, yaitu daya dukung 

tanah, gerak massa batuan, kedalaman muka air tanah, kedalaman saluran, kondisi 

pengatusan (drainase permukaan), lama penggenangan akibat banjir, tekstur tanah, 

tingkat erosi, dan tingkat pelapukan batuan. Data skunder yang digunakan adalah 

peta topografi, peta geologi, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan, data jaringan 

jalan, dan data curah hujan yang dapat diperoleh dari instansi yang terkait dengan 

ketersedian data tersebut.

3. Tahapan Pengolahan Data

a. Pembuatan Peta Satuan Medan

Pemetaan satuan medan merupakan pemetaan unit atau wilayah yang 

mempunyai keseragaman faktor – faktor fisik pembentuk lahan yaitu bentuklahan, 

kemiringan lereng, dan jenis tanah. Bentuklahan merupakan salah satu sumber

data yang dapat digunakan untuk mengkaji potensi wilayah, khususnya 

sumberdaya alami. Informasi geomorfologis tersebut merupakan salah satu 
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sumber data yang dapat digunakan untuk mengkaji potensi sumberdaya lahan, 

baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang dicerminkan oleh 

kemampuan lahan sesuai dengan peruntukannya (Suharjo, 1996). Informasi 

bentuklahan daerah penelitian ini didapatkan dari peta topografi dan peta geologi. 

Variabel pembentuk bentuklahan meliputi morfologi, litologi, dan proses 

geomorfologi.

Aspek – aspek morfologi yang perlu diidentifikasi yaitu aspek morfometri dan 

morfografi. Aspek morfometri merupakan aspek kuantitatif dari suatu daerah, 

seperti kemiringan lereng, bentuk lereng, bentuk lembah, dan bentuk relief. Aspek

morfografi merupakan aspek yang bersifat pemberian nama suatu daerah, 

contohnya: dataran aluvial, dataran banjir. Kemiringan lereng merupakan ukuran 

kemiringan lahan terhadap bidang datar yang dinyatakan dalam persen. 

Kemiringan lereng didapatkan dari data SRTM. Pembuatan peta kemiringan 

lereng ini menggunakan perangkat lunak ArcGis. 

Peta jenis tanah diperoleh dari BPN Kabupaten Bantul. Peta jenis tanah 

digunakan untuk mengetahui jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di 

Kecamatan Bantul. Ketiga faktor fisik tersebut kemudian di overlay (tumpang 

susun) menggunakan perangkat lunak ArcGis menghasilkan peta satuan medan. 

Peta satuan medan akan digunakan untuk pengambilan sampel di lapangan.

b. Penentuan Titik Sampel

Penentuan titik sampel kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman ini 

berdasarkan hasil peta satuan medan. Pemilihan sampel ini mewakili satuan 

medan yang berbeda, sehingga pada saat melakukan cek lapangan, parameter 

yang digunakan dapat diuji, sesuai atau tidaknya penilaian setiap parameter 

terhadap kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman.

c. Cek Lapangan

Kegiatan cek lapangan ini bertujuan untuk mengetahui sesuai tidaknya lahan 

untuk pembangunan permukiman. Kegiatan ini meliputi pengujian sepuluh 

parameter yang digunakan dalam kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman 
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terdiri dari daya dukung tanah, gerak massa batuan, kedalaman muka air tanah, 

kedalaman saluran, kemiringan lereng, kondisi pengatusan (drainase permukaan), 

lama penggenangan akibat banjir, tekstur tanah, tingkat erosi, dan tingkat 

pelapukan batuan. Cek lapangan ini mengunakan metode purposive sampling. 

Sampel yang akan diambil di lapangan mewakili hasil peta satuan medan.

d. Pengharkatan Parameter Kesesuaian Lahan Untuk Lokasi Permukiman

1. Kemiringan Lereng

Morfologi permukaan lahan merupakan pencerminan kondisi bentuklahan 

yang dinyatakan dalam ukuran – ukuran seperti lereng, beda tinggi, tingkat 

pengikisan dan pola aliran yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas lahan. Dua 

parameter penting yang biasa digunakan untuk menyatakan stabilitas suatu lahan 

adalah kemiringan lereng dan beda tinggi. Kemiringan lereng berpengaruh 

terhadap teknis pembangunan permukiman seperti kegiatan cut and fill serta 

memperngaruhi konstruksi bangunan. Penilaian kemiringan lereng sebagai 

parameter kesesuaian lahan untuk permukiman disajikan pada table 1.4 kelas 

kemiringan lereng berikut:

Tabel 1.4  Kelas Kemiringan Lereng

No Kelas Kriteria Kemiringan Lereng (%) Harkat
1 Sangat baik Datar 0 – 2 5
2 Baik Landai 2 – 8 4
3 Sedang Agak Miring 8-15 3
4 Jelek Miring 15-30 2
5 Sangat jelek Terjal >30 1

Sumber : Van Zuidam, 1979 

2. Kedalaman Muka Air Tanah

Faktor kedalaman muka air tanah sangat berpengaruh terhadap pendirian suatu 

bangunan pemukiman, karena air merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan. 

Kedalaman air tanah tidak sama pada setiap tempat. Hal itu tergantung pada tebal 

tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah tersebut. 

Kedalaman air pada sumur-sumur yang digali merupakan cerminan kedalaman air 

tanah pada suatu tempat. Data kedalaman muka air tanah ini, diperoleh dari 
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wawancara warga yang mempunyai sumur di daerah penelitian. Kelas kedalaman 

muka air tanah disajikan pada tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5  Kelas Kedalaman Muka Air Tanah

No Kelas Kemudahan 
Mendapatkan Air

Kedalaman Air Tanah (m) Harkat

1 Baik Sangat mudah <10 5
2 Agak baik Mudah 10 – 15 4
3 Sedang Agak mudah 15 – 20 3
4 Agak jelek Sukar 20 -25 2
5 Jelek Sangat sukar 25 – 30 1

Sumber : Regional Physical Program For Transmigration (1985 dalam Fajar Eko Suryanto, 2010)

3. Tekstur Tanah

Tekstur tanah merupakan perbandingan relatif tiga golongan besar partikel 

tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan antara fraksi – fraksi 

lempung (clay), debu (silt), dan pasir (sand). Tekstur tanah mempengaruhi 

kemampuan tanah untuk menahan suatu beban bangunan. Kelas tekstur tanah 

dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6  Kelas Tekstur Tanah

NO Kelas Kriteria Tekstur Tanah Harkat
1 Sangat baik Kasar : pasir, pasir geluhan 5
2 Baik Agak kasar : geluh pasiran, geluh pasiran halus 4
3 Sedang Sedang : geluh pasiran sangat halus, geluh debuan, 

deebu
3

4 Jelek Agak halus : geluh lempungan, geluh lempung 
pasiran, geluh lempung debuan

2

5 Sangat jelek Halus : lempung pasiran, lempung debuan, lempung 1
Sumber : Isa Darmawijaya, 1980

4. Lama Penggenangan Banjir

Penggenangan merupakan salah satu faktor yang sangat merugikan untuk 

permukiman maupun berdirinya bangunan lainnya. Daerah yang tidak pernah 

tergenang oleh banjir baik untuk pembangunan permukiman maupun bangunan 

lainnya. Data lama penggenangan akibat banjir didapatkan dari peta kemampuan 

tanah dan wawancara warga penduduk terkait kondisi genangan yang terjadi pada 

daerah penilitian ini. Penilaian lama penggenangan akibat banjir sebagai 
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parameter kesesuaian lahan untuk permukiman disajikan pada tabel 1.7. kelas 

lama penggenangan akibat banjir sebagai berikut:

Tabel 1.7  Kelas Lama Penggenangan Akibat Banjir

NO Kelas Kriteria Kedalaman 
(m)

Lama Penggenangan 
(minggu)

Harkat

1 Baik Tidak pernah 
terlanda banjir

- - 5

2 Agak Baik Sangat sulit 
terlanda banjir

- 3 – 4 4

3 Sedang Sulit terlanda 
banjir

0, 5 1 3

4 Agak Jelek Mudah terlanda 
banjir

0, 5 – 1 1 – 2 2

5 Jelek Sangat mudah 
terlanda banjir

1 2 1

Sumber : Sutikno, 1982

5. Tingkat Erosi

Erosi merupakan peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian –

bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Peristiwa erosi, 

tanah atau bagian – bagian tanah dari suatu tempat terkikis dan terangkut yang 

kemudian diendapkan pada suatu tempat lain. Terjadinya erosi dipengaruhi oleh 

faktor curah hujan, tekstur tanah, kemiringan lereng, dan tutupan tanah. Kelas 

tingkat erosi disajikan pada tabel 1.8. berikut:

Tabel 1.8. Kelas Tingkat Erosi

NO Kelas Kriteria Tingkat Erosi Harkat
1 Sangat baik Tidak ada kenampakan erosi 5
2 Baik Kenampakan erosi ringan 4
3 Sedang Kenampakan erosi sedang 3
4 Jelek Kenampakan erosi berat 2
5 Sangat jelek Kenampakan erosi sangat berat 1

Sumber : Karmono Mangunsukarjo, 1984

6. Gerak Massa Batuan

Gerak massa batuan (Mass Movement) dapat diartikan sebagai perpindahan 

material batuan di permukaan bumi akibat gaya grafitasi yang dimiliki bumi. 

Perpindahan ini dapat terjadi dalam waktu yang singkat maupun waktu yang lama

(http://almubahits.blogspot.com/2010/04/gerak-massa-batuan.html). Ciri yang 
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dapat digunakan sebagai acuan bahwa bentuklahan yang ada akibat adanya 

pergerakan masa batuan adalah tidak adanya sortasi/pemilahan material. Material 

baik kasar maupun halus akan tercampur aduk menjadi satu. Gerak massa batuan 

sangat berpengaruh terhadap penentuan lokasi pembangunan permukiman, karena 

mengingat bahwa gerak massa batuan akan membawa bencana dan mengancam 

keselamatan manusia yang berada di daerah tersebut. Kriteria kelas gerakan massa 

batuan terdapat pada tabel 1.9. berikut:

Tabel 1.9  Kelas Gerakan Massa Batuan

NO Kelas Kriteria Gerak Massa Batuan Harkat
1 Sangat baik Sangat stabil, tanpa bahaya longsoran 5
2 Baik Gerak massa dengan pengaruh kecil terhadap 

keteknikan
4

3 Sedang Gerak massa dengan resiko ringan terhadap 
keteknikan

3

4 Jelek Resiko tinggi terhadap keteknikan 2
5 Sangat jelek Sangat terpengaruh oleh semua jenis gerak massa. 1

Sumber : Prapto Suharsono, 1984

7. Tingkat Pelapukan Batuan

Batuan dapat mengalami pelapukan karena berbagai faktor, di antaranya cuaca 

dan kegiatan makhluk hidup. Pelapukan adalah penghancuran fisik dan kimia dari 

batuan karena mineral-mineral dalam batuan tersebut tidak dalam keseimbangan 

pada suhu, tekanan dan kelembaban. Pelapukan sudah dimulai sebelum proses 

pembentukan tanah berlangsung sampai tidak ada lagi bahan-bahan mudah lapuk. 

Pelapukan terjadi baik di bawah solum maupun di dalam solum. Faktor cuaca 

yang menyebabkan pelapukan batuan, misalnya suhu dan curah hujan. Tingkat 

pelapukan batuan dapat diidentifikasi di lapangan dengan cara mengamati 

perubahan warna yang terjadi pada batuan dan kekerasan batuan. Kekerasan 

batuan dapat diketahui dengan menggunakan palu geologi. Tingkat pelapukan 

batuan disajikan pada tabel 1.10 berikut:
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Tabel 1.10. Kelas Tingkat Pelapukan Batuan

NO Kelas Kriteria Harkat
1 Sangat baik Sebagian massa batuan berubah mudah digali, 

seluruh batuan berubah warna dan lapuk 
kenampakan luar seperti tanah

5

2 Baik Pelapukan meluas keseluruh massa batuan 4
3 Sedang Sebagian besar batuan berubah warna, belum lapuk 

(kecuali batuan sedimen), diskontinuitas 
tergoda/terisi bahan lapukan

3

4 Jelek Pelapukan hanya terjadi pada diskontinuitas terbuka 
yang menimbulkan perubahan warna, dapat mencari 
1 cm dari perubahan diskontinuitas

2

5 Sangat jelek Tidak tampak tanda pelapukan, batuan sedang 
kristal dan beberapa diskontinuitas kadang – kadang 
tak ada

1

Sumber : Bieniswski, (1973 dalam Fajar Eko Suryanto, 2010)

8. Kedalaman Saluran

Kedalaman saluran, dalam hal ini adalah alur yang ditimbulkan oleh proses 

geomorfologi berupa erosi linier (Suryanto, 2010). Kedalaman saluran dapat 

diidentifikasi dan diukur langsung di lapangan. Kelas kedalaman saluran disajikan 

pada tabel 1.11. berikut:

Tabel 1.11.  Kelas Kedalaman Saluran

NO Kelas Kedalaman Saluran (m) Harkat
1 Sangat baik <1 5
2 Baik 1 – 3 4
3 Sedang 3 – 8 3
4 Jelek 8 – 15 2
5 Sangat jelek >15 1

Sumber : Ortiz, (1979 dalam Fajar Eko Suryanto, 2010).

9. Kondisi Pengatusan (Drainase Permukaan)

Drainase permukaan (kondisi pengatusan) adalah kecepatan berpindahnya air 

sebidang tanah, baik berupa limpasan permukaan maupun peresapan air kedalam 

tanah. Drainase dinilai berdasarkan pendekatan bentuklahan, penggunaan lahan 

dan kelembaban tanah. Penilaian drainase permukaan sebagai parameter 

kesesuaian lahan untuk permukiman disajikan pada tabel kelas drainase 

permukaan. Kelas kondisi pengatusan disajikan pada tabel 1.12. berikut:
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Tabel 1.12.  Kelas Kondisi Pengatusan

NO Kelas Kemiringan Lereng (%) Harkat
1 Baik >50 5
2 Agak baik 30 - <50 4
3 Sedang 8 - <30 3
4 Agak jelek 2 - <8 2
5 Jelek 0 – 2 1

Sumber : Van Zuidam, 1979

10. Daya Dukung Tanah

Daya dukung tanah merupakan kemampuan tanah untuk menahan beban 

pondasi. Pengukuran daya dukung tanah di lapangan menggunakan penetrometer

pada kedalaman tanah 60 – 100 cm. Kelas daya dukung tanah disajikan pada tabel 

1.13. berikut:

Tabel 1.13  Kelas Daya Dukung Tanah

No Kelas Daya Dukung Tanah (kg/cm2) Harkat 
1 Sangat baik >1,5 5
2 Baik 1,4 – 1,5 4
3 Sedang 1,2 – 1,4 3
4 Jelek 1,1 – 1,2 2
5 Sangat jelek <1,1 1

Sumber : Klimaszewski (1969, dalam Sutikno, 1982) 

e. Penentuan Kelas Kesesuaian Lahan

Penentuan kelas kesesuaian lahan dalam penelitian ini tergantung hasil 

perolehan skor total. Harkat setiap parameter yang digunakan adalah nilai 1 

sampai 5. Jumlah parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 

parameter. Penentuan kelas kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman dapat 

diperoleh dari skor tertinggi dikurangi skor terendah kemudian dibagi jumlah 

kelas. Perhitungan penentuan kelas kesesuaian lahan sebagai berikut:

Diketahui : a = harkat tertinggi x jumlah parameter

        = 5 x 10

        = 50

b = harkat terendah x jumlah parameter

   = 1 x 10

   = 10
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h = jumlah kelas

Maka perhitungan interval kelas (i) adalah

i = (a – b)

        h

i = (50 – 10)

5

  = 8

Hasil perhitungan interval diatas digunakan untuk penentuan nilai kelas 

kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman. Kelas kesesuaian lahan untuk 

permukiman terdapat pada tabel 1.14. berikut:

Tabel 1.14  Kelas Kesesuaian Lahan untuk Lokasi Permukiman

NO Kelas Nilai Kriteria
1 I 42 - < 50 Sangat sesuai
2 II 34 - < 42 Sesuai
3 III 26 - < 34 Sedang
4 IV 18 - < 26 Tidak sesuai
5 V 10 - < 18 Sangat tidak sesuai

Sumber : Hasil Perhitungan 2013

5. Tahapan Penyelesaian

a. Layout

Layout peta dilakukan untuk penyajian peta hasil kesesuaian lahan untuk 

lokasi permukiman sesuai dengan kaidah kartografi yang baik dan benar. Tujuan 

dilakukan layout peta yaitu untuk membuat tampilan  peta menjadi lebih nformatif 

dan menarik serta mudah dipaham oleh pembaca. Informasi utama yang 

dicantumkan dalam layout peta meliputi judul, orintasi, skala, legenda, sumber, 

pembuat peta, dan koordinat.

b. Analisis Kesesuaian Lahan untuk Lokasi Permukiman

Menganalisis data hasil cek lapangan yang meliputi parameter – parameter 

kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman. Hasil dari cek lapangan tersebut dapat 

diketahui lokasi yang tepat untuk pembangunan permukiman di kecamatan Bantul 

sekarang ini. Selain itu, dapat diketahui luas lahan cadangan permukiman yang 



28

dapat dimanfaatkan sebagai informasi untuk lokasi pembangunan di masa 

mendatang.

1.9.Batasan Operasional

Bentuklahan adalah salah satu sumberdata yang dapat digunakan untuk mengkaji 

potensi wilayah, khususnya terhadap sumberdaya alami (Suharjo, 1996).

Kesesuaian Lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk 

penggunaan tertentu (Sitorus, 1985).

Kesesuaian lahan untuk permukiman dipakai beberapa parameter geomorfologis 

yaitu yang berhubungan dengan relief, proses geomorfologi, batuan, tanah, 

hidrologi, vegetasi dan aksesibilitas yang lebih banyak melihat pada faktor 

penggunaan lahannya (Khadiyanto, 2005 dalam Hartadi, 2009).

Lahan adalah suatu wilayah dipermukaan bumi yang karakteristiknya siklik, yaitu 

sifat biosfer yang berada diatas dan dibawahnya juga hidrologinya, populasi 

manusia pada masa lampau dan sekarang yang dalam pengembangannya, 

karakteristik tersebut mempunyai pengaruh nyata terhadap penggunaan lahan 

oleh manusia sekarang dan dan yang akan datang (FAO, 1976 dalam 

Suryanto, 2010).

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan di luar kawasan lindung, baik 

dalam lingkup ruang perkotaan maupun pedesaan, dan juga memiliki fungsi 

sebagai lingkungan tempat hunian serta tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan (Koestoer, 1997).

Medan adalah luasan lahan yang mempunyai komplek sifat fisikal pada 

permukaan maupun dekat permukaan yang berarti manusia (Van Zuidam, 

1979).

Satuan medan adalah medan yang ditunjukkan oleh bentuklahan yang mempunyai 

karakteristik dan komponen medan yang utama (Van Zuidam, 1979).


