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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses geomorfologi suatu wilayah di permukaan Bumi dipengaruhi oleh 

tenaga-tenaga tertentu yang dapat menghasilkan kenampakan geomorfologi yang 

bervariasi. Angin dengan kecepatan tertentu yang terjadi pada permukaan tanah 

dapat menghembuskan material-material lepas dan memindahkannya ke lokasi 

lain. Salah satu hasil proses geomorfologi yang berhubungan dengan aktivitas 

angin adalah terbentuknya gumukpasir. Gumukpasir (Sanddunes) secara 

geomorfologis diartikan sebagai gundukan material pasir yang terangkut oleh 

angin dan terendapkan setelah kekuatan tiupan angin berkurang atau akibat 

terhalang oleh adanya rintangan yang umumnya vegetasi (Sunarto, 2014). 

Endapan gumukpasir tepi pantai akan berasosiasi dengan garis pantai 

yang relatif lurus, dataran pantai yang landai dengan sungai utama yang 

merupakan pembawa pasir (Pettijohn, 1973 dalam Rujito, 2001). Deflasi pasir 

merupakan suatu proses geomorfologi utama di daerah gumukpasir yang memiliki 

angin yang bertiup dengan kuat. Deflasi adalah pergerakan debu dan pasir oleh 

aktivitas angin (Cooke dan Doornkamp, 1982 dalam Aprilia, 2003). Proses deflasi 

pasir pada berbagai tipe gumukpasir berbeda tergantung pada faktor-faktor yang 

menyertainya yaitu kecepatan dan arah angin, kerapatan vegetasi dan pasokan 

material pasir. 

Daerah penelitian merupakan sebagian dari dataran aluvial pantai selatan 

Kabupaten Bantul yang memiliki sumber material pembentuk gumukpasir yang 

melimpah yaitu pasir dari Gunungapi Merapi yang terangkut oleh aliran Sungai 

Opak dan Sungai Progo yang kemudian oleh arus dan gelombang dihempaskan ke 

pantai. Angin Muson tenggara yang membentur topografi karst di sisi timur pantai 

Parangtritis merupakan tenaga yang cukup untuk pembentukan dan perkembangan 

gumukpasir Parangtritis. Gumukpasir Parangtritis merupakan kenampakan 

geomorfologi yang unik yaitu terbentuk gumukpasir tipe barchan di wilayah 
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tropis. Barchan merupakan tipe gumukpasir berbentuk sabit dengan kedua 

ujungnya seperti tanduk yang merupakan keunikan alami dan harus dilestarikan. 

  Dinamika penggunaan lahan yang terjadi di area gumukpasir Parangtritis 

dalam periode waktu tertentu berpengaruh terhadap perkembangan area 

gumukpasir. Dinamika penggunaan lahan disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya aktivitas masyarakat yang terdapat di sekitar area gumukpasir yang 

didorong oleh berbagai tujuan, diantaranya yaitu program penghijauan dan 

tambak udang di area gumukpasir Parangtritis yang terjadi saat ini. Fakta di 

lapangan tentang hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 

berikut. 

       

               Gambar 1.1 Penghijauan    Gambar 1.2 Tambak Udang 

    Sumber : Survei Lapangan, 2016 

Data dan informasi yang aktual mengenai kenampakan dan batas area 

gumukpasir dalam periode waktu tertentu sangat diperlukan untuk melakukan 

monitoring terhadap dinamika penggunaan lahan dan perkembangan area 

gumukpasir sebagai bagian dari upaya pemanfaatan sumberdaya lahan yang 

optimal serta membantu untuk mengetahui kondisi lingkungan secara lebih baik. 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030, pasal 65 terkait Penetapan 

Kawasan Strategis Kabupaten. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Kawasan 

Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten sebagaimana disebut pada ayat (1) yaitu 

Kawasan Strategis Gumukpasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dan penelitian dapat dijadikan sebagai laboratorium alam yang 
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langka. Kerusakan terhadap gumukpasir akan mengubah ekosistem secara nyata 

yang berakibat pada besarnya kerusakan karena terganggunya keseimbangan 

ekologi. Potensi yang dapat dikembangkan dari kekhasan karakteristik 

gumukpasir Parangtritis selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 

penelitian, juga dapat dimaksimalkan sebagai daya tarik wisata seperti bermain 

seluncur pasir (sandboarding), lokasi pemotretan prewedding dan manasik haji 

yang sudah dikembangkan saat ini. 

Mengingat pentingnya monitoring terhadap dinamika penggunaan lahan 

dan perkembangan area gumukpasir, maka diperlukan data yang up to date, tepat 

dan efektif untuk memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan gumukpasir 

sebagai kawasan strategis lingkungan hidup. Penginderaan jauh sebagai ilmu dan 

seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala, melalui 

analisa data yang diperoleh dengan menggunakan alat, tanpa kontak langsung 

dengan objek, daerah atau gejala yang akan dikaji (Lillesand dan Kiefer, 2004).  

1.2 Rumusan Masalah 

Wilayah pesisir Kabupaten Bantul atau lebih tepatnya kawasan pantai 

Parangtritis terdapat bentuklahan yang terbentuk oleh proses angin (aeolian) yang 

disebut dengan gumukpasir. Sumber gumukpasir di wilayah pantai Parangtritis 

adalah pasir dari Gunungapi Merapi yang terangkut oleh aliran Sungai Opak dan 

Sungai Progo yang kemudian oleh arus dan gelombang dihempaskan ke pantai. 

Secara genetik wilayah ini terbentuk atas proses laut (marine), sungai (fluvial), 

dan angin (aeolian) serta perpaduan antara proses laut dan sungai (fluviomarine) 

(Aprilia, 2003). 

Setiap pasir yang terangkut oleh angin dan berpindah serta terendap pada 

lokasi lain akan menghasilkan tipe-tipe gumukpasir yang berbeda sesuai dengan 

kombinasi antara faktor pembentuk maupun penghambat yang menyertainya. 

Dinamika penggunaan lahan secara multitemporal yang disebabkan oleh beberapa 

faktor yang akan mempengaruhi perkembangan area gumukpasir Parangtritis. 

Berdasarkan kenyataan tersebut muncul pertanyaan untuk melakukan 

penelitian sebagai berikut: 
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1. bagaimana dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis 

secara multitemporal yaitu periode tahun 2003-2014? 

2. mengapa terjadi dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir 

Parangtritis tahun 2003-2014? 

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut, peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : 

“ Analisis Dinamika Penggunaan Lahan di Area Gumukpasir Parangtritis 

Kabupaten Bantul Tahun 2003-2014”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara lebih terperinci, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. mengetahui dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis 

periode tahun 2003-2014, dan 

2. menganalisis dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis 

tahun 2003-2014. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap analisis 

dinamika penggunaan lahan melalui citra satelit multitemporal termasuk teknik 

interpretasinya sebagai rangkaian upaya memahami, serta memanfaatkan data 

penginderaan jauh beserta pemodelannya agar kajian geospasial semakin 

berkembang dan berguna bagi khasanah keilmuan, khususnya studi gumukpasir 

yang merupakan kekhasan karakteristik geomorfologi yang terdapat di wilayah 

Parangtritis, Kabupaten Bantul. 

1.4.2 Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada 

pengambilan keputusan untuk monitoring dinamika penggunaan lahan di area 

gumukpasir sekaligus bahan pertimbangan perencanaan pembangunan area 

gumukpasir yang mampu menyatukan seluruh potensi sumberdaya lahan, dan 

koordinasi beberapa pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan area 
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gumukpasir Parangtritis untuk dimanfaatkan secara optimal sesuai prinsip 

pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Penutup/ Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah interaksi manusia dan lingkungan, dimana 

fokus lingkungan adalah lahan sedangkan sikap dan respon kebijakan manusia 

terhadap lahan menentukan langkah aktivitasnya, sehingga meninggalkan bekas di 

atas lahan. Melalui inventarisasi penggunaan lahan dapat diketahui sedemikian 

rupa prioritas kegiatan sehingga dapat dicapai manfaat secara optimal. Lahan 

secara alamiah memberikan ruang layak kepada manusia untuk dapat mengukur 

seberapa besar manfaat di bidang sosial dan ekonomi. Pengaruh perubahan 

penggunaan lahan cenderung menurunkan produktivitas lahan. Penyeimbangan 

kegiatan yang mendukung keberlangsungan lahan mutlak dilakukan untuk 

memberikan produk secara optimal serta untuk perlindungan terhadap lahan. 

1.5.2  Sistem Klasifikasi Penutup/ Penggunaan Lahan 

Informasi penggunaan lahan merupakan hasil kegiatan manusia dalam 

suatu lahan atau penggunaan lahan atau fungsi lahan, sehingga tidak selalu dapat 

ditaksir secara langsung dari citra penginderaan jauh, namun secara tidak 

langsung dapat dikenali dari asosiasi penutup lahannya (Purwadhi, 2008). 

Sistem klasifikasi penggunaan lahan merupakan pengelompokan 

beberapa jenis penggunaan lahan dalam kelas-kelas tertentu, dan dapat dilakukan 

dengan pendekatan untuk menentukan hirarki pengelompokan menggunakan 

suatu sistem. Beberapa masalah terkait sistem klasifikasi penggunaan lahan adalah 

pemberian batasan istilah atau kategori penggunaan lahan yang tidak seragam, 

kesesuaian tujuan pemetaan dan kesulitan penyusunan sistem klasifikasi. 

Berkaitan dengan penyajian hasil identifikasi dan klasifikasi penggunaan 

lahan dalam peta, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

1) sesuai dengan keadaan nyata di lapangan (empiris). 

2) sebutan kelas harus bermakna jelas dan simbol bermakna tunggal. 

3) mempunyai tafsir tunggal. 
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4) sederhana, mudah dimengerti untuk dikelompokkan. 

5) mempertimbangkan kelas sebelumnya dan sudah diterima secara umum. 

6) harus dapat dicantumkan dalam peta (simbolisasi). 

7) simbol harus dipertimbangkan betul-betul agar mudah dibuat, dimengerti, 

diterima oleh umum baik hitam putih atau berwarna. 

8) simbol harus berwarna tunggal, duplikasi harus dihindarkan. 

Klasifikasi tersebut mendasarkan pada pengelompokan keteraturan 

pengulangan pola fenomena di permukaan Bumi dengan memperhatikan 

karakteristik obyek penggunaan lahan di lapangan. Sistem klasifikasi penutup/ 

penggunaan lahan yang digunakan untuk identifikasi obyek pada penelitian ini 

adalah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7645:2010 berdasarkan 

Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 8 tahun 2007 tentang Penulisan Standar 

Nasional Indonesia. Standar ini disusun oleh Panitia Teknis Informasi Geografis/ 

Geomatika dan dikembangkan dengan fenomena yang ada di Indonesia. 

1.5.3 Objek dan Lingkup Geomorfologi 

Geomorfologi secara luas dapat dipahami sebagai studi ilmu tentang 

bentuk permukaan bumi atau bentuklahan di daratan, dasar laut,maupun di 

permukaan planet dan satelit dalam tata surya, khususnya mengenai sifat 

alaminya, asal mulanya, proses-proses yang merespons untuk evolusinya atau 

perkembangannya pada masa lampau, masa sekarang, maupun masa mendatang, 

serta komposisi materialnya (Cooke dan Dornkamp, 1994 dalam Sunarto, 2014). 

Secara genetis bentuklahan di permukaan Bumi diklasifikasikan menjadi sepuluh 

yaitu : bentuklahan asal proses struktural, vulkanik, fluvial, marine, aeolian, 

solusional, denudasional, organik, glasial dan antropogenik (Verstappen, 1983 

dalam Sunarto, 2014). 

1.5.4 Pembentukan Gumukpasir (Sanddunes) 

Gumukpasir (Sanddunes) secara geomorfologis diartikan sebagai 

gundukan material pasir yang terangkut oleh angin dan terendapkan setelah 

kekuatan tiupan angin berkurang atau akibat terhalang oleh adanya rintangan yang 

umumnya vegetasi (Sunarto, 2014). Gumukpasir dapat dijumpai pada daerah yang 
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memiliki pasir sebagai sumber, angin yang cukup cepat dan kuat untuk mengikis 

dan mengangkut butir berukuran pasir, dan permukaan lahan untuk pengendapan 

pasir. Kondisi ini umumnya terdapat di lahan belakang gisik berpasir dengan 

angin pantai, di dekat sungai yang dasarnya berpasir dan terjadi selama musim 

kering, dan di daerah gurun dimana penghancuran batu pasir menghasilkan pasir. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya gumukpasir adalah 

pasokan pasir, kecepatan angin, dan vegetasi yang terdapat pada suatu wilayah. 

Hubungan antara faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada segitiga klasifikasi 

gumukpasir pada Gambar 1.3 berikut. 

                                

Gambar 1.3  Segitiga Klasifikasi Gumukpasir menurut Eardley (Sunarto, 1991) 

Gambar 1.3 menunjukkan hubungan antara faktor-faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya gumukpasir terhadap klasifikasi gumukpasir yang 

dihasilkan. Pasokan pasir yang semakin banyak tanpa adanya vegetasi dengan 

kecepatan angin yang tinggi akan membentuk tipe gumukpasir transverse/ 

melintang dan barchan, namun semakin sedikit pasokan pasir dengan kecepatan 

angin yang tinggi, tanpa adanya vegetasi hanya menghasilkan gumukpasir 

longitudinal. Sedangkan apabila pasokan pasir sedang tidak terlalu banyak, 

kecepatan angin sedang dan terdapat vegetasi yang sedang akan menghasilkan 

tipe gumukpasir parabolic. Lokasi tanpa adanya pasokan pasir dengan kecepatan 

angin yang rendah serta terdapat banyak vegetasi tidak akan terbentuk tipe 

gumukpasir. 
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Berdasarkan morfologinya gumukpasir diklasifikasikan menjadi 

gumukpasir bebas (free dunes) dan gumukpasir terhalang (impeded dunes) 

(Summerfield, 1991). Gumukpasir bebas (free dunes) terbentuk murni oleh 

karakter angin. Tipe-tipe gumukpasir bebas meliputi: jalur transverse/ melintang, 

barchanoid,  barchan, linier/ memanjang, reversing/ membalik, star/ bintang dan 

dome/ kubah. Tipe-tipe gumukpasir bebas (free dunes)  tersebut dapat dilihat lebih 

jelas pada Gambar 1.4 berikut. 

 

Gambar 1.4  Tipe-tipe free dunes (Summerfield, 1991) 

Gumukpasir terhalang (impeded dunes) perkembangan morfologinya 

ditentukan oleh vegetasi, topografi penghalang atau ketinggian sumber sedimen. 

Tipe-tipe gumukpasir terhalang (impeded dunes) meliputi: blow out, parabolic 

dune, lee dune dan fore dune, lunette, nebkha, climbing dune dan falling dune. 

Gambar tipe-tipe gumukpasir terhalang dapat dilihat pada Gambar 1.5 berikut. 

   

  

Gambar 1.5  Tipe-tipe impeded dunes (Summerfield, 1991) 
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1.5.5 Karakteristik Gumukpasir di Parangtritis 

Gumukpasir yang terdapat di Parangtritis merupakan bagian dari 

gumukpasir yang berada di sepanjang dataran aluvial pantai selatan Jawa Tengah 

mulai dari Parangtritis sampai Cilacap. Khusus gumukpasir yang ada di pesisir 

Parangtritis terdapat gumukpasir tipe barchan yang langka karena terbentuk di 

wilayah iklim tropis basah, bukan tipe kering atau setengah kering dan merupakan 

keunikan alami yang harus dilestarikan  (Sunarto, 2014). 

1.5.6 Gumukpasir Aktif dan Gumukpasir Pasif Parangtritis 

Berdasarkan zona persebaran gumukpasir Parangtritis dapat dibedakan 

menjadi gumukpasir aktif dan gumukpasir pasif. Gumukpasir aktif terletak di 

zona inti yang berhadapan langsung dengan angin dari laut sehingga pembentukan 

dan perubahan letak yang sangat cepat. Gumukpasir pasif terletak di zona terbatas 

dan zona penyangga dimana terdapat banyak faktor penghalang pembentukan 

gumukpasir yaitu area vegetasi yang lebat dan bangunan oleh masyarakat di 

sekitar area gumukpasir sehingga pembentukan dan perubahan letak terhadap 

terbentuknya gumukpasir menjadi lambat. 

1.5.7 Zona Peruntukan Penggunaan Lahan Di Area Gumukpasir 

Parangtritis 

Area gumukpasir Parangtritis dibedakan menjadi 3 zona peruntukan 

berdasarkan koordinasi antara dinas terkait yaitu zona peruntukan terbatas, zona 

inti dan zona penyangga. Setiap zona dibatasi oleh patok zona inti yaitu patok 

tugu ditanam setiap 25 m membentang dari selatan ke utara area gumukpasir 

Parangtritis. Jumlah patok yang ditanam berjumlah 46 titik di sebelah barat dan 48 

titik di sebelah timur untuk membatasai zona inti dengan zona penunjang maupun 

zona terbatas. Pembagian zona tersebut dimaksudkan untuk membatasi setiap 

aktivitas penggunaan lahannya demi kelestarian gumukpasir Parangtritis 

khususnya gumukpasir barchan di zona inti. Persebaran titik patok zona inti dapat 

dilihat pada Gambar 1.6 berikut. 



 10 
 

 
 

                          

         Gambar 1.6 : Titik patok zona inti gumukpasir Parangtritis 

                        ( Sumber : Survei Lapangan, 2016 ) 

Zona peruntukan terbatas dengan luas 95,3 ha merupakan zona yang 

terletak disisi timur, dimana terdapat bangunan dan aktivitas masyarakat, namun 

dilarang melakukan penambahan bangunan permanen di zona ini. Zona 

peruntukan terbatas diarahkan untuk kawasan wisata Pantai yaitu Pantai 

Parangtritis dan Pantai Parangkusumo. Zona Inti dengan luas 141,1 ha merupakan 

zona gumukpasir utama yaitu gumukpasir barchan yang terletak di bagian tengah 

dan merupakan kekhasan area Parangtritis yang harus dilestarikan. Zona inti 

diarahkan untk kawasan wisata alam gumukpasir barchan yang seharusnya 

didalam zona inti dilarang mendirikan bangunan atau aktivitas lain yang dapat 

menghambat pembentukan gumukpasir. Zona penunjang dengan luas 174,4 ha 

terletak di disisi barat yaitu sekitar Pantai Depok yang berfungsi sebagai pemasok 

pasir lokasinya berbatasan langsung dengan Sungai Opak yang merupakan 

sumber utama terbentuknya gumukpasir Parangtritis. Zona penunjang diarahkan 

untuk kawasan wisata kuliner dengan banyaknya warung makan dengan menu 

utama ikan yang merupakan hasil tangkapan dari nelayan setempat. Ketiga zona 

merupakan kawasan konservasi gumukpasir Parangtritis dengan luas total 412,80 

ha. Peta persebaran titik patok zona inti dan zona peruntukan di area gumukpasir 

Parangtritis dapat dilihat pada Gambar 1.7 berikut. 
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1.5.8 Sistem Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh atau Remote Sensing adalah ilmu dan seni untuk 

memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah atau fenomena melalui analisa 

data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, 

daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand and Kiefer, 2004). Analisis data 

penginderaan jauh memerlukan data rujukan seperti peta rupa bumi, data statistik 

dan data lapangan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Keseluruhan 

proses tersebut adalah Sistem Penginderaan Jauh (Hardiyanti, 2001). Sistem 

penginderaan jauh dan aplikasinya dapat dilihat pada Gambar 1.8 berikut. 

   

Gambar 1.8  Sistem Penginderaan Jauh dan Aplikasinya (Purwadhi, 2008) 

Gambar 1.8 menunjukkan sistem penginderaan jauh yaitu proses 

perekaman terhadap obyek permukaan bumi oleh wahana penginderaan jauh yang 

selanjutnya dikirim ke stasiun pemancar untuk dilakukan pengelolaan data guna 

menghasilkan citra satelit yang dapat digunakan oleh pengguna data. Data 

penginderaan jauh yang berupa citra satelit maupun foto udara dapat diaplikasikan 

oleh pengguna untuk tujuan tertentu seperti bidang kependudukan, pemetaan, 

kehutanan atau pertanian, industri, perkotaan, cuaca dan kelautan. Penginderaan 

jauh memerlukan alat sensor, alat pengolah data dan alat lainnya sebagai 

pendukung. Posisi sensor yang tidak ditempatkan pada obyek menyebabkan 

keberadaan wahana sebagai wadah penempatan sensor menjadi penting. Wahana 

penginderaan jauh berupa balon udara, pesawat terbang, satelit yang mengalami 

L Band 
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perkembangan teknologi sesuai kebutuhan dan tujuan. Wahana penginderaan jauh 

dan karakteristik tentang ketinggiannya dapat dilihat pada Gambar 1.9 berikut. 

                                   

Gambar 1.9 Wahana Penginderaan Jauh (Lindgren, 1985) 

Sensor yang digunakan dalam proses perekaman adalah sensor 

elektronik, dimana berupa alat yang bekerja secara elektrik dengan pemrosesan 

komputer. Proses perekaman dilakukan dengan pemotretan data visual dari layar 

atau dengan film perekam khusus yang menghasilkan data visual maupun data 

digital untuk diolah menjadi citra. Citra sebagai gambaran obyek yang terekam 

oleh kamera atau sensor lainnya. Tenaga elektromagnetik memegang peran 

penting saat proses perekaman dalam upaya memperoleh informasi obyek yang 

diindera dan dikenali melalui karakteristik obyek.  

Teknologi penginderaan jauh selalu mengalami perkembangan baik 

sensor, wahana, pengiriman data, stasiun bumi, image processing, penggunaan 

citra dan jual beli citra. Kurun waktu 30 tahun terakhir sistem penginderaan jauh 

digital melalui wahana pesawat udara atau ruang angkasa telah ditekankan pada 

pembentukan citra multispektral dan bahkan hiperspektral (Danoedoro, 2012 

dalam Arif, 2015). 

Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian pesisir khususnya 

bentuklahan gumukpasir adalah sejauh mana data penginderaan jauh yang 

memiliki berbagai macam bentuk dengan variasi spektral, spasial dan temporal 

dapat dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai fenomena, karakteristik serta 

perubahan yang terjadi di wilayah pesisir tersebut. Data penginderaan jauh dapat 
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dianalisis untuk dijadikan referensi dalam pengelolaan lingkungan pesisir 

khususnya gumukpasir agar lebih optimal dan berwawasan lingkungan. 

1.5.9 Citra Resolusi Tinggi dan Foto Udara 

Citra resolusi tinggi yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra 

satelit Quickbird, citra satelit GeoEye-1 dan foto udara ultralight. Data tersebut 

dipilih dikarenakan adanya keterbatasan data yang merekam area gumukpasir 

Parangtritis secara multitemporal sehingga dilakukan kombinasi terhadap tiga data 

dari citra berbeda tetapi memiliki resolusi spasial yang tinggi, sehingga 

memudahkan dalam melakukan proses interpretasi secara visual terhadap 

dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis. 

1.5.9.1  Satelit Quickbird 

Satelit Quickbird diluncurkan pada 18 Oktober 2001 di SLC-2W, 

Vandenberg AFB, California, Amerika Serikat. Tampilan lebih jelas tentang 

Satelit Quickbird dapat dilihat pada Gambar 1.10 berikut. 

                                

           a.)Peluncuran Satelit Quickbird       b.) Satelit Quickbird dalam orbitnya 

Gambar 1.10 Citra Satelit Quickbird 

Saat ini Quickbird merupakan salah satu satelit komersial dengan resolusi 

spasial tinggi yaitu 61 cm atau 0,61 m untuk saluran Pankromatik dan 25 cm atau 

2,5 m untuk saluran Multispektralnya. Keunggulan Quickbird adalah mampu 

menyajikan data dengan resolusi hingga 61 cm atau 0,61 m. Dengan resolusi 

setinggi ini dapat menunjukkan kenampakan secara jelas dan detil sehingga 

memudahkan dalam proses interpretasi terhadap penggunaan lahan di area 

gumukpasir Parangtritis. 

http://citraresolusitinggi.blogspot.com/
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1.5.9.2  Satelit GeoEye-1 

GeoEye-1 merupakan satelit pengamat bumi yang pembuatannya 

disponsori oleh Google dan National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) yang 

diluncurkan pada 6 September 2008 dari Vandenberg Air Force Base, California, 

Amerika Serikat. Tampilan lebih jelas tentang Satelit GeoEye-1 dapat dilihat pada 

Gambar 1.11 berikut. 

 

                           
a.) Tampilan Satelit GeoEye-1     b.) Komponen Satelit GeoEye-1 

Gambar 1.11   Satelit GeoEye-1 

( Sumber : www.spaceimage.com ) 

Satelit ini mampu memetakan obyek dengan resolusi spasial yang sangat 

tinggi yaitu 41 cm atau 0,41 m untuk gambar pankromatik (hitam putih) dan 165 

cm atau 1,65 m untuk sensor multispektral (berwarna), dimana hal tersebut 

merupakan resolusi spasial tertinggi dari seluruh satelit yang ada di orbit bumi 

saat ini, sehingga mampu merekam area gumukpasir Parangtritis dengan jelas. 

1.5.9.3  Foto Udara Ultralight 

Foto Udara Ultralight merupakan foto udara yang diperoleh dengan 

teknologi pemotretan dari udara menggunakan wahana pesawat ultralight 

dengan memanfaatkan kamera non-metrik. Teknologi ini memiliki karakteristik 

resolusi spasial cukup tinggi, cocok untuk daerah yang tidak terlalu luas tetapi 

prosesnya cepat, sehingga mampu memotret area gumukpasir Parangtritis 

dengan jelas. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Satelit_pengamat_Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Google
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Geospatial-Intelligence_Agency_%28NGA%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vandenberg_Air_Force_Base&action=edit&redlink=1
http://www.spaceimage.com/
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Multispectral&action=edit&redlink=1
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1.5.10 Interpretasi Citra Penginderaan Jauh 

Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya obyek 

tersebut (Estes dan Simonett, 1975 dalam Purwadhi, 2008). Proses interpretasi 

citra dilakukan dengan mengenali obyek melalui proses penalaran untuk 

mendeteksi, mengidentifikasi, dan menilai arti pentingnya obyek yang terdapat 

pada citra. 

Tiga rangkaian kegiatan utama dalam interpretasi citra dan foto udara 

yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. Deteksi adalah pengamatan obyek pada 

citra yang bersifat global dengan melihat ciri khas obyek berdasarkan unsur rona 

atau warna citra. Identifikasi adalah pengamatan obyek pada citra bersifat agak 

rinci, yaitu upaya mencirikan obyek yang telah dideteksi menggunakan 

keterangan yang cukup. Analisis adalah pengamatan obyek pada citra dan foto 

udara bersifat rinci yaitu tahap pengumpulan keterangan lebih lanjut. 

Menurut Purwadhi (2008) interpretasi citra penginderaan jauh dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu interpretasi secara manual dan digital. 

Interpretasi citra secara manual data penginderaan jauh merupakan pengenalan 

karakteristik obyek secara keruangan (spasial) mendasarkan pada unsur-unsur 

interpretasi citra penginderaan jauh. Interpretasi manual citra penginderaan jauh 

berdasarkan sistem klasifikasi, yang bertujuan untuk mengelompokkan atau 

melakukan segmentasi kenampakan permukaan bumi yang homogen dengan 

teknik kualitatif. Perhitungan kualitatif dilakukan secara manual berdasarkan 

skala dan resolusi citra penginderaan jauh.  

Pengenalan obyek pada citra dan foto udara dapat diketahui dengan 

menggunakan unsur interpretasi atau kunci interpretasi, yaitu rona atau warna, 

bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs dan asosiasi. Susunan tingkatan 

unsur interpretasi citra lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.2  berikut. 
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Gambar 1.12  Susunan tingkatan unsur interpretasi citra 

(Estes et al, 1983 dalam Purwadhi, 2008) 

1.5.11 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan bagian dari kemajuan 

teknologi informasi dimana aplikasi SIG sangat luas dalam berbagai bidang 

pekerjaan seperti perencanaan, inventarisasi, monitoring, dan pengambilan 

keputusan yang divisualisasikan dari obyek atau fenomena, konversi data menjadi 

peta tematik, maupun kemampuan memberikan solusi dengan mempertimbangkan 

keseluruhan permasalahan pada dunia nyata. 

Uraian mengenai definisi SIG mengisyaratkan bahwa SIG merupakan 

suatu bidang kajian yang digunakan oleh berbagai disiplin ilmu, dan berkembang 

dengan cepat seiring perkembangan sistem informasi dan teknologi. SIG memiliki 

4 (empat) sub-sistem utama yaitu:  

1. data Masukan, merupakan subsistem yang memungkinkan pengguna 

untuk mengambil, mengumpulkan, serta mengubah data spasial dan data 

tematik menjadi bentuk data digital. Data masukan berasal dari 

kombinasi dari peta cetak, foto udara, citra satelit, laporan, dokumen 

hasil survei.  

2. penyimpanan dan pengambilan data, merupakan subsistem yang 

mengatur data baik data spasial maupun data atribut, dalam bentuk 

memungkinkan untuk dapat diambil secepatnya oleh pengguna untuk 
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dilakukan analisis, dimana hasilnya akan dimasukkan kedalam database 

dengan melibatkan sistem manajemen database untuk mengelola atribut.  

3. manipulasi dan analisis data, merupakan subsistem yang memungkinkan 

pengguna untuk menentukan dan melaksanakan prosedur untuk data 

spasial dan data atribut untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. 

Sub-sistem ini dianggap sebagai inti dari SIG, dan merupakan pembeda 

dari sistem informasi database lainnya. 

4. data keluaran, merupakan subsistem yang memungkinkan pengguna 

untuk menghasilkan tampilan grafis (dalam bentuk peta), dan laporan 

tabular yang mempresentasikan produk/ informasi yang diinginkan. 

Subsistem dalam Sistem Informasi Geografis dapat dilihat lebih jelas 

pada Gambar 1.13  berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13 Subsistem Sistem Informasi Geografis (Marfai, 2011) 

Subsistem SIG diatas dapat diperjelas berdasarkan jenis masukan, proses, 

dan jenis keluaran yang ada di dalamnya, maka subsistem SIG juga dapat 

diuraikan seperti Gambar 1.14 berikut  

 

 

 

 

 

Data Masukan 

Data Keluaran 

Penyimpanan dan 

pengambilan data 

Manipulasi dan 

Analisis Data 

SIG 
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Gambar 1.14  Uraian Subsistem-subsistem SIG (Prahasta,2002) 

SIG terdiri dari serangkaian komponen yang bekerjasama untuk 

membuat sistem tersebut bekerja. Komponen tersebut sangat penting untuk 

memastikan sistem tersebut bekerja dengan baik. Komponen SIG antara lain: 

1. perangkat keras / hardware, merupakan perangkat komputer dan 

pendukungnya dalam pengelolaan SIG. 

2. perangkat lunak / Software, menyediakan fungsi dan alat kepada para 

pengguna untuk menyimpan, menganalisis, dan menampilkan informasi 

geografis. Komponen kunci untuk perangkat lunak adalah perangkat 

lunak SIG, database, sistem operasi dan perangkat lunak jaringan. 

3. data, merupakan salah satu komponen paling penting dalam SIG dan data 

harus benar-benar akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis 

data antara lain adalah data vektor, raster, data citra dan data atribut. 

4. orang / brainware, dimana teknologi SIG tidak akan berfungsi dengan 

baik apabila tidak ada manusia yang mengelola dan mengembangkan 
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rencana untuk mengaplikasikan SIG. Pengguna SIG sangat bervariasi, 

bermula dari tenaga ahli perencanaan, kehutanan hingga analisis pasar. 

5. metode, dimana harus disusun dengan sedemikian rupa sehingga dapat 

langsung diaplikasikan, termasuk didalamnya adalah pedoman, 

spesifikasi, standar dan prosedur. 

Skema tentang komponen Sistem Informasi Geografis lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 1.15 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.15 Komponen Sistem Informasi Geografi (Marfai, 2011) 

Beberapa kelebihan Sistem Informasi Geografis adalah dapat 

mengeksplorasi data baik geografis maupun tematik, menekankan aspek geografis 

dalam pertanyaan penelitian, apat menangani banyak data sekaligus 

menggabungkan data dari berbagai sumber, dapat melakukan analisis yang 

berkaitan dengan lokasi, memungkinkan visualisasi data spasial dalam berbagai 

bentuk, dan digunakan untuk melakukan analisa prediksi. 

Pemanfaatan SIG dalam kajian wilayah pesisir khususnya bentuklahan 

gumukpasir adalah untuk identifikasi terhadap data citra satelit penginderaan jauh 

dengan melakukan pengolahan terhadap data dan parameter yang diperlukan guna 

menghasilkan peta kawasan pesisir. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi pesisir 

dan kemampuan sistem penginderaan jauh untuk mengenali fenomena-fenomena 

yang ada sehingga dapat dijadikan referensi dalam melakukan pengelolaan dan 

monitoring terhadap lingkungan pesisir khususnya bentuklahan gumukpasir.  

Orang / 
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e 

Software 

Data 

Metode Hardware 

SIG 



 21 
 

 
 

1.5.12 Software ArcGIS 

ArcGIS merupakan suatu software yang diciptakan oleh ESRI yang 

digunakan dalam Sistem Informasi Geografi. ArcGIS merupakan Software 

pengolah data spasial yang mampu mendukung berbagai format data gabungan 

dari tiga software yaitu ArcInfo, ArcView dan ArcEdit yang mempunyai 

kemampuan kompleks dalam geoprocessing, modelling dan scripting serta mudah 

diaplikasikan dalam berbagai tipe data, termasuk dalam pengolahan data citra 

satelit terhadap dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis. 

1.6 Penelitian Sebelumnya 

Sutikno,dkk (1983), melakukan penelitian tentang perkembangan 

gumukpasir Parangtritis yang sangat dinamis, sehingga berpengaruh terhadap 

perubahan tata guna lahan, antara lain tertimbunnya permukiman, persawahan, 

saluran irigasi dan kuburan. Perkembangan gumukpasir akan terus  berlangsung, 

sehingga diperlukan upaya untuk mencegah penimbunan terhadap lahan tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan interpretasi foto udara, 

pengamatan dan pengukuran di lapangan, serta membandingkan foto udara 

terdahulu dengan kondisi sekarang. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa 

ukuran butir pasir di Parangtritis semakin jauh dari sumber material, ukuran 

butirnya semakin halus. 

Rujito (2001), melakukan penelitian tentang perbedaan perkembangan, 

dan tipe gumukpasir antara daerah di sebelah timur dan sebelah barat sungai 

Opak. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa terdapat perbedaan 

perkembangan, agihan, dan tipe gumuk pasir yang terdapat di sebelah timur dan 

barat sungai Opak yang disebabkan oleh perbedaan intensitas faktor-faktor yang 

mempengaruhi. Kecepatan angin di sebelah timur sungai Opak relatif lebih besar 

dibandingkan di sebelah barat sungai Opak. Berdasarkan uraian tentang faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan gumukpasir, dapat diketahui 

bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap proses pembentukan 

gumukpasir di daerah penelitian adalah karakter angin yang terdiri atas kecepatan 

dan arah angin. 
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Danang Kusumabrata (2014), melakukan penelitian tentang identifikasi 

pencaturan zonasi konservasi gumukpasir Parangtritis berdasarkan pertimbangan 

analisa tapak (spasial), persepsi dan aspirasi masyarakat. Metode penelitian ini 

adalah secara kualitatif yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap daerah 

penelitian khususnya zona inti gumukpasir dan wawancara terhadap persepsi 

masyarakat di area gumukpasir tersebut. Hasil penelitian adalah bahwa zona inti 

gumukpasir perlu diperinci menjadi subzona dan dijelaskan arahan peruntukan 

lahan, serta masyarakat mendukung adanya konservasi gumukpasir namun perlu 

batasan wilayah yang jelas berwujud patok. 

 Hubungan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah sebagai tinjauan pustaka tentang kondisi fisik, pengetahuan 

tentang faktor-faktor yang berpengaruh, proses-proses yang menyertai, 

pengetahuan tentang karakteristik gumukpasir dan tipe-tipe gumukpasir serta 

kehidupan sosial yang terdapat di area penelitian gumukpasir Parangtritis.  

 Penelitian-penelitian tersebut secara garis besar berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan, perbedaan terdapat pada judul, tujuan, data dan 

metode serta hasil. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sutikno tahun 

1983 maupun Rujito tahun 2001 menggunakan metode deskriptif melalui 

pendekatan fisik terhadap material gumukpasir dengan melakukan pengukuran di 

lapangan, dan pendekatan terhadap pengaruh aktivitas gumukpasir terhadap  

penggunaan lahan sekitarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Danang 

Kusumabrata tahun 2014 lebih difokuskan pada zona inti kawasan konservasi 

gumukpasir termasuk aspirasi dan persepsi masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan zonasi di gumukpasir Parangtritis. Penelitian yang dilakukan 

menggunakan metode survei dengan teknik random sampling terhadap hasil 

pengolahan citra satelit multitemporal di seluruh kawasan gumukpasir 

Parangtritis, pengumpulan informasi mendalam dengan wawancara kepada pihak 

yang terkait, serta melakukan analisis deskriptif terhadap dinamika penggunaan 

lahan di area gumukpasir Parangtritis. Perbandingan antara penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian Sutikno,dkk (1983), Rujito (2001) dan Danang 

Kusumabrata (2014) ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1.1  Ringkasan penelitian dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya 

Peneliti Sutikno,dkk (1983) Rujito (2000) Danang Kusumabrata (2014) Widya Ayu Elzha Dani (2016) 

Judul 

Perkembangan  Sanddunes di 

Parangtritis dan Pengaruhnya 

Terhadap Tata Guna Lahan 

Studi Gumukpasir (SandDunes) di 

Pesisir Kabupaten Bantul Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Identifikasi Pencaturan Zonasi 

Konservasi Gumukpasir Parangtritis 

Berdasarkan Pertimbangan Analisa 

Tapak (spasial), Persepsi dan 

Aspirasi Masyarakat. 

Analisis Dinamika Penggunaan 

Lahan Di Area Gumukpasir 

Parangtritis Kabupaten Bantul 

Tahun 2003-2014. 

Tujuan 

1. Meneliti arah dan kecepatan 

perkembangan sanddunes 

2. Meneliti pengaruh 

perkembangan  sanddunes 

terhadap penggunaan  lahan. 

1. Mempelajari perkembangan 

gumuk pasir di Parangtritis 

2. Mengetahui faktor penyebab 

perbedaan perkembangan 

agihan dan tipe gumuk pasir 

daerah penelitian. 

1. Identifikasi pengaturan zona inti 

di gumukpasir Parangtritis. 

2. Melakukan penataan persepsi 

dan aspirasi masyarakat terkait 

pengetahuan terhadap 

gumukpasir. 

3. Mengetahui arahan kebijakan 

pengaturan zonasi konservasi 

gumukpasir Parangtritis. 

 

1. Mengetahui dinamika 

penggunaan lahan di area 

gumukpasir Parangtritis tahun 

2003-2014. 

2. Menganalisis dinamika 

penggunaan lahan di area 

gumukpasir Parangtritis tahun 

2003-2014. 
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Peneliti Sutikno,dkk (1983) Rudjito (2000) Danang Kusumabrata (2014) Widya Ayu Elzha Dani (2016) 

Data  

1. Data Primer 

Kecepatan Angin, arah angin, 

ukuran butir pasir 

2. Data Sekunder 

Iklim (suhu, angin) 

1. Peta Geomorfologi daerah 

penelitian. 

2. Faktor yang mempengaruhi 

perkembangan gumukpasir 

daerah penelitian. 

3.  

 

1. Variabel penelitian, meliputi 

data terkait kehidupan sosial 

masyarakat di Parangtritis. 

2. Kuisioner dan Wawancara 

3. Survei Lapangan 

 

1. Citra  satelit Quickbird tahun 

2003, 2006, citra GeoEye tahun 

2010, dan foto udara ultralight 

tahun 2014. 

2 Peta RBI Dringo lembar 1407-

543 skala 1 : 25.000. 

3 Survei lapangan dan wawancara 

Metode 

Metode Interpretasi foto udara, 

pengamatan dan pengukuran 

lapangan, serta membandingkan 

peta/ foto udara terdahulu dengan 

kondisi sekarang 

Metode deskriptif dengan 

pendekatan fisik, melakukan 

pengukuran dan penghitungan 

terhadap material penyusun gumuk 

pasir. 

Metode kualitatif  dan analisis 

deskriptif berdasarkan perolehan 

data dan informasi dari kuisioner 

dan wawancara terhadap masyarakat 

di area gumukpasir Parangtritis. 

Metode kualitatif dengan 

teknik survei random 

sampling terhadap hasil 

pengolahan citra satelit 

multitemporal, wawancara 

kepada pihak yang terkait, dan 

menganalisis deskriptif 

dinamika penggunaan lahan di 

area gumukpasir Parangtritis. 
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Peneliti Sutikno,dkk (1983) Rudjito (2000) Danang Kusumabrata (2014) Widya Ayu Elzha Dani (2016) 

Hasil 

 

Kecepatan Penimbunan Gumuk 

Pasir 

 

1. Peta Geomorfologi Daerah 

Penelitian 

2. Faktor yang Mempengaruhi 

Perbedaan Perkembangan  

Gumuk Pasir Daerah Penelitian. 

 

1. Peta pengaturan subzona inti 

di gumukpasir Parangtritis 

2. Arahan kebijakan pengaturan 

zonasi konservasi gumukpasir 

Parangtritis. 

 

1. Peta Penggunaan Lahan Area 

Gumukpasir Parangtritis tahun 

2003, 2006, 2010, 2014 skala 

1:20.000 

2. Peta Dinamika Penggunaan 

Lahan Area Gumukpasir 

Parangtritis Tahun 2003-2014 

skala 1:20.000 

3. Analisis deskriptif terhadap 

dinamika penggunaan lahan di 

area gumukpasir Parangtritis 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Area persebaran gumukpasir Parangtritis saat ini mulai terganggu oleh 

perubahan penggunaan lahan yang terdapat didalamnya, dimana tidak sedikit yang 

dipengaruhi oleh campur tangan manusia. Potensi wisata alam yang mendorong 

masyarakat sekitar pantai ini berupaya memanfaatkan lahan secara ekonomis 

menjadi lahan terbangun perdagangan maupun permukiman kampung guna 

memenuhi kebutuhan wisatawan, serta melakukan penanaman vegetasi disekitar 

daerah tersebut tanpa memperhatikan pertumbuhan area gumukpasir yang ada 

didalamnya. Data citra satelit multitemporal digunakan sebagai bahan untuk 

monitoring persebaran area gumukpasir yang sangat dinamis secara berkelanjutan. 

Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.16 berikut. 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.16  Diagram kerangka pemikiran penelitian 

 

Area Pesisir Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

Kondisi Fisik 

Perubahan Penggunaan Lahan 

Kondisi Sosial 

Kondisi Geografis Penggunaan Lahan Multitemporal  

Terbangun 

Analisis Dinamika Penggunaan Lahan Di Area Gumukpasir Parangtritis 

Permukiman, 

Pasar, 

Peternakan, dll 

Non Terbangun 

Hutan, 

Pertanian, 

Tambak, dll 

Gumukpasir 
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1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sarana panduan peneliti tentang urutan 

proses penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

kualitatif dengan memperhatikan data dan hasil pengolahan citra satelit, disertai 

dengan informasi secara mendalam melalui wawancara terhadap responden di 

area penelitian dan pihak terkait yang dianggap memiliki kepentingan, sehingga 

dapat diperoleh informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode 

pengambilan sampel di lapangan dilakukan dengan teknik acak (random 

sampling) terhadap hasil pengolahan citra satelit multitemporal berupa peta 

tentatif dimana setiap objek memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Hasil 

dari penelitian dianalisis secara deskriptif berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan 

mencari hubungan antar fakta tersebut guna menjawab tujuan dari penelitian. 

1.9 Jenis Data 

1.9.1 Data Primer 

1. Survei lapangan dan dokumentasi terhadap penggunaan lahan yang 

terdapat di area gumukpasir Parangtritis. 

2. Wawancara terhadap responden di area penelitian dan pihak yang 

dianggap memiliki kepentingan, sehingga dapat diperoleh informasi 

yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

1.9.2 Data Sekunder 

1. Citra satelit Quikbird pantai Parangtritis Kabupaten Bantul tanggal 

perekaman 11 Juli 2003 dan 11 Juli 2006 

2. Citra satelit GeoEye-1 pantai Parangtritis Kabupaten Bantul tanggal 

perekaman 3 Juli 2010 

3. Foto Udara dengan teknik Ultralight pemotretan 15 Juni 2014 

4. Peta Rupa Bumi Indonesia Dringo  lembar 1407-543 skala 1:25.000 

5. Data Monografi Desa Parangtritis Tahun 2015 

6. Data dari buku, makalah serta literatur hasil penelitian tentang 

gumukpasir Parangtritis 
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1.10 Tahapan Penelitian 

1.10.1 Tahap Persiapan 

1. Menyiapkan data rujukan yang berupa penelitian studi pustaka melalui 

referensi buku terkait dengan gumukpasir, laporan penelitian, makalah 

dan referensi lain. Beberapa gambar serta tulisan dikutip dari internet 

dengan tetap mencantumkan sumber materi. 

2. Menyiapkan data yang digunakan dalam interpretasi citra 

penginderaan jauh yaitu berupa citra satelit penginderaan jauh dan 

data bantu berupa Peta Rupa Bumi Indonesia. 

3. Menyiapkan susunan pola kerja untuk memperoleh gambaran umum 

daerah penelitian, merencanakan jalur survei lapangan, menyiapkan 

pertanyaan untuk wawancara. 

1.10.2 Tahap Pengumpulan Data 

1. Mengumpulkan citra resolusi spasial tinggi dan foto udara 

multitemporal kawasan pantai Parangtritis, dimana diperoleh citra 

Quickbird tanggal perekaman 11 Juli 2003, 11 Juli 2006 dan citra 

GeoEye-1 tanggal perekaman 3 Juli 2010 serta foto udara ultralight 

pemotretan 15 Juni 2014 dari Parangtritis Geomaritime Science Park. 

2. Mengumpulkan data titik sampel daerah penelitian dengan melakukan 

survei lapangan, dan melakukan wawancara terhadap responden yaitu 

pihak-pihak yang terkait untuk dapat memberikan informasi yang 

tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

1.10.3 Tahap Pengerjaan 

Tahap pengerjaan meliputi proses-proses yang dilakukan dalam 

penelitian untuk analisis dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir 

Parangtritis Kabupaten Bantul Tahun 2003-2014. Tahap pengerjaan terdiri dari 

kegiatan berikut: 

1. Koreksi Geometrik 

Koreksi Geometrik dilakukan dengan tujuan agar semua informasi 

atau data yang terdapat pada citra sesuai dengan kenampakan sebenarnya di 

lapangan dengan cara relokasi posisi piksel ke posisi yang seharusnya, dimana 
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proses dilakukan dengan cara membuat GCP (Ground Control Point). Koreksi 

geometrik juga sering dinamakan rektifikasi, yaitu memperbaiki kemencengan 

atau penyimpangan atau pergeseran, rotasi dan perspektif citra sehingga 

orientasi dan sistem proyeksinya sesuai dengan peta dasar yang digunakan. 

Koreksi geometrik dilakukan terhadap masing-masing citra satelit 

multitemporal yaitu citra satelit Quickbird tahun 2003 dan 2006, citra satelit 

GeoEye1 tahun 2010 serta foto udara ultralight tahun 2014 terhadap peta dasar 

yaitu Peta Rupa Bumi Indonesia Dringo lembar 1407-543. Sistem proyeksi 

yang digunakan adalah UTM (Universal Transverse Mercator) dengan datum 

WGS 1984 dan zona 49M.  

2. Pemotongan citra 

 Pemotongan citra merupakan proses untuk membatasi daerah 

penelitian sesuai dengan batas zona konservasi gumukpasir. Pemotongan citra 

dilakukan pada masing-masing data citra resolusi spasial tinggi multitemporal, 

yaitu citra Quickbird tahun 2003 dan 2006, citra GeoEye tahun 2010 dan foto 

udara ultralight tahun 2014 kawasan pantai Parangtritis, dimana disesuaikan 

dengan shapefile batas daerah penelitian area gumukpasir Parangtritis. 

3. Interpretasi Citra dan Digitasi On Screen 

Interpretasi citra dilakukan secara visual, dimana proses pengenalan 

obyek sepenuhnya dilakukan oleh peneliti secara manual. Interpretasi citra 

merupakan pengenalan karakteristik obyek secara keruangan (spasial) 

mendasarkan pada unsur interpretasi citra penginderaan jauh yang terdiri dari 

rona/warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi disertai 

juga dengan local knowledge/ pengetahuan peneliti tentang penggunaan lahan 

yang terdapat di area gumukpasir Parangtritis. Proses interpretasi dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui penggunaan lahan kawasan pantai Parangtritis 

melalui masing-masing citra resolusi spasial tinggi multitemporal yaitu citra 

Quickbird tahun 2003, 2006, citra GeoEye tahun 2010, serta foto udara 

ultralight tahun 2014 termasuk didalamnya adalah untuk monitoring dinamika 

perkembangan area gumukpasir Parangtritis, karena gumukpasir merupakan 

salah satu jenis penutup/ penggunaan lahan. 
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Sistem klasifikasi penutup/ penggunaan lahan yang digunakan untuk 

identifikasi obyek pada penelitian ini adalah sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) 7645:2010 berdasarkan Pedoman Standarisasi Nasional 

Nomor 8 tahun 2007 tentang Penulisan Standar Nasional Indonesia. Standar ini 

disusun oleh Panitia Teknis Informasi Geografis/ Geomatika yang telah 

dibahas dalam rapat konsensus lingkup panitia teknis di Cibinong pada tanggal 

9 Desember 2009 serta konsensus nasional yaitu  jajak pendapat pada tanggal 

10 Mei 2010 sampai dengan 10 Juli 2010 dan dikembangkan dengan fenomena 

yang ada di Indonesia. 

Kelas penutup/ penggunaan lahan dibagi dalam dua bagian besar yaitu 

daerah bervegetasi dan daerah tidak bervegetasi. Semua kelas penutup/ 

penggunaan  lahan dalam kategori daerah bervegetasi diturunkan dari 

pendekatan konseptual struktur fisik yang konsisten dari bentuk tumbuhan, 

bentuk tutupan, tinggi tumbuhan dan distribusi spasialnya. Dalam kategori 

daerah tak bervegetasi pendetailan kelas mengacu pada aspek permukaan 

tutupan, distribusi atau kepadatan dan ketinggian atau kedalaman objek. 

Klasifikasi penutup/ penggunaan lahan menurut Standar Nasional Indonesia 

(SNI) 7645: 2010 ditunjukkan dalam Tabel 1.2 berikut. 
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Tabel 1.2 Klasifikasi penutup/ penggunaan lahan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 7645: 2010 

Penutup/ 

Penggunaan 

Lahan 

Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Tingkat V 

Daerah Bervegetasi 

 

 

Daerah Pertanian 

1.  

Sawah Irigasi    

Sawah Tadah Hujan 

Sawah Lebak 

Sawah Pasang Surut 

Ladang 

Perkebunan 

Perkebunan Cengkeh 

  

Perkebunan Coklat 

Perkebunan Karet 

Perkebunan Kelapa 

Perkebunan Kelapa 

Sawit 

Perkebunan Kopi, Teh, 

Tembakau 

Perkebunan Vanili 

Perkebunan Tebu 

Perkebunan Campuran    

Tanaman Campuran    
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Penutup/ 

Penggunaan 

Lahan 

 

Tingkat I 

 

Tingkat II 

 

Tingkat III 

 

Tingkat IV 

 

Tingkat V 

Daerah Bervegetasi 
Daerah Bukan 

Pertanian 
Hutan Lahan Kering 

Hutan Lahan Kering 

Primer dan Sekunder 

 
Hutan Bambu 

Hutan Bambu Rapat 

Hutan Bambu Sedang 

Hutan Jarang 

Hutan Jati 

Hutan Jati Rapat 

Hutan Jati Sedang 

Hutan Jati Jarang 

Hutan Pinus 

Hutan Pinus Rapat 

Hutan Pinus Sedang 

Hutan Pinus Jarang 

Hutan Kayu Putih 

Hutan Kayu Putih Rapat 

Hutan Kayu Putih Sedang 

Hutan Kayu Putih Jarang 

Hutan Jati Putih 

Hutan Jati Putih Rapat 

Hutan Jati Putih Sedang 

Hutan Jati Putih Jarang 
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Penutup/ 

penggunaan 

Lahan 

 

Tingkat I 

 

Tingkat II 

 

Tingkat III 

 

Tingkat IV 

 

Tingkat V 

Daerah Bervegetasi 
Daerah Bukan 

Pertanian 
Hutan Lahan Kering 

Hutan Lahan Kering 

Primer dan Sekunder 

 

Hutan Akasia 

 

Hutan Akasia Rapat 

Hutan Akasia Sedang 

Hutan Akasia Jarang 

Hutan Mahoni 

Hutan Mahoni Rapat 

Hutan Mahoni Sedang 

Hutan Mahoni Jarang 

Hutan Karet 

Hutan Karet Rapat 

Hutan Karet Sedang 

Hutan Karet Jarang 

Hutan Campuran 

Hutan Campuran Rapat 

Hutan Campuran Sedang 

Hutan Campuran Jarang 
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Penutup/ 

Penggunaan 

Lahan 

 

Tingkat I 

 

Tingkat II 

 

Tingkat III 

 

Tingkat IV 

 

Tingkat V 

Daerah Bervegetasi 

 

Daerah Bukan 

Pertanian 

 

Hutan Lahan Basah 
Hutan Lahan Basah 

Primer dan Sekunder 

Hutan Bakau 

 

Hutan Bakau Rapat 

Hutan Bakau Sedang 

Hutan Bakau Jarang 

Hutan Campuran 

Hutan Campuran Rapat 

Hutan Campuran Sedang 

Hutan Campuran Jarang 

Hutan Nipah 

Hutan Nipah Rapat 

Hutan Nipah Sedang 

Hutan Nipah Jarang 

Hutan Sagu 

Hutan Sagu Rapat 

Hutan Sagu Sedang 

Hutan Sagu Jarang 

Semak Belukar    

Padang Rumput    

Padang alang-alang    
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Penutup/ 

Penggunaan 

Lahan 

 

Tingkat I 

 

Tingkat II 

 

Tingkat III 

 

Tingkat IV 

 

Tingkat V 

Daerah Tak 

Bervegetasi 

Lahan Terbuka 

Lahan Terbuka Pada 

Kaldera 

   

Lahar Dan Lava 

Hamparan Pasir Pantai 

Beting Gisik 

Gumukpasir 

Gosong Sungai 

Permukiman dan 

Lahan Bukan 

Pertanian yang 

berkaitan 

Lahan Terbangun 

Permukiman  

 
Industri dan 

Pergudangan 
Peternakan 

Perdagangan dan Jasa Pasar 

Kelembagaan 

Perkantoran 

 Pendidikan 

Peribadatan 

Pariwisata  

 Telekomunikasi  

Transportasi  
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Penutup/ 

Penggunaan  Lahan 

 

Tingkat I 

 

Tingkat II 

 

Tingkat III 

 

Tingkat IV 

 

Tingkat V 

Daerah Tak 

Bervegetasi  

 

 

Permukiman dan 

Lahan Bukan 

Pertanian yang 

berkaitan 

Jaringan Jalan 

Jalan Arteri 

  
Jalan Kolektor 

Jalan Lokal 

Jalan Setapak 

Jaringan Jalan Kereta 

Api 

Kereta Api 

  

Lori 

Jaringan Listrik 

tegangan tinggi 
 

Landasan Penerbangan  

Pelabuhan Laut  

Lahan Tidak 

Terbanagun 

Pertambangan  

  
Tempat Penimbunan 

Sampah/ deposit 
 

Perairan 

Danau, Waduk 

    
Tambak 

Kolam 

Sungai 

(Sumber: www.bakosurtanal.go.id tentang klasifikasi penggunaan lahan) 

 

http://www.bakosurtanal.go.id/
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4. Identifikasi Gumukpasir 

a. Identifikasi gumukpasir melalui foto udara dan citra satelit memiliki 

karakteristik tertentu dengan berbagai cirinya, lebih jelas dapat dilihat dalam 

Tabel 1.3 berikut. 

Tabel 1.3  Karakteristik gumuk pasir pada foto udara 

Penciri Karakteristik 

Rona/ Warna 

Pasir tanpa vegetasi tergambar sangat cerah pada film pankromatik dan 

atau warna abu-abu pada film multispektral. Sering terdapat kontras 

yang tegas antara gumuk pasir dan bahan disekitarnya karena perpaduan 

antara lengas tanah, dan jenis serta pertumbuhan vegetasi. 

Bentuk Berupa poligon dengan permukaan tanah  terbuka yang luas. 

Tekstur Permukaan  tanah  pasir halus dan sedikit bergelombang. 

Asosiasi 

Gumuk pasir yang aktif  (berpindah)  tidak bervegetasi. Gumuk pasir 

yang stabil kebanyakan tertutup rumput atau semak. Jarang yang 

digunakan untuk pertanian, hanya dimungkinkan terdapat pohon buah 

dan tumbuhan menjalar.  

Pola Tidak teratur oleh perubahan yang sangat dinamis dan cepat. 

(Sumber: Prapto Suharsono, 1988 dengan perubahan) 

b. Identifikasi gumuk pasir di lapangan 

Gumuk pasir cenderung terbentuk dengan penampang tidak simetris, 

dengan lereng antara 5 sampai 10 derajat pada arah datangnya angin, dan 30 

hingga 34 derajat pada arah yang tidak ada angin. Jika tidak ada stabilisasi oleh 

vegetasi, gumuk pasir cenderung bergeser kearah hembusan angin karena butir-

butir pasir terhembus dari depan ke belakang gumuk. Gerakan gumuk pasir 

pada umumnya kurang dari 30 meter per tahun (Prapto Suharsono, 1988). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

gumuk pasir yang terdapat di pantai Parangtritis terdiri atas beberapa tipe 

dengan karakteristik yang berbeda ditunjukkn dalam Tabel 1.4 berikut. 
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Tabel 1.4  Karakteristik tipe-tipe gumuk pasir di Parangtritis 

Tipe Gumuk Pasir 

Parangtritis 
Karakteristik 

Bulan Sabit/ Barchan 

Gumuk pasir berbentuk seperti bulan sabit yang dicirikan  

adanya dua tanduk gumuk pasir yang mengarah kebelakang 

dengan penampang yang tidak simetris pada puncaknya dan 

berangsur-angsur menjadi simetris pada tanduknya. 

 Gumuk pasir Barchan terletak pada daerah yang relatif datar 

dan terbuka dengan kecepatan angin yang reltif kuat dan stabil. 

Ketinggian gumuk pasir Barchan dapat mencapai 10 meter 

dengan besar sudut belakang lebih besar dari 25
 
derajat. 

Barchanoid 

Gumuk pasir yang merupakan bentukan beberapa gumuk pasir 

Barchan yang bergabung membentuk jalur memanjang dan 

tidak simetris. Ujung tanduk gumuk pasir Barchan 

bersinggungan dengan ujung tanduk gumuk pasir Barchan 

yang lain. Lebar gumuk pasir tipe Barchanoid di pantai 

Parangtritis dapat mencapai lebih dari 100 meter.  

Gumuk pasir Barchanoid terbentuk pada daerah dengan suplai 

pasir yang melimpah dengan kecepatan angin tinggi. 

Melintang/ 

Transversal 

Gumuk pasir yang merupakan bentukan gumuk pasir yang 

memanjang dan tidak simetris. Bentuk gumuk pasir ini sejajar 

dengan garis pantai dan tegak lurus dengan arah angin. Gumuk 

pasir ini memiliki muka gelincir yang memanjang. 

Gumuk pasir Transversal terdapat pada daerah dengan 

kecepatan angin yang relatif lebih lemah daripada kecepatan 

angin pada gumuk pasir tipe Barchan. 

Garis/ Linear 

Gumuk pasir yang merupakan gumuk pasir yang berbentuk 

lurus dan sejajar satu sama lain. Arah dari gumuk pasir tersebut 

searah dengan gerakan angin.  

Gumuk pasir ini berkembang karena berubahnya arah angin 

dan terdapatnya celah diantara bentukan gumuk pasir awal, 

sehingga celah yang ada terus menerus mengalami erosi 

sehingga menjadi lebih lebar dan memanjang. 
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Tipe Gumuk Pasir 

Parangtritis 
Karakteristik 

Nebkha 

Gumuk pasir yang termasuk dalam jenis gumuk pasir terhalang 

(impeded dunes) dengan penghalang berupa vegetasi.  Adanya 

vegetasi menyebabkan material pasir terendapkan di muka 

vegetasi.Gerak angin yang terhalang oleh vegetasi 

menimbulkan cekungan di belakangnya. Kecepatan angin yang 

bertiup di gumuk pasir tipe Nebkha cukup kuat yang 

menyebabkan semakin besarnya gundukan yang disebabkan 

karena adanya pengendapan di muka gumuk pasir ini 

(Sumber: Rujito, 2001 dan Aprilia, 2003 dengan perubahan) 

5. Tumpangsusun (overlay)  

Tumpangsusun (overlay) merupakan proses yang digunakan untuk 

menyatukan/ menggabungkan informasi dari beberapa data spasial, baik grafis/ 

geometri maupun data atributnya dan selanjutnya dianalisis untuk 

menghasilkan informasi baru. Overlay dilakukan pada semua peta tentatif 

penggunaan lahan tahun 2003, 2006, 2010 dan 2014 untuk dilanjutkan proses 

identifikasi perubahan penggunaan lahan dan analisis terhadap dinamika 

penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis. Tampilan skema dari 

beberapa cara operasi overlay tersebut dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 

1.17 berikut. 

 

    

Gambar 1.17  Berbagai macam operasi Overlay dari kiri ke kanan: 

identity, union, intersect, update  ( Sumber : http://www.esri.com ) 

http://www.esri.com/
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6. Survei Lapangan dan Wawancara 

 Survei lapangan bertujuan untuk mengetahui kebenaran hasil 

interpretasi terhadap citra resolusi spasial multitemporal dengan kenyataan di 

lapangan dan mengetahui perubahan penggunaan lahan pada daerah penelitian. 

Survei lapangan dilakukan untuk mengambil beberapa sampel dari setiap jenis 

penggunaan lahan dengan metode sampel acak (random sampling). Random 

Sampling adalah cara pengambilan  sampel dengan memberikan kesempatan 

yang sama untuk diambil kepada setiap elemen. 

Wawancara dilakukan pula terhadap informan atau narasumber yang 

terkait, sehingga dapat diperoleh informasi secara mendalam tentang objek 

kajian penelitian yaitu dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir 

Parangtritis. Metode wawancara dengan sampel bertujuan (purposive 

sampling) yaitu pemilihan sampel (narasumber) sebagai sumber informasi 

harus sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian yaitu pihak yang memiliki 

kepentingan (stakeholder) di area gumukpasir Parangtritis. Stakeholder yang 

dipilih tersebut meliputi mereka yang tinggal atau berada di area gumukpasir 

seperti tokoh kunci atau tokoh masyarakat, petani, pedagang, peternak, pemilik 

tambak, pemilik penginapan dan hiburan serta wisatawan yang sedang 

berkunjung di area tersebut. Hasil dari proses wawancara terhadap stakeholder 

tersebut selanjutnya akan di kroscek terhadap dinas atau instansi terkait 

pengelolaan gumukpasir Parangtritis. Jumlah sampel yang diambil tidak harus 

mewakili jumlah populasi di daerah penelitian namun mampu memberikan 

informasi yang diharapkan. 

7. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan melalui proses layout terhadap peta-peta 

yang telah dibuat dengan menggunakan Software ArcGIS 10.2.2. Hasil 

penelitian berupa peta penggunaan lahan tahun 2003, 2006, 2010 dan 2014, 

peta dinamika penggunaan lahan tahun 2003-2014 skala 1:20.000, serta 

analisis deskriptif terhadap dinamika penggunaa lahan di area gumukpasir 

Parangtritis tahun 2003-2014. 
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1.10.4 Tahap Analisis 

Hasil dari penelitian dianalisis secara deskriptif berdasarkan fakta-

fakta dengan survei dilapangan dan informasi dari wawancara terhadap 

stakeholder di area gumukpasir Parangtritis, serta mencari hubungan antar 

fakta tersebut. Analisis terhadap fakta guna menjawab tujuan dari penelitian 

yaitu analisis dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis 

Kabupaten Bantul Tahun 2003-2014, terkait bagaimana dinamika penggunaan 

lahannya dan mengapa terjadi dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir 

Parangtritis, serta dapat diperoleh rencana terhadap pengelolaan area 

gumukpasir Parangtritis. Diagram alir penelitian terhadap penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 1.18 berikut. 
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Peta Dasar 

Citra GeoEye-1 

Parangtritis Th. 2010 

Foto Udara Ultralight 

Parangtritis Th. 2014 

Peta RBI Kab. Bantul dan 

Dringo skala 1 : 25.000 

Koreksi Geometrik 

Interpretasi Visual 

Penggunaan Lahan 

Parangtritis Th. 2003 

Interpretasi Visual 

Penggunaan Lahan 

Parangtritis Th. 2006 

Interpretasi Visual 

Penggunaan Lahan 

Parangtritis Th. 2010 

Interpretasi Visual 

Penggunaan Lahan 

Parangtritis Th. 2014 

Peta Penggunaan 

Lahan Parangtritis 

Th. 2003 

Peta Penggunaan 

Lahan Parangtritis 

Th. 2006 

Peta Penggunaan 

Lahan Parangtritis 

Th. 2010 

Peta Penggunaan 

Lahan Parangtritis 

Th. 2014 

Overlay 

Peta Dinamika Penggunaan 

Lahan Di Area Gumukpasir 

Parangtritis Th. 2003-2014 

Pengambilan Titik Sampel 

Survei Lapangan dan 

Wawancara 

Analisis Dinamika 

Penggunaan Lahan Di Area 

Gumukpasir Parangtritis 

Tahun 2003-2014 

 

Keterangan :  

:  Arah tahapan 

:  Input 

:  Proses 

:  Output 

 

 

 

Citra Quickbird 
Parangtritis Th. 2006 

Gambar 1.18  Diagram Alir Penelitian 

Citra Quickbird 

Parangtritis Th. 2003 
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1.11 Batasan Operasional 

Geomorfologi adalah ilmu yang mengkaji tentang bentuklahan, khususnya 

mengenai sifat, asal pembentukan, proses-proses perkembangan, dan 

komposisi materialnya (Cooke dan Doornkamp, 1982).  

Gumukpasir (Sanddunes) adalah gundukan material pasir yang terangkut oleh 

angin dan terendapkan setelah kekuatan tiupan angin berkurang atau akibat 

terhalang oleh adanya rintangan yang umumnya adalah vegetasi (Sunarto, 

2014). 

Interpretasi Citra adalah perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan 

maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya obyek 

tersebut (Estes dan Simonett, 1975) 

Penggunaan Lahan adalah semua jenis penggunaan atas lahan oleh manusia, 

mencakup penggunaan untuk pertanian hingga lapangan olahraga, rumah 

mukim, hingga rumah makan, rumah sakit hingga kuburan (Lindgren, 

1985). 

Penginderaan Jauh adalah Ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang 

objek, daerah atau gejala, melalui analisa data yang diperoleh dengan 

menggunakan alat, tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau 

gejala yang akan dikaji (Lillesand dan Kiefer, 2004). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem yang mengorganisir 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan data serta 

dapat mendayagunakan sistem penyimpanan, pengolahan, maupun analisis 

data secara simultan, sehingga dapat diperoleh informasi yang berkaitan 

dengan aspek keruangan (Purwadhi, 2008). 

 


