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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan pertumbuhan manusia yang semakin meningkat maka 

kebutuhan manusia baik itu pangan sandang dan papan akan semakin 

meningkat, maka akan semakin meningkat pula pertumbuhan pembangunan 

dalam pengembangan tempat tinggal, dengan semakin berkembangnya 

suatu kawasan seperti di perkotaan, maka pembangunan untuk kawasan 

perumahan mulai beralih ke pinggiran kota, dimana dalam pembangunan 

tersebut dikarenakan keterbatasan lahan untuk pembangunan dan juga harga 

lahan yang cukup tinggi. Dalam penentuan lokasi pembangunan dengan 

melihat aspek aksesibiltas yang mudah, harga lahan yang terjangkau dan 

sarana prasarana yang memadai. 

Kecamatan Ngemplak merupakan salah satu kecamatan yang berada 

di bagian tengah wilayah Kabupaten Sleman dan menjadi salah satu tujuan 

pengembangan perumahan karena luas wilayah Kecamatan Ngemplak 

sebesar 3745 Ha atau sekitar 6,21% dari luas seluruh wilayah Kabupaten 

Sleman. Desa Wedomartani merupakan desa dengan wilayah terluas yaitu 

menempati sekitar 34,73% dari total luas Kecamatan Ngemplak dapat 

dilihat pada Tabel 1.1 dan ditunjang dengan kondisi fisik serta sosial 

ekonomi berupa keberadaan fasilitas dan utilitas yang memadai. Selain itu 

daerah penelitian lokasinya tidak jauh dari daerah perkotaan Yogyakarta, 

dengan aksesibilitas yang sangat baik untuk menuju kota, dan ketersediaan 

lahan yang masih cukup banyak. Tingkat aksesibilitas baik ditunjukan 

dengan adanya prasarana lalulintas berupa jalan dengan kualitas baik yang 

menghubungkan antar bagian wilayah kecamatan. Sementara apabila dilihat 

dari luas penggunaan  lahan untuk pengembangan, ketersediaan lahan untuk 

perumahan di Kecamatan Ngemplak masih cukup tersedia. Hal tersebut 

menjadikan Kecamatan Ngemplak merupakan salah satu wilayah tujuan 

investasi untuk mengembangkan perumahan yang cukup menarik di 
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Kabupaten Sleman. Luas wilayah Kecamatan Ngemplak menurut Desa 

dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Luas Penggunaan lahan di Kecamatan 

Ngemplak dapat di lihat pada Tabel 1.2 : 

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kecamatan Ngemplak menurut Desa 

Sumber : Kecamatan Ngemplak Dalam Angka, 2014  

Tabel 1.2 Penggunaan Lahan Kecamatan Ngemplak  

Desa  Penggunaan Lahan Luas (meter) 

 

 

 

 

 

 

Widodomartani  

industri 

kesehatan  

olahraga  

pemakaman  

pendidikan  

perdangangan dan jasa 

peribadatan  

perikanan  

perkantoran  

perkantoran pemerintah 

perkebunan  

pertanian 

perumahan dan 

perdanganan/jasa 

peternakan 

rumah kepadatan rendah 

rumah kepadatan sedang  

rumah kepadatan tinggi  

 
 

8933 

2803 

29218 

10395 

21002 

19394 

4733 

8125 

3941 

19842 

677180 

3924035 

17858 

56371 

246170 

60000 

630000 

550000 

 
 

 Luas Total         6290000 

No Desa Luas (Ha) % 

1 Wedomartani  1301 34,73 

2 Umbulmartani  665 17,75 

3 Widodomartani 629 16,80 

4 Bimomartani  600 16,04 

5 Sindumartani  550 14,68 

 Luas Total  3745 100 
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Desa  Penggunaan Lahan Luas (meter) 

 

 

Widomartani 

Industri  

kesehatan  

lahan kosong 

olahraga 

pariwisata  

pemakaman  

pendidikan  

perdagangan dan jasa 

peribadatan 

perikanan  

perkantoran  

perkantoran pemerintah 

perkebunan  

pertanian  

perumahan dan perdagangan jasa 

perumahan dan perkantoran 

peternakan 

rumah kepadatan rendah 

rumah kepadatan sedang 

rumah kepadatan tinggi  
 

19718 

4246 

56341 

132760 

54740 

4467 

96288 

67926 

11494 

4740 

2293 

25418 

2443339 

5901107 

173180 

2130 

80166 

680000 

3110000 

140000 
 

 Luas Total  13010000 

 

 

 

 

 

 

Umbulmartani 

industri  

kesehatan  

olahraga 

pariwisata 

pemakaman  

pendidikan  

perdagangan dan jasa  

peribadatan  

perikanan  

perkantoran 

perkantoran pemerintah 

perkebunan 

pertanian  

perumahan dan perdangangan jasa 

perumahan dan perkantoran 

peternakan  

rumah  kepadatan  rendah 

rumah  kepadatan  sedang 

rumah kepadatan  tinggi 
 

35000 

9739 

41115 

8077 

10052 

156990 

121966 

4034 

5068 

14264 

31747 

1140177 

3360030 

111851 

64626 

60525 

120000 

1270000 

12000 
 

  Luas Total  6650000 
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Desa  Penggunaan Lahan Luas (meter) 

 

 

 

 

 

 

Bimomartani 

industri  

kesehatan  

olahraga  

pemakaman  

pendidikan  

perdagangan dan jasa  

peribadatan  

perkantoran  

perkantoran pemerintah  

perkebunan  

pertanian  

peternakan  

rumah kepadatan rendah  

rumah kepadatan sedang  

rumah kepadatan tinggi  
 

15517 

1127 

14975 

4840 

30448 

10559 

1100 

867 

1526 

493501 

4183509 

12031 

40000 

740000 

450000 
 

  Luas Total  6000000 

 

 

 

Sindumartani  

industri  

pariwisata  

pemakaman  

perkebunan  

pertanian  

peternakan  

rumah kepadatan rendah  

rumah kepadatan sedang  

rumah kepadatan tinggi  

sempadan sungai  
 

3855 

690 

5232 

478142 

2886319 

10442 

130000 

950000 

360000 

592037 
 

  Luas Total  5416717 

Sumber : Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Ngemplak, dalam rencana dasar tata 

ruang  

Para investor yang telah menanamkan modalnya untuk 

mengembangkan perumahan di Kecamatan Ngemplak, tidak terbatas hanya 

untuk pengembangan perumahan kelas menengah ke bawah dan rumah 

sangat sederhana, tetapi mulai merambah ke pengembangan kelas menengah 

atas dalam wujud kawasan perumahan tidak bersusun. Menurut SNI 03-

1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di 

Perkotaan. Perumahan tidak bersusun oleh pengembang termasuk kawasan 

permukiman terencana yang memiliki ciri dalam hal jumlah unit rumah 
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yang lebih sedikit daripada bentuk permukiman lainnya pada satu area 

kompleks perumahan dan juga memiliki model bentuk rumah bercirikan 

kekotaan yang homogen sementara karakteristik kawasan perumahan 

tersebut juga dapat dilihat dari pola tata letak bangunan dan jalan 

lingkungan, fasilitas dan utilitas lengkap, dan batasan kepemilikian kapling 

yang jelas. 

Selain itu perkembangan kawasan perumahan tidak bersusun oleh 

pengembang seharusnya juga diikuti penyediaan lahan fasilitas dan 

pembangunan utilitas yang memadai sebagai kewajiban pengembang. 

Upaya untuk mengetahui keberadaan kawasan perumahan tidak berususun 

oleh pengembang dapat dilakukan dengan pemetaan secara teristrial atau 

pendekatan kuantitatif melalui metode pengharkatan. Hal tersebut berlaku 

pada perameter fisik dan sosial ekonomi yang berintegrasi membentuk 

klasifikasi kawasan perumahan. Sehingga dengan integrasi antara parameter 

fisik dan sosial ekonomi tersebut dapat di ketahui agihan kawasan 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang. Dalam sebaran kawasan 

perumahan tentunya terdapat faktor yang berpengaruh terhadap agihan 

kawasan perumahan tidak bersusun, seperti jarak terhadap pusat kota, jarak 

terhadap fasilitas pendidikan, jarak ekonomi, sedangkan faktor yang di 

hindari dari kawasan perumahan yakni kawasan rawan bencana (KRB) 

Gunung merapi paska erupsi tahun 2010 oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) dari faktor tersebut merupakan indikasi 

bahwa sebaran kawasan perumahan di pengeruhi oleh faktor – faktor 

tersebut. Dalam menentukan faktor dominan yakni dengan metode diskripsi 

komparatif, metode ini membandingkan nilai harkat pada faktor – faktor 

penentu dalam agihan perumahan tidak bersusun oleh pengembang dimana 

analisis yang dilakukan dengan analisis data spasial yakni dengan 

menggunakan Buffer. 

Pemanfaatan citra Quickbird resolusi spasial tinggi diharapkan dapat 

menyadap data spasial parameter fisik dengan baik dan berpacu dengan 

dinamika pertumbuhan permukiman yang terjadi di Kecamatan Ngemplak 
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sehingga terdapat hubungan bahwa eksistensi persebaran kawasan 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang ditentukan oleh integrasi 

parameter fisik dengan parameter sosial ekonomi. Informasi spasial 

parameter tersebut dapat diketahui melalui interpretasi visual citra 

Quickbird dan survai lapangan. 

Menurut Innaqa (2006), pembangunan perumahan dengan skala kecil 

tersebut termasuk kebijakan pemerintah daerah setempat yang melarang 

pembangunan perumahan pada areal skala besar sehingga pengembang 

beralih membangun perumahan dengan skala kecil. Kawasan perumahan 

tidak bersusun oleh pengembang merupakan hasil kerjasama antara 

pemerintah daerah dengan pihak pengembang. Dengan semakin banyaknya 

dan perkembangan kawasan perumahan yang semakin meningkat dalam arti 

sarana prasana dan utilitas lengkap akan berdampak pada kenyamanan 

masyarakat dalam bertempat tinggal. Berdasarkan latar belakang di atas 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. “Analisis 

Persebaran Kawasan Perumahan Tidak Bersusun Oleh Pengembang di 

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana agihan kawasan perumahan tidak bersusun oleh 

pengembang di daerah penelitian? 

2. Faktor – faktor wilayah dominan apakah yang berpengaruh terhadap 

agihan kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang di daerah 

penelitian? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui agihan kawasan perumahan tidak bersusun oleh 

pengembang di Kecamatan Ngemplak. 
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2. Menganalisis faktor – faktor wilayah dominan yang berpengaruh 

terhadap agihan kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang 

di Kecamatan Ngemplak. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yakni : 

1. Sebagai upaya memperkaya wawasan tentang perkembangan kawasan 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang. 

2. Dapat dipergunakan sebagai salah satu dokumen atau data tentang 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang di Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Sleman. 

3. Memberikan informasi mengenai agihan perumahan pada daerah 

penelitian, serta dapat memberikan informasi bagi pihak yang 

memerlukan sebagai bahan untuk pemantauan kawasan perumahan 

tidak bersusun oleh pengembang. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1. Pembangunan Kawasan Perumahan Tidak Berususun oleh 

Pengembang 

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan 

prasarana dan sarana lingkungan (pasal 1 Ayat 2 UU RI nomer 4 tahun 1992 

tentang Perumahan dan Permukiman). Menurut SNI 03-1733-2004 tentang 

Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kawasan 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang termasuk dalam klasifikasi 

kawasan permukiman terencana yang memiliki karakteristik yakni kawasan 

permukiman di bangun oleh pengembang baik individual ataupun 

kelompok, tata letak bangunan teratur, karakteristik bangunan homogen, 

fasilitas dan utilitas lengkap, dan batasan kepemilikan lahan/kapling jelas. 

Karakteristik tersebut memiliki kesamaan dengan karakteristik proyek 

pembangunan perumahan real estate yang secara khusus menekankan pada 
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pola tata letak bangunan dan jalan lingkungan permukiman. Kesamaan 

karakteristik tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan yakni pola tata letak 

bangunan teratur pada kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang 

mengacu pada pola tata letak bangunan dan jalan lingkungan proyek 

perumahan real estate. 

Menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan 

Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kawasan perumahan tidak bersusun 

oleh pengembang adalah kawasan perumahan yang dibangun secara 

horizontal dan di kelola oleh pengembang dengan ketentuan yang berlaku. 

Menurut Peiser (1992), real estate adalah lahan dan seluruh pengembangan 

di atasnya maupun pada lahan tersebut dimana pengembang di atasnya 

dapat berupa bangunan, sedangkan pengembangan pada lahan tersebut dapat 

berupa pembangunan jalan, tanah terbuka dan selokan, sehingga real estate 

dapat diartikan sebagai lahan dan semua pengembangan terhadap lahan 

tersebut. 

Hal yang juga membedakan kawasan perumahan tidak bersusun oleh 

pengembang dengan kelas permukiman lainnya adalah indikator aspek 

perencanaan perumahan yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan 

perumahan sebagai bagian dari program pembangunan nasional memang 

tidak lepas dari aspek perencanaan yang harus dipenuhinya. Upaya dalam 

merencanakan perumahan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang 

mendasari perencanaan perumahan sehingga terlihat perbedaannya meliputi 

lingkungan, daya beli masyarakat, dan kelembagaan (Suparno, 2006) 

Hasil perencanaan kawasan perumahan ditentukan oleh lokasi. 

Konsep perencanaan kawasan, dan pola jalan. Hasil perencanaan tersebut 

berupa unit bangunan rumah dengan tipe yang telah ditentukan 

pengembang, bentuk unit rumah dan ukuran kapling yang tergantung dari 

pembagian lahan suatu lingkungan permukiman. Karakteristik bangunan 

homogen sebagai karakteristik kawasan permukiman tidak bersusun oleh 

pengembang dibatasi dalam parameter fisik dan harkat masing-masing 

parameter. 
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Konsep konvensional pada proyek perumahan real estate yang 

ditunjukan pada Gambar 1.1 memiliki tingkat kepadatan rumah dengan 

batasan kapling yang jelas dengan ukuran kapling yang relatif sama dan 

tersebar secara merata, secara keseluruhan dalam satu satuan unit lahan 

perumahan real estate (Kwanda, 2000) 

 

Gambar 1.1 Kapling perumahan Real Estate Konsep Konvensional  

Sumber : Kwanda (2000) 

       

Gambar 1.2 Kapling Perumahan 

Real Estate Konsep Cluster 

Sumber : Kwanda (2000) 

Gambar 1.3 Kapling Perumahan 

Real Estate Konsep PUD  

Sumber : Kwanda (2000)

Konsep cluster pada proyek perumahan real estate yang ditunjukkan 

Gambar 1.2 memiliki konsep unit rumah dibangun secara berkelompok 

dengan tujuan untuk mendapatkan kepadatan hunian yang tinggi dalam 

suatu area sehingga sisa lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk ruang 

terbuka semisal untuk kebutuhan penghijauan (Kwanda, 2000). 

Konsep planed unit development (PUD) yang ditunjukan Gambar 1.3 

memiliki bentuk pengembangan multifungsi yang fleksibel tanpa adanya 

pembagian yang kaku untuk setiap zona perumahan, suatu unit lahan untuk 
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perumahan real estate dikombinasikan dengan fasilitas kegiatan seperti area 

pertokoan dan area ruang terbuka hijau (Kwanda, 2000). 

Secara umum terdapat tiga pola jalan pada proyek permukiman real 

estate yakni pola kota (straight grid), pola putaran (loop), dan pola Cull-de-

sac seperti yang ditunjukan pada Gambar 1.4 Pola straight grid memiliki 

keunggulan dari segi bentuk kapling yang praktis dan efisien akibat 

tingginya intensitas jalan pintas sehingga menimbulkan frekuensi lalu lintas 

yang tinggi pula.  

 

Gambar 1.4  Pola Jalan Lingkungan Permukiman Real Estate  Sumber : Kwanda (2000) 

Pola cul-de-sac memiliki tingkat privasi yang tinggi dengan adanya 

jalan buntu hingga terbentuk penataan kapling yang tidak beraturan pada 

pengelompokan rumah dan batasan jumlah rumah yang dapat menjangkau 

infrasruktur dalam lingkungan permukiman dengan mudah. Sementara pola 

loop memiliki tingkat privasi, keamanan, dan pola jalan buntu yang 

ekonomis dengan pola ruang terbuka dikelilingi oleh hunian (kwanda, 

2000). 

Pola persebaran permukiman memiliki hubungan dengan sifat dan 

susunan agihan permukiman. Pola permukiman ini memiliki makna bahwa 
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pola tersebut memiliki cara pemindahan penduduk dari satu tempat ke 

tempat lain sekaligus mencakup proses kegiatan penempatan penduduk.  

Pembangunan kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang 

secara spesifik diatur dalam SNI 03-1733-2004 tentang tata cara 

perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Aturan tersebut berupa 

persyaratan lokasi, persayaratan fisik, dan ketentuan teknis kawasan 

perumahan adapun persyaratan lokasi kawasan perumahan pada SNI 03-

1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 

yaitu  

1. Lokasi kawasan perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan 

lahan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) 

atau dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah 

dengan kriteria berikut  

a. Kriteria Keamanan, kawasan perumahan tidak berada di kawasan 

lindung. 

b. Kriteria Kenyamanan, kemudahan aksesibilitas dan berkegiatan. 

c. Kriteria Keserasian, serasi dengan penghijauan dan 

mempertahankan karakteristik topografi. 

d. Kriteria Fleksibilitas dicapai dengan pertimbangan kemungkinan 

pemekaran lingkungan perumahan terkait kondisi fisik lingkungan.  

e. Kriteria Keterjangkauan Jarak, dicapai dengan radius pelayanan 

fasilitas dan utilitas  

2. Lokasi perencanaan kawasan perumahan harus berada pada lahan yang 

jelas status kepemilikannya  

Adapun persyaratan fisik kawasan perumahan pada SNI 03-1733-

2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu  

1. Kawasan permukiman tidak berada dalam kawasan lindung 

2. Bebas dari pencemaran air, udara, dan gangguan suara atau lainnya, 

baik yang ditimbulkan sumberdaya buatan manusia maupun 

sumberdaya alam seperti banjir, longsor. 

3. Ketinggian lahan < 1.000 mdpal. 
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4. Kemiringan lahan tidak lebih dari 15% dengan ketentuan. 

a. Tanpa rekayasa untuk kawasan yang terletak pada lahan 

bermorfologi datar hingga landai dengan kemiringan 0-8. 

b. Diperlukan rekayasa teknis apabila lahan dengan kemiringan 8-

15%. 

5. Berdekatan dengan pusat-pusat kegiatan dan pelayanan kota. 

Adapun ketentuan teknis kawasan perumahan tidak bersusun oleh 

pengembang pada SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan 

Perumahan di Perkotaan yaitu  

1. Mencukupi untuk pembangunan sekurang – kurangnya 50 unit rumah. 

2. Adanya jaminan kepastian hukum atas status penguasaanya sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (perundang-undangan 

agrarian, jasa, konstruksi, dan perizinan) 

3. Peruntukan kawasan perumahan tersebut dapat dikembangkan sebagai 

lingkungan perumahan dalam jangka menengah yang mempunyai 

tingkat lebih tinggi (perumahan menengah). 

Kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang sebaiknya 

memiliki kualitas yang baik dari segi fisik dan sosial ekonomi sehingga 

persebaran kawasan perumahan tersebut ditentukan pula oleh variabel fisik 

dan sosial ekonomi dari pemanfaatan citra penginderaan jauh. Bentuk 

analisis persebaran kawasan perumahan tersebut berupa analisis faktor – 

faktor wilayah dominan yang berpengaruh terhadap agihan kawasan 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang di Kecamatan Ngemplak.  

Adapun definisi operasional kawasan perumahan tidak bersusun oleh 

pengembang pada penelitian ini adalah kawasan perumahan yang dibangun 

secara horizontal oleh pengembang dengan karakteristik fisik dan sosial 

ekonomi tertentu sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku. 

Karakteristik fisik tersebut meliputi kepadatan bangunan, ukuran bangunan, 

jenis jalan lingkungan, lebar jalan lingkungan, dan tata letak bangunan 

permukiman. Karakteristik sosial ekonomi berupa fasilitas kawasan 

perumahan meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas umum dan sosial, fasilitas 
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kesehatan, fasilitas ekonomi, dan fasilitas telekomunikasi. Utilitas 

pendukung kegiatan permukiman meliputi jaringan pengelolaan sampah. 

Pola perumahan terkait definisi operasional ini meliputi pola persebaran 

permukiman. 

Berdasarkan uraian tentang konsep kawasan perumahan tidak 

bersusun oleh pengembang sesuai definisi operasional pada penelitian ini 

bahwa hasil integrasi antara parameter fisik dengan parameter sosial 

ekonomi yang mempengaruhi persebaran kawasan perumahan tersebut.  

 

1.5.2. Fasilitas pada Kawasan Perumahan Tidak Bersusun oleh 

Pengembang 

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan 

fungsional (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011). 

Penelitian ini variabel struktur ruang berupa fasilitas pendukung pada setiap 

kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang yang dibangun 

dengan variabel sebagai berikut :  

Fasilitas umum yang dijadikan sebagai variabel sosial ekonomi terkait 

penelitian ini diantaranya. 

1. Fasilitas Pendidikan  

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Ngemplak meliputi tingkat taman 

kanak-kanak (TK) hingga tingkat universitas. Ada atau tidaknya 

keberadaan fasilitas pendidikan tersebut dalam kawasan perumahan 

tidak bersusun oleh pengembang yang akan menjadi pertimbangan 

dalam pengharkatan. 

2. Fasilitas Umum dan Sosial  

Fasilitas umum dan sosial di Kecamatan Ngemplak meliputi kantor, 

pabrik/perusahaan, gudang, sarana peribadatan, serta sarana rekreasi 

dan olahraga. Sarana rekreasi dan olahraga dapat disesuaikan dengan 

keberadaan ruang terbuka hijau yang berada di kawasan permukiman 
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misalnya taman bermain atau lapangan olahraga. Sarana peribadatan 

disesuaikan dengan ada tidaknya keberadaan sarana tersebut di kawasan 

permukiman.  

3. Fasilitas Kesehatan  

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Ngemplak meliputi rumah sakit, 

puskesmas, rawat inap, klinik, dan praktek dokter. Setiap fasilitas 

kesehatan yang ada perlu adanya pemerataan keberadaan disetiap 

kawasan perumahan dengan pertimbangan ada atau tidaknya 

keberadaan fasilitas tersebut di kawasan permukiman. 

4. Fasilitas Ekonomi  

Fasilitas ekonomi di Kecamatan Ngemplak meliputi pasar, pertokoan, 

bank, bank perkreditan, hotel, dan pom bensin. Kegiatan pertokoan, 

bank, bank perkreditan, hotel, dan pom bensin yang direncanakan 

berlokasi di masing-masing pusat sub-kawasan permukiman atau di tepi 

ruas jalan-jalan utama kecamatan. 

5. Fasilitas Telekomunikasi  

Fasilitas telekomunikasi di Kecamatan Ngemplak berupa BTS atau 

Base Transceiver Station yang berfungsi menjembatani antar perangkat 

komunikasi melalui jaringan telepon dan perangkat nirkabel. 

Keberadaan fasilitas ini sebagai pertimbangan dalam analisis kawasan 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang.  

6. Jaringan Pengolahan Sampah  

Sistem jaringan pengelolaan sampah di Kecamatan Ngemplak 

meliputi adanya bak penampungan sampah sementara  di setiap lokasi 

kegiatan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu adanya 

evaluasi ada tidaknya keberadaan bak penampungan sampah sementara 

terhadap kondisi sebenarnya di setiap lokasi kawasan perumahan tidak 

bersusun oleh pengembang. 
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1.5.3. Penginderaan Jauh  

Penginderaan jauh (Remote Sensing) merupakan ilmu dan seni untuk 

memperoleh informasi tentang obyek, daerah atau gejala dengan cara 

menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat, tanpa kontak 

langsung terhadap obyek, daerah atau gejala yang dikaji (Lillesand dan 

Kiefer, 1979). Penginderaan jauh merupakan berbagai teknik yang 

dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi, dimana 

informasi tersebut khusus berbentuk radiasi elektromagnetik yang 

dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. (Sutanto 1986) 

Penginderaan jauh terdiri atas 3 komponen utama yaitu obyek yang 

diindera, sensor untuk merekam obyek dan gelombang elektronik yang 

dipantulkan atau dipancarkan oleh permukaan bumi. Interaksi dari ketika 

komponen ini menghasilkan data penginderaan jauh yang selanjutnya 

melalui proses interpretasi dapat diketahui jenis obyek area ataupun 

fenomena yang ada. Penginderaan jauh dapat berperan dalam mengurangi 

secara signifikan kegiatan survei terestrial dalam inventarisasi dan 

monitoring sumberdaya alam. Kegiatan survei terestris dengan adanya 

teknologi ini hanya dilakukan untuk membuktikan suatu jenis obyek atau 

fenomena yang ada dilapangan untuk disesuaikan dengan hasil analisa data. 

Pengambilan data spasial sendiri dilapangan dapat menggunakan 

metode terestrial survei atau metode graound based dan juga metode 

penginderaan jauh. Kedua metode itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Metode ground based, merupakan metode pengambilan data secara 

langsung dilapangan. Pengukuran dilakukan melalui kegiatan survei 

lapangan. 

 Metode penginderaan jauh (Remote Sensing), merupakan pengukuran 

dan pengambilan data spasial berdasarkan perekaman sensor pada 

perangkat kamera udara, scanner, atau radar 
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1.5.4. Sistem Informasi Geografis 

Data yang dipergunakan dalam SIG haruslah dalam bentuk digital. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem (berbasiskan 

komputer) yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi. Sistem 

informasi geografi dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan 

menganalisis objek-objek dan fenomena-fenomena dimana lokasi geografi 

merupakan karateristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Dengan 

demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki empat 

kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensi geografi seperti 

masukan, keluaran, manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data), 

dan analisis data (Stanley dalam Prahasta, 2005). 

SIG merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan  satu dengan 

yang lain. Bakosurtanal menjabarkan SIG sebagai kumpulan yang 

terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, 

dan personel yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, 

memanipulasi, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi 

geografi. Dengan demikian, basis analisis dari SIG adalah data spasial 

dalam bentuk digital yang diperoleh melalui data satelit atau data lain 

terdigitasi. Analisis SIG memerlukan tenaga ahli sebagai interpreter, 

perangkat keras komputer, dan software pendukung (Budiyanto, 2002). 

Dalam rangka mendeteksi perubahan yang terjadi di permukaan bumi 

diperlukan suatu teknik yang dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan 

atau fenomena melalui pengamatan pada berbagai waktu yang berbeda. 

Salah satu data yang paling banyak digunakan adalah data penginderaan 

jauh dari satelit yang dapat mendeteksi perubahan karena peliputannya yang 

berulang-ulang dengan interval waktu yang pendek dan terus menerus.  

Sejak SIG pertama kali hadir pada tahun 1960-an, terjadi 

perkembangan yang sangat pesat di bidang perangkat lunak SIG baik yang 

berbasiskan data spasial vektor maupun raster. Beberapa diantara sistem 

SIG ini dikembangkan dengan tujuan eksperimental di lingkungan akademis 

di beberapa universitas. Sementara sistem-sistem SIG yang lain sudah 
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dikembangkan sebagai sistem yang benar-benar operasional sebagaimana 

perangkat lunak aplikasi SIG pada saat ini. Tetapi sayangnya, tidak sedikit 

dari sistem-sistem yang dikembangkan pada saat itu tidak berfungsi secara 

penuh sebagai tools untuk analisis spasial. Sementara pada kasus-kasus 

yang lain, sistem-sistem (khususnya SIG) tersebut masih sering mengalami 

gangguan seperti “hang‟ sehingga menyebabkan kemacetan atau kegagalan 

dalam menjalankan fungsi-fungsinya (Prahasta, 2001). 

Penggunaan sistem informasi geografi meningkat tajam sejak tahun 

1980-an. Peningkatan pemakaian sistem ini terjadi di kalangan pemerintah, 

militer, akademis, atau bisnis terutama di negara-negara maju. 

Perkembangan teknologi digital sangat besar peranannya dalam 

perkembangan penggunaan SIG dalam berbagai bidang. Hal ini dikarenakan 

teknologi SIG banyak mendasarkan pada teknologi digital sebagai alat 

analisis. 

SIG dapat merepresentasikan dunia nyata di atas monitor sebagaimana 

lembaran peta dapat memrepresentasikan dunia nyata di atas kertas. Tetapi, 

SIG memiliki kekuatan lebih dan fleksibilitas dari pada lembaran peta 

kertas. Peta merupakan representasi grafis dari dunia nyata, objek-objek 

yang direpresentasikan diatas peta disebut unsur peta atau map features 

(contohnya adalah sungai, kebun, jalan, dan lain-lain). Karena peta 

mengorganisasikan unsur-unsur berdasarkan lokasinya, peta sangat baik 

dalam memperlihatkan hubungan atau relasi yang dimiliki oleh 

unsurunsurnya. 

SIG menyimpan semua informasi deskriptif unsur-unsurnya sebagai 

atribut-atribut di dalam basis data. Kemudian, SIG membentuk dan 

menyimpan dalam tabel (relasional). Setelah itu, SIG menghubungkan 

unsure-unsur di atas dengan tabel-tabel bersangkutan, dengan demikian, 

atribut-atribut ini dapat diakses melalui lokasi-lokasi unsur-unsur peta, dan 

sebaliknya, unsur-unsur dapat dicari dan ditemukan berdasarkan atribut-

atributnya.  
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SIG menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut-

atributnya di dalam satuan-satuan yang disebut layer. Sungai, bangunan, 

jalan, laut, batas-batas administrasi, perkebunan, dan hutan merupakan 

contoh-contoh layer. Kumpulan dari layer-layer ini akan membentuk basis 

data SIG. Dengan demikian, perancangan basis data merupakan hal yang 

esensial di dalam SIG. Rancangan basis data akan menentukan efektifitas 

dan efisiensi proses-proses masukan, pengelolaan, dan keluaran SIG. 

 

1.5.5. Citra Quickbird  

Teknologi penginderaan jauh yang semakin berkembang pesat sudah 

menghasilkan data penginderaan jauh dan salah satunya Citra Quickbird, 

Citra Quickbird merupakan citra satelit dengan resolusi yang tinggi, yang 

dimiliki perusahaan penyedia citra satelit dari Amerika Serikat yaitu Digital 

Globe. Citra Quickbird ini menggunakan Ball aerospace’s Global Imaging 

System 2000 (BGIS 2000), dan merupakan pengumpul citra satelit resolusi 

tinggi untuk tujuan komersial urutan ke 4 setelah WorldView-1, 

WorldView-2, serta GeoEye-1. Satelitnya sendiri mengumpulkan citra 

pankromatik (warna hitam putih) dengan resolusi spasial 0.6 meter dan juga 

mengumpulkan citra satelit multispektral (berwarna) dengan resolusi spasial 

2,4 meter. Dengan tingkat resolusi spasial yang tinggi seperti itu, bangunan 

seperti rumah, gedung-gedung perkantoran, dan banyak bangunan lainnya 

akan tampak dengan cukup jelas. Dengan ketelitian lokasi 23 m tanpa 

menggunakan titik kontrol tanah. Kemampuan cakupan dalam sekali 

perekaman  tunggal seluas 16,5 km x 16,5 km atau perekaman dalam bentuk 

strip seluas 16,5 km x 16,5 km, lihat Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Karakteristik Sensor Satelit Quickbird  

Tanggal peruncuran  24 September 1999 at Vandenberg 

Air Force Base, California, USA 

Pesawat peluncur  Boeing Delta II 

Masa operasi  7 Tahun lebih  

Orbit  97,2̊, sun synchronous 

Kecepatan pada orbit 7.1 Km/ detik (25,560 Km/jam) 

Kecapatan diatas bumi 6.8 Km/detik 
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Akurasi  23 meter horizontal ( CE 90%) 

Ketinggian  450 Kilometer 

Resolusi  Pankromatik : 61 cm (nadir) to 72 cm 

(25̊ off- Nadir) 

Multi Spektral : 2.44 m (nadir) to 

2.88 m (25̊ off- Nadir) 

Cakupan Citra 16.5 Km x 16.5 Km at nadir  

Waktu Melintas Ekuator  10.30 AM (descending node) solar 

time 

Waktu Lintas Ulang 1-3.5 days, tergantung latitude (30̊ 

off-nadir) 

Saluran Citra Pan : 450-900 nm 

 Blue : 450-520 nm 

 Gren : 520-600 nm 

 Red : 630-690 nm 

 Near IR : 760-900 nm 

Sumber : (http: //zoomworldimage.blongspot.com/p/quickbird.html) 

 

1.5.6. Penelitian Sebelumnya  

Penelitian mengenai permukiman pada dasarnya telah dikemukakan 

pada penelitian sebelumnya khususnya kajian persebaran permukiman. 

Adapun persamaan yang dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya 

pada Tabel 1.4 yakni kajian yang dilakukan berkaitan dengan 

perkembangan persebaran permukiman dengan menggunakan analisis data 

penginderaan jauh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada pemanfaatan citra Quickbird untuk kajian persebaran kawasan 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang yang diukur dari parameter 

fisik dan sosial ekonomi hingga selanjutnya di analisis faktor – faktor 

wilayah dominan yang berpengaruh terhadap agihan kawasan perumahan 

tidak bersusun oleh pengembang di Kecamatan Ngemplak, sementara pada 

penelitian sebelumnya hanya sebatas mengkaji pola persebaran permukiman 

dan lokasi prioritas kawasan permukiman tersebut. 

Mulyati (1995) melakukan penelitian mengenai pemanfaatn citra 

resolusi spasial tinggi untuk kajian pola persebaran permukiman berbasis 

tingkat aksesibilitas kota. Metode yang digunakan adalah pendekatan 

analisis spasial dalam klasifikasi pola permukiman secara fisik berbasis 
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aksesibilitas kota. Persamaan penelitian mulyani (1995) dengan penelitian 

yang akan dilakukan terletak pada penggunaan resolusi spasial tinggi. 

Perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian dimana penelitian 

Mulyati (1995) mengkaji perkembangan berbagai kelas permukiman dengan 

menggunakan metode klasifikasi pola permukiman secara fisik berbasis 

tingkat aksesibilitas kota sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

bertujuan mengetahui agihan kawasan perumahan tidak bersusun oleh 

pengembang di Kecamatan Ngemplak. 

Musrakim (2002) melakukan penelitian dengan menentukan lokasi 

prioritas perumahan menengah melalui integrasi penginderaan jauh dan 

sistem informasi geografi (SIG) berdasarkan kesesuaian fisik lahan dengan 

mempertimbangkan faktor jarak dan menggunakan lahan Kota Pekalongan. 

Metode yang digunakan adalah perbandingan kesesuaian antara kawasan 

perumahan dengan faktor fisik lahan dan faktor jarak terhadap sarana dan 

prasarana melalui proses matching. Persamaan penelitian Mustakim (2002) 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kajian persebaran 

permukiman, perbedaan penelitian terletak pada penggunaan citra 

penginderaan jauh dan tujuan. Penelitian Mustakim (2002) menggunakan 

menggunakan foto udara, sementara penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan citra Quickbird. Penelitian Mustakim (2002) menentukan 

lokasi prioritas kawasan perumahan dengan pertimbangan faktor fisik lahan 

dan jarak terhadap sarana prasarana, sedangkan penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk menentukan agihan kawasan perumahan tidak bersusun 

oleh pengembang hasil integrasi parameter fisik dan parameter sosial 

ekonomi. 

Lukisari (2004) melakukan penelitian dengan menentukan kesesuaian 

lahan untuk kawasan perumahan melalui pemanfaatan citra IKONOS 

berdasarkan faktor jarak terhadap jalan utama dan parameter fisik lahan di 

Kota Malang. Metode yang digunakan pada penelitian Lukisari (2004) 

adalah pemanfaatan data penginderaan jauh untuk mendapatkan data 

parameter pemilihan letak perumahan yakni data penggunaan lahan, 
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jaringan jalan utama, lokasi sarana umum, dan aluran drainase. Penentuan 

prioritas pembangunan perumahan dilakukan dengan penggabungan 

kesesuaian lahan berdasarkan parameter fisik lahan dan faktor jarak 

terhadap jalan utama. Persamaan penelitian Lukisari (2004) dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan citra resolusi spasial 

tinggi untuk kajian kawasan perumahan, perbedaan penelitian terletak pada 

tujuan yakni penelitian Lukisari (2004) bertujuan untuk menentukan lokasi 

prioritas kawasan perumahan dengan pertimbangan faktor jarak terhadap 

jalan utama dan parameter fisik lahan sementara penelitian yang akan 

dilakukan menentukan agihan kawasan perumahan tidak bersusun oleh 

pengembang dan analisis faktor – faktor dominan yang berpengaruh 

terhadap agihan kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang yang 

ada di Kecamatan Ngemplak. 

Innaqa (2006) melakukan penelitian yang menganalisis pilihan lokasi 

perumahan skala kecil dan mengetahui distribusi lokasi perumahan skala 

kecil di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. 

Metode yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif dan deskripsi kualitatif. 

Analisis kualitatif dilakukan dengan analisis chi-squeare dan analisis peta, 

sementara analisis kuantitatif dilakukan pada analisis tabel atribut. 

Persamaan penelitian Innaqa (2006) dengan penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada kajian persebaran kawasan perumahan. Perbedaan penelitian 

terletak pada tujuan penelitian yakni penelitian Innaqa (2006) bertujuan 

untuk mengetahui distribusi lokasi perumahan skala kecil sementara 

penelitian yang akan dilakukan bertujuan menganalisis faktor – faktor 

wilayah dominan yang berpengaruh terhadap agihan kawasan perumahan 

tidak bersusun oleh pengembang di Kecamatan Ngemplak. 

Nugroho (2008) melakukan penelitian dengan mengkaji tingkat 

ketelitian citra Quickbird dalam memperoleh informasi untuk menentukan 

lokasi prioritas perbaikan aksesibilitas dan pemodelan konsolidasi lahan di 

Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah interpretasi citra satelit, 

kerja lapangan, pengolahan data dengan analisis SIG, dan analisis secara 
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kuantitatif. Persamaan penelitian Nugroho (2008) dengan penelitian yang 

akan dilakukan terletak pada penggunaan citra resolusi spasial tinggi untuk 

kajian persebaran permukiman. Perbedaan penelitian terletak pada tujuan 

penelitian dimana penelitian Nugroho (2008) menggunakan citra Quickbird 

untuk menentukan rekomendasi lokasi prioritas perbaikan aksesibilitas dan 

pemodelan konsolidasi lahan sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

bertujuan untuk analisis faktor – faktor  dominan yang berpengaruh 

terhadap agihan kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang di 

Kecamatan Ngemplak dan penggunaan citra satelit Quickbird untuk 

menyadap parameter fisik serta parameter sosial ekonomi. 

Beberapa penelitian yang di pergunakan untuk bahan referensi untuk 

menggali dan mencari metode penelitian yang sesuai dengan penelitian yang 

akan di lakukan, maka untuk mempermudah dalam membedakan antara 

penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan 

dapat dilihat pada Tabel 1.4 Sebagai berikut :  
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Tabel 1.4 Tinjauan Pustaka Penelitian 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil penelitian 

1 Sri 

Mulyati 

(1995) 

Pemanfaatan citra 

resolusi spasial 

tinggi untuk kajian 

pola persebaran 

permukiman 

berbasis tingkat 

aksesibilitas kota 

1. Mengkaji perkembangan berbagai 

kelas permukiman  

2. Klasifikasi pola permukiman secara 

fisik berbasis tingkat aksesibilitas kota 

 

Pendekatan analisis 

spasial dalam klasifikasi 

pola permukiman secara 

fisik 

1. Pemodelan kelas 

permukiman 

2. Peta pola persebaran 

permukiman berbagai 

kelas di Kecamatan 

Kauman, Yogyakarta 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil penelitian 

2 Mustakim 

(2002) 

Menentukan lokasi 

prioritas 

perumahan 

menengah melalui 

integrasi 

penginderaan jauh 

dan sistem 

informasi geografi 

(SIG) 

 

 

 

1. Mengetahi lokasi perumahan 

menengah 

2. Menentukan lokasi prioritas kawasan 

perumahan dengan pertimbangan 

faktor fisik lahan dan jarak terhadap 

sarana prasarana 

 

 

Perbandingan kesesuaian 

antara persebaran 

kawasan perumahan 

dengan faktor fisik lahan 

dan faktor jarak kawasan 

perumahan tersebut 

dengan sarana dan 

prasarana melalui proses 

matching 

 

1. Peta lokasi 

perumahan menengah  

2. Peta prioritas akhir 

lokasi perumahan 

menengah di Kota 

Pekalongan 
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No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil penelitian 

3 Lukisari 

(2004) 

Menentukan 

kesesuaian lahan 

untuk kawasan 

perumahan melalui 

pemanfaatan citra 

IKONOS 

1. Mengetahui tingkat kesesuaian lahan 

untuk perumahan  

2. Menentukan lokasi prioritas kawasan 

perumahan dengan pertimbangan 

faktor jarak terhadap jalan utama dan 

parameter fisik 

Penentuan prioritas 

pembangunan kawasan 

perumahan dengan 

integrasi parameter fisik 

lahan dan faktor jarak 

terhadap jalan utama 

1. Peta kesesuaian lahan 

untuk perumahan 

2. Peta prioritas letak 

pembangunan 

perumahan 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil penelitian 

4 Innaqa 

(2006) 

Menganalisis 

pilihan lokasi 

perumahan skala 

kecil dan 

mengetahui 

distribusi lokasi 

perumahan skala 

kecil di Desa 

Purwomartani, 

Kecamatan 

Kalasan, 

Kabupaten Sleman 

 

 

 

1. Mengetahui sebaran perumahan skala 

kecil 

2. Mengetahui distribusi lokasi 

perumahan skala kecil 

Analisis kuantitatif 

dengan analisis tabel 

silang. Analisis 

kuantitatif dengan 

analisis chi-square 

1. Peta persebaran 

perumahan skala kecil 

2. Peta arahan 

pengembangan 

perumahan skala kecil 
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No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil penelitian 

5 Sigit 

Nugroho 

(2008) 

Mengkaji tingkat 

ketelitian citra 

Quickbird dalam 

memperoleh 

informasi untuk 

menentukan lokasi 

prioritas perbaikan 

aksesibilitas dan 

pemodelan 

konsolidasi lahan 

di Kota Surakarta 

1. Mengetahui tingkat kualitas 

lingkungan permukiman 

2. Menggunakan citra Quickbird untuk 

menentukan rekomendasi lokasi 

prioritas perbaikan aksesibilitas dan 

pemodelan konsolidasi lahan 

Interpretasi citra satelit, 

kerja lapangan, 

pengolahan data dengan 

SIG, dan analisis secara 

kuantitatif 

1. Peta kualitas 

lingkungan 

permukiman  

2. Peta lokasi prioritas 

perbaikan 

aksesibilitas 

3. Pemodelan 

konsolidasi lahan. 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil penelitian 

6 Eko 

Sumarjono 

(2015) 

Analisis persebaran 

kawasan 

perumahan tidak 

bersusun oleh 

pengembang di 

Kecamatan 

Ngemplak 

Kabupaten Sleman 

1. Mengetahui agihan kawasan perumahan 

tidak bersusun oleh pengembang di 

Kecamatan Ngemplak. 

2. Menganalisis faktor – faktor wilayah 

dominan yang berpengaruh terhadap 

agihan kawasan perumahan tidak 

bersusun oleh pengembang di Kecamatan 

Ngemplak. 

Interpretasi citra 

Quickbird, Survai 

Lapangan, pengolahan 

data dengan SIG, dan 

Analisis data spasial  

1. Peta persebaran 

kawasan perumahan 

tidak bersusun oleh 

pengembang 

2. Analisis faktor – 

faktor wilayah 

dominan yang 

berpengaruh terhadap 

kawasan perumahan 

tidak bersusun oleh 

pengembang 
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1.5.7. Kerangka Pemikiran  

Penelitian ini mengkaji pertumbuhan kawasan perumahan tidak bersusun 

oleh pengembang yakni kawasan perumahan yang dikelola oleh pengembang  

dengan kualitas fisik bangunan baik, serta tersedianya fasilitas dan utilitas di 

dalamnya sesuai hasil perhitungan dan klasifikasi. 

Kecamatan Ngemplak memiliki tingkat aksesibilitas tinggi dengan 

dukungan kelas jalan kolektor, serta fasilitas dan utilitas wilayahnya yang baik. 

Apabila dilihat dari luas lahan dan sektor lahan peruntukan untuk permukiman, 

lahan di Kecamatan Ngemplak masih banyak tersedia.  

Pemanfaatan citra satelit penginderaan jauh resolusi spasial tinggi untuk 

kajian di daerah perkotaan dan pinggirannya merupakan pilihan bagi para 

pengguna data spasial yang membutuhkan data spasial detail dalam mengkaji 

suatu area liputan berskala rinci. Citra penginderaan jauh yang digunakan 

adalah citra satelit Quickbird. Data spasial yang diturunkan dari citra Quickbird 

sebagai data primer berupa sebagian parameter fisik dan persebaran fasilitas 

sebagai parameter sosial ekonomi. 

Parameter sosial ekonomi berupa fasilitas dan utilitas pendukung 

kegiatan yang dimungkinkan memiliki pengaruh terhadap keberadaan kawasan 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang. Fasilitas tersebut berupa fasilitas 

kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas umum dan sosial, fasilitas ekonomi, 

dan fasilitas telekomunikasi, sementara utilitas tersebut yakni pengelolaan 

sampah. Hasil dari penelitian ini yakni peta sebaran kawasan perumahan tidak 

bersusun oleh pengembang yang di peroleh dari integrasi antara parameter fisik 

dan sosial ekonomi dan Analisis faktor – faktor wilayah dominan yang 

berpengaruh terhadap kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang. 

Penentuan faktor dominan, sebagai tujuan selanjutnya dari penelitian ini, 

dilakukan dengan metode analisis data spasial. Dengan mempertimbangkan 

besar kecilnya nilai akhir yang terdapat pada tabel atribut, akan diketahui 

parameter mana yang lebih berpengaruh terhadap agihan kawasan perumahan 

tidak bersusun oleh pengembang. 

 



 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peneliti, 2015  

 

 

Gambar 1.5 Diagram Kerangka Pemikiran 
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Lain / Pedusunan 

Baik Buruk 



 

 

28 

 

1.6. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

melalui metode pengharkatan, proses interpretasi dilakukan untuk  

menyadap parameter fisik, dan parameter sosial ekonomi, selain itu 

penentuan sampel untuk dilakukan survai lapangan untuk mendapatkan data 

yang tidak bisa disadap dari citra resolusi tinggi. Persebaran kawasan 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang ditentukan dari hasil integrasi 

antara parameter fisik dengan parameter sosial ekonomi melalui 

pengharkatan. Bentuk analisis yang di lakukan berupa analisis faktor – 

faktor wilayah dominan yang berpengaruh terhadap agihan kawasan 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang.  

 

1.6.1. Tahap Perolehan Data  

a. Data primer  

Dalam penelitian ini dikumpulkan data primer yang berasal dari observasi 

lapangan. Adapun data yang dikumpulkan berupa : 

- Nama perumahan yang ada di daerah kajian 

- Nama sarana sosial ekonomi seperti fasilitas pendidikan, fasilitas 

kesehatan, fasilitas ekonomi.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder meliputi sejumlah data yang berasal dari instansi – instansi 

seperti BAPPEDA Sleman, Dinas PU dan instansi terkait lainnya. Data 

sekunder berupa : 

- Peta digital (single base map). 

- Citra Quickbird tahun 2012 Kecamatan Ngemplak, sumber Eliminate 

Dengue Program (EDP) Yogyakarta. 

-  

1.6.2. Unit Analisis Data  

Penelitian dilakukan di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman untuk 

analisis faktor – faktor wilayah dominan yang berpengaruh terhadap agihan 

kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang.  
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Penelitian ini membatasi kajian bahwa hanya kawasan perumahan yang 

memiliki kualitas baik dari segi fisik dan sosial ekonomi yang termasuk 

dalam klasifikasi kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang. 

 

1.6.3. Tahap Pengumpulan Data  

a) Interpretasi Kawasan Permukiman 

Interpretasi kawasan permukiman mengacu pada parameter fisik yang 

meliputi kepadatan bangunan, pola tata letak bangunan, dan ukuran 

bangunan. Selanjutnya dibuat satuan pemetaan berdasarkan persebaran blok 

permukiman. 

b) Survai lapangan dan Teknik Pengambilan Sampel Blok 

Pengambilan sampel dilakukan pada saat kegiatan survai lapangan. 

Pengambilan sampel bertujuan untuk menentukan objek pengamatan 

berdasarkan parameter yang digunakan. Selain itu penentuan sampel 

dilakukan untuk mempermudah pengguna dalam mencari objek dilapangan 

yang diinginkan dalam tiap blok permukiman. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah stratifield Random Sampling. 

Menurut arikunto (1997), teknik tersebut mengambil sampel dari anggota 

populasi secara acak yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis 

serta anggota populasinya bersifat heterogen. Pembuatan sampel ini 

dilakukan dengan cara membuat lapisan/strata, kemudian diambil sejumlah 

subjek secara acak dari tiap strata tersebut. 

Terkait penelitian ini, teknik pengambilan sempel tersebut dapat mewakili 

variabel fisik permukiman yang digunakan untuk menentukan jenis kawasan 

permukiman. Penentuan jumlah sampel berdasarkan pada luasnya area 

penelitian yang dapat mewakili luas seluruh daerah penelitian yakni 

perbandingan luas permukiman dengan luas seluruh penggunaan lahan di 

Kecamatan Ngemplak. Alasan menggunakan teknik pengambilan sampel 

tersebut adalah kajian daerah penelitian yang luas, serta kajian permukiman 

sebagai tema penelitian sehingga jenis strata yang dapat digunakan mengacu 
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pada kepadatan bangunan yang di peroleh dengan rumus. Tabel 1.5 

Menunjukkan Klasifikasi Tata Letak Bangunan Permukiman. 

Kepadatan Bangunan = 
 (𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐒𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐀𝐭𝐚𝐩)

 (𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐒𝐮𝐚𝐭𝐮 𝐮𝐧𝐢𝐭 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐮𝐤𝐢𝐦𝐚𝐧)
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 dan pola tata letak bangunan mengacu pada klasifikasi sabagai berikut  

Tabel 1.5 Klasifikasi Tata Letak Bangunan Permukiman 

No Klasifikasi Keterangan 

1 Teratur  Ukuran bangunan seragam, pembagian kapling hunian sesuai 

dengan konsep perencanaan, serta pola jalan lingkungan 

permukiman sesuai dengan konsep proyek perumahan real 

estate yakni kotak, pola putaran atau pola cul-desac 

2 Semi teratur Ukuran bangunan tidak seragam, pembagian kapling hunian 

sesuai dengan konsep, serta pola jalan lingkungan 

permukiman sesuai dengan konsep proyek perumahan real 

estate  

3 Tidak 

teratur  

Ukuran bangunan tidak seragam, pembangunan kapling 

hunian acak, serta pola jalan lingkungan perumahan tidak 

sesuai dengan konsep proyek perumahan real estate 

Sumber : Kwanda (2000) 

 

Berikut rincian jenis strata yang digunakan dalam penelitian yakni : 

a. Strata I   : Kepadatan tinggi berpola teratur 

b. Strata II  : Kepadatan tinggi berpola semi teratur 

c. Strata III  : Kepadatan tinggi berpola tidak teratur 

d. Strata IV   : Kepadatan sedang berpola teratur 

e. Strata V  : Kepadatan sedang berpola semi teratur 

f. Strata VI  : Kepadatan sedang berpola tidak teratur 

g. Strata VII  : Kepadatan rendah berpola teratur 

h. Strata VIII  : Kepadatan rendah berpola semi teratur 

i. Strata IX   : Kepadatan rendah berpola tidak teratur  



 

 

31 

 

Selanjutnya dilakukan penentuan sampel pada tiap blok permukiman di 

Kecamatan Ngemplak. Blok permukiman sebagai satuan pemetaan, 

penelitian ini dibagi berdasarkan strata yang telah ditetapkan sesuai jumlah 

poligon. 

Penentuan jumlah sampel dilakukan secara acak Pengambilan sampel 

secara acak dilakukan berdasarkan dugaan adanya kemungkinan 

perubahan penggunaan lahan pada objek yang dijadikan sasaran atau objek 

tersebut tertutup awan hal tersebut digunakan untuk mewakili banyaknya 

sampel yang terdapat pada daerah kajian.  

c) Pengumpulan Data Sekunder       

Data sekunder yang digunakan meliputi data monografi kependudukan 

Kecamatan Ngemplak Tahun 2013 dan peta-peta utilitas umum kawasan 

permukiman di Kecamatan Ngemplak meliputi jaringan jalan, peta 

jaringan pengelolaan sampah. 

d) Uji Ketelitian Interpretasi  

Uji ketelitian interpretasi bertujuan untuk menentukan tingkat ketelitian 

interpretasi penggunaan lahan pada citra dengan kondisi sebenarnya di 

lapangan. Sampel penggunaan lahan untuk survai lapangan dilakukan 

secara acak berdasarkan batas kemampuan interpretasi citra. Metode yang 

digunakan dalam menguji ketelitian tersebut adalah metode uji ketelitian 

yang dilakukan oleh sutanto (1986). Berikut cara menentukan hasil uji 

interpretasi pada Tabel 1.6. 

Tabel 1.6 Uji Ketelitian Interpretasi 

           Interpretasi 

 

Lapangan 

 

A 

 

B 

 

C 

 

Jumlah 

A 1    

B  2   

C   3  

Jumlah     

Sumber : Sutanto (1986) dalam Nugroho (2008) 

Ketelitian seluruh hasil interpretasi = 
𝟏+𝟐+𝟑

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉
 x 100% =  % 
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e) Reinterpretasi atau Interpretasi Ulang 

Reinterpretasi bertujuan untuk melengkapi dan memperbaiki informasi yang 

salah ketika interpretasi visual citra Quickbird dan hasil survai lapangan. 

Hal ini perlu dilakukan untuk merepresentasikan data yang akurat. Hasil 

reinterpretasi menunjukan tingkat akurasi ketelitian interpretasi pada citra 

yang digunakan. 

 

1.6.4. Tahap Pengolahan Data  

Persebaran Kawasan Perumahan Tidak Bersusun Oleh Pengembang 

a) Parameter Fisik 

Salah satu faktor penentu suatu kawasan permukiman sebagai kawasan 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang dalam penelitian ini yakni 

parameter fisik. Tabel 1.7  menunjukan klasifikasi parameter fisik hasil 

perhitungan harkat tiap parameter dengan nilai yang telah disusuaikan. 

Suatu kawasan perumahan memiliki kemungkinan dapat tergolong kawasan 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang apabila memiliki nilai total 10 

– 15 untuk klasifikasi kualitas baik dari hasil penjumlahan harkat tiap 

parameter dengan rumus 

Nilai Total  :  HV1  +  HV2  + HV3  + HV4 + HV5    

 Interval Kelas :  

 Jumlah Seluruh harkat max – Jumlah seluruh harkat Min  

  Jumlah Kelas 

 

Tabel 1.7 Klasifikasi Parameter Fisik 

No Klasifikasi Keterangan Nilai Total  

1 Buruk Kualitas fisik permukiman buruk 5 - 10  

2 Baik Kualitas fisik permukiman baik 10 - 15 

Sumber : Somantri (2008) dengan Modifikasi 

1. Kepadatan Bangunan  

Kepadatan bangunan yang digunakan mengacu pada rasio antara luas lahan 

yang tertutup bangunan dengan total luasan lahan terbuka sesuai blok 
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peruntukannya (Petunjuk Teknis KBU, 2010), Parameter ini memiliki 

klasifikasi harkat yang ditunjukkan pada Tabel 1.8. sementara tingkat 

kepadatan bangunan tersebut pada setiap unit permukiman dapat dihitung 

dengan rumus. 

Kepadatan Bangunan = 
 (𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐒𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐀𝐭𝐚𝐩)

 (𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐒𝐮𝐚𝐭𝐮 𝐮𝐧𝐢𝐭 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐮𝐤𝐢𝐦𝐚𝐧)
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

Tabel 1.8 Klasifikasi dan harkat dari parameter kepadatan bangunan 

No Klasifikasi Ketrangan Harkat 

1 Rendah Nilai Kepadatan Bangunan <40% 3 

2 Sedang Nilai kepadatan Bangunan 40-60% 2 

3 Padat Nilai Kepadatan Bangunan >60% 1 

Sumber : Suharyadi (2001) 

2. Ukuran Bangunan  

Parameter ukuran bangunan mengacu pada perhitungan luas rata-rata atap 

bangunan pada suatu unit permukiman. Parameter ini memiliki klasifikasi 

harkat yang ditunjukkan pada Tabel 1.9 sebagai berikut: 

Tabel 1.9 Klasifikasi dan Harkat dari Parameter Ukuran Bangunan  

No Klasifikasi Deskripsi Harkat 

1 Besar > 60 % rumah dalam satu satuan unit 

permukiman memiliki ukuran rata-rata >100 

m² 

3 

2 Sedang   > 60 % rumah dalam satu satuan unit 

permukiman memiliki ukuran rata-rata 54 - 

100 m² 

2 

3 Kecil  > 60 % rumah dalam satu satuan unit 

permukiman memiliki ukuran rata-rata <54 m² 

1 

Sumber : Marwasta, 2001 

 

3. Jenis Jalan Lingkungan 

Parameter jenis jalan lingkungan ini memberi informasi kondisi jalan yang 

berada di sekitar permukiman berdasarkan aspek material yang digunakan. 

Parameter ini berperan dalam dukungan aksesibilitas penduduk setempat 

yang menghubungkan antara lingkungan permukiman dengan jalan utama. 
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Parameter ini memiliki klasifikasi harkat yang ditunjukan pada Tabel 1.10 

sebagai berikut.: 

Tabel 1.10. Klasifikasi dan Harkat dari Parameter Jenis Jalan 

Lingkungan 

No Klasifikasi Keterangan Harkat 

1 Aspal  Nyaman untuk dilalui 3 

2 Beton Cor (Semen) Cukup nyaman untuk dilalui 2 

3 Tanah Kurang nyaman untuk dilalui 1 

Sumber : Suharyadi (2000) 

4. Lebar Jalan Lingkungan 

Parameter ini memberi informasi mengenai lebar jalan pada jalan 

lingkungan permukiman dalam satuan meter yang digunakan sebagai 

aksesibilitas fisik penduduk setempat sekaligus menentukan tingkat 

kelancaran di dalamnya. Parameter ini memiliki klasifikasi harkat yang 

ditunjukan pada Tabel 1.11 sebagai berikut : 

Tabel 1.11 Klasifikasi dan Harkat dari Parameter Lebar Jalan 

Lingkungan  

No Klasifikasi Lebar 

Jalan (m) 

Keterangan Harkat 

1 ≥ 6 Dua  jalur dapat digunakan untuk 

papas an mobil kecil 

3 

2 4 – 6 Satu jalur dapat dilalui untuk hampir 

semua jenis mobil 

2 

3 ≤ 4 Sebagian besar mobil tidak dapat 

melintas 

1 

Sumber : Suharyadi (2000) 

 

5. Tata Letak Bangunan Permukiman  

Tata letak bangunan permukiman yang memungkinkan jenis permukiman 

dikatakan sebagai kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang 

adalah permukiman yang berpola teratur dan semi teratur. Kriteria kawasan 

perumahan tersebut telah disesuaikan dengan konsep proyek perumahan 
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real estate yang ditentukan oleh faktor konsep pembagian kapling atau 

lahan dalam suatu lingkungan permukiman dan pola jalan lingkungan 

permukiman. Parameter ini memiliki klasifikasi harkat yang ditunjukan 

pada Tabel 1.12 sebagai berikut : 

Tabel 1.12 Klasifikasi dan Harkat dari Tata Letak Bangunan 

Permukiman 

No Klasifikasi Keterangan Harkat 

1 Teratur  Ukuran bangunan seragam, pembagian 

kapling hunian sesuai dengan konsep 

perencanaan, serta pola jalan lingkungan 

permukiman sesuai dengan konsep proyek 

perumahan real estate yakni kotak, pola 

putaran atau pola cul-desac 

3 

2 Semi teratur Ukuran bangunan tidak seragam, 

pembagian kapling hunian sesuai dengan 

konsep, serta pola jalan lingkungan 

permukiman sesuai dengan konsep proyek 

perumahan real estate  

 

2 

3 Tidak teratur  Ukuran bangunan tidak seragam, 

pembangunan kapling hunian acak, serta 

pola jalan lingkungan perumahan tidak 

sesuai dengan konsep proyek perumahan 

real estate 

1 

Sumber : Kwanda (2000) 

Klasifikasi kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang 

pada penelitian ini dibatasi oleh integrasi antara parameter fisik 

dengan parameter sosial ekonomi. Hanya parameter fisik yang 

berkualitas baik yang memungkinkan tergolong dalam kawasan 

perumahan tidak bersusun oleh pengembang. 
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b) Parameter Sosial Ekonomi  

Parameter sosial ekonomi yang digunakan berupa fasilitas sarana dan 

prasarana umum yang dimungkinkan terdapat hubungan terhadap 

perkembangan kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang. 

Tabel 1.13 menunjukan klasifikasi parameter sosial ekonomi dengan 

nilai yang sudah disesuaikan hasil perhitungan. Hanya parameter sosial 

ekonomi yang berkualitas baik yang dimungkinkan tergolong dalam 

kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang Tabel 1.14 

menunjukan klasifikasi dan harkat dari tiap parameter sosial ekonomi.  

Tabel 1.13 Klasifikasi Parameter Sosial Ekonomi  

No  Klasifikasi  Keterangan  Nilai total 

1 Buruk  Kondisi sosial ekonomi permukiman 

buruk  

6 – 9  

2 Baik  Kondisi sosial ekonomi permukiman 

baik  

9 – 12  

Sumber : Somantri (2008) dengan Modifikasi 
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Tabel 1.14 Klasifikasi dan Harkat Tiap Parameter Sosial Ekonomi  

No  Parameter  Keterangan  Harkat  

 

1 

 

Fasilitas 

Pendidikan  

Satu atau lebih fasilitas pendidikan dari berbagai jenjang 

pendidikan berada dalam kawasan permukiman 

 

2 

 

Tidak adanya failitas pendidikan dalam kawasan 

permukiman 

 

1 

 

 

2 

 

 

Fasilitas 

Kesehatan  

Satu atau lebih dari berbagai jenis fasilitas kesehatan 

(rumah sakit, puskesmas, dan praktik dokter) berada 

dalam kawasan permukiman 

 

2 

 

Tidak adanya fasilitas kesehatan dalam kawasan 

permukiman  

 

1 

 

3 

 

Fasilitas 

Umum dan 

Sosial  

Satu atau lebih dari berbagai jenis fasilitas umum dan 

sosial (sarana peribadatan dan sarana rekreasi & 

olahraga) berada dalam kawasan permukiman 

 

 

2 

 

Tidak adanya fasilitas umum dan sosial dalam kawasan 

permukiman 

 

1 

 

 

4 

 

 

Fasilitas 

Ekonomi  

Satu atau lebih dari berbagai jenis fasilitas ekonomi 

(pasar, bank, swalayan, pom bensin) berada dalam 

kawasan permukiman 

 

2 

 

Tidak adanya fasilitas ekonomi dalam kawasan 

permukiman 

 

1 

 

5 

 

Fasilitas 

Telekomuni

kasi  

Terdapat fasilitas telekomunikasi (menara BTS) berada 

dalam kawasan permukiman 

 

2 

Tidak adanya fasilitas menara BTS dalam kawasan 

permukiman 

 

1 

6 Jaringan 

Pengelolaan 

Sampah  

 

Terdapat tempat pembuangan sampah sementara (TPS) 

di kawasan permukiman 

 

2 

Tidak terdapat pembuangan sampah sementara (TPS) di 

kawasan permukiman 

 

1 

Sumber : Pedoman Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Ngemplak tahun 

2010-2030 
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1.6.5. Penentuan Tingkat Kualitas Kawasan Perumahan  

Tabel 1.15 menjelaskan bahwa hanya kawasan perumahan yang 

memiliki kualitas baik dari segi fisik dan sosial ekonomi yang masuk ke 

dalam kualifikasi sebagai kawasan perumahan tidak bersusun oleh 

pengembang. Hal tersebut disesuaikan dengan pernyataan definisi 

operasional penelitian bahwa kawasan perumahan tidak bersusun oleh 

pengembang memiliki karakteristik fisik dan sosial ekonomi yang baik. 

Selain itu kawasan perumahan tersebut dimungkinkan pula memiliki 

kualifikasi yang sama dengan persyaratan pembangunan kawasan 

perumahan pada aturan standar nasional.  

Tabel 1.15 Integrasi antara Parameter Fisik dengan Parameter Sosial 

Ekonomi 

 

Kelas 

Parameter Fisik 

Baik 

 

Parameter  Sosial Ekonomi 

 

Baik 

Kawasan Perumahan Tidak 

bersusun oleh Pengembang 

 Sumber : Hasil Analisis, 2015  

 

1.7.1. Analisis Faktor Dominan yang Berpengaruh Terhadap Agihan 

Kawasan Perumahan Tidak Bersusun oleh Pengembang di 

Kecamatan Ngemplak 

Kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang termasuk 

kawasan perumahan terencana, yang mana kawasan tersebut mempunyai 

karakteristik yakni kawasan permukiman dibangun oleh pengembang baik 

individual ataupun kelompok, tata letak bangunan teratur fasilitas dan 

utilitas lengkap. Hanya kawasan perumahan yang memiliki kualitas baik 

dari segi fisik dan sosial ekonomi yang masuk ke dalam kualifikasi sebagai 

kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang.  
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Penentuan faktor dominan, dari penelitian ini, dilakukan dengan 

metode analisis data spasial. Dengan mempertimbangkan besar kecilnya 

nilai akhir yang terdapat pada tabel atribut, akan diketahui parameter mana 

yang lebih berpengaruh terhadap agihan kawasan perumahan tidak bersusun 

oleh pengembang. 

 

1.7.2. Uji Ketelitian Interpretasi  

Uji ketelitian dilakukan untuk mengetahui ketepatan atau keakuratan 

data hasil pengolahan data pada citra dengan kondisi sebenarnya di 

lapangan. Uji ketelitian dilakukan dengan membandingkan informasi 

kenampakan dari data acuan yang digunakan terhadap informasi dari 

pengolahan, dapat pula dilakukan secara langsung dengan membandingkan 

sesuai kenyatan di lapangan.  

Uji ketelitian ini dinyatakan dalam bentuk persentase, hasil 

perbandingan antara jumlah sampel yang benar yaitu antara hasil 

pengolahan data dengan hasil survai lapangan terhadap jumlah seluruh 

sampel yang diambil / diamati, sehingga dari nilai yang didapatkan tersebut 

merupakan pembuktian terhadap nilai kevalitan data citra. Dalam penelitian 

ini yang di lakukan uji ketelitian yakni parameter seperti kepadatan 

bangunan, ukuran bangunan, jenis jalan lingkungan, lebar jalan lingkungan. 

Uji Ketelitian Interpretasi dapat dilihat pada Tabel 1.16 sebagai berikut : 
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Tabel 1.16. Uji Ketelitian Interpretasi Kepadatan bangunan 

Interpretasi 

Citra 

Survai Lapangan 

Padat Sedang Jarang Total 

Padat  3 - - 3 

Sedang  - 4 1 5 

Rendah - - 2 2 

Total  3 4 3 10 

Sumber : Hasil pengolahan citra dan survai lapangan  

 

 Nilai Ketelitian =
Hasil  Interpretasi  yang  sesuai  di  lapangan  

Jumlah  titik  sampel  yang  diambil  
 × 100%   

                            =
9

10
 × 100%    =  90% 

 

Tabel 1.17. Uji Ketelitian Interpretasi Ukuran Bangunan  

Interpretasi 

Citra 

Survai Lapangan 

Besar  Sedang Kecil  Total 

Besar  6 - - 6 

Sedang  - 4 - 4 

Kecil  - 1 1 2 

Total  6 6 1 12 

Sumber : Hasil pengolahan citra dan survai lapangan  

 

Nilai Ketelitian =
Hasil Interpretasi yang sesuai di lapangan 

Jumlah titik sampel yang diambil 
 × 100%  

       =
11

12
 × 100%  = 91,6% 
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Tabel 1.18. Uji Ketelitian Jenis Jalan Lingkungan. 

Interpretasi 

Citra 

Survai Lapangan 

Aspal Beton Cor Tanah Total 

Aspal 2 1 - 3 

Beton Cor - 2 - 2 

Tanah  - 1 5 6 

Total  2 4 5 11 

Sumber : Hasil pengolahan citra dan survai lapangan  

 

Nilai Ketelitian =
Hasil Interpretasi yang sesuai di lapangan 

Jumlah titik sampel yang diambil 
 × 100%  

 =
9

11
 × 100%   = 81,81% 

 

Tabel 1.19. Uji Ketelitian Lebar Jalan Lingkungan. 

Interpretasi 

Citra 

Survai Lapangan 

Baik Sedang  Buruk  Total 

Baik  3 - - 3 

Sedang  - 1 1 2 

Buruk  - - 5 5 

Total  3 1 6 10 

Sumber : Hasil pengolahan citra dan survai lapangan  

 

Nilai Ketelitian =
Hasil Interpretasi yang sesuai di lapangan 

Jumlah titik sampel yang diambil 
 × 100%  

                    =
9

10
 × 100% = 90% 
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1.8. Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Diagram Penelitian  
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1.9. Batasan Operasional  

1. Aksesibilitas zona permukiman adalah gambaran tentang bagaimana 

penduduk di suatu zona permukiman memperoleh fasilitas yang berkaitan 

dengan kemudahan untuk berhubungan dengan wilayah di luar zona itu 

(Suharyadi, 1991). 

2. Citra digital adalah citra yang diperoleh, disimpan, dimanipulasi, dan 

ditampilkan dengan basis logika biner (Danoedoro, 2012). 

3. Citra Quickbird adalah citra satelit yang memberikan liputan luas, 

penyiaman paling luas, dan memiliki keunggulan akurasi geolokasinya 

(Digital Globe, 2008). 

4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi 

lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dibawah permukaan tanah / 

air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel (UU 

RI Nomor 38 Tahun 2004). 

5. Kawasan perumahan tidak bersusun oleh pengembang adalah kawasan 

perumahan yang dibangun secara horizontal dan dikelola oleh pengembang 

(SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di 

Perkotaan). 

6. Pengembangan (developer) adalah orang-perorangan atau perusahaan yang 

bekerja mengembangkan suatu kawasan permukiman menjadi perumahan 

yang layak huni dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijual kepada 

masyarakat umum (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 

06/PERMEN/M/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin 

Usaha di Bidang Perumahan). 

7. Penginderaan jauh dapat diartikan sebagai ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data 

yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, 

daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand & Keifer, 1979). 

8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, 

baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi 
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sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 

ketinggian yang mendukung perikehidupan dan kehidupan (UU RI Nomor 4 

tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). 

9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 

perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni 

(Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2011). 

10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik bangunan hunian yang memenuhui 

standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, 

dan nyaman(Peraturan menteri PU nomor 20 Tahun 2011). 

11. Real Estate adalah tanah dan seluruh pengembangan di atasnya maupun 

pada tanah tersebut dimana pengembangan di atasnya dapat berupa gedung, 

sedangkan pengembangan pada tanah tersebut dapat berupa pembangunan 

jalan, tanah terbuka dan selokan sehingga real estate dapat diartikan sebagai 

tanah dan semua pengembangan terhadap tanah tersebut, baik yang ada di 

atas maupun pada tanah tersebut (Pieser 1992. P. 388). 

12. Resolusi spasial adalah ukuran terkecil objek yang masih dapat dideteksi 

oleh suatu sistem pecitraan (Danoedoro, 2012). 

13. Tingkat aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan 

mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah, 

susahnya lokasi tersebut dapat dicapai melalui sistem jaringan transportasi 

(Black. 1981) 

 


