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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Judul 

Kajian hubungan tingkat kualitas permukiman dengan kondisi kesehatan 

masyarakat di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. 

 

1.2. 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 permasalahan 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  dan tingkat kajahatan yang rendah 

didorong dengan kondisi sosial 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 
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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 dikalangan masyarakat setempat, 

permasalahan tersebut diantaranya 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 diatas kecamatan yang digunakan sebagai lokasi penelitian 

ini termasuk dalam daerah yang nyaman untuk dijadikan tempat tinggal sesuai aspek 

geografinya. Ditinjau pada tabel 1.1 jumlah penduduk di Kecamatan Gondokusuman. 

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Penyakit Kecamatan Gondokusuman Tahun 2011-2014 

Sumber : Profil kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2012 - 2015  

Hasil tabel 1.1 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 disebabkan oleh berbagai hal. Jika ditinjau 

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 
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dengan data lain yang berhubungan yaitu data jumlah penduduk Kecamatan 

Gondokusuman tahun 2009-2014. 

Tabel 1.2 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 1.2 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 diantara dua variabel maka untuk 

memenuhi hal tersebut terbuatlah penelitian yaitu Kajian Hubungan Kualitas 

Permukiman Di Kecamatan Gondokusuman Dengan Kesehatan Masyarakat, Kota 

Yogyakarta. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

a. Bagaimana hubungan antara kualitas permukiman dan kesehatan masyarakat di 

Kecamatan Gondokusuman 

b. Bagaimana persebaran kualitas permukiman di Kecamatan Gondokusuman. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

a. Mengkaji hubungan kualitas permukiman dengan kesehatan masyarakat di 

Kecamatan Gondokusuman. 

b. Mengkaji distribusi kualitas permukiman di Kecamatan Gondokusuman. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

a. Secara akademis, penelitian ini dijadikan sebagai prasyarat dalam menyelesaikan 

Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Menambah wawasan tentang peranan penginderaan jauh dan sistem informasi 

geografis dalam pemetaan kualitas permukiman. 

c. Membantu dalam memutuskan upaya upaya yang dapat dilakukan untuk 

memajukan kesehatan masyarakat. 

 

1.6. Telaah Pustaka 

1.6.1. Kualitas Permukiman 

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. Lingkungan permukiman merupakan ruang untuk digunakan kegiatan 

sehari-hari yang meliputi bangunan rumah mukim beserta halaman dan 

perkarangannya, jaring-jaring jalan dan perangkat lain yang mendukung 

kelancaran hidup. Komponen pembentuk lingkungan permukiman tersebut 

satu dengan lainnya saling berhubungan secara timbal balik, yang secara 

bersama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi kondisi suatu lingkungan 

permukimannya. Penelitian kualitas permukiman menggunakan 2 macam 

pendekatan yaitu pendekatan langsung di lapangan dan penilaian dengan 

menggunakan penginderaan jauh yang dilengkapi dengan uji lapangan. 

Pendekatan langsung di lapangan digunakan untuk memperoleh data yang 
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tidak dapat disadap oleh citra penginderaan jauh secara langsung. Penilaian 

kualitas lingkungan permukiman berdasarkan kualitas lingkungan 

permukiman yang telah ditentukan oleh Dirjen Cipta Karya, Pekerjaan Umum. 

(Rahardjo 1989) 

 

1.6.2. Kesehatan Masyarakat  

a. 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. 

b. 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. 

Jadi kesehatan masyarakat adalah suatu kelompok masyarakat untuk 

selalu berada dalam keadaan sejahtera baik badan, jiwa sosial serta hidup 

produktif dilihat dari segi sosial dan ekonomis. 

 

1.6.3. Ciri-Ciri Masyarakat Sehat 

a. peningkatan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat 

b. mengatasi masalah kesehatan sederhana melalui upaya peningkatan, 

pencegahan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 

c. peningkatan upaya kesehatan lingkungan terutama penyediaan sanitasi 

dasar yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

meningkatkan mutu lingkungan hidup 

d. peningkatan status gizi masyarakat berkaitan dengan peningkatan status 

sosial ekonomi masyarakat 

e. penurunan angka kesakitan dan kematian dari berbagai sebab dan penyakit 
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1.6.4. Morbiditas 

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. Morbiditas juga berarti 

derajat sakit, cedera atau gangguan pada suatu populasi. Untuk mengukur 

masalah penyakit bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu diantaranya 

menghitung angka insiden. 

Insiden merupakan gambaran tentang frekuensi penderita baru suatu 

penyakit yang ditemukan pada suatu waktu tertentu di satu kelompok 

masyarakat. Gambaran tersebut dapat diukur menggunakan metode 

perhitungan incident ratio dengan rumus sebagai berikut : 

                
                              

               
        

 

1.6.5. Kesehatan Lingkungan 

Beberapa definisi kesehatan lingkungan :  

a. 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. 

b. 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. 

Kesehatan lingkungan merupakan masalah yang sangat kompleks dan 

untuk mengatasinya melibatkan seluruh lapisan untuk bersama mengatasinya. 

Berikut ini beberapa ruang lingkup kesehatan lingkungan diantaranya : 

a. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang 

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan masyarakat dan dapat diminum 
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apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi 

syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syarat Kualitas Air 

Bersih diantaranya adalah sebagai berikut : 

• Syarat Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna 

• Syarat Kimia : Kadar Besi : maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg/l, 

Kesadahan (maks 500 mg/l) 

• Syarat Mikrobiologis : Koliform tinja/total koliform (maks 0 per 100 

ml air) 

b. Pembuangan Kotoran/Tinja 

Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan 

syarat sebagai berikut : 

• Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi 

• Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin 

memasuki mata air atau sumur 

• Tidak boleh terkontaminasi air permukaan 

• Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain 

• Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar ; atau, bila memang benar-

benar diperlukan, harus dibatasi seminimal mungkin 

• Jamban harus babas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang 

• Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak 

mahal 

c. Secara umum rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

• Memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu : pencahayaan, penghawaan dan 

ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu 

• Memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu : privacy yang cukup, 

komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah 

• Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antarpenghuni 

rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah 
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rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang 

tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan 

dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan 

penghawaan yang cukup 

• Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang 

timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah antara lain 

persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, 

tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya 

jatuh tergelincir. 

d. Pembuangan Sampah 

Teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan 

faktor-faktor /unsur, berikut : 

• Penimbulan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi 

sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatanya, tingkat aktivitas, 

pola kehidupan/tk sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan 

kemajuan teknologi 

• Penyimpanan sampah 

• Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan kembali 

• Pengangkutan 

• Pembuangan 

 

1.6.6. Pendekatan Geografi 

Dalam Geografi terpadu untuk mendekati atau menghampiri masalah 

dalam geografi digunakan bermacam macam pendekatan atau hampiran 

yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi dan pendekatan kompleks 

wilayah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekologi dimana 

pendekatan ekologi ialah studi mengenai interaksi antara ogranisme hidup 

dengan lingkungan disebut ekologi. Oleh karena itu untuk mempelajari 

ekologi seseorang harus mempelajari organisme hidup seperti manusia, 
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hewan, dan tumbuhan serta lingkungan seperti litosfer, hidrosfer dan 

atmosfer. Selain dari itu organisme hidup dapat mengadakan interaksi 

dengan organisme hidup yang lain. 

 

1.6.7. Penggunaan Lahan 

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) 

 

1.6.8. Citra Worldview   

Satelit WorldView adalah satelit generasi terbaru dari Digitalglobe yang 

diluncurkan pada tanggal 8 Oktober 2009. Citra Satelit yang dihasilkan 

selain memiliki resolusi spasial yang tinggi juga memiliki resolusi spectral 

yang lebih lengkap dibandingkan produk citra sebelumnya. Resolusi spasial 

yang dimiliki citra satelit WorldView ini lebih tinggi, yaitu : 0.46 m – 0.5 m 

untuk citra pankromatik dan 1.84 m untuk citra multispektral. Citra 

multispektral dari WorldView ini memiliki jumlah band sebanyak 8 band, 

sehingga sangat memadai bagi keperluan analisis-analisis spasial sumber 

daya alam dan lingkungan hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=C9Wt5WOuQTKKnNcyTcKmdmYcC1siEvQGej5-RDZeNnx4IABABUIKRu4EFYOmq4oPkDcgBAaoEE0_Q5wavF_gwWRl7ID74nkkUmHI&sig=AGiWqtzuiZe1uOq9W7UXm657ICJosGM2nw&adurl=http://www.landinfo.com/WorldView2.htm
http://www.lapanrs.com/SMBA/smba.php
http://www.total.or.id/info.php?kk=Resolusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Data_spasial
http://www.total.or.id/info.php?kk=Resolusi
http://www.total.or.id/info.php?kk=Resolusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Data_spasial
http://www.lapanrs.com/SMBA/smba.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Panchromatic_film
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-spectral_image
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-spectral_image
http://id.wikipedia.org/wiki/Data_spasial
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Tabel 1.3 Spesifikasi Worldview 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:http://quickbirdonline.wordpress.com/produk-citra-satelit/worldview-2/ 

 

 

 

Peluncuran 

Tanggal : 8 Oktober 2009 

Roket Peluncur : Delta 7920 

Lokasi Peluncuran : Vandenberg Air Force Base, California 

Orbit 

Tinggi : 770 kilometer Sun synchronous, jam 10:30 am 

descending node 

Periode orbit : 100 menit 

Masa 

Operasi 

7.25 tahun, meliputi seluruh yang terpakai dan yang mengalami 

penyusutan (mis. bahan bakar). 

Dimensi 

Satelit, Bobot 

& Power 

4.3 meter tinggi x 2.5 meter lebar, 7.1 meter lebar panel energi 

surya 

Bobot : 2800 kilogram 

3.2 kW panel surya, 100 Ahr battery 

Sensor Bands 

Pankromatik 

8 Multispektral: 

4 standard colors: blue, green, red, near-IR 1 

4 new colors: coastal, yellow, red edge, near-IR 2 

Resolusi 

Sensor (GSD 

= Ground 

Sample 

Distance) 

Pankromatik : 0.46 meter GSD pada nadir 

0.52 meter GSD pada 20° off-nadir 

Multispektral: 1.84 meter GSD pada nadir 

2.08 meter GSD pada 20° off-nadir 

(catatan : citra satelit harus diresampling ke ukuran 0.5 

meters bagi kostumer di luar pemerintahan Amerika) 

Dynamic 

Range 
11-bit per pixel 

Lebar 

Sapuan 
16.4 kilometer pada nadir 

Kapasitas 

penyimpanan 
2199 gigabit 

Perekaman 

per orbit 
524 gigabit 

Maksimal 

area terekam 

pada sekali 

lintas 

65.6 km x 110 km mono 

48 km x 110 km stereo 

Putaran ke 

lokasi yang 

sama 

1.1 hari pada 1 meter GSD atau kurang 

3.7 hari pada 20° off-nadir atau kurang (0.52 meter GSD) 

Ketelitian 

lokasi (CE 

90) 

6.5m CE90, dengan perkiraan antara 4.6 s/d 10.7 meter CE90, di 

luar pengaruh terrain dan off-nadir 

2.0 m jika menggunakan registrasi titik kontrol tanah 
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1.6.9. Sistem Informasi Geografis  

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. Dengan demikian, SIG merupakan sisitem komputer 

yang memiliki empat kemampuan berikut dalam menangani data yang 

bereferensi geografi : (a) masukan, (b) manajemen data (penyimpanan dan 

pengambilan data), (c) analisis dan manipulasi data, (d) keluaran (Aronoff, 

1989). 

Secara umum pengertian SIG adalah suatu komponen yang terdiri dari 

perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia 

yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, 

memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, 

menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. 

Secara garis besar, Sistem Informasi Geografis (SIG) biasanya dibagi menjadi 

4 subsistem yang saling terkait, yaitu : 

a. Masukan ( input) data 

Masukan data dalam SIG biasanya dari data grafis atau data spasial 

dan data atribut atau tabular. Kumpulan data tersebut disebut basis data 

(database). Sumber database SIG secara konvensional dapat dibagi 

menjadi 3 kategori, yaitu :  

1. Data atribut atau numerik berasal dari data statistik, data sensus, data 

lapangan dan data tabular lainya.  

2. Data grafis atau data spasial, berasal dari peta analog, foto udara dan 

citra  penginderaan jauh lainya dalam bentuk cetak kertas.  

3. Data penginderaan jauh dalam bentuk digital, seperti yang diperoleh 

dari satelit. 
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Masukan data yang belum dalam bentuk digital, harus dirubah terlebih 

dahulu kedalam bentuk digital agar dapat dianalisis dengan menggunakan 

SIG. Proses pengubahan data kedalam bentuk digital dinamakan dengan 

encoding. Proses encoding ada 2 macam, yaitu secara manual dengan 

menggunakan digitaizer dan secara otomatis dengan penyiaman 

(scanning). 

b. Pengelolaan atau Manajemen Data  

Manajemen data meliputi semua operasi penyimpanan, pengaktifan, 

penyimpanan kembali dan pencetakan semua data yang diperoleh dari 

masukan data. Struktur data spasial dalam SIG terdiri dari 2 macam, yaitu 

struktur data 12 vektor, yang kenampakan keruangannya akan disajikan 

dalam bentuk titik dan garis yang membentuk kenampakan tertentu. 

Struktur data yang kedua adalah struktur data raster, yang kenampakan 

keruanganya akan disajikan dalam bentuk konfigurasi sel-sel yang 

membentuk gambar. 

Pengelolaan data memerlukan adanya data yang telah tersusun ke 

dalam database. Dalam pengelolaan data ini diperlukan suatu sistem yang 

dapat melakukan beberapa aplikasi program sekaligus. Kumpulan program 

terpadu yang dapat menangani data dinamakan Data Base Management 

System (DBMS). Keuntungan adanya DBMS ini adalah kualitas, 

kerahasiaan dan ke utuhan dapat dijamin dan dipelihara, serta efisien 

dalam aplikasinya. 

c. Manipulasi dan Analisis Data  

Manipulasi dan analisis data merupakan salah satu kemampuan utama 

dalam SIG untuk menghasilkan informasi baru sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. Data yang telah dimasukkan dapat dimanipulasi dan 

dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SIG antara lain berfungsi 

untuk merubah bentuk data, pengkaitan data atribut dengan data grafis, 

overlay peta, perhitungan aritmatik dan statistik atau kalkulasi, dan operasi 
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model spasial. Manipulasi data dilakukan dengan menciptakan 

variabelvariabel campuran melalui proses langsung dari data spasial dan 

non-spasial dalam suatu sistem. Operasi analisis melakukan pengujian data 

yang ditujukan untuk mengestrak atau membuat data baru untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan dan kondisi, sebagai contoh adalah proses 

overlay. 

d. Keluaran (Output) Data  

Keluaran adalah seperangkat prosedur yang digunakan untuk 

menampilakan informasi dari SIG dalam bentuk yang disesuaikan dengan 

pengguna. Data keluaran SIG umumnya dalam format hardcopy, softcopy 

serta file elektronik. Hardcopy yaitu bentuk cetakan dapat berupa tampilan 

gambar pada layar monitor komputer dalam bentuk data digital berupa file 

yang dapat dibaca oleh komputer. Sedangkan file elektronik adalah file 

kompatibel dengan komputer (digital) dan dapat digunakan untuk transfer 

data ke sistem komputer yang lain dan disimpan dalam media magnetik. 

 

1.6.10. Interpretasi Citra 

Interpretasi citra (image interpretation) merupakan proses untuk 

memperoleh informasi dengan citra sebagai sumber atau sebagai perantaranya 

(Sutanto, 1979). Untuk dapat melakukan interpretasi, penafsir memerlukan 

unsurunsur pengenal pada obyek atau gejala yang terekam pada citra. Unsur-

unsur pengenal ini secara individual maupun secara kolektif mampu 

membimbing penafsir ke arah pengenalan yang benar. Unsur-unsur ini disebut 

unsur-unsur interpretasi dan meliputi 8 hal, yaitu: 

a. Rona (tone) mengacu ke kecerahan relatif obyek pada citra. Rona biasanya 

dinyatakan dalam derajat keabuan (gray scale), misalnya hitam/sangat 

gelap, agak gelap, cerah, sangat cerah/putih. Apabila citra yang digunakan 
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itu berwarna, maka unsur interpretasi yang digunakan ialah warna, 

meskipun penyebutannya masih terkombinasi dengan rona; misalnya 

merah, hijau, biru, coklat kekuningan, biru kehijauan agak gelap, dan 

sebagainya. 

b. Bentuk (shape) sebagai unsur interpretasi mengacu ke bentuk secara 

umum, konfigurasi, atau garis besar wujud obyek secara individual. 

Bentuk beberapa obyek kadang-kadang begitu berbeda dari yang lain, 

sehingga obyek tersebut dapat dikenali semata-mata dari unsur bentuknya 

saja. 

c. Ukuran (size) obyek pada foto harus dipertimbangkan dalam konteks skala 

yang ada. Penyebutan ukuran juga tidak selalu dapat dilakukan untuk 

semua jenis obyek. 

d. Pola (pattern) terkait dengan susunan keruangan obyek. Pola biasanya 

terkait pula dengan adanya pengulangan bentuk umum atau sekelompok 

obyek dalam 6 ruang. Istilah-istilah yang digunakan untuk menyatakan 

pola misalnya adalah teratur, tidak teratur, kurang teratur; namun kadang-

kadang pula perludigunakan istilah yang lebih ekspresif, misalnya 

melingkar, memanjang terputus-putus, konsentris, dan sebagainya. 

e. Bayangan (shadows) sangat penting bagi penafsir, karena dapat 

memberikan dua macam efek yang berlawanan. Pertama, bayangan 

mampu menegaskan bentuk obyek pada citra karena outline obyek 

menjadi lebih tajam/jelas; begitu pula kesan ketinggiannya. Kedua, 

bayangan justru kurang memberikan pantulan obyek ke sensor, sehingga 

obyek yang diamati menjadi tidak jelas. 

f. Tekstur (texture) merupakan ukuran frekuensi perubahan rona pada 

gambar obyek. Tekstur dapat dihasilkan oleh pengelompokan suatu 

kenampakan yang terlalu kecil untuk dapat dibedakan secara individual, 

misalnya dedaunan pada pohon dan bayangannya, serombongan satwa liar 

di gurun, ataupun bebatuan yang terserak di atas permukaan tanah. Kesan 
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tekstur juga bersifat relatif, tergantung pada skala dan resolusi citra yang 

digunakan. 

g. Situs (site) atau letak merupakan penjelasan tentang lokasi obyek relatif 

terhadap obyek atau kenampakan lain yang lebih mudah untuk dikenali 

dan dipandang dapat dijadikan dasar untuk identifikasi obyek yang dikaji. 

Obyek dengan rona cerah, berbentuk silinder, ada bayangannya, dan 

tersusun dalampola teratur dapat dikenali sebagai kilang minyak, apabila 

terletak di dekat perairan pantai. 

h. Asosiasi (association) merupakan unsur yang memperlihatkan keterkaitan 

antara suatu obyek atau fenomena dengan obyek atau fenomena lain, yang 

digunakan sebagai dasar untuk mengenali obyek yang dikaji. Misalnya 

pada foto udara skala besar dapat terlihat adanya bangunan berukuran 

lebih besar daripada rumah, mempunyai halaman terbuka, terletak di tepi 

jalan besar, dan terdapat kenampakan menyerupai tiang bendera (terlihat 

dengan adanya bayangan tiang) pada halaman tersebut. Bangunan ini 

dapat ditafsirkan sebagai bangunan kantor, berdasarkan asosiasi tiang 

bendera dengan kantor (terutama kantor pemerintahan). 

 

1.6.11. Purposive Sampling 

Salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan 

persyaratan sampel yang diperlukan. 

a. Kelebihan purposive sampling 

 Sampel dipilih sedemikian rupa sehingga relevan dengan desain 

peneliti. 

 Cara ini mudah dilaksanakan. 

 Sampel yang dipilih menurut infividu yang menurut penelitian dapat 

didekati. 

b. Kekurangan metode purposive sampling 
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 Tidak ada jaminan penuh sampel representative. 

 

1.6.12. Korelasi 

Korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Analisi korelasi bertujuan 

untuk mengetahui pola dan keeratan hubungan dari variabel atau lebih (Yamin 

et al 2011). Interpretasi yang akan diperoleh dari analisis korelasi : 

 Melihat hubungan antar variabel 

 Nilai Asymp Sig < 0.05, maka terdapat hubungan yang segnifikan 

antara baris dan kolom 

 Nilai Asymp Sig > 0.05, maka tidak terdapat hubungan yang 

segnifikan antara baris dan kolom 

 Melihat segnifikansi hubungan 

 Melihat arah hubungan 

 

1.7. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang kualitas permukiman dengan memanfaatkan data penginderaan 

jauh dan sistem informasi geografis sudah pernah diterapkan atau dilakukan 

dibeberapa studi penelitian. Penelitian yang sudah pernah dilakukan tersebut akan 

dijadikan sebagai referensi sekaligus pembanding terhadap penelitian yang akan 

dilakukan ini. Adapun  beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan diantaranya 

yaitu: 

1. Penelitian berjudul Penggunaan Foto Udara untuk mengetahui Kualitas 

Lingkunagan Permukiman di Kotamadya Magelang dalam Hubunganya dengan 

Kondisi Sosial Ekonomi Penghuni, penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo ( 

1989) Tujuan dari penelitian ini untuk  mengetahui agihan kualitas lingkungan 

permukiman dengan kondisi sosial ekonomi penghuninya menggunakan metode 

Gabungan intepretasi dan kerja lapangan yang berguna untuk uji kebenaran hasil 

intepretasi dan mengumpulkan data karakteristik sosial ekonomi. 
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2. Penelitian berjudul pemetaan kualitas permukiman dengan citra Quickbird dan 

SIG di Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta Tahun 2013 menggunakan 

software Quantum GIS. penelitian yang dilakukan oleh Tisa Ayu Karina, 2013. 

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui tingkat kualitas permukiman yang ada 

di Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta Tahun 2013. Data data yang dibutuhkan 

diantara lain Citra Digital Quickbird Resolusi Spasial Tinggi Kecamatan 

Ngampilan, Kota Yogyakarta Tahun 2012, Peta Administrasi Digital Kecamatan 

Ngampilan, Kota Yogyakarta Skala 1: 25.000 Tahun 2012, Peta RTRW Kota 

Yogyakarta Skala 1: 10.000 Tahun 2010- 2029 ( Sumber: BAPPEDA Kota 

Yogyakarta) dan hasil dari penelitian yaitu peta kualitas lingkungan permukiman 

di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta tahun 2013 

3. Penelitian berjudul mengkaji hubungan kualitas permukiman terhadap kesehatan 

masyarakat tahun 2010 menggunakan citra Quickbird Tahun 2008 di Kecamatan 

Sragen, Kabupaten Sragen. Penelitian yang dilakukan oleh Mahayu Istiningtyas 

Kurniasari. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui hubungan tingkat kualitas 

permukiman terhadap kesehatan masyarakat di Kecamatan Sragen. Data data yang 

dibutuhkan diantara lain Peta digital Kabupaten Sragen yang diperoleh dari Peta 

Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25000 yang dibuat oleh Bakosurtanal dari Bappeda 

Kabupaten Sragen, Citra Quickbird yang telah terkoreksi wilayah Kabupaten 

Sragen tahun 2008, Buku Laporan tahunan kondisi jumlah kasus penyakit akibat 

lingkungan se Kec. Sragen dibuat oleh puskesmas Kec. Sragen dan hasil dari 

penelitian yaitu peta kesehatan masyarakat Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. 
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Tabel 1.4  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian dan 

tahun 

Judul Tujuan Metode Daerah penelitian Hasil 

Rahardjo ( 1989) Penggunaan Foto 

Udara untuk 

mengetahui 

Kualitas 

Lingkunagan 

Permukiman di 

Kotamadya 

Magelang dalam 

Hubunganya 

dengan Kondisi 

Sosial Ekonomi 

Penghuni 

Mengetahui 

agihan kualitas 

lingkungan 

permukiman 

dengan kondisi 

sosial ekonomi 

penghuninya 

Gabungan 

intepretasi dan 

kerja lapangan 

yang berguna 

untuk uji 

kebenaran hasil 

intepretasi dan 

mengumpulkan 

data karakteristik 

sosial ekonomi. 

Kotamadya 

Magelang 

Peta Kualitas 

Lingkungan 

Permukiman 

Dalam 

Hubunganya 

Dengan Kondisi 

Social Ekonomi 

Di Menggunakan 

Foto Udara 

 

Mahayu 

Istiningtyas 

Kurniasari, 2013 

Hubungan kualitas 

permukiman 

terhadap 

kesehatan 

masyarakat tahun 

2010 

Mengetahui 

hubungan tingkat 

kualitas 

permukiman 

terhadap 

kesehatan 

Skoring, 

pembobotan, 

overlay dan 

korelasi 

Kecamatan Sragen Peta kesehatan 

masyarakat 

Kecamatan 

Sragen, 

Kabupaten Sragen 
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menggunakan 

citra Quickbird 

Tahun 2008 di 

Kecamatan 

Sragen, 

Kabupaten 

Sragen. 

masyarakat di 

Kecamatan 

Sragen. 

Tisa Ayu Karina, 

2013 

Pemetaan Kualitas 

Permukiman 

Dengan Citra 

Quickbird Dan 

SIG Di 

Kecamatan 

Ngampilan, Kota 

Yogyakarta Tahun 

2013 

Menggunakan 

Software 

Quantum GIS 

 

Mengetahui 

tingkat kualitas 

permukiman yang 

ada di Kec. 

Ngampilan, Kota 

Yogyakarta Tahun 

2013. 

 

Skoring, 

pembobotan, dan 

overlay 

Kec. Ngampilan Peta Kualitas 

Lingkungan 

Permukiman di 

Kecamatan 

Ngampilan Kota 

Yogyakarta Tahun 

2013 
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1.8. Kerangka Pemikiran 

Peneliti berdasarkan dari pemahaman tingkat baik atau buruknya suatu kualitas 

permukiman yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya kepadatan 

permukiman, pola tata letak bangunan, pohon pelindung, lebar jalan masuk, kondisi 

jalan masuk dan lokasi permukiman yang dimana faktor faktor ini dapat diperhatikan 

atau diidentifikasi melalu citra penginderaan jauh sebagai data pendukung serta 

dikolaborasikan dengan faktor faktor yang dijumpai di lapangan diantaranya adalah 

banjir, sanitasi, kualitas air minum, saluran air dan limbah dan TPA. 

Hasil kualitas permukiman akan saling dihubungkan dengan data stastitik yaitu 

tingkat kesehatan masyarakat untuk mengertahui ada atau tidaknya hubungan antara 

kualitas permukiman dan kesehatan masyarakat, peneliti beramsumsi bahwa 

hubungan itu ada, namun tetap harus diuji untuk mendapatkan informasi yang lebih 

jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data penderita 

penyakit 

 

Kualitas 

Permukiman 

Faktor faktor yang 

mempengaruhi kualitas 

Permukiman 

Tingkat kesehatan 

masyarakat 

Korelasi 

Hubungan kualitas pemukiman 

dengan kesehatan masyarakat 
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1.9. Hipotesis 

Hipotesa yang diambil dari data data yang didapatkan di Badan Pusat Statistik dan 

Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta sebagai pendahuluan yaitu adanya hubungan 

antara kualitas permukiman dengan kesehatan masyarakat yang terdapat di 

Kecamatan Gondokusuman. 

 

1.10. Alat 

a. Perangkat lunak GIS 

Arcmap 10.1 untuk pembuatan peta, pemotongan citra dan analisis. 

b. Seperangkat computer dengan spesifikasi : 

Ram    = 4Gb 

VGA    = Ati Radeon XFX HD 6770 

Mainboard   = ASROCK B75M 

Processor   = Intel Core I3 

c. GPS 

Maverick for android smartphone 

d. Perangkat lunak Pendukung 

Microsoft Office 2013 

e. Camera 

Kamera Hanphone Nexus5 dengan resolusi 5 megapixel 

f. Kertas HVS dan alat tulis 

 

1.11. Bahan 

a. Citra Worldview Kota Yogyakarta 

b. Peta Admin Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

c. Data daftar penyakit kecamatan gondokusuman 
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1.12. Metode 

1.12.1. Tahap Persiapan 

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 ditempuh dalam penilitian ini, selanjutnya adalah studi pustaka 

tentang macam macam parameter yang diperlukan serta cara menentukan 

nilai harkat untuk variabel pada tiap parameter. 

1.12.2. Tahap Pengumpulan Data 

 Pemotongan citra 

Pemotongan citra ialah melakukan proses pemotongan citra satelit 

worldview berdasarkan batas admin Kecamatan yang sudah ditentukan yaitu 

Kecamatan Gondokusuman 

 

Gambar 1.1 Pemotongan Citra 

 

 Interpretasi citra  

Interpretasi citra merupakan teknik untuk mengenali suatu kenampakan 

pada citra satelit, Interpretasi ini diperuntukan untuk permukiman, dimana 

parameter yang digunakan untuk menilai kualitas permukiman dilakukan 

digitasi untuk mengelompokannya. 
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1.12.3. Tahap Analisis Data 

 Inputing Data 

Inputing disini ialah memasukan data yang akan diolah seperti citra 

satelit Worldview yang sudah terpotong, dan data pendukung lainya. 

a. Membuat shapefile, yaitu data yang yang nanti digunakan untuk 

melakukan digitasi. 

 

Gambar 1.2 Pembuatan Shapefile. 

b. Memilih tipe data yaitu polygon, sifatnya adalah area. 

 

Gambar 1.3 Shapefile dengan tipe data polygon. 

c. Mengubah koordinat yang akan digunakan yaitu WGS 1984 datum 49S. 
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Gambar 1.4 Setelan Koordinat Data Shapefile 

 Digitasi 

Digitasi yang diawali dengan pembuatan data vector, kemudian adalah 

melakukan digitasi blok permukiman, jalan utama, penggunaan lahan, atap 

permukiman, pohon pelindung. 

a Digitas penggunaan lahan permukiman dan Non permukiman untuk 

memudahkan dalam memisahkan daerah permukiman sebagai daerah 

yang nanti akan dianalisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Digitas Permukiman Dan Non Permukiman 

 

 Pengisian Data Atrribut 
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Pengisian data yang berupa variabel variabel sesuai dengan parameter 

parameter yang sudah ada, dan sangat diperhatikan pada penulisannya untuk 

mempermudah saat analisis. 

a. Memasukan Attribute Permukiman dan Non Permukiman. 

 

Gambar 1.6 Tampilan Data Attribute Shapefile Penggunaan Lahan. 

b. Pengisiaan data attribute. 

 

Gambar 1.7 Pengisian Data Attribute. 

 Skoring parameter citra 

Pemberian nilai pada variabel setiap parameter terkait. 
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1. Kepadatan permukiman 

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 1.5 Klasifikasi Kepadatan Permukiman 

 

 

 

 

 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 1989  

2. Pola tata letak bangunan 

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 : 

 

 

 

 

 

 

No Kepadatan Permukiman Kriteria Harkat 

1 < 40% Jarang 1 

2 40% - 60% Sedang 2 

3 >60% Padat 3 
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Tabel 1.6 Klasifikasi Pola Tata Letak Bangunan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 1989 

3. Pohon pelindung 

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 1.7 Klasifikasi pohon pelindung 

 

 

 

 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 1989  

4. Lebar jalan masuk 

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 

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 

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 
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menggunakan tools pada perangkat lunak arcmap yaitu measurement 

dengan satuannya Meter. Berikut adalah tabel skoring lebar jalan masuk : 

Tabel 1.8 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   

5. Kondisi Jalan masuk 

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 1.9 Klasifikasi kondisi jalan masuk 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Rahardjo 1989 

6. Lokasi Permukiman 

Dasar dari penilaian parameter ini 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 

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 
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(Ditjen Cipta Karya 1999 dalam Mudzakir). Berikut tabel skoring lokasi 

permukiman : 

Tabel 1.10 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 

 Overlay dan perhitungan total skor parameter citra 

Menumpang susunkan layer menjadi 1 layer dan sekaligus 

menggambungkan data attribute yang sebelumnya diolah. Kemudian 

dilanjutkan dengan menghitung skor total pada tiap parameter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Tampilan Overlay Attribute 

 Skor Terendah = 9 
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 Skor Tertinggi = 17 

 

 Pembuatan kelas 

Membuat kelas kualitas permukiman menjadi 3 kelas dengan menggunakan 

metode Natural Breaks/Jenks.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.9 Tampilan Metode Natural Jenks 

 Penentuan Sampel Lapangan 

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). 

Purposive bertujuan untuk menentukan permukiman yang akan dijadikan 

sampel dimana kemudahan aksesbilitas dan kondisi permukiman yang memang 

menurut peneliti sudah cukup mewakili blok permukiman. 

 Parameter Survei lapangan 

Penentuan Titik Survei lapangan dilakukan menggunakan purposive 

sampling dengan mudahnya akses yang dapat dijangkau untuk dijadikan alasan 

sebagai penentuan lokasi survey.  
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1. Banjir 

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 lingkungan tersebut. Serta jarak 

pemukiman dengan sungai yang ada di wilayah tersebut (Ditjen Cipta Karya 

1999 dalam Mudzakir). Berikut adalah tabel parameter banjir : 

Tabel 1.11 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 

2. Sanitasi 

Sarana untuk pembuangan air. Berikut tabel parameter Sanitasi : 

Tabel 1.12 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 
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3. Kualitas air minum 

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 1.13 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 

4. Saluran air hujan dan limbah 

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 1.14 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 
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5. Tempat Pembuangan Sampah / TPA 

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 1.15 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 

 Overlay dan perhitungan total skor parameter survey lapangan 

Menumpang susunkan layer menjadi 1 layer dan sekaligus 

menggambungkan data attribute yang sebelumnya diolah. Kemudian 

dilanjutkan dengan menghitung skor total pada tiap parameter. Semua parameter 

suvey saling dijumlahkan untuk mendapatkan nilai 

 Overlay dan perhitungan total skor 2 layer yaitu skoring parameter citra dan 

survey lapangan. 

Menumpang susunkan layer menjadi 1 layer dan sekaligus 

menggambungkan data attribute yang sebelumnya diolah. Kemudian 

dilanjutkan dengan menghitung skor total. Skor total sendiri didapatkan dari 

penjumlahan skor total parameter citra dan skor total parameter lapangan. 

 Pembuatan kelas 
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Membuat kelas kualitas permukiman menjadi 3 kelas dengan metode 

Natural Breaks/Jenks untuk kualitas permukiman di Kecamatan 

Gondokusuman, Kota Yogyakarta 

 Layouting 

Proses mendesain peta sesuai kaidah kartografi dimana setiap informasi 

yang ditentukan harus dimunculkan ke muka peta seperti legenda, inset, judul, 

orientasi, skala garis, skala angka, grid peta, dan pembuat peta. 

 Analisis Korelasi 

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 deskriptif. Analisis korelasi ini juga dibantu 

dengan perangkat lunak tambahan yaitu SPSS. 
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1.13. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citra Worldview Kota 

Yogyakarta Tahun 2012 

Peta Admin Kota 

Yogyakarta 

Citra Worldview Kecamatan 

Gondokusuman 

Interpretasi Parameter Citra 

Kepadatan 

Permukiman 

Tata Letak 

Bangunan 

Pohon 

Pelindung 

Lebar Jalan 

Masuk 

Kondisi Jalan 

Masuk 

Lokasi 

Permukiman 

Peta Tentatif Kualitas 

Hasil Citra 

Banjir 

Sanitasi 

Saluran air 

hujan dan 

limbah 

Tempat 

Sampah 

Air minum 

Peta Tentatif 

Kualitas Hasil 

Citra 

Pemotongan 

Digitasi Penggunaan Lahan 

dan Blok Permukiman   

Survey 

Survey 

Lapangan 

Reinterpretasi 

Skoring, Klasifikasi Dan Overlay 

Klasifikasi Kualitas Permukiman Dan Layouting 

Peta 

Peta Kualitas Permukiman Kec. Gondokusuman 

Korelasi 

Analisis Hubungan Tingkat Kesehatan 

Masyarkat Dengan Kualitas Permukiman 

Kec. Gondokusuman 
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1.14. Batasan Operasional 

1. Permukiman adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan 

hidup bersama dimana mereka membangun rumah, jalan – jalan dan sebagainya 

guna kepentingan mereka ( Bintarto, 1977 ) 

2. Kesehatan Masyarakat adalah suatu kelompok masyarakat untuk selalu berada 

dalam keadaan sejahtera baik badan, jiwa sosial serta hidup produktif dilihat dari 

segi sosial dan ekonomis. 

(http://puskesmas-oke.blogspot.co.id/2008/12/blog-post.html)  

3. Morbiditas adalah setiap gangguan didalam fungsi maupun struktur tubuh 

seseorang dianggap sebagai penyakit. Penyakit, sakit, cedera, gangguan dan sakit, 

semuanya dikategorikan didalam istilah tunggal. Morbiditas juga berarti derajat 

sakit, cedera atau gangguan pada suatu populasi. 

(https://adityasetyawan.files.wordpress.com/2008/10/ukuran2-dlm-epidemiologi-

pengukuran-frekuensi-masalah-kesehatan.pdf)  

4. Incident Ratio adalah perbandingan jumlah seluruh angka kesakitan dengan 

jumlah penduduk pada suatu daerah dengan satuan persen. 

(https://adityasetyawan.files.wordpress.com/2008/10/ukuran2-dlm-epidemiologi-

pengukuran-frekuensi-masalah-kesehatan.pdf) 

5. Insidensi merupakan gambaran tentang frekwensi penderita baru suatu penyakit 

yang ditemukan pada suatu waktu tertentu di satu kelompok masyarakat dengan 

pengukuran yang salah satu metodenya adalah perhitungan Incident Ratio. 

(https://adityasetyawan.files.wordpress.com/2008/10/ukuran2-dlm-epidemiologi-

pengukuran-frekuensi-masalah-kesehatan.pdf)  

6. Interpretasi citra (image interpretation) merupakan proses untuk memperoleh 

informasi dengan citra sebagai sumber atau sebagai perantaranya (Sutanto, 1979) 

7. Penggunaan lahan berkaitan dengan aktivitas manusia pada daerah spesifik 

tertentu (Lillesand, Kiefer, 1994) 

http://puskesmas-oke.blogspot.co.id/2008/12/blog-post.html
https://adityasetyawan.files.wordpress.com/2008/10/ukuran2-dlm-epidemiologi-pengukuran-frekuensi-masalah-kesehatan.pdf
https://adityasetyawan.files.wordpress.com/2008/10/ukuran2-dlm-epidemiologi-pengukuran-frekuensi-masalah-kesehatan.pdf
https://adityasetyawan.files.wordpress.com/2008/10/ukuran2-dlm-epidemiologi-pengukuran-frekuensi-masalah-kesehatan.pdf
https://adityasetyawan.files.wordpress.com/2008/10/ukuran2-dlm-epidemiologi-pengukuran-frekuensi-masalah-kesehatan.pdf
https://adityasetyawan.files.wordpress.com/2008/10/ukuran2-dlm-epidemiologi-pengukuran-frekuensi-masalah-kesehatan.pdf
https://adityasetyawan.files.wordpress.com/2008/10/ukuran2-dlm-epidemiologi-pengukuran-frekuensi-masalah-kesehatan.pdf
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8. Sistem Informasi Geografis (SIG) 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. Dengan demikian, SIG 

merupakan sisitem komputer yang memiliki empat kemampuan berikut dalam 

menangani data yang bereferensi geografi : (a) masukan, (b) manajemen data 

(penyimpanan dan pengambilan data), (c) analisis dan manipulasi data, (d) 

keluaran (Aronoff, 1989). 

9. Korelasi korelasi bertujuan untuk mengetahui pola dan keeratan hubungan dari 

variabel atau lebih (Yamin et al 2011). 
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