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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam di Indonesia yang memiliki 

peran penting bagi kehidupan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang 

kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan memiliki fungsi 

dan manfaat yang cukup besar  baik dari segi ekonomi maupun tata lingkungan. 

Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti 

penyediaan sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup flora dan fauna, 

penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasaan global. Hutan, 

sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran 

rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus 

dipertahankan secara optimal dan dijaga daya dukungnya secara lestari. 

Keberadaan hutan di wilayah perkotaan saat ini menjadi hal yang sangat 

penting mengingat peranan hutan yang mampu menjadi salah satu kekuatan utama 

pembangunan kota. Pembangunan fisik di perkotaan diharapkan dapat 

mensejahterakan kehidupan manusia dengan perencanaan yang lebih matang dan 

terkontrol. Pertumbuhan penduduk serta pembangunan infrastruktur untuk 

mendukung kegiatan ekonomi di perkotaan mengancam keberadaan lingkungan di 

sekitarnya seperti ruang terbuka hijau, daerah resapan air, serta hutan rakyat di 

wilayah daerah penelitian. Permasalahan di wilayah penelitian kecamatan geyer, 

mengenai hutan rakyat yaitu terjadi penebangan  hutan. Oleh karena itu, saat ini 

masyarakat di daerah penelitian semakin sadar akan pentingnya fungsi hutan 

rakyat sebagai penyangga, penyaring udara, maupun fungsi penting lainnya. 

Penghijauan sebagai solusi cerdas dan inovatif untuk menjawab tantangan 
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permasalahan kota dan perubahan iklim. Tujuan tersebut akan tercapai apabila 

didukung oleh kebijakan yang mumpuni juga memperhitungkan manfaat 

keberadaan sumberdaya alam termasuk pepohonan dan jasa lingkungan 

khususnya ekosistem di perkotaan sebagai sumber ekonomi tidak langsung 

(Departemen Kehutanan, 2010). Hal yang perlu diperhatikan adalah tentang 

pengelolaan hutan yang benar-benar sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan. 

Peran hutan baik secara ekonomi, lingkungan maupun sosial budaya harus 

seimbang, apabila peran yang satu dengan peran yang lain tidak seimbang maka 

keberlanjutan hutan itu akan terganggu. 

Kabupaten Grobogan merupakan wilayah yang semakin berkembang dan 

terus mengalami pembangunan di berbagai sektor. Wilayah yang hanya memiliki 

luas keseluruhan sekitar 1.976 Km
2
(Dinas kehutanan grobogan tahun 2014) 

merupakan kabupaten terluas nomor dua di jawa tengah setelah kabupaten 

Cilacap. Daerah yang menjadi wilayah kajian penelitian adalah Kecamatan Geyer 

yang terdiri dari 13 kelurahan dengan luas total wilayah sebesar 196,19 Km
2
. 

Tabel 1.1 Perubahan Luas Hutan Rakyat di Kecamatan Geyer Kabupaten 

Grobogan. 

Kecamatan per tahun Jenis Tanaman Jumlah Luas Total Hutan Rakyat (Ha)

Tahun 2010 jati, mahoni, akasia 75

Tahun 2011 jati, mahoni, akasia (-)

Tahun 2012 jati, mahoni, akasia 504,60

Tahun 2013 jati, mahoni, akasia (-)

Tahun 2014 jati, mahoni, akasia (-)

Tahun 2015 jati, mahoni, akasia 1.058,60

Tabel Perubahan Luas Hutan Rakyat di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan ( per tahun)

Geyer

 

Sumber : Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Di Kabupaten Grobogan. 
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Tabel 1.2 Luas Hutan Rakyat di Kecamatan Geyer Tahun 2010 

Luas Hutan Di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun 2010 

Kecamatan Desa Kerapatan Luas Hutan Rakyat (Ha) Jenis Tanaman 

Geyer 

Asemrudung 

-   Akasia dan jenis lain 

Tinggi 50 Jati 

-   Mahoni 

Jambangan 

-   Akasia dan jenis lain 

Tinggi 25 Jati 

-   Mahoni 

Jumlah 

 

75 Ha 

 Sumber : Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Di Kabupaten Grobogan 2010 

Tabel 1.3 Luas Hutan Rakyat di Kecamatan Geyer Tahun 2015 

Luas Hutan Di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun 2015 

Kecamatan Desa Kerapatan Luas Hutan Rakyat (Ha) 
Jenis Tanaman 

Geyer 

Asemrudung Tinggi 2,4 

Akasia dan jenis lain 

Jati 

Mahoni 

Bangsri Tinggi 40,6 
Akasia dan jenis lain 

Jati 

Mahoni 

Geyer Tinggi 196 
Akasia dan jenis lain 

Jati 

Mahoni 

Jambangan 

Tinggi 21,3 
Akasia dan jenis lain 

    
Jati 

Rendah 3,3 
Mahoni 

Juworo 

Tinggi 99,2 
Akasia dan jenis lain 

Sedang 17,8 
Jati 

    
Mahoni 

Kalangbancer 

Tinggi 7,6 
Akasia dan jenis lain 

    
Jati 

Rendah 13,8 
Mahoni 
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Karanganyar Tinggi 11,1 
Akasia dan jenis lain 

Sedang 16,1 Jati 

    Mahoni 

Ledokdawan 

Tinggi 70,5 Akasia dan jenis lain 

    Jati 

Rendah 19,4 Mahoni 

Monggot 

Tinggi 81,2 Akasia dan jenis lain 

Sedang 9,7 Jati 

    Mahoni 

Ngrandu 

Tinggi 72,8 Akasia dan jenis lain 

Sedang 15,4 Jati 

Rendah 1,3 Mahoni 

Rambat 

Tinggi 40,7 Akasia dan jenis lain 

    Jati 

    Mahoni 

Sobo 

Tinggi 59,4 Akasia dan jenis lain 

Sedang 36,1 Jati 

Rendah 1,9 Mahoni 

Suru 

    Akasia dan jenis lain 

Sedang 200,4 Jati 

Rendah 20,6 Mahoni 

 
Jumlah 1058,6 

 

Sumber :Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Di Kabupaten Grobogan 2015 

Luas kawasan hutan rakyat di Kecamatan Geyer tahun 2010 seluas  75 Ha 

dari 13 keluarahan/desa yang ada hutan rakyat dua desa yaitu desa Asemrudung 

dan desa Jambangan. Sedangkan di tahun 2015 seluas 1058,6 Ha,  rata-rata setiap 

kelurahan mempunyai hutan dan luas hutan rakyat di setiap desa luasnya berbeda-

beda. Luas hutan rakyat kecamatan Geyer mengalami perubahan dari tahun ke 

tahun 2010 seluas 75 Ha, 2012 seluas 504,60 dan 2015 seluas 1058,6 Sehingga 

perlu dilakukan penelitian dan analisis tentang terjadinya perubahan penyebab 

faktor tersebut. 
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Teknologi penginderaan jauh dapat berperan dalam bidang kehutanan 

melalui berbagai data yang dapat dihasilkan seperti dari data foto udara maupun 

citra satelit. Keunggulan data penginderaan jauh antara lain dapat menampilkan 

kenampakan objek di permukaan bumi mirip keadaan aslinya dengan resolusi dan 

skala tertentu dan dapat digunakan untuk mendeteksi objek tanpa harus 

berinteraksi langsung terhadap objek di lapangan. Pemanfaatan data penginderaan 

jauh berupa citra satelit adalah citra diharapkan mampu menunjukkan hasil yang 

cukup akurat dan dapat bermanfaat lebih lanjut serta untuk mengetahui penyebab 

perubahan liputan hutan rakyat di daerah perkotaan yang telah terkena dampak 

dari pembangunan di berbagai sektor. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana perubahan liputan hutan rakyat Kecamatan Geyer, Kabupaten 

Grobogan tahun 2010 dan 2015? 

2. Apakah penyebab terjadinya perubahan liputan hutan rakyat Kecamatan 

Geyer, Kabupaten Grobogan tahun 2010 dan 2015? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Mengidentifikasi perubahan liputan hutan rakyat Kecamatan Geyer, 

Kabupaten Grobogan tahun 2010 dan 2015. 

2. Menganalisis penyebab terjadinya perubahan liputan hutan rakyat 

Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan tahun 2010 dan 2015. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain : 

1.  Menambah pemahaman tentang pemanfaatan data penginderaan 

jauh berupa citra satelit dalam aplikasinya di bidang kehutanan. 

2.  Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam 

menyelesaikan program S1 Geografi fakultas Geografi Univeritas 

Muammadiyah Surakarta. 

3.  Sebagai sumber informasi dan menambah wawasan bagi penulis 

dan pembaca. 

4.  Sebagai bahan masukan untuk kebijakan dalam pengelolaan dan 

perencanaan lahan hutan di Kabupaten Grobogan. 

5.  Meningkatkan peranan teknik Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografi untuk penerapan dalam bidang kehutanan.  

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1  Telaah Pustaka 

1.  Hutan 

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat 

yang mengisi antara lain pohon, semak, rumput, jamur dan lain sebagainya serta 

menempati daerah yang cukup luas negara kita indonesia memiliki kawasan hutan 

yang sangat luas dan beranekaragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang 

cukup tinggi akibat pembakaran hutan dan penebangan liar. Spurr (1973) 

mendefinisikan bahwa hutan merupakan sekumpulan pohon-pohon atau tumbuhan 

berkayu lainnya yang pada kerapatan dan luas tertentu mampu menciptakan iklim 

setempat serta keadaan ekologis berbeda dengan di luarnya. Undang-undang No. 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengemukakan bahwa hutan adalah suatu 

kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 
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didominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu 

dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. 

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam  

pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfir yang sehat dan memelihara 

keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kelangsungan dan 

keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-

nilai ekologi dan nilai sosial serta ekonominya. Manfaat-manfaat ini perlu 

dimasukkan ke dalam sistem neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk 

menimbang pilihan-pilihan pembangunan. Arti penting dan fungsi hutan tersebut 

dapat menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian 

mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan 

pendapatan negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian  sumber daya 

hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta 

meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan 

generasi berikutnya. Spurr (1973) 

2.  Kota 

Kota adalah pusat kehidupan yang dapat di lihat dari berbagai macam sudut 

pandang pendekatan aspek tersebut memiliki gambaran bahwa kota menjadi 

tempat berkumpulnya, berkelangsungan kehidupan bagi manusia maupun 

masyarkat berperilaku mengisi aktifitas kehidupannya sehari-hari. Kota juga 

sebagai jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk 

yang tinggi dan diwarnai dengan serata sosial ekonomi yang heterogen serta 

coraknya yang materealistis. Masyarakat kota terdiri dari atas penduduk asli 

daerah tersebut dan pendatang, merupakan suatu masyarakat  yang heterogen, 

baik mata pencaharian, agama, adat dan kebudayaan. Sujarto (1989) 

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2002,  Wilayah Perkotaan 

adalah pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah 

pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri 

kehidupan kota. Sedangkan Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah 

otonom. Kota juga dapat diartikan sebagai permukiman yang permanen relatif 
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luas, penduduknya padat, serta heterogen dan memiliki organisasi-organisasi 

politik, ekonomi, agama dan budaya. 

Dalam Inmendagri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Permendagri 

Nomor 7 Tahun 1986 tentang Batas-batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia, 

ciri-ciri wilayah kota dapat dilihat dari aspek fisik dan aspek sosial ekonomi. 

Dilihat dari aspek fisik, maka wilayah kota mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Tempat permukiman penduduk yang merupakan satu kesatuan dengan 

luas, jumlah bangunan, kepadatan bangunan yang relatif lebih tinggi 

daripada wilayah sekitarnya. 

2. Proporsi bangunan permanen lebih besar di tempat itu daripada di 

wilayah-wilayah sekitarnya. 

3. Mempunyai lebih banyak fasilitas sosial ekonomi (sekolah, poliklinik, 

pasar, toko, kantor pemerintah, dll) daripada wilayahsekitarnya. 

Dilihat dari aspek sosial ekonomi, maka wilayah kota mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. kesatuan areal terbangun berjumlah sekurang-kurannya 20.000 orang di 

Pulau Jawa, Madura dan Bali atau 10.000 orang di luar pulau-pulau 

tersebut. 

2. kepadatan penduduk yang relatif lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. 

3. proporsi jumlah penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian lebih 

tinggi dari wilayah sekitarnya. 

4. Merupakan pusat kegiatan ekonomi yang menghubungkan kegiatan 

pertanian wilayah sekitarnya dan tempat pemasaran atau processing bahan 

baku bagi kegiatan industri. 

Kota-kota secara umum dapat dibedakan berdasarkan fungsi kota maupun 

untuk kepentingan perumusan kebijakan perencanaan. Berdasarkan fungsinya, 

menurut Sujarto (1989) kota di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Kota pusat pemerintahan 

2. Kota pusat perdagangan 

3. Kota pusat lalu lintas dan angkutan 
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3.  Citra Landsat 

Citra landsat merupakan gambaran permukaan bumi yang di ambil dari luar 

angkasa dengan ketinggian kurang lebih 818 km dari permukaan bumi, dengan 

skala 1:250.000. Dalam setiap perekaman citra landsat mempunyai cakupan area 

185 km x 185 km sehingga aspek dari obyek tertentu yang cukup luas dapat 

diidentiikasi tanpa menjelaskan keseluhan daerah yang di survai atau yang 

diteliti. 

Citra landsat merupakan citra yang dihasilkan dari beberapa spektrum dengan 

panjang gelombang yang berbeda, yaitu: 

 Saluran 4 dengan panang gelombang 0,5 - 0,6 m pada daerah spektrum biru, 

baik untuk mendeteksi muatan sedimen ditubuh perairan, gosong, endapan 

suspensi dan terumbu. 

 Saluran 5 dengan panang gelombang 0,6 - 0,7 m pada daera spektrum hijau, 

baik untuk mendeteksi vegetasi dan budaya. 

 Saluran 6 dengan panjang gelombang 0,7 - 0,8 m pada daera spektrum merah, 

baik untuk mendeteksi relief permukaan bumi, batas air dan dataran. 

 Saluran 7 dengan panjang gelombang 0,8 – 1,1 m dengan infra merah, yang 

lebih kecil untuk mendeteksi relief permukaan bumi bila dibanding dengan 

saluran 6. 

Setiap warna dalam citra satelit memberikan makna tertentu, warna pada citra 

merupakan nilai releksi dari vegetasi, tubuh perairan atau tubuh batuan permukaan 

bumi. Oleh karena itu, interpretasi geologi melalui citra landsat lebih didasarkan 

pada perbedaan nilai refleksi tersebut. 
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Perbedaan antara Citra Landsat dan foto udara bias di lihat dari pengertiannya 

yaitu Citra Landsat merupakan gambaran permukaan bumi yang diambil dari luar 

angkasa dengan ketinggian kurang lebih 818 km dari permukaan bumi dengan 

skala 250.000. Dalam setiap perekaman  citra landsat mempunyai cangkupan area 

185 km x 185 km sehingga aspek dari objek tertentu yang cukup luas dapat 

diidentifikasikan tanpa menjelajah keseluruhan daerah yang disurvai atau yang 

diteliti. Sedangkan foto udara adalah foto yang diambil dari udara dengan 

menggunakan wahana tertentu udara pada suata daerah dengan aturan-aturan 

fotogrametris. Citra Landsat adalah citra yang diambil menggunakan satelit 

landsat memiliki kelebian dan kekurangan, di antaranya : a.kelebihan (1). Dapat 

merekam wilayah di permukaan bumi dengan lebih luas atau cakupannya lebih 

besar. (2). Pada setiap topografi yang ada di permukaan bumi dibedakan dengan 

warna. (3). Setiap keadaan yang ada di permukaan bumi dapat dibedakan dengan 

panjang gelombang yang ada di citra landsat. b.kekurangan (1). Apabila citra 

landsat atau daerah yang akan dianalisis. (2). Peliputan landsat pada musim kering 

sulit untuk membedakan. 

Citra Landsat telah menjadi langkah pertama standart untuk industri mineral 

dan minyak bumi eksplorasi. Citra landsat dari sensor satelit IKONOS ASTER 

dan LANDSAT 7 ETM, memiliki manfaat ahli geologi, ilmuwan dan manajer 

eksplorasi di bumi karena keuntungan pemetaan skala besar dan sensor yang 

mengandung warna pita ganda yang memungkinkan mereka untuk menafsirkan 

panjang gelombang yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, seperti di deket 

inframerah, gelombang pendek inframerah termal inframerah untuk 

mengidentiikasi perbedaan dalam fitur struktural ilmu dari permukaan 

bumi.(david agus fajar raharja laboratorium geolgi Pengindraan jauh 2013, 

www.scribd.com) 
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4.  Pengindraan Jauh dan Sistem Informasi Geogrfis 

Penginderaan jauh (atau disingkat inderaja) adalah pengukuran atau akuisisi 

data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik 

melakukan kontak dengan objek tersebut bisa berupa pengukuran atau akuisisi 

data dari sebuah objek maupun fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, 

misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, kapal atau alat lainnya. 

Contoh dari pengindraan jauh antara lain satelit pengamat bumi, satelit cuaca. 

Inderaja berasal dari bahasa inggris dan remote sensing, bahasa perancis. Pada 

masa modern,istilah penginderaan jauh mengacu kepada teknik yang melibatkan 

instrumen di pesawat atau pesawat luar angkasa dan dibedakan dengan 

penginderaan jauh sebelumnya seperti penginderaan jauh medis atau fotogrametri. 

Walaupun semuanya berhubungan dengan astronomi sebenernya adalah 

penerapan dari penginderaan jauh(faktanya merupakan penginderaan jauh yang 

intensif), istilah „‟penginderaan jauh‟‟ umumnya lebih kepada yang berhubungan 

dengan pengamatan cuaca.  

Tidak hanya itu penginderaan jauh merupakan data yang berisi tentang suatu 

obyek, daerah atau fenomena yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa 

kontak langsung dengan obyek, daerah atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan 

Kiefer, 1979). Untuk keunggulan, keterbatasan dan kelebihan dari penginderaan 

jauh yaitu : 

a) Keunggulan Inderaja menurut Sutanto (1994:18-23), menggunakan 

penginderaan jauh baik diukur dari jumlah bidang penggunaannya pada tiap 

bidang mengalami peningkatan dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain : 

 Merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. 

 Citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit 

 dijelajahi. 

 Citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. 

b) Keterbatasan Inderaja berupa ketersediaan citra SLAR yang belum 

sebanyak ketersedian citra lainnya. Dari citra yang ada juga belum banyak 



12 

 

 

 

 

diketahui serta dimanfaatkan(Lillesand dan Kiefer, 1979). Disamping itu 

juga harga relative mahal dari pengadaan citra lainnya(Curran 1985). 

c) Kelemahan Inderaja 

 Orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus. 

 Peralatan yang digunakan mahal. 

 Sulit untuk memperoleh citra foto ataupun citra nonfoto. 

Data penginderaan jauh yang berupa data visual (citra) dan data digital 

(numerik) tidak akan memberikan arti dan manfaat meskipun data yang diperoleh 

akurat dan mutakhir. Agar data tersebut mempunyai arti yang penting dan 

bermanfaat bagi bidang lain maupun pengguna data, perlu adanya teknik analisis 

data penginderaan jauh. Analisis data penginderaan jauh terdiri dari langkah-

langkah interpretasi citra yang merupakan suatu perbuatan untuk mengkaji 

gambaran objek yang terekam. Penafsir mengkaji citra dan berupaya melalui 

proses penalaran untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menerjemahkan objek 

yang tergambar pada citra ke dalam disiplin ilmu tertentu, seperti geografi, 

geologi, ekologi, dan disiplin ilmu lainnya. 

Ada tiga rangkaian kegiatan yang perlu dilakukan dalam pengenalan objek 

yang tergambar pada foto udara maupun citra satelit, yaitu deteksi, identifikasi, 

dan analisis. Deteksi merupakan pengamatan atas adanya suatu objek. Identifikasi 

adalah upaya untuk mencirikan objek yang telah dideteksi dengan keterangan 

yang cukup kemudian sampai pada tahap analisis, di mana pada tahap ini 

keterangan mengenai objek yang diinterpretasi dikumpulkan lebih lanjut. 

(Lillesand dan Kiefer, 1979). 

Interpretasi visual dapat dilakukan pada citra hardcopy maupun citra yang 

tertampil pada komputer (softcopy). Ada beberapa unsur interpretasi citra yang 

harus diperhatikan terlebih dahulu dalam proses interpretasi visual. Unsur 

interpretasi tersebut dibagi menjadi sembilan yaitu rona/warna, ukuran, bentuk, 

tekstur, pola, tinggi, bayangan, situs, dan asosiasi. (Sutanto, 1996:7). 

Sistem Informasi Geografi(Geographic Information System) adalah suatu 

sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data 

atau informasi yang bereferensi geografis. (Lillesand dan Kiefer, 1979). ESRI 
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mendefinisikan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer, data geografi dan personil yang didesain untuk 

memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan 

menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi (“An organized 

collection of computer hardware, softwere, geographic data and personnal 

designed to efficiently capture, store, update, manipulate, analyze, and display all 

forms of geographicaly referenced information”). Beberapa sub-sistem Sistem 

Informasi Geografis antara lain sebagai berikut : 

a. Input, mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari 

berbagai sumber. Data yang digunakan harus diubah menjadi format digital 

yang sesuai seperti digitasi dengan digitizer. 

b. Manipulasi, penyesuaian terhadap input data untuk proses lebih lanjut 

misalnya penyamaan skala, pengubahan sistem proyeksi, generalisasi. 

c. Management Data membantu menyimpan, mengorganisasi, mengelola 

data. Melalui SIG data spasial harus disimpan sesuai standar penyimpanan 

data. 

d. Query, proses pencarian item berdasarkan persyaratan yang diinginkan.  

e. Analisis, proses kajian mendalam terhadap data sehingga dihasilkan 

informasi yang lebih jauh. SIG memiliki kemampuan untuk analisis data 

spasial untuk memperoleh informasi baru dengan model skenario prediksi 

("What if”). Salah satu fasilitas analisis adalah tumpang susun (overlay). 

f.  Penyajian Data, berupa informasi baru atau basisdata yang ada baik 

softcopy maupun hardcopy seperti peta, tabel, grafik, dan lainnya. 

 

1.5.2  Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Doddy M. Yuwono Analisis 

perubahan 

Untuk mengetahui 

kaitan dengan 

Analisis citra 

satelit Landsat 

Hasil analisis 

spatio-temporal 
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kawasan hutan 

Kabupaten Blora 

dengan 

mendekatkan 

Kajian spatio – 

temporal 

perubahan hutan 

dalam kawasan 

hutan Kabupaten 

Blora terhadap 

kenampakan budaya 

seperti jalan dan 

pemukiman 

menggunakan 

analisis spatio-

temporal 

ETM+Multi 

waktu, analisis 

Sistem Informasi 

Geografis, serta 

survey lapangan. 

Dimana secara 

keseluruhan 

metode 

penelitian ini 

ditekankan 

menggunakan 

metode analisis 

spatio-temporal 

diperoleh adanya 

pola perubahan 

lahan yang 

semakin luas 

jika lokasinya 

semakin dekat 

dengan 

kenampakan 

budaya berupa 

jalan dan 

pemukiman 

dalam enclave. 

2 Fakultas Geografi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

(KKL 4) 

Analisis 

perubahan 

liputan hutan di 

Kecamatan 

Magelang 

Selatan, Kota 

Magelang tahun 

2006 dan 2014 

Mengidentifikasikan 

dan menganalisis 

penyebab terjadinya 

perubahan hutan di 

Kecamatan 

Magelang Selatan, 

Kota Magelang 

tahun 2006 dan 

2014. 

Data perubahan 

penggunaan 

lahan di 

dapatkan dari 

interprestasi citra 

IKONOS dan 

survey lapangan. 

Berupa peta 

perubahan 

Liputan hutan di 

Kecamatan 

Magelang 

selatan, Kota 

Magelang tahun 

2006 dan 2014. 

3 Ardi Rimbawan Analisis 

Perubahan 

Liputan Hutan 

Rakyat 

Kecamatan 

Geyer, 

Kabupaten 

Grobogan tahun 

2010 dan 2015 

Mengidentifikasikan 

dan menganalisis 

penyebab terjadinya 

perubahan liputan 

hutan rakyat 

Kecamatan Geyer, 

Kabupaten 

Grobogan tahun 

2010 dan 2015 

Data perubahan 

penggunaan 

lahan didapatkan 

dari interpretasi 

citra LADSAT 

dan cek 

lapangan. 

Peta Perubahan 

Liputan Hutan 

Rakyat 

Kecamatan 

Geyer, 

Kabupaten 

Grobogan tahun 

2010 dan 2015 

dan Tabel 

Matrik 

Perubahan 

Lahan Hutan 
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Rakyat tahun 

2010 dan 2015 

beserta Analisis 

Penyebab 

Terjadinya. 

1.6.  Kerangka Penelitian 

Analisis perubahan liputan hutan rakyat ini berreferensi pada kondisi hutan 

di tahun yang berbeda. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis untuk jangka 

waktu lima tahun, karena citra yang digunakan merupakan citra Landsat tahun 

2010 dan tahun 2015, dengan demikian liputan perubahan hutan dapat terlihat 

dengan jelas. Daerah kajian analisis perubahan liputan hutan rakyat ini berada di 

Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan yang berindikasi bahwa perubahan 

liputan hutan terjadi karena penebangan hutan. 

Untuk melakukan penelitian ini digunakan data penginderaan jauh berupa 

citra LANDSAT tahun 2010 dan 2015 untuk mengidentifikasi liputan lahan hutan. 

Penggunaan citra LANDSAT ini dilakukan mengingat kenampakan citra yang 

dihasilkan mempunyai kesamaan dengan kenyataanobjek di lapangan. Pengolahan 

data penginderaan jauh ini dilakukan dengan menggunakan analisis Sistem 

Informasi Geografi dengan menggunakan software ArGIS. 

Analisis citra LANDSAT dengan Sistem Informasi Geografi ini 

menggunakan metode  overlay. Untuk metode overlay ini dilakukan pada hasil 

digitasi citra tahun 2010dan tahun 2015. Pengecekan lapangan dilakukan untuk 

mengetahui kebenaran hasil interpretasi dan  digitasi untuk kemudian dijadikan 

referensi. 

Dari pengecekan lapangan akan diperoleh informasi tentang penyebab 

berubahnya lahan hutan di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan yang 

kemudian di analisis berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Pada 

umumnya lahan hutan tersebut berubah ke fungsi lain dari fungsi sebelumnya. 
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Hasil akhir yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah Peta Perubahan liputan 

hutan di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan Tahun 2010 dan 2015. Gambar 

1.1. Diagram Alir Tahap Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citra Landsat 

Tahun 2010 

Citra Landsat 

Tahun 2015 

Peta liputan hutan 

tahun 2015 

Overlay 

Cek lapangan/ Uji akurasi 

Petatentatif liputan hutanKecamatan Geyer,  

Kabupaten Grobogan 2010 dan 2015 

Reinterpretasi 

Analisis penyebab perubahan liputan 

hutan 

Peta Liputan Hutan di Kecamatan 

Geyer, Kabupaten Grobogan Tahun 

2010 dan 2015 

Random Sampling 

Tabel matriks 

perubahan 

liputan hutan 

Digitasi Lahan Hutan& 

Penggunaan lahan lain 

Peta Adminitrasi kec.Geyer kab. 

Grobogan 

Digitasi Lahan Hutan& 

Penggunaan lahan lain 

Peta liputan hutan 

tahun 2010 
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1.7.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder dan Cek 

Lapangan. Metode ini informasi (data sekunder) dikumpulkan dari instansi-

instansi yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan survei lapangan 

(pengamatan, cek lapangan) langsung di lapangan mengenai kondisi situasi daerah 

penelitian. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi.  

1.7.1  Alat dan Bahan 

  Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian perubahan liputan hutan 

rakyat di Kecamatan Geyer adalah sebagai berikut: 

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 

a) Seperangkat komputer dengan perangkat lunak pengolahan citra 

ArcGIS 10.2. 

b) Kamera Digital, untuk mendokumentasikan objek kajian. 

c) Check listlapangan, untuk menguji kebenaran interretasi. 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 

a) Citra LANDSAT Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan tahun 

2010 dan 2015. 

b) Peta Administrasi Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. 

1.7.2  Tahap Penelitian 

  Penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pengumpulan data serta tahap pengolahan dan analisis data. 

a) Tahap Persiapan 

 Pada tahap ini, dilakukan studi pustaka, persiapan alat dan bahan 

penelitian sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian. Tahapan ini dimulai 

dengan mempelajari dan menelaah kembali mengenai latarbelakang,  tujuan, 

telaah pustaka, serta metode yang akan digunakan dalam penelitian. Tahap 

persiapan ini juga meliputi pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam 
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pelaksanaan penelitian. Citra LANDSAT yang digunakan telah terkoreksi 

geometrik dan radiomerik, sehingga dapat langsung dipotong dengan batas 

administrai Kecamatan Geyer sebagai daerah penelitian. 

b). Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data meliputi interpretasi visual serta survey 

lapangan. Citra yang telah dipotong sesuai dengan daerah penelitian diinterpretasi 

pada penutup lahan berupa hutan dan juga penggunaan lahannya. Interpretasi 

dilakukan pada citra tahun 2010 hingga tahun 2015. Hasil dari interpretasi citra 

tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan survey lapangan. Survey 

dilakukan dengan metode Random Sampling yaitu dengan cara acak dan 

menyebar dengan pengambilan sampel minimal 30% dari data yang diteliti. Data 

yang dikumpulkan pada tahap ini, yaitu data berupa lahan hutan dan penggunaan 

lahan lainnya pada tahun 2010 hingga tahun 2015. 

c). Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Hasil dari pengumpulan data kemudian diolah untuk mengidentifikasi 

perubahan liputan hutan yang terjadi. Metode yang digunakan yaitu dengan 

analisis kualitatif deskriptif berdasarkan peta perubahan liputan hutan tahun 2010 

dan 2015 serta  tabel matriks perubahannya. Hasil akhir berupa Peta Perubahan 

liputan hutan Kecamatan Geyer Tahun 2010 dan 2015. Dari peta tersebut 

dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perubahan penutup lahan yang 

terjadi selama kurung waktu 2010 dan 2015 berdasarkan metode wawancara 

terhadap informan kunci. 

1.8.  Batasan Operasional 

Batasan operasional ini mengacu pada teori yang sudah ada untuk 

menghindari adanya salah pengertian antara penulis dan pembaca, terutama yang 

berisi istilah dan batasan dalam penelitian ini adalah: 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber dayaalam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
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lingkungannya,yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. (Undang-

Undang RI No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2) 

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan 

olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

(Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 3) 

Liputan hutan adalah peristiwa yang memberitakan terjadinya suatu objek 

di kawanan hutan. 

Hutan rakyat adalah hutan yang terdapat di atas tanah yang padatanah 

tersebut dibebankan hak atas tanah seperti hak milik, hak guna, dan hak pakai. 

(Undang-Undang RI  No. 41 Tahun 1999 dalam Dinas Pertanian, Peternakan dan 

Perikanan Kota Magelang, 2014) 

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon 

yang kompak dan rapat di dalamwilayah perkotaan baik pada tanah negara 

maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota olehpejabat yang 

berwenang. (Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2) 

Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom. (Peraturan 

Pemerintah RI No. 63 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 4) 

Penggunaan lahan adalah aktivitas manusia pada lahan yang 

berhubungan langsung dengan lahan tersebut. (FAO dalam Global Forest Watch, 

2001) 

Penginderaan jauh adalah data yang berisi tentang suatu obyek, daerah 

atau fenomena yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung 

dengan obyek, daerah atau fenomena yang dikaji. (Lillesand dan Kiefer, 1979) 

Sistem Informasi Geografi(Geographic Information System) adalah suatu 

sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data 

atau informasi yang bereferensi geografis. (Aronof, 1989) 
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Survai adalah Metode pengumpulan data dengan mengambil sebagian 

objek populasi tetapi dapat mencerminkan populasi dengan memperhatikan 

keseimbangan antara jumlah variabel, akurasi, tenaga, waktu dan biaya. 
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Gambar 1.1 Peta Adminitrasi 

 


