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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji hubungan kualitas permukiman 

dengan kesehatan masyarakat di Kecamatan Gondokusuman. (2) Mengkaji 

distribusi kualitas permukiman di Kecamatan Gondokusuman. Mengkaji 

bagaimana kondisi kualitas permukiman dengan metode interpretasi secara digital 

pada citra satelite worlview. Interpretasi ini digunakan untuk menyadap informasi 

berupa kondisi kepadatan permukiman, pola tata letak bangunan, pohon 

pelindung, lebar jalan masuk, kondisi jalan masuk, dan lokasi permukiman. 

Interpretasi secara digital pada citra yang kemampuanya terbatas dapat dibantu 

dengan metode survey untuk mendapatkan kondisi banjir, sanitasi, kualitas air 

minum, tempat pembuangan sampah, dan saluran air hujan dan limbah yang 

terdapat di lapangan. hasil kualitas permukiman dari overlay semua parameter, 

selanjutnya dikaji hubunganya terhadap kondisi kesehatan masyarakat dengan 

dibantu dengan analisis korelasi untuk memperkuat bagaimana hubungan kedua 

variable tersebut saling terkait. Temuan penelitian ini ialah kajian hubungan 

antara 2 variable yaitu kualitas permukiman dan kondisi kesehatan masyarakat 

memang saling berkaitan sehingga muncul kesimpulan bahwa kondisi kesehatan 

masyarakat di Kecamatan Gondokusuman dipengaruhi oleh kualitas permukiman. 
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ABSTRACT  

 

This research aims to (1) Examine the relationship of quality settlements with 

the public health in Gondokusuman. (2) Examine the distribution of the quality 

settlements in district Gondokusuman. Examine how the condition of the quality 

settlements with the methods of digitally interpretation on the satellite worlview 

image. This interpretation is used to tap the information in the form conditions of 

settlement density, patterns of the layout of the building, trees patron, the width of 

the driveway, condition of driveway, and location of the settlement. Ability of 

digitally Interpretations on image is limited can be assisted with survey methods 

to get conditions of flood, sanitation, the quality of drink water, landfills, and rain 

water channels that are present in the field. The results of the quality settlements 

from overlay all the parameters, then examined relation towards the public health 

conditions assisted with correlation analysis to strengthen the relations of the two 

variable how intertwined. The findings of this research is the study of the 

relationship between two variables, namely the quality settlements and public 

health conditions are indeed interrelated so it appears a foregone conclusion that 

public health conditions in District Gondokusuman is influenced by the quality of 

the neighborhood. 
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1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini pemanfaatan ilmu 

Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografi dalam berbagai 

aspek sedang mengalami 

perkembangan yang signifikan. Salah 

satu pemanfaatan ilmu Penginderaan 

Jauh dan Sistem Informasi Geografi 

yang sedang berkembang adalah 

sebagai alat untuk memetakan 

persebaran tertentu. Hasil yang berupa 

peta tersebut dapat dijadikan sebagai 

dasar suatu analisis untuk memecahkan 

suatu permasalhan tertentu.  

Permasalahan ruang di Indonesia 

memang sangat kompleks, suatu kota 

yang memiliki luas yang tidak terlalu 

besar, namun daerah tersebut memiliki 

daya tarik yang tinggi. Contoh kota itu 

adalah Kota Yogyakarta yang memiliki 

daya tarik diantaranya adalah biaya 

hidup yang relatif murah disana dan 

tingkat kajahatan yang rendah 

didorong dengan kondisi social 

bermasyarakat yang sangat baik 

menjadikan kota tersebut memiliki 

daya tarik sabagai tempat tinggal dan 

tempat untuk berinvestasi, 

pertumbungan ekonomi yang semakin 

bertambah dibarengi dengan 

bertambahnya fasilitas menyebabkan 

banyaknya perubahan penggunaan 

lahan di kota, perubahan penggunaan 

lahan yang mengubah permukiman 

atau lahan terbuka menjadi gedung 

gedung dan fasilitas lainya.  

Masalah masalah tersebut 

menjadikan dampak negatif untuk 

kesehatan lingkungan yang terdapat di 

kota, lahan yang semakin semakin 

sempit tersebut digunakan untuk 

membangun permukiman yang kurang 

layak sebagai contoh adalah daerah 

bantaran sungai yang dijadikan 

permukiman. Kurang layaknya 

permukiman yang dibangun akan 

menyebabkan permasalan baru di 

kalangan masyarakat setempat, 

permasalahan tersebut adalah banyak 

timbulnya penyakit menular dan tidak 

menular yang disebabkan oleh 

lingkungan yang kurang sehat. 

Lokasi penelitian dilakukan di 

Kecamatan Gondokusuman, 

kecamatan dengan luas no 2 terluas di 

Kota Yogyakarta yaitu sebesar 398,7 

Ha, dengan topografi yang rendah dan 

relief relatif datar,  suhu udara rata rata 

yang tedapat di lokasi tersebut yaitu 

32ᵒC dari penjabaran di atas 

Kecamatan yang digunakan sebagai 

lokasi penelitian ini termasuk dalam 

daerah yang nyaman untuk dijadikan 



tempat tinggal sesuai aspek 

geografinya. Ditinjau pada tabel 1 

jumlah penduduk di Kecamatan 

Gondokusuman. 

Tabel 1. Jumlah Kasus Penyakit Kecamatan Gondokusuman 

Tahun 2011-2014 

Sumber : Profil kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2012 - 2015  

Hasil tabel 1 menunjukan adanya 

penurunan jumlah penduduk yang 

menderita penyakit di tahun 2013 yaitu 

berjumlah 1079 jiwa, namun 

mengalami kenaikan kembali di tahun 

2014 yaitu 1217 jiwa. Bisa 

diperhatikan bahwa adanya kenaikan 

jumlah kasus penyakit tiap tahunya, 

trend naik nya penyakit yang terjadi di 

Kecamatan Gondokusuman mungkin 

saja di sebabkan oleh berbagai hal. Jika 

ditinjau dengan data lain yang 

berhubungan yaitu data jumlah 

penduduk kecamatan gondokusuman 

tahun 2009-2014. 

 

 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Gondokusuman Tahun 2009-2014 

Kecamatan 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gondokusuman 83.738 52.689 47.568 46.434 43.328 42.080 

Sumber : Kecamatan Gondokusuman dalam angka tahun 2010 - 2015  

Dari tabel 2 tersebut terlihat adanya 

penurunan jumlah penduduk yang 

terjadi dari tahun 2009 yaitu 83.738 

hingga tahun 2014 yaitu 42.080 jiwa, 

dengan daya tarik kota yang semakin 

tinggi mengapa terjadi penurunan 

jumlah penduduk tiap tahunya. 

Dari 2 tabel diatas bisa diambil 

hipotesa menurunya jumlah penduduk 

di Kecamatan Gondokusuman 

dikarenakan buruknya kualitas 

permukiman di kecamatan tersebut 

sehingga menimbulkan angka penyakit 

pada masyarakat yang tiap tahunya 

semakin bertambah. Untuk menjawab 

hal itu perlunya pembuatan peta 

persebaran kualitas permukiman 

sekaligus kajian hubungan kualitas 

permukiman dengan kesehatan 

masyarakat di kecamatan 

Gondokusuman dengan ouput atau 

hasil peta yaitu peta hubungan kualitas 

permukiman dengan kesehatan 

mesyarakat berserta diagram yang 

menunjukan adanya sebaran kualitas 

permukiman dan nilai korelasi yang 

menunjukan ada tidaknya hubungan 

Jenis Penyakit 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 

Diare 1041 1145 906 1120 

Malaria 0 0 0 0 

DBD (Demam Dengue) 35 22 76 46 

Kusta 0 1 0 0 

Campak 8 25 42 4 

Polio 0 0 0 0 

Hepatitis B 0 0 0 0 

Tuberkulosis 33 30 55 47 

Jumlah 1117 1223 1079 1217 



diantara 2 variabel maka untuk 

memenuhi hal tersebut terbuatlah 

penelitian yaitu Kajian Hubungan 

Kualitas Permukiman Di Kecamatan 

Gondokusuman Dengan Kesehatan 

Masyarakat, Kota Yogyakarta. 

1.2 Tujuan  

(1) Mengkaji hubungan kualitas 

permukiman dengan kesehatan 

masyarakat di Kecamatan 

Gondokusuman. (2) Mengkaji 

distribusi kualitas permukiman di 

Kecamatan Gondokusuman. 

 

2. Dasar Teori 

Menurut Bintarto ( 1977 ) 

permukiman dapat digambarkan 

sebagai suatu tempat atau daerah 

dimana penduduk berkumpul dan 

hidup bersama dimana mereka 

membangun rumah, jalan – jalan dan 

sebagainya guna kepentingan mereka. 

Kesehatan menurut Undang 

Undang RI Nomor 36 tahun 2009 

adalah kesehatan sehat, baik secara 

fisik, mental, spiritual maupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang 

untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

Masyarakat menurut Linton adalah 

setiap kelompok manusia yang telah 

lama hidup dan bekerja sama sehingga 

mereka dapat mengorganisasikan 

dirinya dan berpikir dan berpikir 

tentang dirinya sebagai satu kesatuan 

sosial dengan batas-batasan tertentu 

Morbiditas adalah setiap gangguan 

di dalam fungsi maupun struktur tubuh 

seseorang dianggap sebagai penyakit. 

Penyakit, sakit, cedera, gangguan dan 

sakit, semuanya dikategorikan di 

dalam istilah tunggal. 

Menurut WHO (World Health 

Organization), kesehatan lingkungan 

adalah suatu keseimbangan ekologi 

yang harus ada antara manusia dan 

lingkungan agar dapat menjamin 

keadaan sehat dari manusia. 

Menurut HAKLI (Himpunan Ahli 

Kesehatan Lingkungan Indonesia) 

kesehatan lingkungan adalah suatu 

kondisi lingkungan yang mampu 

menopang keseimbangan ekologi yang 

dinamis antara manusia dan 

lingkungannya untuk mendukung 

tercapainya kualitas hidup manusia 

yang sehat dan bahagia. 

Pendekatan Ekologi adalah Studi 

mengenai interaksi antara ogranisme 

hidup dengan lingkungan.  



Penggunaan lahan berkaitan 

dengan aktivitas manusia pada daerah 

spesifik tertentu sebagai contoh daerah 

pinggiran dari daerah pedesaan dapat 

dijelaskan sebagai penggunaan lahan 

perkotaan atau permukiman dan 

permukiman tunggal (Lillesand, 

Kiefer, 1994) 

Sistem Informasi Geografi (SIG) 

atau Geographic Information System 

(GIS) adalah suatu sistem yang 

berbasiskan komputer yang digunakan 

untuk menyimpan dan memanipulasi 

informasi-informasi geografi. SIG 

dirancang untuk mengumpulkan, 

menyimpan, dan menganalisis objek-

objek dan fenomena dimana lokasi 

geografi merupakan karakteristik yang 

penting atau kritis untuk dianalisis. 

Interpretasi citra (image 

interpretation) merupakan proses 

untuk memperoleh informasi dengan 

citra sebagai sumber atau sebagai 

perantaranya (Sutanto, 1979). 

Korelasi dapat di artikan sebagai 

hubungan. Analisi korelasi bertujuan 

untuk mengetahui pola dan keeratan 

hubungan dari variable atau lebih 

(Yamin et al 2011). 

 

3. Metode Penelitian 

Tahap persiapan meliputi studi 

pustaka tentang penelitian yang sudah 

ada dan terkait dengan judul yang 

sudah terpilih sekaligus bertujuan 

untuk memberikan informasi proses 

pengumpulan data dan langkah 

langkah yang harus di tempuh dalam 

penilitian ini 

Pemotongan citra ialah 

melakukan proses pemotongan citra 

satelit Worldview berdasarkan batas 

admin Kecamatan yang sudah 

ditentukan yaitu Kecamatan 

Gondokusuman 

Interpretasi citra merupakan 

teknik untuk mengenali suatu 

kenampakan pada citra satelit, 

Interpretasi ini di peruntukan untuk 

permukiman, dimana parameter yang 

digunakan untuk menilai kualitas 

permukiman dilakukan digitasi untuk 

mengelompokannya. 

Analisis kuantitif merupakan 

tahapan pemberian skor pada setiap 

parameter-parameter yang terdiri dari 2 

parameter yaitu parameter citra dan 

parameter survei lapangan. Parameter 

citra berupa kepadatan permukiman, 

pola tata letak bangunan, pohon 

pelindung, lebar jalan masuk, kondisi 

jalan masuk, dan lokasi permukiman. 



Parameter survey lapangan banjir, 

sanitasi, kualitas air minum, tempat 

pembuangan sampah, dan saluran air 

hujan dan limbah. 

Kepadatan permukiman dapat 

diartikan sebagai kerapatan rumah dan 

penggunaan penutupan atap antara 

rumah yang satu dengan yang lainnya 

(Soemarwoto, 1991). Adapun tabel 

skoring yang digunakan : 

Tabel 5. Klasifikasi Kepadatan Permukiman 

No Kepadatan Permukiman Kriteria Harkat 

1 < 40% Jarang 1 

2 40% - 60% Sedang 2 

3 >60% Padat 3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 

1989  

Penilaian mengenai teratur tidak 

teraturnya bangunan untuk kualitas 

permukiman  berdasarkan pada pola 

tata letak dan besar kecilnya bangunan 

tersebut. Bangunan yang dimiliki 

ukuran relatif sama dan letaknya 

mengikuti pola tertentu, maka 

bangunan tersebut akan 

dikelompokkan pada satuan unit 

pemetaan yang sama (Ditjen Cipta 

Karya 1999  dalam Mudzakir). Berikut 

adalah tabel  skoring untuk 

menentukan pola letak bangunan : 

 

 

 

Tabel 6. Klasifikasi Pola Tata Letak Bangunan 
 

No Kriteria Harkat 

1 
Baik, bila lebih dari atau sama dengan 50% 

bangunan bangunan tertatat teratur 
1 

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

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

kurang tertatat teratur 
3 

 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 

1989 

Pohon pelindung ini dimaksudkan 

sebagai peneduh jalan masuk ke 

lingkungan permukiman. Selain itu 

juga dapat berfungsi untuk mengurangi 

polusi yang disebabkan oleh asap 

kendaraan bermotor (Ditjen Cipta 

Karya 1999 dalam Mudzakir). Berikut 

adalah tabel dan rumus untuk 

menentukan parameter pohon 

pelindung : 

Tabel 7. Klasifikasi pohon pelindung 

No Kriteria Harkat 

1 
Baik, bila lebih dari 50% jalan memiliki pohon 

pelindung 
1 

2 Sedang, bila 25% - 50% jalan memiliki pohon pelindung 2 

3 Buruk, bila < 25% jalan memiliki pohon pelindung 3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 

1989  

Lebar jalan masuk dapat diartikan 

sebagai lebar rerata badan jalan yang 

menghubungkan jalan lokal dengan 

jalan utama pada suatu blok unit 

permukiman tersebut (Soemarwoto, 

1991). Lebar jalan masuk dapat diukur 

menggunakan tools pada software 

arcmap yaitu measurement dengan 

satuannya Meter. Berikut adalah tabel 

skoring lebar jalan masuk : 

 



Tabel 8. Klasifikasi lebar jalan masuk 

No Kriteria Harkat 

1 Baik, bila lebar jalan > 6m, dapat dilalui 2 - 3 mobil 1 

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

mobil 
2 

3 Buruk, bila lebar jalan < 4m 3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 

1989   

Jalan masuk adalah jalan yang 

menghubungkan jalan lingkungan 

permukiman dengan jalan utama. 

Kondisi permukaan jalan masuk adalah 

pengerasan permukaan badan jalan 

dengan aspal atau konblok yang 

dibedakan atas bahan pengeras jalan 

tersebut (Soemarwoto, 1991). Berikut 

adalah tabel skoring kondisi jalan 

masuk : 

Tabel 9. Klasifikasi kondisi jalan masuk 

No Kriteria Harkat 

1 
Baik, bila >50% jalan pada blok permukiman tersebut 

telah diaspal atau semen 
1 

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

tersebut belum diperkeras atau semen 
2 

3 
Buruk, bila <25% jalan pada blok permukiman tersebut 

telah diaspal / disemen 
3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 

1989 

Lokasi permukiman adalah atas 

dasar jauh dekatnya suatu unit 

permukiman terhadap pusat atau inti 

kota, dimana yang pada umumnya 

menjadi pusat keramaian adalah jalan 

utama, kawasan perdagangan dan jasa 

(Ditjen Cipta Karya 1999 dalam 

Mudzakir). Berikut tabel skoring lokasi 

permukiman : 

Tabel 10. Klasifikasi lokasi permukiman 

No Kriteria Harkat 

1 

Baik, bila lokasi permukiman jauh dari sumber polusi 

(terminal, stasiun, pabrik, pasar ) dan masih dekat 

dengan kota 

1 

2 
Sedang, bila lokasi permukiman tidak terpengaruh secara 

langsung dengan kegiatan sumber polusi 
2 

3 

Buruk, bila lokasi permukiman dekat dengan sumber 

polusi udara maupun suara atau bencana alam ( sungai, 

gunung,pasar) 

3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 

dalam Rahardjo 1989 

Penentuan sampel di lapangan 

bertujuan untuk efisiensi waktu karena 

ketidak mungkinan untuk menyurvei 

setiap permukiman pada tiap blok. 

Penentuan sampel sendiri 

menggunakan metode (purposive 

sampling).  

Banjir adalah menggenangnya air 

secara regular pada musim penghujan. 

Keadaan ini menunjukkan bahwa 

sistem drainase pada wilayah yang 

bersangkutan kurang baik. Akibatnya 

akan dapat mengganggu kenyamanan 

dan kesehatan bagi masyarakat di 

lingkunagn tersebut. Serta jarak 

pemukiman dengan sungai yang ada di 

wilayah tersebut (Ditjen Cipta Karya 

1999 dalam Mudzakir). Berikut adalah 

tabel parameter banjir : 

 

 

 



Tabel 11. Parameter banjir 

No Kriteria Nilai 

1 Sedikit / tidak pernah, jarak sungai > 1 km 1 

2 

25% - 50 % wilayah mengalami banjir, jarak sungai 

0,5 – 1 2 

3 
>50% wilayah mengalami banjir, jarak sungai <0,5 

km 
3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 

1989 

Sanitasi merupakan Sarana untuk 

pembuangan air. Berikut tabel 

parameter Sanitasi : 

Tabel 12. Parameter sanitasi 

No Kriteria Harkat 

1 

>50% dari jumlah keluarga yang ada pada blok 

permukiman memiliki kakus/WC dilengkapi dengan 

sepitc tank 

1 

2 

25% -50% dari jumlah keluarga yang ada pada blok 

permukiman memiliki kakus WC dilengkapi dengan 

septictank dan selebihna memiliki kakus/WC tanpa 

septictank 

2 

3 

<25% dari jumlah keluarga yang ada pada blok 

permukiman memiliki kakus/WC tetapi tanpa septic 

tank dan selebihnya buang hajat disungai / selokan 

3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 

1989 

Air minum disini adalah sumber air 

minum masyarakat yang digunakan 

dalam permukiman ini, dimana air air 

tersebut merupakan salah satu 

kebutuhan hidup (Ditjen Cipta Karya 

1999 dalam Mudzakir).  Berikut tabel 

parameter kualitas air minum : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 13. Parameter kualitas air minum 

No Kriteria Harkat 

1 
>50% dari jumlah keluarga yang ada pada blok permukiman 

menggunakan air minum PAM dan sumur sendiri 
1 

2 

25%-50% dari jumlah keluarga yang ada pada blok 

permukiman menggunakn air minum PAM dan sumur 

sendiri 

2 

3 

<25% dari jumlah keluarga yang ada pada blok permukiman 

menggunakn air minum PAM, mempunyai sumur sendiri, 

atau menggunakan sumber lain. 

3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 

1989 

Saluran air hujan adalah saluran 

yang berfungsi sebagai pengaturan dari 

genangan air hujan dari setiap rumah 

mukim dari suatu unit permukiman 

yang menuju selokan (Ditjen Cipta 

Karya 1999 dalam Mudzakir). Berikut 

adalah tabel parameter saluran air 

limbah dan hujan. 

Tabel 14. Parameter Saluran Air Limbah Dan Hujan 

No Kriteria Harkat 

1 >50% berfungsi dengan baik 1 

2 25% - 50 % berfungsi dengan baik 2 

3 < 25% berfungsi dengan baik 3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 

1989 

Tempat pembuangan sampah 

merupakan tempat penampungan 

sampah dilakukan oleh penghuni pada 

suatu blok permukiman. Dimana 

tempat pembuangan sampah ini salah 

satu syarat lingkungan yang sehat 

(Ditjen Cipta Karya 1999 dalam 



Mudzakir). Berikut adalah tabel 

parameter tempat pembuangan sampah 

: 

Tabel 15. Parameter Tempat Pembuangan Akhir 

No Tempat Pembuangan Sampah Harkat 

1 >50% membuang sampah pada tempat pembuangan sampah 1 

2 
25%  -  50%  membuang sampah pada tempat pembuangan 

Sampah 
2 

3 
<25 % membuang sampah pada tempat pembuangan atau 

25% membuang sampah di selokan, pekarangan, tanpa 

Penampungan 

3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 

1989 

Melakukan analisis korelasi untuk 

mengetahui apakah ada atau tidak 

hubungan antara tingkat kesehatan 

dengan kualitas permukiman. Metode 

Analisis korelasi yang digunakan 

adalah metode chi square yang 

memang sangat bergunan untuk 

penelitian deskriftip. Analisis korelasi 

ini juga dibantu dengan software 

tambahan yaitu SPSS. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Peta kualitas permukiman yang di 

dapatkan dengan mengolah semua 

parameter yang sudah dibuat, dengan 

skala 1:10.000 Pengolahanya 

dilakukan dengan menjumlahkan 

setiap harkat harkat yang ada lalu 

dibentuklah kelas kualitas 

permukiman. Parameter sendiri teridiri 

dari parameter citra dan parameter 

lapangan, parameter citra yaitu terdiri 

dari kepadatan permukiman, kondisi 

jalan masuk, lebar jalan masuk, pohon 

pelindung,tata letak bangunan dan 

lokasi permukiman. Parameter citra 

saling di jumlahkan untuk mencapai 

nilai total setiap harkat pada masing 

masing parameter, harkat itu 

selanjutnya di kelaskan menjadi 3 

kelas untuk membuat peta kualitas 

permukiman berdasarkan parameter 

citra, peta tersebut akhirnya dilakukan 

penambahan parameter pendukung 

yang terdapat d lapangan seperti : 

sanitasi, TPA, Salurah air hujan dan 

limbah, kualitas air minum dan banjir. 

Karena metode yang digunakan adalah 

berjenjang maka setiap harkat pun di 

jumlahkan dan tidak adanya 

pembobotan pada tiap parameter. 

Peta kualitas permukiman dibuat 

dengan bantuan parameter di lapangan 

ini menunjukan beberapa perubahan, 

dimana jika di parameter lapangan 

suatu blok permukiman tergolong baik, 

namun hasil parameter citra masuk 

dalam kelas rendah dapat naik kelas 

menjadi kelas sedang, begitulah yang 

menjadikan kelas sedang seperti 

tampak dominan di peta. Melalui peta 

kualitas permukiman ini dapat ditarik 

informasi bahwa daerah pinggiran 

sungai masih dalam kelas buruk, untuk 

itu peta ini dapat digunkan sebagai 



acuan yang mana permukiman yang 

masih masuk dalam kualitas buruk ini 

perlu di perbaiki dalam segala aspek, 

aspek tersebut bisa di liat melalui 

parameter yang ada dimana blok 

permukiman tersebut masuk dalam 

kelas buruk. 

Hasil kalkulasi luas kelas kualitas 

permukiman berdasarkan kelurahan 

sebagi berikut : 

Tabel 45. Luas Kualitas Permukiman 

No Kelurahan Kelas Luas(Ha) 

1 
Kelurahan 

Baciro 

Kualitas Baik 14.97 

Kualitas Buruk 1.57 

Kualitas Sedang 33.32 

2 
Kelurahan 

Demangan 

Kualitas Baik 7.76 

Kualitas Buruk 0.90 

Kualitas Sedang 29.49 

3 
Kelurahan 

Klitren 

Kualitas Baik 2.78 

Kualitas Buruk 1.53 

Kualitas Sedang 28.82 

4 
Kelurahan 

Kotabaru 

Kualitas Baik 12.67 

Kualitas Buruk 0.58 

Kualitas Sedang 1.22 

5 
Kelurahan 

Terban 

Kualitas Baik 7.73 

Kualitas Buruk 1.93 

Kualitas Sedang 20.43 

Sumber : Pengolahan Citra Digital 

Keluarahan Baciro memiliki luas 

paling besar untuk kualitas baik 

dengan luas 14.97 Ha, namun 

Kelurahan ini tertitinggi kedua untuk 

kelas luas blok permukiman yang 

buruk yaitu dengan luas 1.57 Ha. 

Kelurahan terban adalah kelurahan 

yang memilki luas terbanyak untuk 

kelas permukiman buruk yaitu 1.93 Ha 

dan untuk kualitas baik, kelurahan ini 

adalah keluarahan yang memilki kelas 

terendah dengan luas 7.73 Ha maka 

dari itu sangat perlu skali pembenahan 

yang perlu di lakukan untuk 

keluarahan ini dimana kualitas yang 

baik perlu di perluas lagi dengan 

memperbaiki setiap aspek yang 

memperngaruhi kesehatan sebuah 

lingkungan atau lebih baik dengan 

memperbaiki kualitas sedang yang 

sudah dimiliki skrg menjadi kualitas 

baik, kelas kualitas sedang yang 

terdapat di kelurahan terban yaitu 

20.43 Ha. Tingginya kualitas 

permukiman buruk di kelurahan ini di 

mungkin karena terdapat banyak sekali 

permukiman yang berbatasan dengan 

Sungai Code, Pada saat dilakukannya 

survey lapangan memang benar 

permukiman yang berdeketan dengan 

sungai tersebut sangat tidak teratur dan 

tidak tertata tata letak bangunannya, 

selain itu memang permukiman yang 

di sana masuk dalam kategori padat ini 

lingkunganya kurang bersih, hasil 



wawancara pun menunjukan jika di 

lokasi tersebut pernah terjadi banjir, 

dan banjir itu bisa datang jika 

intensitas hujan yang terjadi sangat 

tinggi sehingga sistem saluran air 

hujan pun tidak dapat berkerja dengan 

baik karena rapatnya permukiman di 

daerah tersebut dan diperparah dengan 

kondisi daerah yang memang terasa 

lebih rendah ketinggianya.  

Incident Rate yang dilakukan untuk 

mengetahui rasio kesakitan yang 

terdapat pada tiap kelurahan, berikut 

adalah tabel jumlah kasus penyakit 

pada tahun 2014 pada tiap kelurahan di 

Kecamatan Gondokusuman : 

Tabel 46. Uji Akurasi Kepadatan Permukiman 

Kelurah

an 

Jenis Penyakit 
Jumlah 

Per 

Kecamat

an 
Diar

e 

DB

D 

Campak+Rub

ela 

TB 

(BTA+) 

Baciro 198 5 11 10 224 

Klitren 73 16 5 7 101 

Demanga
n 

109 13 3 9 134 

Terban 101 9 14 5 129 

Kotabaru 9 3 2 0 14 

\Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 

Tabel 47. Incident Ratio Kecamatan Gondokusuman 

Kelurahan 
Jumlah 

Penyakit 

Jumlah 

Penduduk 
Nilai IR Kelar IR 

Baciro 224 12150 1.844 Tinggi 

Klitren 101 9698 1.041 Sedang 

Demangan 134 8626 1.553 Tinggi 

Terban 129 9065 1.423 Tinggi 

Kotabaru 14 2789 0.502 Rendah 

Sumber : Pengolahan Data 

 

Hasil pengolahan data Incident rate 

menunjukan yaitu Baciro merupakan 

kelurahan yang memiliki incident rate 

tertetinggi diantara kelurahan yang 

lainya dengan nilai IR = 1.844 

sedangkan untuk kelurahan yang 

memiliki incident rate terendah adalah 

Kelurahan Kotabaru dengan nilai IR = 

0.502. Pengkelasan yang dilakukan 

untuk mengetahui status kelas incident 

rate yang terdapat di Kecamatan 

Gondokusuman, hasil pengkelasan 

menunjukan Kelurahan Baciro, 

Kelurahan Demangan Dan Kelurahan 

Terban masuk dalam kriteria kelas 

tinggi, selanjutnya Kelurahan Klitren 

yang masuk kedalam kelas sedang dan 

Kelurahan Kotabaru yang masuk 

dalam kriteria kelas incident rate 

rendah. Berikut adalah tabel rentan 

kelas yang dibuat menggunakan 

software GIS (Natural Breaks) : 

Tabel 48. Incident Rate Kecamatan Gondokusuman 

No Rentan Kelas Kelas 

1 ≥ 0.502 Kelas Rendah 

2 0.502 – 1.041 Kelas Sedang 

3 ≤ 1.041 Kelas Tinggi 

Sumber : Pengolahan Data 

Mengukur hubungan tingkat 

kualitas permukiman dilakukan untuk 

mengetahui apakah tingkat kualitas 

permukiman yang sudah di petakan 



berpengaruh terhadap jumlah 

kesehatan masyrakat yang ada. Hal ini 

sangat penting dilakukan bilamana 

hasil tersebut menujukan sebuah 

hubungan perencanaan selanjutnya 

bisa di arahakan ke kualitas 

permukiman untuk mengurangi 

tingginya jumlah kasus penyakit yang 

terjadi tiap tahunya. Pengungkuran 

hubungan ini dilakukan menggunakan 

metode chi square, chi square adalah 

korelasi sangat cocok digunakan pada 

data yang bersifat deskriftif. Proses 

korelasi yang dilakukan menggunakan 

bantuan software SPSS. 

Tabel Case Processing Summary 

menginformasikan bahwa variable 

kualitas permukiman dengan kesehatan 

masyarakat yang dimasukan tidak 

mengalami miss atau hilang, itu 

menunjukan bahwa data tersebut valid. 

Tabel selanjutnya adalah tabel Count 

Kualitas Permukiman * Incident Rate 

Crosstabulation tabel ini menunjukan 

adanya jumlah data yang masuk dalam 

tiap masing masing kelas pada 2 

variable yang di proses sebagai contoh 

adalah nilai 58, nilai 58 itu 

menunjukan jumlah data yang masuk 

dalam kelas kualitas permukiman baik 

dan masuk incident rate buruk. Tabel 

terakir adalah tabel analisis chi square, 

tabel tersebut menunjukan nilai .008 

itu berarti korelasi chi squarenya 

adalah 0.008. Nilai 0.008 < 0.05 itu 

menunjukan adanya hubungan yang 

kuat antara kualitas permukiman 

dengan kesehatan masyarakat. Fakta 

ini sekaligus membenarkan hipotesis 

penulis tentang adanya hubungan pada 

2 variable ini untuk itu perlunya 

sasaran yang dilakukan untuk 

merencanakan pembenahan dalam 

parameter parameter kualitas 

permukiman guna menghasilkan 

kualitas permukiman yang baik dan 

berkurangnya jumlah kasus penyakit 

pada tiap tahunya. 

Hasil kajian hubungan tingkat 

kualitas permukiman dengan kesehatan 

masyarakat yang dilakukan 

memberikan hasil korelasi yang 

sifatnya saling berhubungan, bilamana 

sifat saling berhubungan yang 

dinyatakan menggunakan metode chi 

square memiliki nilai asymp. Sig 

sebesar 0,008 hasil tersebut masuk 

kedalam kriteria < 0,05 yang 

menyatakan bahwa kedua variable 

sebab akibat tersebut memang saling 

berhubungan. 

Kelurahan Kotabaru masuk 

kedalam kelas incident rate rendah dan 

sebagian besar daerahnya memang 



masuk kedalam kategori kelas kualitas 

permukiman yang baik dimana kualiats 

permukiman baik memiliki persentase 

sebesar 87% dan untuk kualitas 

permukiman sedang dan buruk 

keduanya memiliki persentase 7% jika 

ditambahkan dengan jumlah keluarga 

yang masuk kategori keluarga miskin 

yang terdapat di kelurahan tersebut 

hanya terdapat 90 keluarga yang 

masuk kedalam kategori keluarga 

miskin, angka tersebut merupakan 

angka terendah diantara kelurahan 

lainya, dengan demikian sebagian 

besar keluarga yang bertempat tinggal 

di kelurahan tersebut adalah keluarga 

yang berkecukupan. Hal tersebut 

didukung dengan luas atap tiap tiap 

rumah yang terdapat di kelurahan 

tersebut memiliki luas rata rata yaitu 

183, 56 m² ukuran rata rata atap 

tersebut mengindikasikan ukuran 

rumah yang terdapat di kecamatan 

tersebut sehingga ukuran rata rata 

rumah yang terdapat disana tergolong 

luas sehingga untuk memiliki rumah 

yang tergolong luas tersebut pastinya 

dimiliki oleh penduduk yang masuk 

dalam kategori tidak miskin. 

Penjabaran di atas secara kasar 

menunjukan bahwa suatu kualitas 

permukiman dipengaruhi oleh 

beberapa variable diantaranya adalah 

tingkat ekonomi masyarakat. Tingkat 

ekonomi ini menciptakan gaya hidup 

pada masyarakat. Dimana jika suatu 

masyarakat dengan tingkat ekonomi 

yang memadai pastinya memiliki gaya 

hidup yang baik dalam memelihara 

kondisi lingkungan permukiman. 

Untuk menciptakan kondisi kesehatan 

masyarakat yang baik dan sehat serta 

usaha untuk mengurangi jumlah kasus 

penyakit yang terjadi pada tiap tahunya 

perlunya adanya pembenahan yang 

dilakukan tidak hanya pada sektor fisik 

saja namun dapat dilakukan pada 

sektor sosial yaitu tingkat ekonomi 

pada masyarakat untuk menciptakan 

masyrakat yang peduli akan 

lingkungan. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan  

a. Positifnya hipotesis yang diambil, 

bahwa adanya hubungan kualitas 

permukiman dengan kesehatan 

masyarakat dengan fakta nilai 

asymp sig chi square = 0.008 yaitu 

< 0.05 

b. Kualitas permukiman 

mempengaruhi kondisi kesehatan 

masyarakat di Kecamatan 

Gondokusuman 



c. Kualitas permukiman yang sangat 

buruk terdapat di kelurahan terban 

karena memang luas kelas kualitas 

permukiman baiknya terendah di 

setiap kelurahan  yaitu 7.73 Ha dan 

kelas kualitas permukiman buruk 

terbesar yaitu 1.93 Ha.  

d. Parameter interpretasi visual citra 

dapat menggunakan Citra 

Worldview dengan resolusi spasial 

0,6 m. Hasil uji ketelitian 

interpretasi kenampakan obyek 

kondisi jalan memiliki persentase 

terbesar yaitu sebesar 90%.   

e. Analisis hubungan kualitas suatu 

permukiman dengan kesehatan 

masyarakat dapat dilakukan dengan 

bantuan ilmu penginderaan jauh 

dan SIG dengan bantuan software 

stastitik untuk menilai hubunganya. 

 

5.2. Saran 

a. Perlunya tingkat akurasi yang 

sangat baik dalam melakukan 

interpretasi untuk menciptakan 

hasil yang akurat dimana beberapa 

parameter yang dibuat masih 

terdapat akurasi yang tidak masuk 

dalam kriteria. 

b. Perlunya keselarasan data antara 

jumlah kasus penyakit yang terjadi 

pada suatu kecamatan dengan 

kasus penyakit yang diurai per 

kelurahan. 
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