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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lahan merupakan perwujudan dari ruang yang menjadi tempat untuk 

melaksanakan kelangsungan hidup bagi manusia. Kelangsungan hidup manusia 

tercermin dari penggunaan lahan yang ada. Aktifitas manusia semakin bertambah 

sejalan dengan kebutuhan lahannya. Luas lahan secara kuantitatif adalah tetap, 

sedangkan kebutuhan manusia akan lahan terus meningkat. Pertumbuhan 

penduduk yang pesat merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya 

peningkatan kebutuhan lahan. Jumlah penduduk di Kecamatan Ngaglik 

mengalami perkembangan positif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk di 

Kecamatan Ngaglik pada tahun 2007-2010 mengalami kenaikan rata-rata 2,476 % 

setiap tahunnya, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini. 

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk  
Kecamatan Ngaglik Tahun 2007-2010 

Sumber : BPS Kabupaten Sleman, 2013 

Pertumbuhan penduduk diikuti dengan persaingan dalam penggunaan 

lahan baik untuk keperluan produksi pertanian maupun untuk keperluan non 

pertanian, sehingga menyebabkan munculnya berbagai macam penggunaan lahan 

yang cenderung mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. 

Perubahan penggunaan lahan yang timbul akibat dari pertumbuhan penduduk 

merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perkembangan wilayah baik 

secara fisik maupun non fisik. Terdapat beberapa macam penggunaan lahan di 

Kecamatan Ngaglik tahun 2008 seperti yang terlihat pada Tabel 1.2. 

Tahun Jumlah (jiwa) Persentase Kenaikan 

2007 76.376 0 

2008 78.488 2,765 % 

2009 80.464 2,517 % 

2010 82.192 2,147 % 

Rata-rata 2,476 % 
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Tabel 1. 2 Penggunaan Lahan Tahun 2008 di Kecamatan Ngaglik 

No. Pemanfaatan Ruang Total Persentase 

1 Gudang 0.308 0.008 

2 Industri 2.318 0.059 

3 Kantor Pemerintahan/instansi 0.703 0.018 

4 Kebun Campuran 361.270 9.274 

5 Makam 0.869 0.022 

6 Monumen 3.626 0.093 

7 Olahraga 40.506 1.040 

8 Pasar 1.143 0.029 

9 Pemukiman 1342.440 34.461 

10 Perdagangan dan Jasa 62.423 1.602 

11 Perumahan 116.168 2.982 

12 Sarana Kesehatan 2.118 0.054 

13 Sarana Pendidikan 19.723 0.506 

14 Sarana Peribadatan 2.551 0.065 

15 Sawah 1894.504 48.633 

16 Semak Belukar 4.546 0.117 

17 Tegalan 40.274 1.034 

Total 3895.490 100.000 
   Sumber : BAPPEDA Kabupaten Sleman, 2008 

Perubahan penggunaan lahan menyebabkan meningkatnya penggunaan 

lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan kemampuan lahannya. Keadaan 

ini menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru seperti konversi lahan 

pertanian produktif dan degradasi lingkungan. Perubahan penggunaan lahan harus 

memperhatikan perencanaan penggunaan lahan (alokasi pemanfaatan ruang) yang 

berkelanjutan. Perencanaan alokasi pemanfaatan ruang disusun dalam Rencana 

Detil Tata Ruang Kota (RDTRK). RDTRK ditetapkan dalam ketetapan 

pemerintah yang berkekuatan hukum dan diatur dalam Undang-Undang Penataan 

Ruang No. 26 Tahun 2007. Rencana Pola Pemanfaatan ruang Kecamatan Ngaglik 

Kabupaten Sleman merupakan salah satu produk RDTRK (Rencana Detil Tata 

Ruang Kota). 

Kecamatan Ngaglik merupakan salah satu kecamatan yang berpotensi 

mengalami perkembangan secara fisik maupun non fisik sehingga penelitian ini 
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dilakukan di Kecamatan Ngaglik. Perkembangan fisik yang dimaksud, yaitu 

pertumbuhan lahan terbangun pada daerah penelitian. Perkembangan non fisik 

yaitu perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang semula bermatapencaharian 

di bidang pertanian menjadi non-pertanian. Perkembangan Kecamatan Ngaglik 

yang ditekankan dalam penelitian ini adalah perkembangan secara fisik. 

Perkembangan fisik yang terjadi di Kecamatan Ngaglik dipengaruhi oleh posisi 

Kecamatan Ngaglik yang strategis. 

Posisi strategis Kecamatan Ngaglik dikarenakan Kecamatan Ngaglik 

dilalui Jalan Palagan, Jalan Kaliurang dan Jalan Lingkar Utara. Hal ini 

menyebabkan Kecamatan Ngaglik memiliki aksesibilitas yang mendukung untuk 

dikembangkan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas-fasilitas umum 

lainnya. Keberadaan Kecamatan Ngaglik di sebelah utara Aglomerasi Perkotaan 

Yogyakarta (APY), menyebabkan Kecamatan Ngaglik menjadi salah satu wilayah 

yang merupakan imbas dari perkembangan Kota Yogyakarta. Keberadaan kampus 

UII dibagian utara Kecamatan Ngaglik juga menyebabkan permintaan tinggi akan 

perumahan, perdagangan dan area terbangun lainnya. Perkembangan Kecamatan 

Ngaglik secara fisik harus diimbangi dengan pengawasan pemanfaatan ruang agar 

pemanfaatan ruang tetap seimbang. Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang 

meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang merupakan kegiatan 

mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara obyektif, 

dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka (Undang-Undang No. 26 

Tahun 2007). 

Perkembangan fisik Kecamatan Ngaglik tahun 2008-2013 dianalisis 

dengan perbandingan luasan setiap bentuk pemanfaatan ruang pada pemanfaatan 

ruang tahun 2008 dengan pemanfaatan ruang tahun 2013 (aktual). Kegiatan 

evaluasi dilakukan pada pemanfaatan ruang aktual terhadap Rencana Pola 

Pemanfaatan Ruang yang terdapat pada RDTRK Kecamatan Ngaglik Kabupaten 

Sleman tahun 2009-2018. Kegiatan komparasi dilakukan antara pemanfaatan 

ruang sebelum disusun RDTRK, pemanfaatan ruang aktual dan dokumen 

penataan ruang (Rencana Pola Pemanfaatan Ruang). Kegiatan ini dilakukan untuk 
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mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang aktual terhadap Rencana Pola 

Pemanfaatan Ruang Kecamatan Ngaglik dalam RDTRK Kecamatan Ngaglik 

tahun 2009-2018 dan variasi jenis deviasi pemanfaatan ruang. Deviasi 

pemanfaatan ruang yang ditekankan pada penelitian ini adalah penyimpangan 

yang bersifat tidak sesuai dengan kondisi yang direncanakan. 

Data penginderaan jauh saat ini telah diakui mampu memberikan hasil 

yang lebih akurat dalam studi perkotaan, salah satunya adalah Citra Quickbird. 

Citra Quickbird merupakan salah satu data penginderaan jauh yang memiliki 

resolusi spasial yang tinggi, sehingga baik digunakan untuk mendapatkan 

informasi spasial berupa penggunaan lahan. Informasi spasial penggunaan lahan 

menggunakan dasar klasifikasi dari Dokumen RDTRK merupakan bentuk 

pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik. Data penginderaan jauh yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Citra Quickbird tahun 2010. Pemanfaatan 

ruang aktual, didapatkan dari proses interpretasi terhadap Citra Quickbird dan 

didukung dengan cek lapangan. Analisis SIG berupa overlay (tumpangsusun) 

dengan metode intersection secara kualitatif digunakan untuk mendapatkan 

kesesuaian pemanfaatan ruang aktual terhadap rencana pola pemanfaatan ruang 

pada RDTRK Kecamatan Ngaglik tahun 2009-2018. Latar belakang tersebut 

diatas menjadi latar belakang peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

“Analisis Deviasi Pemanfaatan Ruang Aktual Terhadap Rencana Detil Tata 

Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman tahun 2009-

2018”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang penelitian ini ada beberapa pertanyaan 

dalam penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu: 

1. bagaimana perkembangan Kecamatan Ngaglik tahun 2008-2013 dan 

kecenderungan pola arah perubahan pemanfaatan ruang di Kecamatan 

Ngaglik? 
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2. bagaimana kesesuaian dari pemanfaatan ruang aktual terhadap Rencana 

Pola Pemanfaatan Ruang Kecamatan Ngaglik Tahun 2009-2018? 

3. bagaimana variasi deviasi pemanfaatan ruang dan dominasi penyebab 

terjadinya variasi jenis deviasi pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik? 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1 mengetahui perkembangan Kecamatan Ngaglik tahun 2008-2013 dan 

kecenderungan pola arah perubahan pemanfaatan ruang di Kecamatan 

Ngaglik, 

2 mengetahui kesesuaian dari pemanfaatan ruang aktual terhadap Rencana 

Pola Pemanfaatan Ruang Kecamatan Ngaglik Tahun 2009-2018,dan 

4. mengetahui variasi deviasi pemanfaatan ruang dan dominasi penyebab 

terjadinya variasi jenis deviasi pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1 hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memantau 

perkembangan dan penataan ruang Kecamatan Ngaglik dalam hal 

pemanfaatan ruangnya, dan 

2 sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan 

perencanaan lebih lanjut Kecamatan Ngaglik. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Perubahan Penggunaan Lahan 

Lahan merupakan perwujudan dari ruang yang menjadi tempat tinggal 

bagi manusia. Ruang adalah permukaan bumi, baik yang ada di atasnya maupun 

yang ada di bawahnya sepanjang manusia masih bisa menjangkaunya (Robinson 

Tarigan, 2005). Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 

ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan 

pelaksanaan program beserta pembiayaanya (UU No. 26 Tahun 2007). 
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Pemanfaatan ruang dalam penelitian ini diwakilkan oleh penggunaan lahan. 

Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia baik secara permanen 

maupun secara siklus terhadap suatu kumpulan sumber daya alam dan sumber 

daya buatan yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk 

mencukupi kebutuhannya baik material maupun spiritual ataupun keduanya 

(Malingreau, 1978). 

Perubahan penggunaan lahan yang mewakilkan perubahan pemanfaatan 

ruang membawa dampak perkembangan kota yang merupakan suatu proses 

perubahan keadaan dari waktu ke waktu, baik yang menyangkut perluasan 

maupun pemekaran kota. Gejala ini merupakan proses perembetan kenampakan 

fisik kekotaan ke arah luar yang disebut urban sprawl (Hadi Sabari Yunus, 1978). 

Pemekaran kota adalah kenampakan luar dari perkembangan yang terjadi dalam 

kota, pemekaran kota itu sendiri merupakan hasil dari proses kehidupan yang 

terjadi dalam kota. Perluasan dan pemekaran kota tergantung pada empat faktor, 

yaitu : (1). Jumlah penduduk, (2). Penguasaan terhadap lingkungan alam, (3). 

Tingkat kemajuan teknologi, (4). Perkembangan organisasi sosial (Bintarto, 

1977). 

Perubahan penggunaan lahan yang merupakan imbas dari perluasan dan 

pemekaran kota dapat dipelajari dengan menggunakan suatu pendekatan, salah 

satunya menggunakan pendekatan dengan analisa keruangan (spatial analysis). 

Analisa keruangan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perubahan lahan baik macam perubahan maupun lokasi 

perubahannya. Secara teoritis dikenal tiga cara perkembangan dasar di dalam 

kota,yaitu: 

1. Perkembangan Horisontal 

Cara perkembangannya mengarah ke luar, artinya daerah bertambah, 

sedangkan ketinggian dan kuantitas lahan bangunan (coverage) tetap sama. 

Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di pinggir kota, di mana lahan masih 

mempunyai harga lebih murah dan dekat dengan jalan raya yang mengarah ke 

kota (di mana banyak keramaian). 
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2. Perkembangan Vertikal 

Cara perkembangannya mengarah ke atas, artinya daerah pembangunan 

dan kuantitas lahan terbangun tetap sama, sedangkan ketinggian bangunan-

bangunan bertambah. Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di pusat kota 

(di mana harga lahan mahal) dan di pusat-pusat perdagangan yang memiliki 

potensi ekonomi. 

3. Perkembangan Interstisial 

Cara perkembangannya dilangsungkan ke dalam, artinya daerah dan 

ketinggian bangunan-bangunan rata-rata tetap sama, sedangkan kuantitas lahan 

terbangun (coverage) bertambah. Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di 

pusat kota dan antara pusat dan pinggiran kota yang kawasannya sudah dibatasi 

dan hanya dapat dipadatkan. 

1.5.2 Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) 

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) merupakan hasil perencanaan 

wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang sebagai kebijakan suatu daerah 

dalam penataan ruang. Rencana struktur ruang adalah rencana yang mencakup 

rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan 

prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota 

yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi kelistrikan, 

sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem 

jaringan lain. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang 

dalam wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi 

budidaya. 

  Hirarki dan kedalaman rencana tata ruang dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) merupakan rencana atau kebijakan 

yang diputuskan oleh PERDA Kabupaten/Kota. Lingkup wilayah yang diatur 

dalam RDTRK meliputi sebagian wilayah atau seluruh wilayah administrasi kota 

atau beberapa kawasan tertentu dengan skala kedetilan minimal 1:5.000. Isi dari 

RDTRK meliputi kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan 
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ruang bagian wilayah kota, rencana struktur tingkat pelayanan, rencana sistem 

jaringan fungsi jalan, rencana sistem jaringan utilitas, rencana kepadatan 

bangunan lingkungan dan rencana ketinggian bangunan. 

Tabel 1. 3 Hirarki dan kedalaman rencana tata ruang 
Macam 

Rencana 
Penetapan Lingkup Wilayah Isi Rencana Skala Peta 

RTRWN Keputusan 
Presiden 

Seluruh wilayah 
administrasi negara 

- 1:1000000 
(skala minimal) 

RTRWP PERDA 
Propinsi 

Seluruh wilayah 
administrasi 
propinsi 

- 1: 250.000 
(skala minimal) 

RTRWK PERDA 
Kabupaten/Kota 

Seluruh wilayah 
administrasi 
Kabupaten/Kota 

- Kebijaksanaan pengembangan kota 
- Rencana pemanfaatan ruang 

perkotaan 
- Rencana struktur tingkat pelayanan 

kota 
- Rencana sistem jaringan utilitas kota 
- Rencana pengembangan 

pemanfaatan air baku 
- Indikasi unit pelayanan kota 
- Rencana pengelolaan pembangunan 

 

1:100.000 
(Kabupaten 
Diluar P.Jawa) 
1:50.000 
(Kabupaten Di 
P.Jawa) 

RDTRK  PERDA 
Kabupaten/Kota 

Sebagian atau 
seluruh wilayah 
administrasi 
kota/beberapa 
kawasan tertentu 

- Kebijaksanaan pengembangan 
penduduk 

-  Rencana pemanfaatan ruang bagian 
wilayah kota 

- Rencana struktur tingkat pelayanan 
-   Rencana sistem jaringan fungsi 

jalan 
-   Rencana sistem jaringan utilitas 
-   Rencana kepadatan bangunan 

lingkungan 
-   Rencana ketinggian bangunan 

1: 5.000 (skala 
minimal) 

RTRK PERDA 
Kabupaten/Kota 

Sebagian/seluruh 
kawasan tertentu 
yang dapat 
merupakan 
satu/beberapa unit 
lingkungan 
perencanaan 

- Rencana tapak penanganan 
lingkungan 

- Pra rencana pola dan kontruksi 
jaringan jalan 

- Rencana indikasi proyek 

1: 5.000 (skala 
minimal) 

Sumber : UU No.24 Tahun 1992. 

1.5.3 Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Analisis Deviasi Pemanfaatan 

Ruang 

Evaluasi pemanfaatan ruang wilayah kota adalah tindakan mengamati dan 

mencatat kondisi struktur ruang dan pola ruang aktual pada wilayah kota. Evaluasi 

pemanfaatan ruang yang dilakukan pada penelitian ini yaitu komparasi antara 
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pemanfaatan ruang sebelum disusun RDTRK, pemanfaatan ruang aktual dengan 

pemanfaatan ruang pada rencana pola pemanfaatan ruang yang terdapat pada 

RDTRK. Lingkup wilayah yang menjadi objek pemantauan adalah wilayah kota 

yang merupakan batas wilayah administratif dan memiliki deliniasi wilayah yang 

sama dengan wilayah pada rencana tata ruang wilayah kota, dalam penelitian ini 

adalah Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. 

Evaluasi pemanfaatan ruang dapat digunakan untuk mengetahui 

kesesuaian pemanfaatan ruang aktual terhadap rencana pola pemanfaatan ruang 

pada RDTRK. Kesesuaian yang dihasilkan ada 3 kategori, yaitu belum sesuai, 

sesuai dan tidak sesuai. Belum sesuai apabila pembangunan belum terealisasi 

namun memiliki potensi untuk dibangun atau kondisi saat ini masih berupa 

kondisi sebelum disusun RDTRK. Sesuai apabila kondisi di lapangan yang ada 

saat ini cocok dengan perencanaan yang terdapat pada RDTRK.  Tidak sesuai 

apabila kondisi di lapangan tidak sama dengan perencanaanya.  

Kriteria tidak sesuai merupakan keadaan yang tidak sama dengan kondisi 

yang direncanakan sehingga disebut suatu penyimpangan terhadap RDTRK. 

Penyimpangan (deviasi) pemanfaatan ruang adalah suatu kondisi yang digunakan 

untuk mengukur distorsi atau keadaan yang tidak sama dengan kondisi yang 

direncanakan (Peraturan Menteri PU, 2009). Informasi hasil simpangan 

diterjemahkan ke dalam rentang kualitatif. 

1.5.4 Penginderaan Jauh 

Remote Sensing (Penginderaan Jauh) diartikan sebagai ilmu dan 

pengetahuan untuk mengetahui objek dari jarak tertentu tanpa kontak atau 

menyentuh langsung objek tertentu (Ratih Dewanti, 1998). Secara skematis sistem 

ini dapat disajikan pada Gambar 1.1 di bawah ini. 
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Gambar 1. 1 Skema Penginderaan Jauh 

Sumber: Dewanti, (1998) 

Sinar matahari yang mencapai ke permukaan bumi dan mengenai suatu 

obyek dipantulkan dan direkam oleh sensor, selain itu setiap benda yang 

mempunyai suhu diatas 0° Kelvin (-275° C) memancarkan tenaga termal yang 

kemudian direkam oleh sensor termal. Tenaga pantulan dan tenaga pancaran 

tersebut jika terekam oleh sensor akan membuahkan data penginderaan jauh yang 

berupa data digital dan citra. Citra adalah gambaran obyek di permukaan bumi 

yang direkam oleh alat pemantau (sensor). Data tersebut lalu diinterpretasikan dan 

diolah sesuai dengan kehendak dan keperluan dari pengguna data. Berbagai 

macam sensor dapat dikumpulkan data dari jarak jauh yang kemudian dapat 

diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang obyek, wilayah atau 

fenomena yang diteliti. Wahana yang digunakan dalam penginderaan jauh berupa 

pesawat udara, balon udara atau satelit. Sensor penginderaan jauh merekam data 

tentang kenampakan di muka bumi melalui energi elektromagnetik yang 

dipancarkan dan dipantulkan obyek (Jensen, 1986 dalam Dimyati, 1986). 

1.5.5 Citra Satelit Quickbird 

Citra Satelit Quickbird merupakan citra satelit dengan resolusi spasial 

yang tinggi, yaitu 61 cm pada mode pankromatik dan 2,44 m pada mode 

multispektral, sehingga berpotensi untuk studi perkotaan yang membutuhkan 

kerincian data lebih detail. Satelit Quickbird diluncurkan oleh roket Boeing Delta 

Users (Aneka 

Pengguna Data) 
OBYEK 
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Atmosfer 
Data 

Digital 
Citra 

Sinar Matahari 
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II di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California, USA pada tanggal 18 

Oktober 2002. Satelit ini mempunyai orbit Sun-Syncronous atau selaras dengan 

matahari sehingga menyebabkan satelit selalu melewati garis ekuator pada waktu 

matahari lokal yang sama secara tepat yaitu sekitar pukul 10.30 pada ketinggian 

berkisar 450 km dari permukaan laut dengan sudut inklinasi 97,2 derajat. 

Satelit Quickbird bergerak melintasi bumi sebanyak 14 kali dalam sehari 

atau memerlukan 93,4 menit untuk sekali lintasan dengan kecepatan 7 km/detik. 

Citra Quickbird mempunyai kemampuan radiometrik 11 bit per piksel (2048 

grayscale), sehingga mempunyai kualitas citra yang lebih baik karena gradasi 

keabuan mengalami peningkatan 8 kali dibandingkan tipe 8 bit (256 grayscale). 

Penjelasan mengenai karakteristik Citra Quickbird selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel 1.4. Resolusi temporal citra satelit ini kurang lebih tiga hari, sehingga 

sangat mudah untuk memperbaharui data untuk cakupan daerah seluas 3895.490 

Ha. 

 Tabel 1. 4 Karakteristik Sensor Satelit Quickbird  
No Karakteristik Keterangan 
1 Awak peluncur Boeing Delta II 
2 Ketinggian Orbit 450 Km 
3 Inklinasi Orbit 97,2° Sun-Synchronous 
4 Kecepatan 7.1 Km/second – 25,560 Km/hour 
5 Waktu melintasi equator 10.30 a.m (Descending Node) 
6 Waktu orbit 93.5 minutes 
7 Waktu pengulangan 1-3.5 days depending on latitude 

(30° off-nadir) 
8 Lebar sapuan 16.5 Km x 16.5 Km at nadir 
9 Metric Accuracy 23-meter horizontal (CE90%) 

10 Digitazion 11bits 
11 Resolusi spasial Pan : 61 cm (nadir) to 72 cm (25° 

off-nadir) 
MS : 2,44 m (nadir) to 2,88 m (25° 
off-nadir) 

12 Resolusi Spektral Pan : 450-900 nm 
Blue : 450-520 nm 
Green : 520-600 nm 
Red : 630-690 nm 
Near IR : 760-900 nm 

Sumber : www. Digitalglobe.com, di download 20 Februari 2013 
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1.5.6 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang 

terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan 

yaitu menyajikan informasi (Muh.Azis, 2006). Data yang diperoleh akan 

ditransformasikan oleh aktivitas pemrosesan informasi menjadi berbagai macam 

informasi yang dibutuhkan oleh end user. Pemrosesan informasi terdiri atas input, 

proses, output dan kontrol (umpan balik). Proses tersebut dapat dimodelkan 

seperti Gambar 1.2 berikut ini : 

 

 

 

 

   

Gambar 1. 2 Siklus Pemrosesan Informasi 
Sumber: Muh.Azis, (2006) 

 
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah alat untuk mengolah pemetaan 

lahan dan menganalisa segala kejadian yang ada di muka bumi secara 

terkomputerisasi, kemudian mengintegrasikanya ke dalam operasi basis data dan 

analisis statistik serta memadukanya dengan analisis geografis secara unik melalui 

pemetaan atau menggunakan peta (Muh.Azis, 2006). Sistem Informasi Geografis 

(SIG) memiliki dua jenis analisis secara umum, yaitu fungsi analisis spasial dan 

fungsi analisis atribut. Fungsi analisis spasial adalah operasi yang dilakukan pada 

data spasial. Data spasial adalah data yang bersifat keruangan. Contoh pada fungsi 

analisis spasial adalah classification (untuk mengklasifikasikan ketinggian suatu 

obyek), network (merujuk pada titik atau garis sebagai satu kesatuan jaringan 

yang tidak terpisahkan), overlay (fungsi analisis untuk setiap layer, untuk 

menghasilkan data spasial yang baru dari beberapa data spasial yang ada). 

1.5.7 Kartografi dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 

Kartografi adalah pembuatan data spasial yang dapat diakses, menekankan 

visualisasinya dan memungkinkan berinteraksi dengannya, yang berhubungan 

Input 

Data Kontrol/umpan balik Penerima 

Output Proses 
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dengan masalah-masalah geospasial (Menno-Jan Kraak dan Ferjan Ormeling, 

2007). Hal ini menghasilkan pandangan, tidak hanya sebagai pembuatan peta 

semata, tetapi penggunaan peta juga termasuk pada bidang kartografi. Unsur-

unsur yang termasuk di dalam definisi peta adalah informasi geospasial, penyajian 

grafis, skala dan simbol. Kegunaan peta tidak hanya pada isinya tetapi juga pada 

skalanya. Skala peta adalah perbandingan antara suatu jarak di atas peta dan jarak 

yang diwakilinya di muka bumi (Menno-Jan Kraak dan Ferjan Ormeling, 2007). 

Istilah peta digunakan di dalam banyak bidang ilmu pengetahuan sebagai 

suatu model penyajian, yang memungkinkan sesorang menangkap kesan struktur 

fenomena yang disajikan. Oleh karena itu pemetaan tidaklah sekedar menyajikan, 

namun juga mengetahui suatu fenomena yang akan dipetakan. Kartografi 

memberikan pemahaman cara untuk menggambarkan suatu fenomena atau suatu 

daerah sedemikian rupa sehingga secara geospasial nyata hubungannya antara 

objek dan struktur yang akan digambarkan. 

Visualisasi Peta dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan informasi 

spasial dari pemanfatan ruang dalam peneitian ini. Pemetaan pemanfaatan ruang 

dibuat dengan memperhatikan presentasi data kaidah-kaidah (aturan) kartografi. 

Unsur-unsur yang termasuk dalam kaidah kartografi diantaranya adalah penyajian 

(presentation) data, skala peta, penulisan nama-nama geografis dan peta dasar. 

Penjelasan dari masing-masing kaidah terlihat pada Tabel 1.5. 

Sistem klasifikasi pemanfaatan ruang yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan sistem klasifikasi pemanfaatan ruang berdasarkan Dokumen 

RDTRK Kecamatan Ngaglik Tahun 2009-2018. Berikut adalah sistem klasifikasi 

pemanfaatan ruang, yaitu gudang, industri, kantor pemerintahan atau instansi, 

kebun campuran, makam, monumen, olahraga, pasar, pemukiman, perdagangan 

dan jasa, perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, 

sawah, semak belukar, dan tegalan. 
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Tabel 1. 5 Unsur-unsur Pemetaan Sesuai dengan Kaidah Geografi 
No. Unsur-unsur Pemetaan Penjelasan 
1. Penyajian (Presentation) Data Data spasial disajikan dalam 3 dimensi, yaitu : 

a. Simbol titik (point) : mempunyai kelebihan mudah 
dibaca, dapat menggambarkan variabel dalam 
jumlah relatif banyak, dapat menggambarkan nilai 
data yang mempunyai perbedaan besar. 

b. Simbol garis (line) : simbol yang digunakan untuk 
menyajikan suatu fenomena bidang datar yang 
mempunyai konsep ukuran panjang. 

c. Simbol area : simbol yang digunakan untuk 
menyajikan fenomena pada bidang datar yang 
mempunyai ukuran luas.  

2. Skala Peta Perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta 
dengan jarak horizontal kedua titik itu di permukaan 
bumi (dengan satuan ukuran panjang yang sama). 
Terdapat beberapa cara untuk menyajikan skala : 
a. Skala yang dinyatakan dengan angka dan pecahan 

(contoh : 1:35.000) 
b. Skala yang dinyatakan dengan kalimat  

(contoh : one inch to one mile ) 
c. Skala grafis (graphical scale line)  

(contoh :  
 

3. Penulisan Nama-Nama 
Geografis 

Prinsip penulisan huruf, untuk nama-nama geografi 
adalah sebagai berikut : 
a. Wilayah administratif dan nama tempat : biasanya 

berwarna hitam. 
b. Nama bentuk relief seperti pegunungan, bukit, 

dengan tipe italic/miring berwarna hitam 
c. Nama perairan/perujudan air/dengan tipe miring 

(italic) warna biru tetapi dapat pula berwarna hitam. 
4. Peta Dasar Peta dasar merupakan kerangka untuk penempatan 

unsur-unsur ataupun obyek-obyek yang dipetakan. Peta 
dasar memuat berbagai macam unsur, yaitu grid, pola 
aliran, relief, jaringan jalan, unit administrasi. 

Sumber : Sukwardjono dan Mas Sukoco dengan perubahan, (1997) 

1.5.8 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang analisis peta untuk kajian penggunaan lahan dan 

rencana tata ruang yang pernah dilakukan diantaranya adalah : 

Hutomo (2006), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Deviasi 

Pemanfaatan Ruang Tahun 2005 Terhadap RUTRK Kota Kebumen Tahun 1987-

2007”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data sekunder 

dan analisa peta dengan SIG. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu administrasi Kota Kebumen, dokumen RUTRK Kebumen tahun 1987-2007, 
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data kependudukan tahun 1987 dan tahun 2005, dan data sosial ekonomi tahun 

1987 dan tahun 2005. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan ruang 

paling dominan adalah sesuai dengan RUTRK yang ditetapkan yaitu sebesar 

60,45%. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya deviasi berupa adanya hak 

status atas tanah, kelengkapan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas serta kondisi 

topografi daerah penelitian yang potensial. 

Turyadi (2009), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kemajuan 

Pencapaian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon 

Menggunakan Citra Satelit Quickbird”. Sumber data primer yang digunakan 

adalah Citra Satelit Quickbird tahun 2007 dan cek lapangan tahun 2009. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis peta secara kualitatif. 

Komparasi dilakukan antara kondisi eksisting tahun 2009 dan  kondisi yang 

direncanakan pada RDTRK tahun 2009 dengan bantuan analisis data 

menggunakan Sistem Informasi Geografi. Penelitian ini menghasilkan (1) nilai 

realisasi pemanfaatan ruang sebesar 72,21% selaras, 17, 03 % belum terealisasi, 

dan 10, 76% tidak selaras. Dominasi ketidakselarasannya adalah peruntukan lahan 

pertanian pada blok no.7 sebesar 59,94% sebagian besar menjadi lahan rumah 

tinggal. (2) nilai realisasi kepadatan bangunan sebesar 23,97 % selaras, 53,01% 

belum terealisasi, dan 23,01% tidak selaras, Dominasi ketidakselarasannya adalah 

peruntukan kepadatan bangunan sedang pada blok no.3 sebesar 68,27%, sebagian 

besar menjadi kepadatan tinggi. Dan (3) nilai realisasi struktur pelayanan 

kegiataan sebesar 8,43% selaras, 56,63% selaras fungsi, 9,64% belum terealisasi, 

dan 25,30% tidak selaras. 

Fadmawati (2006), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Perubahan Penggunaan Lahan dari non Permukiman ke Permukiman dengan 

Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 dan 2007”. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah survey lapangan dan metode analisis menggunakan 

overlay dengan bantuan SIG (Sistem Informasi Geografis). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa perubahan penggunaan lahan tahun 2002 dan 2007 terbesar 
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adalah pemukiman 34,03%. Perubahan penggunaan lahan terkecil adalah 0,34%. 

Perubahan penggunaan lahan dari non permukiman menjadi permukiman di 

Kecamatan Sukoharjon tahun 2002 dan 2007 dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, 

faktor pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. 

Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat 

dilihat pada Tabel 1.6. 
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Tabel 1. 6 Perbandingan Penelitian-Penelitian Sebelumnya 
No. Peneliti Tahun Judul Tujuan Penelitian Metode Hasil Penelitian 

1. Pri Hutomo 2005 Analisis Deviasi 
Pemanfaatan Ruang Tahun 
2005 Terhadap RUTRK 
Kota Kebumen Tahun 1987-
2007 

Mengetahui variasi jenis dan intensitas deviasi 
pemanfataan ruang beserta faktor-faktor yang 
berpengaruh, mengetahui kecenderungan pola 
arah penyebarannya 

Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 
analisa data sekunder dan  
analisa peta yang didukung cek 
lapangan 

Pemanfaatan ruang paling dominan adalah 
sesuai dengan RUTRK yang ditetapkan 
yaitu sebesar 60,45%. 

2. Turyadi 2009 Analisis Kemajuan 
Pencapaian RDTRK 
Kecamatan Sewon 
Menggunakan Citra Satelit 
Quickbird (Kasus Bagian 
Sewon Barat) 

Menganalisis realisasi pemanfaatan ruang, 
kepadatan bangunan, dan struktur pelayanan 
kegiatan perkotaan pada tahun 2009 

Interpretasi Citra Quickbird 
 tahun 2007,  
survey lapangan tahun 2009  
dan komparasi peta 

Nilai realisasi pemanfaatan ruang sebesar 
72,21% selaras, 17, 03 % belum 
terealisasi, dan 10, 76% tidak selaras. 
Dominasi ketidakselarasannya adalah 
peruntukan lahan pertanian pada blok no.7 
sebesar 59,94% sebagian besar menjadi 
lahan rumah tinggal. 

3. Fadmawati 2012 Analisis Perubahan 
Penggunaan Lahan dari Non 
Permukiman ke 
Permukiman dengan 
Aplikasi Penginderaan Jauh 
dan Sistem Informasi 
Geografis di Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2002 dan 
2007 

Menganalisis persebaran perubahan penggunaan 
lahan dari non permukiman ke permukiman, 
menganalisis keterkaitan faktor-faktor wilayah 
dengan perubahan penggunaan lahan dari non 
permukiman menjadi permukiman di Kecamatan 
Sukoharjo tahun 2002 dan 2007 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah survey 
lapangan dan metode analisis 
menggunakan overlay dengan 
bantuan SIG (Sistem Informasi 
Geografis).  

Hasil penelitian menunjukan bahwa 
perubahan penggunaan lahan tahun 2002 
dan 2007 terbesar adalah pemukiman 
34,03%. Perubahan penggunaan lahan 
terkecil adalah 0,34%. Perubahan 
penggunaan lahan dari non permukiman 
menjadi permukiman di Kecamatan 
Sukoharjon tahun 2002 dan 2007 
dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, 
faktor pertumbuhan penduduk dan 
kepadatan penduduk. 

4. Fitriani 2013 Analisis Deviasi 
Pemanfaatan Ruang Aktual 
Terhadap Rencana Detil 
Tata Ruang Kota (RDTRK) 
Kecamatan NgaglikTahun 
2009-2018 
 

Mengetahui kesesuaian dari pemanfaatan ruang 
aktual terhadap Rencana Pola Pemanfaatan 
Ruang Kecamatan Ngaglik Tahun 2009-2018, 
mengetahui variasi penyimpangan (deviasi) 
pemanfaatan ruang dan kecenderungan pola arah 
perubahan pemanfaatan ruang di Kecamatan 
Ngaglik,mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi variasi penyimpangan(deviasi) 
pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik. 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu dengan cek 
lapangan (survey) dan analisa  
peta (intersection overlay) 
menggunakan bantuan Sistem 
Informasi Geografis secara 
kualitatif. 

*) Peta kesesuaian pemanfaatan ruang 
aktual terhadap RDTRK yang telah 
disusun, Tabel luasan keseuaian 
pemanfaatan ruang, Tabel  variasi jenis 
deviasi pemanfaatan ruang 

Keterangan :*) Hasil yang diharapkan
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1.6 Kerangka Penelitian 

Ketersediaan lahan pada suatu wilayah memiliki keterbatasan dan relatif 

tetap luasannya, sedangkan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan 

peningkatan jumlah aktifitas manusia untuk mempergunakan lahan. Kegiatan 

manusia yang beragam ini memicu perubahan penggunaan lahan yang mewakili 

perubahan pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah. Perubahan penggunaan lahan 

merupakan bentuk perkembangan dari suatu daerah secara fisik. Perkembangan 

fisik suatu daerah harus disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah agar memperhatikan karakteristik, fungsi dan kemampuan lahannya. 

Pengaturan bentuk penggunaan lahan atau penataan ruang dalam suatu Rencana 

Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara 

berbagai kegiatan dengan fungsi ruang. 

Perkembangan fisik Kecamatan Ngaglik tahun 2008-2013 dianalisis 

dengan perbandingan luasan setiap bentuk pemanfaatan ruang pada pemanfaatan 

ruang tahun 2008 dengan pemanfaatan ruang tahun 2013 (aktual). Pengawasan 

penataan ruang dilakukan untuk menekan masalah yang berkaitan dengan tata 

ruang seperti penyimpangan (deviasi) pemanfaatan ruang terhadap RDTRK 

sehingga perkembangan daerah perkotaan dapat terkontrol. Deviasi pemanfaatan 

ruang merupakan kondisi aktual yang tidak sama dengan kondisi yang 

direncanakan. Evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah evaluasi dengan 

komparasi antara pemanfaatan ruang tahun sebelum disusun RDTRK, 

pemanfaatan ruang aktual dan rencana pola pemanfaatan ruang dalam RDTRK. 

Evaluasi dilakukan dengan metode cek lapangan (survey) dan analisis 

peta. Pemanfaatan ruang perkotaan tahun 2013 diperoleh dari hasil interpretasi 

citra Quickbird tahun 2010 dan dilakukan cek lapangan pada tahun 2013 untuk 

melengkapi kekurangan data pemanfaatan ruang yang belum diperoleh pada saat 

interpretasi dan memperbaiki kesalahan interpretasi, sehingga peta pemanfaatan 

ruang tahun 2013 yang dibuat dapat menunjukan kondisi pemanfaatan ruang di 

lapangan pada saat ini (aktual) tahun 2013. Klasifikasi pemanfaatan ruang yang 
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digunakan mengacu pada dokumen RDTRK, yaitu gudang, industri, kantor 

pemerintahan atau instansi, kebun campuran, makam, monumen, olahraga, pasar, 

pemukiman, perdagangan dan jasa, perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas 

pendidikan, fasilitas peribadatan, sawah, semak belukar, dan tegalan. Analisis peta 

dilakukan untuk menghasilkan persentase kesesuaian dan variasi jenis deviasi 

pemanfaatan ruang aktual terhadap RDTRK menggunakan bantuan Sistem 

Informasi Geografis secara kualitatif. Kesesuaian yang dihasilkan ada 3 kategori, 

yaitu belum sesuai, sesuai dan tidak sesuai. Belum sesuai apabila pembangunan 

belum terealisasi namun memiliki potensi untuk dibangun. Sesuai apabila kondisi 

di lapangan yang ada saat ini cocok dengan perencanaan yang terdapat pada 

RDTRK. Tidak sesuai apabila kondisi saat ini tidak cocok dengan perencanaanya. 

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode cek lapangan (survey) dan analisa data sekunder dari instansi terkait. 

Selengkapnya uraian terinci metode penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.7.1 Penentuan Daerah Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi 

D.I Yogyakarta. Kecamatan Ngaglik dipilih karena kecamatan ini merupakan 

salah satu kecamatan yang berpotensi mengalami perkembangan secara fisik 

maupun non fisik sehingga penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngaglik. 

Perkembangan Kecamatan Ngaglik yang ditekankan dalam penelitian ini adalah 

perkembangan secara fisik. Perkembangan fisik yang terjadi di Kecamatan 

Ngaglik dipengaruhi oleh posisi Kecamatan Ngaglik yang strategis. Posisi 

strategis Kecamatan Ngaglik dikarenakan Kecamatan Ngaglik dilalui Jalan 

Palagan, Jalan Kaliurang dan jalan utama lingkar utara. Hal ini menyebabkan 

Kecamatan Ngaglik memiliki aksesibilitas yang mendukung untuk dikembangkan 

permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. 

Keberadaan Kecamatan Ngaglik di sebelah utara Aglomerasi Perkotaan 

Yogyakarta (APY), menyebabkan Kecamatan Ngaglik menjadi salah satu wilayah 
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yang merupakan imbas dari perkembangan Kota Yogyakarta. Keberadaan kampus 

UII dibagian utara Kecamatan Ngaglik juga menyebabkan permintaan tinggi akan 

perumahan, perdagangan dan area terbangun lainnya. Ketersediaan data yang 

mendukung penelitian ini juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan daerah 

penelitian. 

1.7.2 Alat dan Bahan Penelitian 

1.7.2.1 Alat  

1. Laptop, dengan spesifikasi: 

 Processor dual core prosessor N550 

 RAM 1GB DDR3 

 Hardisk 250 GB 

2. Software pengolah data: 

 Envi 4.5 dan ArcView 3.2 untuk pemotongan Citra  

 ArcGIS 9.3 untuk pengolahan, inputting data, dan melakukan layout 

peta. 

3. Software pendukung: 

 Microsoft Office Word untuk membuat laporan. 

4. Printer Canon MP 568. 

5. GPS untuk survey lapangan. 

6. Kamera Digital untuk mengambil gambar sampel di lapangan. 

1.7.2.2 Bahan 

1. Citra Quickbird tahun perekaman 2010, sumber dari Yayasan Tahija 

Indonesia-Australia, 

2 Peta Rupabumi Indonesia (RBI) digital skala 1:25.000 tahun 2004, sumber 

dari Bakosurtanal, 

3 Dokumen Rencana Detil Tata Ruang Kota Kecamatan Ngaglik Kabupaten 

Sleman, sumber dari BAPPEDA Sleman, 
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4 Peta Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kecamatan Ngaglik skala 1:40.000 

tahun 2009-2018, sumber dari BAPPEDA Sleman, dan 

5 Peta Pemanfaatan Ruang Tahun 2008 atau sebelum direncanakan 

Kecamatan Ngaglik, sumber dari BAPPEDA Sleman. 

1.7.3 Data yang Dibutuhkan 

1.7.3.1 Data Primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu citra 

penginderaan jauh daerah penelitian dan data hasil survey langsung ke lapangan. 

a. Data Citra  

Data Citra Penginderaan Jauh digunakan untuk mendapatkan data 

penggunaan lahan yang mewakili pemanfaatan ruang Kecamatan Ngaglik. 

Penggunaan lahan didapatkan dari hasil interpretasi Citra Quickbird tahun 2010. 

b. Data Hasil Cek Lapangan (Survey) 

Hasil cek lapangan (survey) berupa data bentuk pemanfaatan ruang untuk 

uji akurasi/ketelitian interpretasi citra Quickbird tahun 2010 beserta dokumentasi 

bentuk pemanfaatan ruang di lapangan, batas penggunaan lahan aktual dan 

perubahannya untuk melengkapi hasil interpretasi penggunaan lahan yang 

mewakili pemanfaatan ruang dari citra Quickbird tahun 2010 sehingga didapatkan 

pemanfaatan ruang aktual tahun 2013. Kegiatan cek lapangan juga dilakukan 

dalam rangka wawancara kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variasi jenis deviasi pemanfaatan ruang 

serta pengamatan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.  

1.7.3.2 Data Sekunder 

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

dari pihak-pihak terkait atau dengan kata lain memanfaatkan data yang sudah ada. 

Data sekunder yang dibutuhkan dalam  penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.7. 
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Tabel 1. 7 Jenis Data Sekunder, Sumber Data dan Kegunaanya 
No. Jenis Data Sumber Data Kegunaan Data 

1. Administrasi dan 
jaringan jalan 

Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 
digital skala 1:25.000 tahun 2004 
dari Bakosurtanal 

Pelengkap jaringan jalan dan acuan 
administrasi daerah penelitian 

2. Data pemanfaatan 
ruang sebelum 
disusun RDTRK 

Peta Pemanfaatan Ruang Tahun 
2008 dari Bappeda Kabupaten 
Sleman 

Digunakan untuk mengetahui 
pemanfaatan ruang sebelum 
disusun RDTRK 

3. Data rencana pola 
pemanfaatan ruang  

Peta Rencana Pola Pemanfaatan 
Ruang dalam Dokumen RDTRK 
Kecamatan Ngaglik Tahun 2009-
2018. 

Analisis peta rencana pola 
pemanfaatan ruang  

Sumber : Penulis, 2013 

1.7.4 Tahapan Penelitian 

1.7.4.1 Tahapan Persiapan 

Tahap persiapan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Studi kepustakaan tentang literatur-literatur, artikel yang berkaitan dengan 

tema penelitian dan karakteristik daerah penelitian. 

2. Menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan sebagai informasi  

1.7.4.2 Tahapan Pengolahan Data 

a. Interpretasi Citra Quickbird 

Tahap ini meliputi pembangunan data sehingga dapat digunakan dalam 

proses analisis data selanjutnya. Klasifikasi pemanfaatan ruang yang digunakan 

mengacu pada dokumen RDTRK, yaitu gudang, hutan, industri, jalan aspal, jalan 

konblok, jalan semen, jalan tanah, jembatan, kantor pemerintahan atau instansi, 

kebun campuran, makam, monumen, olahraga, perdagangan dan jasa, perumahan, 

sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sawah, semak belukar, 

sungai, dan tegalan. Kegiatan ini meliputi georeferencing, interpretasi citra, 

digitasi, attributing (pemberian data atribut tabel). 

a.1. Georeferencing 

Georeferencing dimulai dengan menambahkan titik kontrol maka menu 

yang dipilih adalah add control point. Mengisi nilai koordinat x dan y sesuai 
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dengan koordinat pada peta. Pada jendela Link Table Georeference akan 

ditampilkan Total RMS Error yang diperoleh dari titik-titik kontrol yang 

digunakan dan juga pilihan jenis Transformasi yang akan digunakan. Total RMS 

Error sebaiknya didapatkan angka yang kecil. Setelah mendapat 4 titik kontrol, 

penentuan jenis transformasi, dan Total RMS Error yang kurang dari 0,5, maka 

dilakukan proses georeferencing pada peta hasil scan tersebut dengan cara 

melakukan Update Georeferencing.  

a.2. Interpretasi Citra 

Interpretasi yang dilakukan pada penelitian ini merupakan interpretasi 

visual. Ada tiga jenis kegiatan interpretasi citra, yaitu deteksi, identifikasi dan 

analisis. Deteksi adalah pengamatan atas adanya suatu obyek. Identifikasi adalah 

mencirikan obyek yang telah dideteksi dengan menggunakan keterangan yang 

cukup. Pelaksanaan interpretasi penggunaan lahan merujuk pada kunci-kunci 

interpretasi rona/warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan 

asosiasi seperti yang terlihat pada Tabel 1.8. 

Tabel 1. 8 Unsur-Unsur Interpretasi Citra Satelit/Foto Udara 
No. Unsur-Unsur  

Interpretasi Citra 
Acuan 

1. Warna (color) Mengacu pada komposit citra  
2. Bentuk (shape) Mengacu ke bentuk umum, konfigurasi,  
3. Ukuran (size) Ukuran disesuaikan dengan skala pada peta, penyebutan skala juga tidak bisa 

dilakukan untuk semua jenis obyek. 
4. Pola (pattern) Terkait dengan susunan keruangan obyek, dinyatakan dengan teratur, tidak teratur, 

dan kurang teratur. 
5. Bayangan (shadow) Bayangan mampu menegaskan bentuk pada citra dan memberikan dua macam efek 

yang berlawanan. 
6. Tekstur (texture) Ukuran frekuensi perubahan rona pada gambar obyek. Dapat dihasilkan oleh 

agregasi/pengelompokan satuan kenampakan pohon dan bayangannya. Kesan 
tekstur bersifat relatif, tergantung pada skala dan resolusi citra yang digunakan. 

7. Situs (site) Penjelasan tentang lokasi obyek relatif terhadap obyek atau kenampakan lain yang 
lebih mudah untuk dikenali,  

8. Asosiasi (association) Merupakan unsur yang memperhatikan keterkaitan antara suatu obyek/fenomena 
dengan obyek/fenomena lain yang digunakan  

Sumber :Sutanto, (1986) 

Pengenalan obyek dengan interpretasi citra tidak bisa menggunakan semua 

unsur secara bersama-sama. Ada beberapa jenis fenomena atau obyek yang 

langsung dapat dikenali hanya berdasarkan satu atau beberapa jenis interpretasi 
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saja. Ada pula yang membutuhkan keseluruhan unsur tersebut. Ada 

kecenderungan pengenalan obyek penggunaan lahan pada citra membutuhkan 

lebih banyak unsur interpretasi. 

a.3. Digitasi 

Digitasi merupakan pengubahan data-data analog menjadi data digital 

sehingga data dapat diproses dengan software Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Proses digitasi yang dilakukan adalah digitasi on screen pada Citra Satelit 

Quickbird dengan menggunakan bantuan software ArcGIS 9.3. Langkah awal 

yang dilakukan adalah menampilkan peta yang sudah dilakukan georeferencing 

dengan menggunakan Add Data. Untuk melakukan digitasi harus membuat theme 

baru dengan tipe polygon pada ArcCatalog terlebih dahulu. Setelah membuat 

theme baru selanjutnya memulai digitasi dengan mengaktifkan start editing theme, 

kemudian menggunakan menu Task : Create New Feature untuk membuat 

polygon terluar. Setelah itu barulah memulai digitasi dengan memotong polygon 

luar yang telah dibuat dengan menggunakan menu Task : Cut Polygon Feature.  

a.4. Pemberian Data Atribut Tabel dan Klasifikasi  

Data atribut ini merupakan keterangan  identitas yang dimiliki suatu obyek 

dalam data grafis.  Untuk melakukan input data atribut pada data grafis yang telah 

kita bangun dapat dilakukan dengan ArcGIS 9.3. Menampilkan data atribut dari 

data grafis yang bersangkutan dengan memilih salah satu layer peta yang diedit 

pada jendela Table of content, klik kanan pada layer terpilih kemudian memilih 

Open Attribute Table. Selanjutnya, mengisikan data atribut dengan mengisikan 

pada record/kolom yang dituju, tentunya harus disamakan antara fitur terpilih 

pada data grafisnya dengan record data yang akan diisikan, data yang 

dimaksudkan bisa langsung diketikkan pada record data yang dituju. Attribute 

dalam hal ini lebih merupakan keterangan rinci dari suatu obyek yang kita buat. 

Misalnya, membuat layer pemanfaatan ruang, maka pada attributnya dapat kita 

tambahkan item dalam databasenya yang bisa digunakan untuk menyimpan 

informasi jenis pemanfaatan ruang pada tiap-tiap area. 
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a.5. Klasifikasi Pemanfaatan Ruang 

Klasifikasi pemanfaatan ruang dalam penelitian ini berdasarkan pada 

klasifikasi yang terdapat pada dokumen RDTRK, yaitu gudang, industri, kantor 

pemerintahan atau instansi, kebun campuran, makam, monumen, olahraga, pasar, 

pemukiman, perdagangan dan jasa, perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas 

pendidikan, fasilitas peribadatan, sawah, semak belukar, dan tegalan.. 

b. Cek Lapangan (Survey) 

Hasil cek lapangan dilakukan untuk mencocokan antara data yang ada 

dengan keadaan sebenarnya dilapangan beserta dokumentasi bentuk pemanfaatan 

ruang di lapangan, sehingga dapat digunakan untuk uji akurasi/ketelitian 

interpretasi citra Quickbird tahun 2010. Hasil cek lapangan yang kedua untuk 

membatasi pemanfaatan ruang aktual dan perubahannya. Hal ini digunakan 

melengkapi hasil interpretasi penggunaan lahan yang mewakili pemanfaatan 

ruang dari citra Quickbird tahun 2010 sehingga didapatkan pemanfaatan ruang 

aktual tahun 2013. Hasil cek lapangan yang ketiga yaitu wawancara kepada 

masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap variasi jenis deviasi pemanfaatan ruang.  

Metode survey yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode sampling atau memilih obyek-obyek yang dapat mewakili 

(sampel) obyek lain yang ada dilapangan. Cara pengambilan sampel dengan 

metode cluster random sampling. Titik sampel yang dipilih berjumlah 33 titik 

yang mewakili 17 pemanfaatan ruang yang tersebar secara acak di Kecamatan 

Ngaglik, sehingga setiap satu jenis pemanfaatan ruang akan diambil 2 titik. 

Terkecuali untuk pemanfaatan ruang berupa monumen hanya 1 titik sampel 

karena hanya ada 1 monumen yang dapat diidentifikasi dari citra. 

c. Uji Keakuratan Citra Quickbird 

Uji ketelitian interpretasi bersifat kualitatif, dalam persentase (%), 

merupakan pembagian antara jumlah sampel benar terhadap jumlah seluruh 

sampel yang ditentukan. Uji ketelitian interpretasi untuk mengetahui seberapa 
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besar ketepatan data yang digunakan untuk menyusun peta kesesuaian 

pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik, sehingga akan diketahui obyek apa 

saja yang mengalami kesalahan interpretasi pada citra yang digunakan. Uji 

ketelitian yang dilakukan dengan membandingkan hasil interpretasi dari citra 

dengan pemanfaatan ruang di lapangan. Ketelitian hasil interpretasi pemanfaatan 

ruang dikategorikan menjadi 2, yaitu : 

a. Baik, jika tingkat ketelitian ≥ 85 %, berarti data hasil interpretasi layak 

digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 

b. Buruk, jika tingkat ketelitian < 85 %, berarti data hasil interpretasi tidak 

layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut (Anderson, 1971 dalam 

Turyadi, 2009). 

Ketelitian interpretasi dapat diketahui dengan membuat tabel uji ketelitian 

interpretasi penggunaan lahan perkotaan  dapat dilihat pada tabel 1.9. 

Tabel 1. 9 Contoh Tabel Uji Ketelitian Interpretasi Penggunaan Lahan Perkotaan 
Penggunaan 

Lahan 
Hasil Cek Lapangan Jumlah 

Sampel 
Jumlah 

Sampel Benar 

A B C D 
Interpretasi 

Citra 
A 25 5 10 3 43 25 
B 2 50 6 5 63 50 
C 3 4 60 5 72 60 
D 2 2 2 10 106 10 

TOTAL 32 61 78 113 284 145 

Sumber : Turyadi, 2009 

 

Keterangan : ABCD = Klasifikasi interpretasi yang digunakan 

 % Keakuratan Interpretasi  =  x 100 % 

     =       =    51 % 

Menurut contoh di atas, jumlah sampel yang benar/cocok antara hasil interpretasi 

citra dengan hasil cek lapangan sebanyak 145 sampel. Sedangkan jumlah seluruh 

sampel yang di lakukan cek lapangan ada 284, sehingga persentase keakuratan 
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interpretasinya sebesar 51%. Menurut hasil uji ketelitian interpretasi citra, data 

interpretasi citra tidak baik/layak untuk digunakan sebagai bahan penelitian. 

1.7.4.3 Tahapan Penyelesaian 

Tahap ini meliputi proses re-interpretasi, attributing (pemberian data 

atribut tabel, tumpang susun (overlay) dan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang. 

a. Re-interpretasi 

Interpretasi ulang atau reinterpretasi dilakukan bertujuan untuk 

membenarkan hasil interpretasi di lapangan untuk mendapatkan pemanfaatan 

ruang aktual tahun 2013. Re-interpretasi dilakukan menggunakan tool reshape 

yang terdapat pada menu editor pada Software ArcGis 9.3. Klasifikasi 

pemanfaatan ruang pada proses ini disamakan dengan klasifikasi pemanfaatan 

ruang pada RDTRK Kecamatan Ngaglik tahun 2009-2018. Kemudian dilakukan 

perhitungan luas pemanfaatan ruang pada masing-masing blok dengan 

menggunakan menu calculate geometry yang terdapat pada software ArcGis 9.3. 

b. Attributing 

Merupakan proses pemberian atribut dengan keterangan klasifikasi 

pemanfaatan ruang aktual yang merupakan hasil dari survey lapangan dengan cara 

attributing seperti pada tahapan sebelumnya. Pengisian atribut dilakukan pada 

field baru yang diberi nama aktual. Atribut ini merupakan nama dari pemanfaatan 

ruang aktual tahun 2013 yang klasifikasinya disesuaikan dengan klasifikasi 

pemanfaatan ruang pada RDTRK Kecamatan Ngaglik tahun 2009-2018. 

c. Overlay (tumpangsusun) 

Proses tumpangsusun (overlay) dilakukan dengan metode intersect. 

Overlay dengan cara memilih tool overlay pada toolbox Analysis Tools. Didalam 

tool tersebut kemudian memasukkan data yang berupa peta-peta yang akan 

digabungkan. Dari hasil tumpangsusun tersebut akan didapatkan suatu unit 

pemetaan baru. Proses tumpangsusun untuk mengetahui perkembangan 

Kecamatan Ngaglik secara fisik antara tahun 2008-2013 dilakukan antara dua 
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peta, yaitu Peta Pemanfaatan Ruang sebelum direncanakaan tahun 2008 dan Peta 

Pemanfaatan Ruang Aktual Kecamatan Ngaglik tahun 2013. Proses tumpangsusun 

untuk analisis kesesuaian dilakukan antara tiga peta, yaitu Peta Pemanfaatan 

Ruang sebelum direncanakaan tahun 2008, Peta Rencana Pola Pemanfaatan 

Ruang Kecamatan Ngaglik tahun 2009-2018 dan Peta Pemanfaatan Ruang Aktual 

Kecamatan Ngaglik tahun 2013. Beberapa syarat untuk melaksanakan 

tumpangsusun atau overlay antara lain yaitu skala harus sama yaitu 1: 35.000, 

daerah harus sama yaitu Kecamatan Ngaglik, dan menggunakan sistem koordinat 

yang sama yaitu UTM 49 South.  

d. Evaluasi Keseuaian  Pemanfaatan Ruang Kecamatan Ngaglik 

Kegiatan evaluasi realisasi RDTRK Kecamatan Ngaglik mengacu pada 

ketentuan yang terdapat pada Dokumen RDTRK Kecamatan Ngaglik 2009-2018 

yang menggunakan dasar Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang 

Wilayah Kota Berbasis Sistem Informasi Geografis yang terdapat pada Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum N0.17/PRT/M/2009. Kesesuaian pemanfaatan ruang 

dibagi menjadi 3 yaitu belum sesuai, sesuai, dan tidak sesuai. Persentase 

kesesuaian dihitung dari jumlah setiap klas kesesuaian dibagi dengan jumlah luas 

keseluruhan Kecamatan Ngaglik (3.927.75 Ha) dikalikan dengan 100%. 

Kriteria sesuai apabila pemanfaatan ruang aktual sesuai dengan 

pemanfaatan ruang rencana. Contohnya adalah sub blok yang dalam 

peruntukannya direncanakan sebagai lahan pemukiman, pada sebelum 

direncanakan lahan tersebut berupa sawah dan aktualnya lahan tersebut 

dibangun/dimanfaatkan untuk pemukiman. Contoh lainnya pada lahan yang 

sebelum direncanakan sudah berupa sarana pendidikan, direncanakan sebagai 

kebun campuran dan pada keadaan aktualnya berupa sarana pendidikan. Kriteria 

sesuai juga termasuk pada pemanfaatan ruang yang dianggap sebagai pelengkap 

fasilitas pemanfaatan ruang, seperti jaringan jalan dan sungai. Cara 

perhitungannya adalah menghitung proporsi luas pemanfaatan aktual yang sesuai 

terhadap luas sub blok peruntukan. 
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Kriteria belum terealisasi apabila pemanfaatan ruang aktual belum 

terbangun atau masih berfungsi pemanfaatan ruang lain, tetapi merupakan tahapan 

perkembangan pemanfaatan ruang direncanakan atau berfungsi lain yang 

merupakan fungsi awal dari lahan sebelum direncanakan. Salah satu contoh pada 

lahan yang sebelum direncanakan berbentuk sawah, kemudian direncanakan 

sebagai pemukiman, namun pada aktualnya masih berupa sawah. Akan tetapi, hal 

ini tidak berlaku pada RTH (Ruang Terbuka Hijau) untuk kegiatan olahraga 

berupa lapangan karena fungsinya yang merupakan fasilitas pemukiman. 

 

 

Kriteria tidak sesuai apabila pemanfaatan ruang aktual tidak sama atau 

berbeda dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan. Akan tetapi, hal ini tidak 

berlaku bagi lahan dengan pemanfaatan ruang aktual yang berbeda dengan 

pemanfaatan ruang yang direncanakan namun pada sebelum direncanakan lahan 

tersebut sudah dimanfaatkan sama dengan pemanfaatan ruang aktualnya. Contoh 

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai pada lahan yang sebelum direncanakan 

masih berupa sawah, direncanakan sebagai sawah namun pada aktualnya 

dimanfaatkan sebagai perumahan. 

 

 

 

 

 

 

Sesuai =  (luas pemanfaatan ruang yang sesuai/luas Kecamatan Ngaglik) x 100% 

Belum terealisasi = (luas pemanfaatan ruang yang belum terealisasi/luas Kecamatan 

Ngaglik) x 100% 

Tidak Sesuai =  (luas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai/ luas Kecamatan 

Ngaglik) x 100% 
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1.7.4.4 Diagram Alir 

 
Gambar 1. 3 Diagram Alir Penelitian 

Sumber : Penulis, (2013)  
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1.8 Batasan Operasional 

Ruang adalah permukaan bumi, baik yang ada di atasnya maupun yang ada di 

bawahnya sepanjang manusia masih bisa menjangkaunya (Robinson 

Tarigan, 2005). 

Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah hasil perencanaan wujud 

struktural dan pola pemanfaatan ruang yang diimplementasikan pada 

struktur wilayah dan kawasan-kawasan tertentu yang telah ditentukan 

(Undang Undang No. 26 Tahun 2007). 

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang 

wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi 

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai 

dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran 

pemanfaatan ruang wilayah kota 20 (dua puluh) tahun mendatang (Undang 

Undang No. 26 Tahun 2007). 

Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia baik secara permanen 

maupun secara siklus terhadap suatu kumpulan sumber daya alam dan 

sumber daya buatan yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan 

untuk mencukupi kebutuhannya baik material maupun spiritual ataupun 

keduanya (Malingreau, 1978). 

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan stuktur ruang dan pola 

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan 

pelaksanaan program beserta pembiayaanya (UU No.26 Tahun 2007). 

Perubahan penggunaan lahan ialah suatu perubahan akan selalu membawa 

dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ada, baik langsung 

maupun tidak langsung, positif maupun negatif (Hadi Sabari Yunus, 

1978). 

Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah tindakan mengamati dan 

mencatat kondisi struktur ruang dan pola ruang aktual pada wilayah kota. 
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Penginderaan Jauh adalah ilmu dan pengetahuan untuk mengetahui objek dari 

jarak tertentu tanpa kontak atau menyentuh langsung objek tertentu (Ratih 

Dewanti Dimyati, 1998). 

Sistem Informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari 

komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu 

menyajikan informasi. Komponen sistem informasi adalah hardware, 

software, manusia, data dan prosedur (Muhammad Azis, 2006). 

Kartografi adalah pembuatan data spasial yang dapat diakses, menekankan 

visualisasinya dan memungkinkan berinteraksi dengannya, yang 

berhubungan dengan masalah-masalah geospasial (Menno-Jan Kraak dan 

Ferjan Ormeling, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


