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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota merupakan bentang budaya yang ditumbuhkan oleh unsur-unsur alami 

dengan gejala pemusatan kehidupan yang cukup besar dan corak kehidupan yang 

cukup heterogen dan materialistis jika dibandingkan dengan daerah 

dibelakangnya (Bintarto, 1977). Suatu kota akan mengalami perkembangan dari 

waktu ke waktu di berbagai aspek fisik dan non fisiknya. Dilihat secara kualitatif 

perkembangan kota lebih mengarah pada sektor non agraris seperti tempat pusat 

usaha, pemerintahan, jasa dan hiburan dengan tingkat mobilitas penduduk yang 

tinggi. Akibat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan dengan 

aktivitas yang tinggi, tanpa disadari baik secara langsung maupun tidak langsung 

telah memberikan tekanan pada lahan yang ada. 

Lahan adalah keseluruhan lingkungan yang menyediakan kesempatan bagi 

manusia menjalani kehidupannya (Rahayu, 2007). Lahan adalah tanah yang sudah 

ada peruntukkannnya dan umumnya ada pemiliknya, baik perorangan atau 

lembaga (Budiono, 2008). Berdasarkan pada dua pengertian tersebut, maka dapat 

diartikan bahwa lahan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia baik 

sebagai ruang maupun sebagai sumber daya, manusia membutuhkan lahan sebagai 

tempat kegiatan hidup demi kelangsungan hidupnya. 

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia 

terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Faktor yang menyebabkan perubahan 

penggunaan lahan adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan 

luas lahannya tetap. Pertambahan penduduk dan perkembangan tuntutan hidup 

akan menyebabkan kebutuhan ruang sebagai wadah semakin meningkat. 

Perubahan fungsi lahan ini merupakan suatu transformasi dalam pengalokasian 

sumber daya lahan dari satu penggunaan atau fungsi kepada penggunaan lainnya 

dikarenakan adanya faktor internal maupun eksternal. 

Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah tidak lepas dari adanya aktivitas 

dan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut, semakin meningkatnya jumlah 
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penduduk di suatu tempat akan berdampak pada makin meningkatnya perubahan 

penggunaan lahan. Selain itu, dengan adanya pertumbuhan dan aktivitas penduduk 

yang tinggi akan mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yang cepat pula, 

sehingga diperlukan perencanaan tataguna lahan yang sesuai dengan peruntukan 

wilayah tersebut. 

Daerah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kota Salatiga, dimana daerah 

tersebut berada pada jalur transportasi yang menghubungkan Kota Solo, Kota 

Magelang, dan Kota Semarang. Hal tersebut menyebabkan masyarakat lebih 

memilih kawasan ini sebagai pusat kegiatan, baik dalam kegiatan perekonomian, 

sosial, industrialisasi serta jasa pariwisata. Oleh karena itu, Kota Salatiga 

mempunyai potensi pertumbuhan yang cepat dalam perkembangan kota, 

pertumbuhan ekonomi serta perdagangan yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap sektor-sektor lainnya. Hal itu mengakibatkan munculnya penggunaan 

lahan ke arah pinggiran kota yang berdampak pada perubahan penggunaan lahan. 

Seiring dengan perkembangan kegiatan perkotaan, dampak yang timbul 

adalah masalah penggunaan lahan yang berubah, perubahan penggunaan lahan 

tersebut salah satunya terjadi karena adanya kepadatan penduduk yang tinggi. 

Parameter yang mengakibatkan terjadinya masalah kepadatan penduduk adalah 

tingginya pertumbuhan alami yang berasal dari daerah itu sendiri maupun arus 

penduduk yang masuk dari luar kota yang mengakibatkan bertambahnya 

peruntukan lahan untuk permukiman di daerah perkotaan, yang berarti 

berkurangnya lahan kosong di dalam kota. 

Kepadatan penduduk yang semakin meningkat dengan luas lahan yang tetap 

serta pesatnya pembangunan yang tinggi di berbagai wilayah, khususnya di daerah 

perkotaan diduga memicu perubahan pola penggunaan lahan yang signifikan. Hal 

serupa juga terjadi di Kota Salatiga, sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 terjadi 

peningkatan kepadatan penduduk dimana pada tahun 2010 rata-rata setiap 1 Km
2
 

dari luas wilayah Salatiga dihuni oleh 2.750 jiwa dan meningkat menjadi 3.111 

jiwa pada tahun 2014. Kepadatan penduduk secara umum, dapat diartikan sebagai 

perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas tanah yang dihuni dalam 

satuan luas. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti topografi, 
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iklim, aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas hidup. Keadaan selengkapnya 

tentang kepadatan penduduk di Kota Salatiga yang diperinci pertahun sejak tahun 

2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut : 

Tabel 1.1. Kepadatan Penduduk Kota Salatiga 

Tahun 2010 – 2014 

Kecamatan 
Luas 

(Km
2
) 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Kepadatan Penduduk 

(Jiwa/Km
2
) 

 Tahun -  2010 2014 2010 2014 

Sidorejo 16,29 49.605 54.534 3.045 3.347 

Tingkir 15,54 40.262 46.423 2.590 2.987 

Argomulyo 18,52 40.148 47.842 2.167 2.583 

Sidomukti 11,46 40.007 43.492 3.491 3.795 

Jumlah 61,81 170.022 192.291 2.750 3.111 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga 

Berdasar Tabel 1.1 terlihat adanya peningkatan kepadatan penduduk di tiap-

tiap kecamatan yang diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk, misalnya di 

Kecamatan Sidorejo pada tahun 2010 jumlah kepadatan penduduk dalam 1 Km
2
 

rata-rata dihuni oleh 3.045 jiwa dan meningkat menjadi 3.347 jiwa pada tahun 

2014. Kepadatan penduduk terendah dalam kurun waktu itu terjadi di Kecamatan 

Argomulyo dimana dalam 1 Km
2 

dari luas wilayah kecamatan rata-rata dihuni 

oleh 2.167 jiwa pada tahun 2010 dan 2.583 jiwa pada tahun 2014. Sedangkan 

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan 

Sidomukti  dengan jumlah kepadatan 3.491 jiwa per Km
2
 pada tahun 2010 dan 

3.795 jiwa pada tahun 2014. 

Kepadatan penduduk yang cukup besar di Kota Salatiga memberikan 

pengertian bahwa, dalam kurun waktu 5 tahun kebutuhan penduduk khususnya 

untuk lahan hunian tempat tinggal maupun fasilitas pendukung lainnya semakin 

meningkat, hal tersebut selalu membawa dampak terhadap pola penggunaan lahan 

yang ada. Sebagai contoh misalnya lahan persawahan yang harus bersaing untuk 

tetap eksis dengan permukiman dan bangunan komersial yang akan dibangun, 

serta bangunan bersejarah cagar budaya yang semakin menghilang berganti 
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dengan bangunan modern dan minimalis karena alasan kebutuhan masyarakat 

yang terus menigkat. 

Sebagai kota yang sedang tumbuh dan berkembang dengan luas wilayah 

5.678 ha, penggunaan lahan di Kota Salatiga menjadi hal utama dan penting 

dalam pembangunan berkelanjutan serta penataan tata ruang kota. Sesuai dengan 

amanat Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana 

masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk Kota Salatiga wajib 

menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Kota, mengingat kebutuhan akan lahan 

yang semakin mendesak sejalan dengan tingkat perkembangan kota. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2010 

(berjangka waktu 20 tahun, yaitu tahun 2010-2030) yang disusun sebagai 

pedoman untuk : 

a. Memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota 

Salatiga. 

b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan 

wilayah Kota Salatiga serta keserasian antarsektor.  

c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan/atau 

masyarakat. 

d. Penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota 

Salatiga. 

Tujuan penataan ruang Kota Salatiga adalah mewujudkan Kota Salatiga 

sebagai pusat pendidikan dan olahraga di kawasan Kendal–Ungaran–Semarang–

Salatiga–Purwodadi (Kedungsepur) yang berkelanjutan didukung oleh sektor 

perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan 

penataan ruang wilayah dibentuklah kebijakan dan strategi penataan ruang 

wilayah Kota Salatiga yang meliputi:  

a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang. 

b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. 

c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. 
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Rencana tata ruang wilayah merupakan konsepsi mengenai kondisi ideal 

dari tatanan ruang yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan penggunaan lahan 

disamping merupakan kriteria teknis dan pedoman peruntukan lahan yang 

terintegrasi dalam proses perencanaan tata ruang wilayah, juga merupakan 

rangkaian proses untuk mewujudkan kondisi ruang yang ideal. Walau pada 

kenyataanya, penggunaan lahan (land use) sering kali kurang sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Salah satu penyebabnya ialah timbulnya 

konflik kepentingan antar pelaku pembangunan yang terdiri dari pemerintah, 

pengusaha atau pengembang, ilmuwan (perguruan tinggi), lembaga swadaya 

masyarakat, dan segenap lapisan masyarakat. 

Informasi secara kualitatif tentang lahan yang berubah masih terdapat 

masalah, yaitu belum tersedianya data persebaran secara kualitatif di lapangan. 

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, maka masalah perubahan 

penggunaan lahan dapat dimonitor dengan mudah. Salah satu teknik yang dapat 

digunakan adalah pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan 

Jauh. Ilmu penginderaan jauh dapat dipadukan dengan penggunaan citra untuk 

menginterpretasi kenampakan yang ada pada citra, sehingga diperoleh informasi 

tentang daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian, antara lain untuk 

memonitoring perubahan penggunaan lahan di Kota Salatiga serta kesesuaiannya 

terhadap Rencana Tata Ruang Kota yang sedang berjalan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian utama adalah perubahan penggunaan 

lahan di Kota Salatiga yang diakibatkan oleh peningkatan pembangunan yang 

bersifat fisik (pembangunan sarana dan prasarana pelayanan penduduk) maupun 

oleh peningkatan sosial ekonomi penduduk (permukiman, perdagangan, 

pendidikan, industri dan tempat kegiatan atau usaha lainya). Selain itu 

memonitoring perubahan penggunaan lahan yang terjadi terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Salatiga tahun 2010-2030. Dimana sejak di laksanakan 

tahun 2010 ada penggunaan lahan dikota salatiga yang peruntukannya kurang 

sesuai dengan rencana tata ruang kota salatiga, seperti di Kelurahan Blotongan 

dimana dalam RTRW direncanakan untuk Perdagangan dan Jasa namun pada 

penggunaan lahan tahun 2011 di manfaatkan untuk perumahan. Tak hanya itu, di 
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Kelurahan Kauman Kidul dalam RTRW ada penggunaan lahan yang direncanakan 

untuk taman kota namun pada penggunaan lahan tahun 2011 dimanfaatkan 

sebagai perumahan. Bertitik pada uraian tersebut, maka peneliti melakukan 

penelitian yang menitik beratkan pada pemberian informasi penggunaan lahan 

dengan judul “Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Kota Salatiga Tahun 

2010-2014 Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 

2010-2030” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bertolak dari kenyataan pada latar belakang yang telah diuraikan maka 

rumusan masalah yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana perubahan penggunaan lahan di Kota Salatiga tahun 2010-

2014 ? 

2. Bagaimana kesesuaian penggunaan lahan tahun 2010-2014 terhadap 

RTRW Kota Salatiga tahun 2010-2030 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penelitian Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Kota Salatiga Tahun 2010-

2014 Terhadap Rencana Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 2010-2030 memiliki 

tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui perubahan penggunaan lahan di Kota Salatiga tahun 2010-

2014. 

2. Mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW Kota 

Salatiga. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Melalui hasil analisa yang telah dilakukan maupun dari hasil temuan studi 

dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat yang berguna. Penelitian 

diharapkan memiliki kegunaan baik secara praktis maupun secara akademis. 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan tulisan (penelitian) dalam bidang Ilmu 

Geografi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

b. Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan bidang 

ilmu Geografi yang selama ini telah diperoleh di bangku kuliah. 

c. Wujud implikasi Tri Darma Perguruan Tinggi (pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan atau input bagi Pemerintah Daerah Kota 

Salatiga maupun pihak lain yang membutuhkan; 

b. Sebagai gambaran tentang sejauh mana pelaksanaan dan 

kesesuaian dari adanya progam Rencana Tata Ruang Wilayah 

yang telah dilaksanakan di wilayah Kota Salatiga. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang 

perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah 

untuk menentukan zonifikasi lahan yang ada. Misalnya, wilayah pemanfaatan 

lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah permukiman, industri, perdagangan, 

perkantoran, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau. Berikut telaah pustaka yang 

mendukung dalam penelitian ini.  

 

1.5.1 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 (Tarigan 2005, dalam Fitiyani 2013). 

Lahan dapat diartikan sebagai land settlemen yaitu suatu tempat atau 

daerah dimana manusia berkumpul dan hidup bersama, manusia 

membutuhkan lahan sebagai tempat kegiatan hidup demi kelangsungan 
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hidupnya. Lahan dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber penghidupan 

bagi mereka yang mencari nafkah melalui berbagai cara, disamping sebagai 

tempat permukiman. Hubungan timbal balik manusia dengan lahan 

merupakan usaha manusia untuk memfungsikan lahan tersebut dalam 

menopang kehidupan manusia itu sendiri (Bintarto, 1977). 

Definisi lahan sebagai suatu ruang di permukaan bumi yang secara 

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

sumber daya lahan adalah lahan yang didalamnya mengandung semua unsur 

sumber daya, baik yang berada dibawah maupun diatas permukaan bumi. 

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

ketinggian/elevasi; b) kelerengan; c) jenis batuan; d) jenis tanah; e) tutupan 

lahan; f) hidrologi; g) flora dan fauna; h) iklim dan posisi geografis; i) 

bencana alam. 

 

1.5.2 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan dalam arti ruang merupakan cerminan dari produk 

aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta interaksinya secara 

ruang dan waktu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan 

materi maupun kebutuhan spiritual (Arsyad 1989, dalam Pratama 2011). 

Dinamika perubahan penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh faktor fisik 

seperti topografi, jenis lahan, dan iklim.  

Dari sudut hukum suply and demand pemanfaatan ruang, terdapat 

ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan lahan. Permintaan 

akan ruang untuk pemanfaatan lahan meningkat sesuai dengan peningkatan 

jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi seperti pendapatan per kapita, 

dan industrialisasi. Sedangkan ketersediaan lahan dalam arti ruang tidak 

bertambah atau tetap (Skole and Tucker, 1993 dalam Taufik 2007). 

Perubahan penggunaan lahan kerap dipengaruhi oleh faktor sosial 

kependudukan, pembangunan ekonomi, perkembangan teknologi serta 

kebijakan pembangunan di suatu daerah. Pada umumnya perubahan 

penggunaan lahan memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap 



9 
 

lingkungan dan masyarakat. Dampak positifnya adalah semakin lengkapnya 

fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, pariwisata dan 

sebagainya. Dampak negatifnya adalah berkurangnya lahan pertanian serta 

berubahnya orientasi penduduk yang semula bidang pertanian menjadi non 

pertanian. Dalam perkembangannya perubahan lahan tersebut akan 

terdistribusi pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai potensi yang 

baik. 

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 Horizontal 

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). 

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 (dimana 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 
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dengan cara ini sering terjadi di pusat kota dan antara pusat dan 

pinggiran kota yang kawasannya sudah dibatasi dan hanya dapat 

dipadatkan. 

 

1.5.3 Rencana Tata Ruang Wilayah 

Rencana Tata Ruang Wilayah 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. 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana atau 

kebijakan yang diputuskan oleh Perda Kabupaten/Kota. Lingkup wilayah 

yang diatur dalam RTRW meliputi seluruh wilayah administrasi kota 

dengan skala 1 : 25.000. Isi dari RTRW meliputi kebijaksanaan 

pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota, 

rencana struktur tingkat pelayanan, rencana tingkat pelayanan air minum, 

energi listrik, telekomunikasi, jaringan air limbah, persampahan, rencana 

sistem jaringan transportasi fungsi jalan serta pejalan kaki, dan rencana 

penetapan kawasan strategis. Konsep penataan ruang wilayah kota dapat 

dilihat dalam Grafik 1.1 sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Konsep Penataan Ruang Wilayah Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : UU No. 26/ 2007 tentang Penataan Ruang (dalam Djakapermana, 

2010 : 26) 

Berdasarkan Grafik 1.1 diketahui bahwa ruang wilayah kota dapat 

dibagi menjadi dua yaitu digunakan untuk ruang terbangun sebesar 60% dan 

ruang terbuka sebesar 40%. Ruang terbangun dapat dimanfaatkan untuk 

ruang hunian sebesar 40% seperti pemukiman serta Non Hunian seperti 

perkantoran, pendidikan, industri dan lainnya sebesar 20%. Sedangkan, 

ruang terbuka dapat dimanfaatkan untuk jaringan jalan sebesar 20%, taman-

taman sebesar 12,5% dan peruntukan lainnya (non hijau) sebesar 7,5%. Dari 

total luas wilayah kota, diwajibkan mengalokasikan 30% wilayahnya untuk 

Ruang Terbuka Hijau (RTH), dimana 10% disediakan dalam ruang 

terbangun atau disebut juga RTH privat dan 20% dalam ruang terbuka atau 

disebut juga RTH publik. Ruang terbuka hijau publik adalah suatu kawasan 

yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan 
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sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat secara umum, seperti taman 

kota, hutan kota, taman rt dan rw serta pemakaman. 

 

1.5.4 Sistem Informasi Geografis 

 Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem berbasis 

komputer yang berguna dalam melakukan pemetaan (mapping) dan analisis 

berbagai hal dan peristiwa yang terjadi diatas permukaan bumi. Teknologi 

SIG mengintegrasikan operasi basis data seperti query dan analisis statistik 

dengan visualisasi yang unik serta analisis spasial yang ditawarkan melalui 

bentuk peta digital. Kemampuan tersebutlah yang membedakan SIG dengan 

Sistem Informasi lain dan membuat SIG lebih bermanfaat dalam 

memberikan informasi yang mendekati kondisi dunia nyata, memprediksi 

suatu hasil dan perencanaan strategis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, 

menyimpan dan menganalisis obyek dimana lokasi geografis merupakan 

karakteristik yang penting. 

Penanganan dan analisis data berdasarkan lokasi geografis 

merupakan kunci dari SIG. Oleh karena itu data yang digunakan dan 

dianalisa dalam suatu SIG berbentuk data peta (spasial) yang terhubung 

langsung dengan data tabular yang mendefinisikan geometri data spasial 

SIG merupakan sebuah sistem yang saling berangkaian satu dengan 

yang lain. Badan Informasi Geospasial atau dulunya Bakosurtanal  

menjabarkan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras 

komputer, perangkat lunak, data geografi dan personel yang didesain untuk 

memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan 

menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi (Eko 

Budiyanto, 2005). 

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 jenis penggunaan 
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lahan di suatu wilayah), 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). 

Penentuan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan 

dapat dikerjakan dengan bantuan sistem informasi geografis dalam 

pembuatan perencanaan pengelompokan lahan tertentu berdasarkan 

karakteristiknya di masing-masing wilayah tersebut. Selain untuk 

manajemen pemanfaatan lahan, sistem informasi geografis juga dapat 

membantu dalam hal penataan ruang. Tujuannya agar penentuan pola 

pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan sosial yang ada, 

sehingga lebih efektif dan efisien. Misalnya penataan ruang perkotaan, 

pedesaan, permukiman, kawasan industri, dan lainnya.  

Analisis spasial dalam sistem informasi geografis begitu banyak, 

salah satunya overlay yang diyakini mampu mempermudah pekerjaan dalam 

menganilisis berbagai data spasial. Overlay merupakan proses penyatuan 

data dari lapisan layer yang berbeda, secara singkatnya overlay 

menampalkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-

atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki 

informasi atribut dari kedua peta tersebut. Sebagai contoh peta penggunaan 

lahan Kota Salatiga tahun 2010 di overlay dengan peta penggunaan lahan 

tahun 2014 dan akan menghasilkan peta perubahan penggunaan lahan tahun 

2010-2014, analisis perubahan penggunaan lahannya ialah membandingkan 

data atribut di dalam peta perubahan penggunaan lahan tahun 2010-2014. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mengetahui 

sesuatu, oleh karena itu di dalam penelitian harus diadakan telaah terhadap 

beberapa hasil penelitian terdahulu. Telaah tersebut diperlukan untuk 

menunjang dan mengembangkan penelitian yang akan dilakukan. 
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Pada tahun 2011, Dimas Faqih Pratama melakukan penelitian 

dengan judul : “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan 

Tegalrejo Kota Yogyakarta tahun 2003-2008. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk : (1) mengetahui pola perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Tegalrejo (2) Mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap perubahan 

penggunaan lahan di kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta tahun 2003-

2008. Metode yang digunakan adalah survey lapangan. Hasil dari penelitian 

yang dilakukan adalah (1) Peta penggunaan lahan tahun 2003 dan tahun 

2008 (2) Peta pola perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tegalrejo 

tahun 2003-2008.  

Hasnani pada tahun 2013 melakukan penelitian di Kecamatan Jetis 

Kota Yogyakarta dengan judul : “Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman 

Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta dengan Menggunakan Sistem Informasi 

Geografis dan Penginderaan Jauh. Tujuan penelitian ini adalah (1) 

mengetahui kegunaan Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh 

dalam menyadap informasi fisik lahan yang digunakan untuk penentuan 

lokasi yang sesuai untuk permukiman (2) Mengetahui kesesuaian lahan 

untuk rencana perluasan permukiman di Kecamatn Jetis Kota Yogyakarta. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey pengamatan 

langsung dilapangan dengan metode pengambilan sampelnya yaitu 

purposive sampling, pengamatan langsung dilapangan dimaksudkan untuk 

mengadakan pengkuran 7 parameter aspek keteknikan yang ditentukan. 

Hasil penelitian ini adalah Peta kesesuaian lahan untuk permukiman di 

Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta dengan skala 1 : 10.000. 

Fitriani (2013) melakukan penelitian dengan judul Analisis Deviasi 

Pemanfaatan Ruang Aktual Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota 

(RDTRK) Kecamatan Ngaglik tahun 2009-2018. Tujuan penelitian ini, 

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. Metode yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cek lapangan dan analisa peta 

yang menghasilkan peta kesesuaian pemanfaatan ruang aktual terhadap 

RDTRK serta tabel luasan kesesuaian pemanfaatan ruang 

Perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini akan 

tersaji pada Tabel 1.2 berikut ini. 
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Tabel 1.2. Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Dimas Faqih P (2011) Hasnani (2013) Fitriani (2013) Aditya Tusianto (2014) 

Judul 

Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan di 

Kecamatan Tegalrejo Kota 

Yogyakarta tahun 2003-

2008. 

Evaluasi Kesesuaian 

Lahan Permukiman 

Kecamatan Jetis Kota 

Yogyakarta dengan SIG 

dan Penginderaan Jauh. 

Analisis Deviasi 

Pemanfaatan Ruang Aktual 

Terhadap Rencana Detai 

Tata Ruang Kota (RDTRK) 

Kecamatan Ngaglik Tahun 

2009-2018. 

Evaluasi Kesesuaian 

Penggunaan Lahan Kota 

Salatiga Tahun 2010-2014 

Terhadap Rencana Tata 

Ruang Kota Salatiga Tahun 

2010-2030. 

Tujuan 

(1) Mengetahui pola 

perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan 

Tegalrejo. 

(2) Mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi 

perubahan penggunaan 

lahan. 

(1) Mengetahui kegunaan 

SIG dan Penginderaan 

Jauh dalam Penentuan 

Lokasi Permukiman. 

(2) Mengetahui kesesuaian 

lahan untuk perluasan 

permukiman di Kecamatan 

Jetis Kota Yogyakarta. 

(1) Mengetahui 

perkembangan Kecamatan 

Ngaglik tahun 2008-2013. 

(2) Mengetahui kesesuaian 

pemanfaatan ruang aktual 

terhadap RDTRK 

Kecamatan Ngaglik tahun 

2009-2018. 

(1) Mengetahui  perubahan 

penggunaan  lahan di Kota 

Salatiga. 

(2)  Mengevaluasi 

kesesuaian penggunaan 

lahan 2010-2014 terhadap 

RTRW Kota Salatiga tahun 

2010-2030. 

Metode 

Survey lapangan, analisis 

data sekunder. 

Metode yang digunakan 

adalah cek lapangan 

(survey). 

Metode yang digunakan 

adalah cek lapangan 

(survey) dan analisis peta 

Metode yang digunakan 

adalah analisis data 

sekunder (overlay peta) 
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(overlay). dengan cek 

lapangan (survey). 

Hasil 

Peta penggunaan lahan 

tahun 2003 dan 2008. Peta 

pola perubahan 

penggunaan lahan di 

Kecamatan Tegalrejo 

tahun 2003-2008. 

Peta Kesesuaian Lahan 

untuk Permukiman Skala 

1: 10.000. 

Peta kesesuaian 

pemanfaatan ruang aktual 

terhadap RDTRK, tabel 

luasan kesesuaian. 

*) Peta perubahan 

penggunaan lahan Kota 

Salatiga tahun 2010-2014. 

Serta tabel  kesesuaian 

penggunaan lahan terhadap 

RTRW Kota Salatiga tahun 

2010-2030. 

 *) Hasil yang diharapkan
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1.6. Kerangka Pemikiran 

Penggunaan lahan merupakan fenomena berdimensi fisik-sosial-ekonomi 

yang keberadaannya dipengaruhi oleh aktivitas manusia, oleh karena itu 

keberadaannya bersifat dinamis. Ketersedian lahan yang terbatas dengan jumlah 

penduduk yang bertambah terus menerus serta semakin kompleksnya aktivitas 

manusia menyebabkan karakteristik penggunaan lahan semakin rumit. 

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat akan diikuti dengan peningkatan 

kegiatan yang lainnya sehingga perubahan bentuk penggunaan lahan cenderung 

meningkat. Selain bertambahnya jumlah penduduk, tentunya ada faktor lain yang 

menyebabkan perubahan penggunaan lahan, dan kemungkinan dari beberapa 

faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan tersebut penting untuk 

diteliti. 

Perubahan penggunaan lahan terjadi karena adanya alih fungsi lahan pada 

suatu daerah dalam kurun waktu yang berbeda. Perubahan tersebut terjadi dengan 

bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan 

yang lainnya dan diikuti dengan berkurangnya penggunaan lahan yang lain pada 

suatu waktu ke waktu berikutnya. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi 

disuatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain. 

Penggunaan lahan perlu dipetakan untuk memudahkan dalam mengetahui 

luasan setiap unit penggunaan lahan yang berubah baik itu meluas ataupun 

menyempit, sehingga dapat diketahui sebaran perubahan penggunaan lahan pada 

setiap wilayah. Perubahan penggunaan lahan akan berdampak pada tata ruang 

wilayah yang juga berubah. Maka, untuk mengarahkan pembangunan adalah 

dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, 

selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu memperhatikan RTRW yang 

merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, 

masyarakat, dan/atau dunia usaha. 
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Perubahan penggunaan lahan di kota berimplikasi pada semakin sulitnya 

perencanaan, pengelolaan dan evaluasi perkembangannya. Untuk itu agar para 

pengelola kota lebih mudah dalam melakukan manajamen penggunaan lahan 

diperlukan peta-peta aktual kota. 

Dalam hal ini yang dikaji adalah perubahan penggunaan lahan dan 

kesesuaiannya terhadap RTRW. Pengolahan data yang berupa peta-peta 

penggunaan lahan dengan sistem pengolahan data yaitu SIG dapat mempermudah 

untuk tindakan analisis perubahan penggunaan lahan beserta aspek-aspek yang 

terkait. 

Analisis peta dilakukan untuk menghasilkan persentase kesesuaian 

penggunaan lahan terhadap RTRW 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 dan terdapat dalam rencana 

tata ruang. Sesuai apabila kondisi di lapangan yang ada saat ini cocok dengan 

perencanaan yang terdapat pada RTRW. Tidak sesuai apabila kondisi saat ini 

tidak cocok dengan perencanaanya. 

 

1.7. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode survey dan 

analisis data sekunder. Adapun metode analisis data dengan analisis spasial 

memalui Sistem Informasi Geografis yaitu dengan overlay. 

Analisis spasial dengan overlay digunakan untuk mengetahui perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di Kota 

Salatiga, dengan cara menampalkan (overlay) peta penggunaan lahan tahun 2010 

dengan peta penggunaan lahan 2014 yang akan menghasilkan peta perubahan 

penggunaan lahan tahun 2010-2014, analisis perubahan penggunaan lahannya 

ialah membandingkan data atribut di dalam peta perubahan penggunaan lahan 

tahun 2010-2014 tersebut, dimana akan diketahui apa saja yang berubah dan 

dimana saja lokasi perubahan yang terjadi. Overlay juga digunakan untuk 

mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan tahun 2010-2014 terhadap Rencana 
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Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga tahun 2010-2030. Dalam hal ini 

overlay digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penggunaan lahan dalam 

kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2010-2014 terhadap rencana tata ruang 

wilayah yang telah di susun dengan mempertimbangkan arahan dalam dokumen 

rencana tata ruang wilayah. 

Metode yang di gunakan untuk pengambilan sampel di lapangan adalah 

dengan menggunakan metode pengambilan sampel Purposive Sampling, yaitu 

pengambilan sampel yang karena pertimbangan mendalam dianggap dan diyakini 

oleh peneliti akan benar-benar mewakili karakter populasi atau subpopulasi, cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Secara sederhananya, peneliti menentukan 

sendiri sampel yang akan diambil secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. 

Dengan menggunakan purposive sampling, diharapkan kriteria sampel yang 

diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Sampel yang di ambil untuk mecocokan digitasi peta penggunaan lahan 

tahun 2014 dengan penggunaan lahan dilapangan yaitu fasilitas sosial, kawasan 

industri, sarana kesehatan, sarana pendidikan, kawasan perkantoran, kawasan 

militer, pertanian lahan kering, pemakaman, permukiman, perdagangan dan jasa, 

perkebunan, sawah irigasi, sawah non irigasi. Titik sampel yang dipilih berjumlah 

39 titik yang mewakili 13 penggunaan lahan yang tersebar secara acak di Kota 

Salatiga, sehingga setiap satu jenis penggunaan lahan akan diambil 3 titik sampel.  

Syarat-syarat menentukan sampel pada purposive sampling diantaranya 

sebagai berikut (Arikunto, 2010 : 183) : 

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek 

yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam 

studi pendahuluan. 
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1.7.1. Metode Pemilihan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah. Kota 

Salatiga dipilih karena kota ini merupakan kota kecil yang sangat berpotensi 

mengalami perkembangan secara fisik maupun non fisik sehingga penelitian 

ini dilakukan di Kota Salatiga. 

Perkembangan Kota Salatiga yang ditekankan dalam penelitian ini 

adalah perkembangan secara fisik. Perkembangan fisik yang terjadi di Kota 

Salatiga dipengaruhi oleh posisi Kota Salatiga yang strategis.  

Posisi strategis Kota Salatiga di dukung oleh letaknya di jalur utama 

perdagangan kawasan JOGLOSEMAR (Jogja, Solo dan Semarang) dan 

berada dalam kawasan strategis KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, 

Ungaran, Semarang, Salatiga, Purwodadi). Hal ini menyebabkan Kota 

Salatiga memiliki aksesibilitas yang mendukung untuk dikembangkan 

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

 

1.7.2. Alat dan Bahan Penelitian 

1.7.2.1 Alat 

a. Laptop dengan spesifikasi : 

• Processor Intel Core i3 

• RAM 4GB DDR3 

• Hardisk500GB 

b. Software pengolah data : 

• ArcGIS 10.1 

c. Software pendukung : 

• Microsoft Office Word 

• Microsoft Office Excel 

• Printer 

• Kamera Digital 
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1.7.2.2 Bahan 

a. Peta penggunaan lahan Kota Salatiga tahun 2010, sumber Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga. 

b. Peta Analog penggunaan lahan Kota Salatiga tahun 2014, 

sumber Kantor Pertanahan Kota Salatiga. 

c. Peta Rencana Tata Ruang Kota Salatiga tahun 2010-2030, 

sumber Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Salatiga. 

d. Dokumen Rencana Tata Ruang Kota Salatiga tahun 2010-2030, 

sumber Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kota Salatiga. 

e. Peta Administrasi Kota Salatiga, sumber Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Salatiga. 

f. Data pembangunan Kota Salatiga, sumber Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Salatiga. 

 

1.7.3. Tahapan Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

sekunder dari instansi terkait serta menggunakan literatur yang sudah ada 

dalam kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Jenis data 

yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. 

 

1.7.3.1 Data Primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu 

peta penggunaan lahan Kota Salatiga tahun 2014 yang didapatkan dari hasil 

digitasi peta analog penggunaan lahan Kota Salatiga tahun 2014 dan data 

hasil survey langsung ke lapangan untuk mencocokan antara data yang ada 

dengan keadaan sebenarnya dilapangan beserta dokumentasi bentuk 

penggunaan lahan di lapangan. 
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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 yaitu : 

a. Peta penggunaan lahan Kota Salatiga tahun 2010, sumber Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga. 

b. Peta Analog penggunaan lahan Kota Salatiga tahun 2014, sumber 

Kantor Pertanahan Kota Salatiga. 

c. Peta Rencana Tata Ruang Kota Salatiga tahun 2010-2030, sumber 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga. 

d. Dokumen Rencana Tata Ruang Kota Salatiga tahun 2010-2030, 

sumber Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kota Salatiga. 

e. Peta Administrasi Kota Salatiga, sumber Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Salatiga. 

f. Salatiga Dalam Angka Tahun 2010, sumber Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Salatiga. 

 

1.7.4. Tahapan Penelitian 

1.7.4.1 Tahapan Persiapan 

Tahapan persiapan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Studi kepustakaan tentang literatur-literatur, artikel yang berkaitan 

dengan tema penelitian dan karakteristik daerah penelitian. 

b. Menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan sebagai 

informasi. 

 

1.7.4.2 Tahapan Pengolahan Data 

Tahap ini meliputi pembangunan data sehingga dapat digunakan 

dalam proses analisis data selanjutnya. Klasifikasi penggunaan lahan yang 

digunakan mengacu pada dokumen RTRW Kota Salatiga, yaitu fasilitas 

sosial, kawasan industri, sarana kesehatan, sarana pendidikan, kawasan 

perkantoran, kawasan militer, pertanian lahan kering, pemakaman, 
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permukiman, perdagangan dan jasa, perkebunan, sawah irigasi, sawah non 

irigasi. Kegiatan ini meliputi georeferencing, interpretasi peta, digitasi, 

attributing (pemberian data atribut tabel). 

 

a.      Georeferencing 

Georeferencing ialah meregister citra atau gambar dengan 

memberikan koordinat didalamnya, sehingga citra atau gambar tersebut 

memiliki koordinat yang sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Georeferencing dimulai dengan menambahkan titik koordinat dengan 

memilih tool add control point. Mengisi nilai koordinat x dan y sesuai 

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. 

 

b.      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 peta analog dengan menggunakan bantuan software ArcGIS 10.1. 

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 edipting theme, kemudian 

menggunakan menu Task : Create New Feature untuk membuat polygon 

terluar. Setelah itu barulah memulai digitasi dengan memotong polygon 
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luar yang telah dibuat dengan menggunakan menu Task : Cut Polygon 

Feature. 

 

c.      Pemberian Data Atribut 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 10.1. 

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 perutukan lahan, maka 

pada attributnya dapat kita tambahkan item dalam databasenya yang bisa 

digunakan untuk menyimpan informasi jenis peruntukan lahan pada tiap-

tiap area. 

 

d.      Cek Lapangan (Survey) 

Metode survey dengan pengambilan sampel di lapangan digunakan 

untuk mencocokan hasil digitasi dari peta analog dengan penggunaan 

lahan dilapangan. Uji ketelitian tersebut dilakukan karena jika semua 

anggota dalam unit pemetaan diamati satu per satu di lapangan akan 

memakan waktu yang lama dan juga tenaga yang banyak.  

Metode yang di gunakan untuk pengambilan sampel di lapangan 

adalah dengan menggunakan Purposive Sampling. Metode ini dipilih 

karena peneliti bebas menentukan jumlah sampel yang akan di ambil dan 

dimana lokasi sampel itu dituju, dengan pertimbangan sampel tersebut 
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mewakili karektiristik yang mengandung ciri-ciri dan sifat yang terdapat 

pada populasi. 

Penentuan jumlah titik sampel berdasar pada klasifikasi penggunaan 

lahan pada peta yang telah di digitasi yaitu fasilitas sosial, kawasan 

industri, sarana kesehatan, sarana pendidikan, kawasan perkantoran, 

kawasan militer, pertanian lahan kering, pemakaman, permukiman, 

perdagangan dan jasa, perkebunan, sawah irigasi, sawah non irigasi. Titik 

sampel yang dipilih berjumlah 39 titik yang mewakili 13 penggunaan 

lahan yang tersebar secara acak di Kota Salatiga, sehingga setiap satu jenis 

penggunaan lahan akan diambil 3 titik.  

 

1.7.4.3 Tahapan Penyelesaian 

 Tahap ini meliputi proses re-interpretasi, attributing (pemberian 

data atribut tabel), tumpang susun (overlay) dan evaluasi kesesuaian 

penggunaan lahan terhadap RTRW. 

 

a. Reinterpretasi  

Interpretasi ulang atau reinterpretasi dilakukan untuk membenarkan 

hasil interpretasi di lapangan, untuk mendapatkan penggunaan lahan tahun 

2014. Re-interpretasi dilakukan menggunakan tool reshape yang terdapat 

pada menu editor pada Software ArcGis 10.1. Klasifikasi penggunaan 

lahan pada proses ini disamakan dengan klasifikasi pemanfaatan ruang 

pada RTRW Kota Salatiga tahun 2010-2030. Kemudian dilakukan 

perhitungan luas pemanfaatan ruang pada masing-masing blok dengan 

menggunakan menu calculate geometry yang terdapat pada software 

ArcGis 10.1. 

 

b. Overlay (Tumpang susun) 

Proses tumpangsusun (overlay) dilakukan dengan metode intersect. 

Overlay dilakukan dengan cara memilih tool overlay pada toolbox 

Analysis Tools. Didalam tool tersebut kemudian memasukkan data yang 
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berupa peta-peta yang akan digabungkan. Dari hasil tumpang susun 

tersebut akan didapatkan suatu unit pemetaan baru. 

Proses tumpang susun untuk mengetahui perubahan penggunaan 

lahan Kota Salatiga tahun 2010-2014 dilakukan dengan dua peta yaitu peta 

penggunaan lahan tahun 2010 skala 1:50.000 dengan peta penggunaan 

lahan tahun 2014 skala 1:50.000. Sedangkan untuk evaluasi kesesuaian 

penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Kota Salatiga, dilakukan 

overlay antar peta penggunaan lahan Kota Salatiga tahun 2010-2014 

dengan peta RTRW Kota Salatiga 2010-2030. 

 

c. Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap RTRW Kota 

Salatiga 

Kegiatan evaluasi penggunaan lahan terhadap RTRW Kota Salatiga 

mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Dokumen RTRW Kota 

Salatiga 2010-2030 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 tiap-tiap kelas antara penggunaan lahan 

dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah dihitung dari luas peta hasil 

overlay antara keduanya.  

Data ini akan memberikan gambaran luas dan letak antara kondisi 

penggunaan lahan dengan kondisi arahan pemanfaatan ruang di dalam 

RTRW Kota salatiga. Apabila  perencanaan tata ruang memberikan 

indikasi mengenai kebutuhan akan lahan untuk pembangunan, maka 

kondisi penggunaan lahan akan memberikan indikasi mengenai 

kemungkinan ketersediaan lahan guna memenuhi kebutuhan akan lahan 

dalam tata ruang.  

Kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Salatiga dibuat dalam tiga kelas kesesuaian, yaitu S = 

Sesuai, BS = Belum Sesuai dan TS = Tidak sesuai. Persentase kesesuaian 
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dihitung dari jumlah setiap kelas kesesuaian dibagi dengan jumlah luas 

keseluruhan Kota Salatiga (5.678,11 Ha) dikalikan 100%. 

Sesuai, apabila penggunaan lahan yang ada telah sesuai dengan 

arahan fungsi kawasan dan peruntukannya dalam dokumen dan peta 

rencana tata ruang wilayah. Artinya dalam lokasi yang sama, kondisi 

penggunaan lahan benar-benar sesuai dengan rencana fungsi kawasan 

sebagaimana ditetapkan. Contohnya adalah penggunaan lahan untuk 

sawah pada fungsi kawasan pertanian lahan basah dan pada penggunaan 

lahan (eksisting) dikelola sebagai sawah.  

 

 

Belum Sesuai, apabila penggunaan lahan yang ada sudah memiliki 

perencanaan dan peruntukannya dalam dokumen dan peta rencana tata 

ruang wilayah, namun belum terealisasi pengelolaannya. Sebagai contoh, 

pertanian lahan kering dalam rencana tata ruang wilayah sudah 

direncanakan sebagai perdagangan, namun pada kenyataannya belum 

dikelola untuk perdagangan. 

 

 

Tidak Sesuai, apabila penggunaan lahan (eksisting) tidak sesuai 

dengan peruntukan dan arahan fungsi kawasan dalam dokumen dan peta 

rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Sebagai contoh 

pendirian industri di atas lahan persawahan yang tidak sesuai dengan 

perencanaan dan tidak tepat pada fungsi kawasannya. 

 

 

Untuk mempermudah pemahaman langkah-langkah dalam penelitian 

ini maka dibuat diagram alir penelitian sebagai berikut. 

  

Sesuai = 
Luas penggunaan Lahan yang sesuai

Luas Kota Salatiga
 x 100% 

Belum Sesuai = 
Luas penggunaan Lahan yang belum sesuai

Luas Kota Salatiga
 x 100% 

Tidak Sesuai = 
Luas penggunaan Lahan yang tidak sesuai

Luas Kota Salatiga
 x 100% 
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Gambar 1.2 Diagram Alir Penelitian 
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1.8. Batasan Operasional 

a. Digitasi adalah suatu kegiatan menggambarkan peta dengan mengacu 

pada peta dasar dan memilahkan data spasial yang ada dan 

menempatkannya pada lapisan-lapisan terpisah dengan menggunakan 

theme (Budiyanto, 2005). 

b. Kesesuaian lahan adalah gambaran tingkat kecocokan sebidang lahan 

untuk penggunaan tertentu (Sitorus, 1985 dalam Hasnani 2013) 

c. Klasifikasi kesesuaian lahan merupakan suatu penafsiran dan 

pengelompokan atau proses penilaian dan pengelompokan lahan yang 

mempunyai tipe khusus dalam kesesuaiannnya secara mutlak dan 

relatif untuk suatu jenis tanaman dan penggunaan tertentu (FAO, 1976 

dalam Hasnani 2013). 

d. Kota secara morfologi merupakan kenampakan kota secara fisikal 

yang antara lain tercermin pada sistem jalan-jalan yang ada blok-blok 

bangunan daerah hunian atau bukan dan juga bangunan-bangunan 

individual (Yunus,2000) 

e. Lahan adalah suatu wilayah dipermukaan bumi yang karakteristiknya 

siklik, yaitu sifat biosfer yang berada diatas dan dibawahnya juga 

hidrologinya, populasi manusia pada masa lampau dan sekarang yang 

dalam pengembangannya, karakteristik tersebut mempunyai pengaruh 

nyata terhadap penggunaan lahan oleh manusia sekarang dan dan 

yangakan datang (FAO, 1976 dalam Hasnani 2013). 

f. 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). 

g. Penggunaan Lahan adalah segala macam campur tangan manusia baik 

secara permanen maupun siklis terhadap suatu kumpulan sumberdaya 

alam dan sumberdaya buatan yang secara singkat disebut lahan 

dengan tujuan mencakup kebutuhan-kebutuhannya baik keadaan 
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maupun spirituan atau kedua-duanya (Malingreau, 1978 dalam Fitriani 

2013) 

h. Perubahan penggunaan lahan ialah suatu perubahan yang akan selalu 

membawa dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ada, 

baik langsung maupun tidak langsung, positif maupun negatif (Yunus, 

1978). 

i. 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, dalam Fitriani 2013). 

j. Tata Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hirarki memiliki hubungan 

fungsional serta distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 

untuk fungsi budidaya (UU No 26 Tahun 2007)  

 


