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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Pengantar 

1.1.1   Latar Belakang 

Informasi tentang permukaan bumi yang semakin berkembang 

menyebabkan kegiatan pemetaan di Indonesia semakin meningkat. Kegiatan 

pemetaan dapat dilakukan dengan dua macam teknologi yaitu Penginderaan Jauh 

(PJ) dan Sistem Informasi Geografi (SIG). Penginderaan jauh merupakan 

aktifitas penyadapan informasi tentang obyek atau gejala di permukaan bumi 

tanpa melalui kontak langsung. Data dari hasil penginderaan jauh dapat berupa 

citra dan foto udara. Citra fotografik adalah foto udara yang diperoleh dari 

pemotretan udara dengan menggunakan pesawat terbang atau wahana terbang 

lainnya. Citra pada penelitian ini berguna sebagai data dasar untuk mendapatkan 

data penggunaan lahan, dan data penggunaan lahan tersebut digunakan untuk 

membuat peta perubahan penggunaan lahan. 

Lahan adalah seluruh kondisi lingkungan dimana tanah merupakan salah 

satu bagiannya. Lahan dapat meliputi jenis tanah, kondisi lingkungan (iklim, 

sumber air, topografi, dan penggunaan lahan). Ada beberapa pengertian 

mengenai penggunaan lahan tetapi inti dari semuanya sama yaitu mengenai 

kegiatan manusia di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan 

lahan berkaitan dengan aktivitas manusia pada suatu bidang lahan tertentu, dalam 

data penginderaan jauh seperti pada foto udara tidak selalu dapat dikenali secara 

langsung. Sedangkan penutup lahan berkaitan dengan kenampakan yang ada 

dipermukaan bumi, bangunan, pohon, danau), dan jika menggunakan data 

penginderaan jauh mudah untuk dapat dikenali secara langsung. 

Lahan sebagai salah satu komponen dari ruang memegang peran yang 

penting dalam aktifitas manusia. Pemenuhan kebutuhan lahan untuk proses 
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pembangunan dan aktifitas manusia yang semakin meningkat untuk memenuhi 

kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya dinamika 

penggunaan lahan yang terjadi di suatu daerah. Terbatasnya  lahan jika dikaitkan 

dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan proses pembangunan 

akan terjadi benturan kepentingan, karena kebutuhan lahan oleh manusia dan 

pembangunan semakin pesat sedangkan lahan yang tersedia memiliki luasan 

yang tetap. 

Perubahan penggunaan lahan akan berlangsung terus menerus sejalan 

dengan laju pertumbuhan penduduk, dan kegiatan pembangunan yang semakin 

meningkat. Untuk menangani keseimbangan lingkungan yang lebih baik, 

diperlukan penataan kembali terhadap pemanfaatan ruang yang ada atau 

diadakan monitoring secara lebih disiplin terhadap perubahan penggunaan lahan 

yang terjadi. 

Semakin meningkatnya jumlah penduduk akibat dari pertumbuhan alami 

maupun akibat migrasi berakibat pada makin besarnya kebutuhan penduduk atas 

lahan, karena kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan lahan untuk fasilitas-

fasilitas lain sebagai pendukungnya semakin meningkat. Jumlah penduduk di 

Kecamatan Sewon dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 Jumlah penduduk Kecamatan Sewon 

Desa Tahun 

1990 2000 2010 2014 

Timbulharjo 15.762 17.694 20.859 22.073 

Bangunharjo 17.713 23.019 28.475 30.123 

Panggungharjo 21.233 27.392 32.620 34.465 

Pendowoharjo 14.948 18.309 22.414 23.694 

Jumlah 69.656 86.414 104.368 110.355 

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
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Tabel jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk di 

Kecamatan Sewon mengalami peningkatan dari tahun 1990 sampai tahun 2014. 

Jumlah penduduk pada tahun 1990 yaitu 69.656, bertambah 16.758 menjadi 

86.414 pada tahun 2000, mengalami peningkatan lagi menjadi 104.368 pada 

tahun 2010 dan  110.355 pada tahun 2014. Data tersebut juga menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Desa Panggungharjo. 

Untuk mengurangi dampak negatif dari perkembangan dan pertumbuhan 

dalam suatu wilayah perlu adanya suatu perencanaan yang baik dan matang yang 

bertumpu pada keberadaan informasi mengenai lahan yang jelas, lengkap, dan 

aktual. Pengelolaan penggunaan lahan pada suatu daerah yang baik menempati 

urutan pertama dalam masalah perencanaan pengembangan wilayah, oleh sebab 

itu diperlukan peta mengenai penggunaan lahan yang dapat memberikan 

informasi pembagian wilayah disuatu daerah. 

Penggunaan lahan di Kecamatan Sewon jika dilihat dari citra tahun 2006 

masih memiliki lahan sawah yang cukup luas . Lahan sawah ini dapat mengalami 

perubahan menjadi penggunaan lahan yang lain, misalnya permukiman. Hasil 

pengamatan yang dilakukan pada citra tahun 2006 dan 2014 menunjukkan bahwa 

ada beberapa lahan yang mengalami perubahan. Sebagai contoh adalah yang 

terjadi di Desa Bangunharjo. Setelah melakukan pengamatan pada citra dapat 

diketahui bahwa terjadi perubahan penggunaan lahan, pada citra tahun 2006 

lahan tersebut merupakan lahan sawah, namun pada citra tahun 2014 lahan 

sawah tersebut telah berubah menjadi permukiman. Begitu juga yang terjadi di 

Desa Panggungharjo, beberapa lahan sawah telah berubah menjadi penggunaan 

lahan lain. Salah satu contoh lahan yang mengalami perubahan di Desa 

Bangunharjo dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini 
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 Citra tahun 2006               Citra tahun 2014 

Gambar 1.1 Citra quickbird tahun 2006 dan 2014 

 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2006 dan 2014 Berdasarkan Citra 

Quickbird” 

1.1.2   Perumusan Masalah 

Kecamatan Sewon adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administrasi Kecamatan Sewon ini 

berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Perubahan penggunaan lahan 

pada daerah ini sangat memungkinkan untuk terjadi, mengingat masih banyaknya 

lahan yang tersedia yang masih bisa untuk berubah menjadi penggunaan lahan 

yang lain. Sebagai contoh adalah perubahan lahan sawah menjadi lahan 

permukiman.  Adapun permasalahan tentang perubahan penggunaan lahan terkait 

dengan penelitian yaitu: 

1. Bagaimana agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sewon tahun 

2006 dan 2014? 

2. Faktor apa yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Sewon? 
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1.1.3   Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis agihan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sewon tahun 

2006 dan 2014. 

2. Menganalisis faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Sewon. 

1.1.4   Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Memberikan informasi tentang penggunaan lahan dan perubahan penggunaan 

lahan yang ada di daerah penelitian. 

3. Dengan adanya data tentang penggunaan lahan ini diharapkan dapat menjadi 

data dasar untuk untuk pembuatan peta lainnya. 

1.2  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1 Telaah Pustaka 

1.2.1.1  Penggunaan Lahan 

Penutup dan penggunaan lahan merupakan dua hal yang berbeda. Penutup 

lahan merupakan jenis material yang meliputi kenampakan biofisik yang ada 

pada permukaan (lahan/ bentang lahan/ bumi) (Jensen, 2005 & 2007; Lillesand et 

al., 2008; Sabins, 1987). Penutup lahan tidak hanya berupa vegetasi, tetapi juga 

kenampakan alami dan buatan manusia yang ada pada suatu permukaan pada 

waktu pengamatan yang spesifik (Campbell, 2002). Contoh penutup lahan yang 

lebih spesifik yaitu air, pasir, tanaman panenan, hutan, lahan basah, aspal 

(Jensen, 2005). 

 Penggunaan lahan merujuk pada bagaimana luasan potongan (parcel) 

lahan yang digunakan oleh manusia (Jensen, 2005 & 2007; Sabins 1987) yang 

ditekankan pada fungsi ekonomisnya (Campbell, 2002; Lillesand et al ., 2008). 

Contoh penggunaan lahan yaitu pertanian, perdagangan, permukiman (Jensen, 
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2005). Untuk wilayah perkotaan, informasi mengenai penutup dan penggunaan 

lahan untuk suatu terapan tertentu mungkin juga berguna untuk terapan lainnya 

(Jensen, 2007). 

 Identifikasi, pemantauan, dan evaluasi penggunaan lahan perlu selalu 

dilakukan pada setiap periode tertentu, karena dapat menjadi dasar untuk 

penelitian yang mendalam mengenai perilaku manusia dalam memanfaatkan 

lahan, dengan demikian, penggunaan lahan jadi bagian penting dalam usaha 

perencanaan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keruangan di suatu 

wilayah. 

 Penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara 

permanen atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan, baik kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya. 

Penggunaan lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan wilayah. Bahkan 

menurut Campbell (1996), disamping sebagai faktor penting dalam perencanaan, 

pada dasarnya perencanaan kota adalah perencanaan penggunaan lahan. 

 Kenampakan penggunaan lahan berubah berdasarkan waktu, yaitu 

keadaan kenampakan penggunaan lahan atau posisinya berubah pada kurun 

waktu tertentu. Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara sistematik dan 

no-sistematik. Perubahan secara sistematik terjadi ditandai oleh fenomena yang 

berulang, yaitu tipe perubahan penggunaan lahan pada lokasi yang sama. 

Perubahan seperti ini dapat ditunjukkan dengan peta multi waktu. Fenomena 

yang ada dapat dipetakan berdasarkan seri waktu, sehingga perubahan 

penggunaan lahan dapat diketahui. Perubahan non-sistematik terjadi karena 

kenampakan luasan lahan yang mungkin bertambah, berkurang, ataupun tetap. 

Perubahan ini pada umumnya tidak linier karena kenampakannya berubah-ubah, 

baik penutup lahan maupun lokasinya (Murcharke, 1990). 

 Penggunaan lahan mencerminkan sejauh mana usaha manusia dalam 

memanfaatkan dan mengelola lingkungan. Data penggunaan lahan ini didapat 

disadap dari foto udara dan citra. Teknik interpretasi foto udara termasuk di 
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dalam sistem penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni 

untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah atau gejala dengan cara 

menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak 

langsung dengan obyek, daerah, atau gejala yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 

1997). 

 Sistem penggunaan lahan dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar 

yaitu penggunaan lahan pertanian dan non pertanian. Penggunaan lahan pertanian 

antara lain adalah sewah, ladang, tegalan, kebun, padang rumput, hutan produksi, 

hutan lindung dan sebagainya. Penggunaan lahan non pertanian antara lain 

adalah penggunaan lahan perkotaan atau pedesaan, industri, rekreasi, 

pertambangan dan sebagainya (Arsyad, 1989) 

1.2.1.2  Perubahan Penggunaan lahan 

Perubahan penggunaan lahan adalah perubahan penggunaan atau 

aktifitas terhadap suatu lahan yang berbeda dari aktifitas sebelumnya, baik untuk 

tujuan komersial maupun industri (Kazaz dan Charles, 2001, dalam Munibah, 

2008). Perubahan penggunaan dan tutupan lahan pada umumnya dapat diamati 

dengan menggunakan data spasial dari peta penggunaan lahan dan tutupan lahan 

dari tahun yang berbeda. Data penginderaan jauh seperti citra satelit dan foto 

udara sangat berguna dalam pengamatan perubahan penggunaan lahan. 

 Ada empat faktor yang penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

menentukan penggunaan lahan (Barlowe, 1986) yaitu faktor fisik lahan, ekonomi 

dan kelembagaan. Selain itu ada juga faktor kondisi sosial dan budaya 

masyarakat setempat. Bertambahnya jumlah penduduk berarti bertambah pula 

makanan dan kebutuhan lain yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Permintaan 

terhadap hasil-hasil pertanian meningkat seiring dengan pertambahan penduduk, 

demikian juga dengan permintaan non pertanian seperti perumahan dan sarana 

prasarana. Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak 

dapat dihindari. Perubahan terjadi karena dua hal, pertama karena ada keperluan 
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untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan yang kedua 

berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. 

Beberapa hal yang diduga sebagai penyebab proses perubahan penggunaan lahan 

(Nasoetion, 1991) antara lain: 

a. Besarnya tingkat urbanisasi dan lambatnya proses pembangunan di pedesaan. 

b. Meningkatnya jumlah kelompok berpendapatan menengah hingga atas di 

wilayah perkotaan yang berakibat tingginya permintaan terhadap permukiman 

(komplek-komplek perumahan). 

c. Terjadinya transformasi di dalam struktur perekonomian yang pada dilirannya 

akan menggeser kegiatan pertanian/ lahan hijau khususnya diperkotaan. 

d. Terjadinya fragmentasi kepemilikan lahan menjadi satuan-satuan usaha 

dengan ukuran yang secara ekonomi tidak efisien. 

1.2.1.3  Klasifikasi Penggunaan Lahan 

Klasifikasi penggunaan lahan adalah pedoman dalam proses 

interpretasi apabila data pemetaan penggunaan lahan menggunakan citra 

penginderaan jauh. Tujuan dari klasifikasi adalah agar data yang dibuat informasi 

yang sederhana dan mudah dipahami. 

Pengelompokan obyek-obyek ke dalam klas-klas berdasar persamaan 

dalam sifatnya, atau kaitan antar obyek-obyek tersebut disebut klasifikasi. 

Klasifikasi adalah adalah penetapan obyek-obyek kenampakan menjadi 

kumpulan di dalam suatu sistem pengelompokan yang dibedakan berdasarkan 

sifat-sifat yang khusus berdasarkan kandungan isinya (Malingreau, 1978). 

Dalam penelitian ini sistem klasifikasi yang digunakan adalah sistem 

klasifikasi menurut Malingreau. Sistem klasifikasi menurut Malingreau dapat 

dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini. 
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Tabel 1.2 Klasifikasi Penggunaan Lahan Menurut Malingreau 

Jenjang I Jenjang II Jenjang III Jenjang IV Simbol 

1.   Daerah 

Bervegetasi 

A.  Daerah 

Pertanian 

1.  Sawah Irigasi  Si  

2.  Sawah Tadah Hujan   St  

3   Sawah Lebak  Sl  

4.  Sawah pasang surut  Sp  

5.   Ladang/Tegal  L  

6.   Perkebunan -   Cengkeh C  

-   Coklat Co  

-   Karet K  

-   Kelapa Ke 

-   Kelapa Sawit Ks 

-   Kopi Ko 

-   Panili P  

-   Tebu T  

-   Teh Te  

-   Tembakau Tm  

7.   Perkebunan 

Campuran 

 Kc  

8.   Tanaman Campuran  Te  

 B.     Bukan 

Daerah 

Pertanian 

1.    Hutan lahan kering -   Hutan bambu Hb  

-   Hutan campuran Hc 

-   Hutan jati Hj 

-   Hutan pinus Hp 

-   Hutan lainnya Hl 

2.    Hutan lahan basah -   Hutan bakau Hm 

-   Hutan campuran Hc 

-   Hutan nipah Hn 

-   Hutan sagu Hs 

3.      Belukar  B  

4.      Semak   S  

5.      Padang Rumput  Pr 

6.      Savana  Sa 

7.      Padang alang-alang  Pa 

8.      Rumput rawa  Rr 

II. Daerah tak 

bervegetasi 

C. Bukan daerah 

pertanian 

1.   Lahan terbuka  Lb 

2.   Lahar dan Lava  Ll 

3.   Beting Pantai  Bp 

4.   Gosong sungai  Gs 

5.   Gumuk pasir  Gp 

III. Permukiman 

dan lahan bukan 

pertanian 

D. Daerah tanpa 

liputan 

vegetasi 

1.   Permukiman   Kp 

2.   Industri  In  

3.   Jaringan jalan   

4.   Jaringan jalan KA   
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5.   Jaringan listrik 

tegangan tinggi 

  

6.   Pelabuhan udara   

7.   Pelabuhan laut   

IV. Perairan E.   Tubuh 

perairan 

1.   Danau  D 

2.   Waduk  W 

3.   Tambak ikan  Ti 

4.   Tambak garam  Tg 

5.   Rawa  R  

6.   Sungai   

7.   Anjir pelayaran   

8.   Saluran irigasi   

9.   Terumbu karang   

10.  Gosong pantai   

Sumber: Malingreau, J.P. Rosalia Christiani, 1981 dalam Suharyadi (2001) 

1.2.1.4  Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografi adalah sistem informasi yang didesain untuk 

mengolah data yang berkenaan dengan koordinat geografis atau keruangan 

(Light, 1993). Hasil olahan data penggunaan lahan setiap tahun pemotretan akan 

menghasilkan peta yang baru. Oleh karena itu informasi data SIG ini dapat 

digunakan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan pada disiplin ilmu 

yang berkaitan dengan kebumian (Middlekoop, 1990). Tanpa bantuan SIG, 

pengolahan data yang jenis dan jumlahnya besar tersebut akan sangat rumit dan 

menyita banyak waktu, dengan hasil yang belum tentu akurat. 

SIG digunakan untuk memperoleh hasil analisis yang akurat terhadap 

data penelitian ini. Data yang besar diolah lebih cepat, efisien dan dapat 

ditayangkan kembali karena data tersimpan dalam bentuk digital. Hasil yang 

didapatkan adalah peta digital penggunaan lahan dan juga perubahannya. 

Dengan semakin berkembangnya teknologi komputer, peta-peta untuk 

keperluan perencanaan dan evaluasi tidak lagi dikerjakan secara manual, tetapi 

secara digital dengan berbagai software SIG. SIG kini berkembang pesat dan 

menyediakan sejumlah fasilitas unutk menyimpan, mengakses, dan 

memanipulasi data penginderaan jauhuntuk sains, komersial, dan informasi yang 
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berorientasi kebijakan. SIG memiliki fasilitas untuk membuat pemodelan dan 

manajemen data serta menganalisis informasi keruangan, spektral dan temporal 

(Estes, 1992). 

Pemanfaatan keunggulan data penginderaan jauh dan keunggulan data 

digital untuk keperluan tampilan dan analisis SIG diharapkan mampu 

menghasilkan sejumlah masukan yang akurat sehingga dapat diperoleh 

keputusan yang handal dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. 

Penggunaan teknilogi ini membantu memahami bagaimana memanfaatkan dan 

mengelola sumberdaya yang ada di sekitar kita secara optimal (Estes, 1990). 

Dalam kaitannya dengan pemantauan dan penanganan penggunaan lahan yang 

dinamis SIG dapat menunjukkan secara akurat tipe perubahan, luas perubahan, 

persentase, dan frekuensi perubahan berdasarkan input data yang diperoleh dari 

foto udara maupun sumber lain, baik yang berupa data spasial maupun atribut. 

Menurut Aronoff (1989), Sistem Informasi Geografi sebagai suatu sistem 

berdasarkan computer yang mempunyai kemampuan untuk menangani data yang 

bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen data (penyimpanan data 

dan pemanggilan kembali), manipulasi dan analisis data, serta keluaran data 

(pengembangan produk dan percetakan). 

1. Masukan Data 

Sub sistem ini merupakan segemen untuk memasukkan data. Sumber data 

untuk SIG berupa data yang mempunyai rujukan kebumian, sehingga sumber 

datanya bias bervariasi seperti peta analog, peta digital, foto udara, dan citra. 

Selain itu ada data non grafis seperti data tebel, atribut juga bias menjadi 

sumber data yang nantinya bias dikaitkan dengan data grafis. Pada dasarnya 

masukan data ini berfungsi mengubah data menjadi bentuk yang bisa diolah 

oleh SIG. 

2. Manajemen Data 

Data yang dihimpun pada basis data memungkinkan data yang sangat banyak 

dan bervariasi jenisnya, yang sudah tentu memerlukan sistem pengelolaan 
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yang baik untuk memudahkan dalam mengorganisasikan data. Manajemen 

data dimaksudkan agar data dapat disimpan, dipanggil, dihapus, dan 

diperbaiki secra efisien dan akurat yang diperoleh dari pemasukan data. 

Pengelolaan data memerlukan adanya data yang telah tersusun ke dalam 

database. Salah satu metode yang digunakan untuk menangani keperluan basis 

data adalah Database Management System (DBMS). DBMS ini dapat 

diartikan sebagai program yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, 

menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data atau informasi secara praktis 

dan efisien. 

3. Manipulasi Dan Analisis Data 

Proses manipulasi dan analisis data dapat dilakukan menggunakan software 

SIG. manipulasi data dapat dilakukan dengan menciptakan variable-variabel 

campuran memalui proses langsung dari data spasial dan non-spasial dalam 

suatu sistem. Sedangkan proses analisis data bertujuan untuk 

mengidentifikasi, mengevaluasi permasalahan dan kebutuhan yang 

diharapkan. Operasi analisis melakukan pengujian data yang ditunjukkan 

mengekstrak atau membuat data baru, sebagai contoh adalah proses overlay. 

4. Keluaran Data 

SIG dapat menampilkan informasi sebagian/semua basis data ke dalam bentuk 

yang dibutuhkan pengguna. Data keluaran SIG umumnya dalam format 

Hardcopy dan Softcopy. Hardcopy merupakan bentuk cetakan data berupa 

peta atau table yang dicetak dengan media kertas. Softcopy merupakan data 

yang ditayangkan berupa tampilan gambar pada layar monitordalam bentuk 

data digital berupa file yang dapat dibaca oleh komputer. 

Salah satu pemanfaatannya dalam proses penggunaan ilmu Sistem 

Informasi Geografi adalah proses Overlay. Overlay adalah operasi spasial 

dimana suatu layer tematik polygon ditumpangkan dengan yang lain, 

kemudian membentuk layer tematik baru dengan polygon yang baru. Overlay 

digunakan ketika menggabungkan dua atau lebih layer data. 
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Overlay dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut: 

1. Identity adalah tumpangsususn antara dua data grafis dengan menggunakan 

data grafis pertama sebagai batas luarnya. 

2. Union adalah tumpangsusun antara dua data grafis yang menghasilkan 

batas luar baru berupa gabungan antara batas luar data grafis pertama dan 

data grafis kedua. 

3. Intersect adalah tumpangsusun antara dua data grafis dengan menggunakan 

data grafis kedua sebagai batas luarnya. 

4. Update adalah tumpangsusun antara dua data dengan menghaapus 

informasi grafis pada coverage input dan diganti dengan informasi 

coverage update. 

 

Gambar 1.2 Macam-macam Overlay : Identity, Union, Intersect, Update  

(Sumber : http://www.esri.com)   

1.2.1.5  Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

mengenai suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh 

dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena 

yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979 dalam Sutanto, 1986). Maksud dari tanpa 

ada kontak langsung dalam pengambilan data ialah seseorang tidak perlu 

mendatangi daerah yang dikaji dan ini memerlukan seperangkat sistem yang 

mendukung, maka diperlukan suatu media agar objek atau gejala tersebut dapat 

diamati dan didekati oleh penafsir dimana media ini berupa citra. 

http://www.esri.com/
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Citra dihasilkan melalui proses perekaman dengan bantuan sensor. Sensor 

secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sensor fotografik 

(kamera) dan sensor non fotografik. Sensor non fotografik dirinci menjadi sensor 

pemindai atau penyiam/scanner, dan sensor radar/gelombang mikro/masing-

masing jenis sensor bekerja dengan cara yang berbeda, sehingga menghasilkan 

citra dengan karakteristik yang berbeda juga. 

Sensor fotografik berupa scanner menerima pantulan dari suatu wilayah 

sangat sempit pada permukaan bumi (instantaneous of view/IFOV atau medan 

pandang sesaat) yang masuk ke dalam sistem lensa, dan kemudian mendeteksi 

besarnya pantulan tersebut dengan detektor peka cahaya. Agar seluruh 

kenampakan obyek dapat terekam, penerimaan gelombang pantulan dari wilayah 

yang sangat sempit ini diulang untuk wilayah sebelahnya Sapuan menyilang 

yang disertai dengan gerak maju ini menghasilkan himpunan informasi pantulan 

pada setiap titik obyek.   

Penginderaan jauh berkembang dalam bentuk pemotretan muka bumi 

melalui wahana pesawat terbang yang menghasilkan foto udara dan bentuk 

penginderaan jauh berteknologi satelit yang mendasarkan pada konsep 

gelombang elektromagnetis. Dalam perkembangannya saat ini, dengan adanya 

teknologi satelit dengan resolusi tinggi, pengenalan sifat fisik dan bentuk obyek 

depermukaan bumi secara individual juga dapat dilakukan (Lang, 2008). 

1.2.1.6  Interpretasi Citra 

Interpretasi citra yaitu suatu tindakan untuk mengkaji foto udara dan atau 

citra dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya 

obyek tersebut (Ester dan Simonett, 1975, dalam Sutanto, 1986). Interpretasi 

citra menurut Jensen (2007) merupakan alat ilmiah yang sangat berguna, 

didasarkan beberapa alasan, termasuk : dapat memberikan perspektif dari udara 

serta mengatasi keterbatasan survei lapangan, mampu memberikan persepsi tiga 

dimensi, mengetahui suatu hal di luar persepsi visual manusia, serta mampu 
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memperoleh sejarah rekaman citra sebagai dokumentasi perubahan yang terjadi 

di permukaan bumi. Dalam upaya untuk menginterpretasi citra, ada dua macam 

pendekatan yang dapat dilakukan yaitu: 

a. Interpretasi Visual (Visual Image Interpretation) 

Ketika melihat citra, informasi tidak langsung dapat tergambarkan 

(Campbell, 2002). Informasi tersebut terekam pada citra dalam variasi rona dan 

tekstur (Campbell, 2002), dan juga dalam variasi ukuran dan bentuk (Lillesand et 

al., 2008). Campbell (2002) menjelaskan bahwa untuk mengkonversi gambaran 

obyek pada citra ke dalam suatu informasi, pengetahuan khusus harus diterapkan, 

pengetahuan yang menjadi dasar interpretasi citra. Citra berisi tentang data 

mentah (Campbell, 2002 ; Lillesand et al., 2008), sehingga dibutuhkan proses 

oleh interpretasi otak manusia (Lillesand et al., 2008), menjadi informasi yang 

berguna. Campbell (2002) menjelaskan bahwa kemampuan dalam interpretasi 

citra dibentuk oleh pengetahuan tentang: 

1) Subyek yang dikaji. 

2) Wilayah geografis. 

3) Sistem penginderaan jauh. 

Menurut Campbell (2002), ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan saat 

melakukan interpretasi citra, yaitu: 

1. Klasifikasi (Classification) 

Klasifikasi adalah menetapkan obyek, kenampakan atau area ke dalam satu 

kelas yang didasarkan perwatakannya pada citra. 

2. Pencacahan (Enumeration) 

Merupakan kegiatan perhitungan obyek yang saling terpisah yang tampak 

pada citra. 

3. Pengukuran (Measurement) 

Pengukuran dapat dilakukan dalam hal perhitungan jarak dan tinggi hingga 

luas dan volume ataupun juga dapat dilakukan perhitungan kuantitatif, nilai 

kecerahan pada citra. 
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4. Deliniasi/Penarikan Batas (Deliniation) 

Deliniasi merupakan kegiatan dalam pemisahan obyek yang saling terpisah, 

yang masing-masing memiliki karakteristik dalam hal rona dan tekstur, dan 

untuk mengetahui batas/tepi dari area yang terpisah. 

b. Interpretasi Citra Digital 

Interpretasi dan analisis citra digital melibatkan manipulasi dan 

interpretasi dengan bantuan computer, seringkali memerlukan prosedur yang 

kompleks secara sistematis (Lillesand et al, 2008). Interpretasi digital dapat 

dilakukan melalui pengenalan pola spektral dengan bantuan computer. Dasar ini 

berupa klasifikasi pixel berdasarkan nilai spektralnya dan dapat dilakukan dengan 

cara statistik. Dalam melakukan proses interpretasi diperlukan unsur-unsur 

interpretasinya, meliputi:  

1. Rona dan warna 

Rona merupakan derajat kecerahan relatif (rentang gelap-cerah) pada tampilan 

citra skala warna keabuan. Sedangkan warna merujuk pada tampilan citra skala 

komposit warna HIS (Hue, Saturation, Intensity), RGB (Red, Green, Blue) atau 

Munsell (Jensen, 2007). 

2. Tekstur 

Lillesand et al 2008 mendefinisikan tekstur adalah frekuensi perubahan rona 

pada citra yang diperoleh dari pengelompokan kenampakan pada citra yang 

terlalu kecil untuk dapat dibedakan secara individual.  

3. Pola 

Pola merupakan susunan keruangan obyek yang menunjukkan perulangan 

bentuk umum atau hubungan yang merupakan penciri suatu obyek dimuka 

bumi baik obyek alam maupun buatan manusia (Campbell, 2002; Lillesand et 

al, 2008). Variasi pola meliputi pola acak, melingkar, sistematik, dan 

sebagainya. 

4. Bentuk 
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Merujuk pada bentuk umum, konfigurasi atau sketsa obyek individu (Lillesand 

et al, 2008), yang secara jelas sebagai penunjuk identitas obyek (Campbell, 

2002). Bentuk beberapa obyek kadang-kadang begitu berbeda dari yang lain, 

sehingga obyek tersebut dapat dikenali semata-mata dari unsur bentuknya saja. 

5. Ukuran 

Ukuran dapat diwujudkan dalam dua cara yaitu (a) secara relatif dengan melihat 

hubungan dengan obyek lain disekitarnya, (b) secara absolut dengan 

pengukuran yang mana dapat menghasilkan informasi kuantitatif yang meliputi 

jarak, volume, luasan, dan tingkat pergerakkan (Campbell, 2002) 

6. Bayangan 

Bayangan obyek dapat manggambarkan informasi mengenai obyek lain di satu 

obyek dengan obyek lain. Bayangan juga berguna untuk pengenalan obyek 

individu yang terpisah serta untuk menaksir variasi topografi pada kajian citra. 

7. Tinggi dan kedalaman 

Pengamatan tinggi dan kedalaman obyek dapat dilakukan secara stereoskopis 

dan monoskopis (Jesen, 2007). 

8. Lokasi 

Informasi koordinat obyek dapat diperoleh dari survai lapangan dengan alat 

survai ataupun GPS, dan dengan mengumpulkan citra meliput obyek, kemudian 

diregistrasi koordinat dengan menggunakan peta dasar dan mengekstrak 

informasi koordinat dari citra yang sudah dikoreksi geometrik. 

9. Situs 

Situs memiliki karakteristik seperti elevasi, lereng, aspek, tipe tutupan 

permukaan ataupun secara sosioekonomi (Jensen, 2007). 

10. Asosiasi 

Asosiasi merujuk pada keberadaan obyek tertentu yang memiliki hubungan 

dengan obyek lain (Campbell, 2002; Jensen, 2007; Lillesand et al, 2008). 

11. Situasi 
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Situasi merujuk pada bagaimana obyek tertentu terletak pada susunan urutan 

dan orientasi secara relatif terhadap obyek lain. Situs, asosiasi dan situasi 

digunakan secara bersama-sama dalam interpretasi citra dan merupakan unsur 

yang penting dalam pengenalan obyek secara logis (Jensen, 2007) 

Terdapat tiga rangkaian kegiatan yang diperlukan dalam pengenalan obyek pada 

citra yaitu:  

a. Deteksi, merupakan pengamatan suatu obyek, misalnya pada gambaran sungai 

terdapat obyek yang bukan air 

b. Identifikasi, merupakan upaya mencirikan obyek yang telah dideteksi dengan 

menggunakan keterangan yang cukup, misalnya berdasarkan bentuk, ukuran 

dan letaknya, obyek yang tampak pada sungai tersebut disimpulkan sebagai 

perahu motor. 

c. Analisis, merupakan pengumpulan keterangan lebih lanjut. Misalnya dengan 

mengamati jumlah penumpangnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perahu 

tersebut perahu motor yang berisi dua belas orang. 

1.2.1.7  Data penginderaan Jauh Sebagai Sumber Data Penggunaan lahan 

Seseorang yang ingin memperoleh informasi data penggunaan lahan dari 

citra penginderaan jauh haruslah mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan 

mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan data. Masalah 

yang mungkin dijumpai yaitu sistem klasifikasi penggunaan lahan (definisi 

istilah dan penjelasan kategori; kecocokan penggunaan oleh pengguna yang 

berbeda ; pembuatan sistem yang berjenjang), metode interpretasi (kategori skala 

dan resolusi ; pemilihan tipe sensor penginderaan jauh; waktu perekaman; 

background kultur, derajat latihan interpreter), dan masalah sampel dan 

statistiknya. (Nunnally, 1974). Karakteristik penutup-penggunaan lahan di 

Indonesia terutama di wilayah yang mengalami tekanan lahan (perkotaan) 

memiliki kompleksitas keruangan. Pada citra resolusi spasial detail pun memiliki 

keterbatasan dalam identifikasi kompleksitas tersebut. Pada citra, kompleksitas 
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ditunjukkan pada pola geometrik dan pola rona yang dihasilkan dari susunan 

keruangan yang memiliki karakteristik spektral (Malingreau, 1977). Citra 

penginderaan jauh dapat menyajikan informasi penutup-pengunaan lahan secara 

akurat karena informasi tutupan lahan dapat diinterpretasi secara visual secara 

langsung mendasar bukti yang terlihat pada citra dan dapat dilihat dalam konteks 

kenampakan bertetangga (Campbell, 2002). 

Anderson et al. (1976) menjelaskan bahwa teknik penginderaan jauh, 

termasuk penggunaan foto udara efektif digunakan untuk melengkapi survei 

berdasarkan observasi lapangan dan pencacahan, sehingga akurasi waktu dan 

akurasi inventarisasi penggunaan lahan dapat terpenuhi. Terapan penginderaan 

jauh meliputi inventarisasi penggunaan lahan secara komprehensif dan pemetaan 

tematik penggunaan lahan (Nunnaly, 1974).    

1.2.1.8  Citra Quickbird 

Quickbird merupakan citra satelit dengan resolusi 0,61 meter, mengorbit 

bumi sinkron dengan matahari setinggi 450 km, waktu resolusinya 93,4 menit 

dan resolusi temporal 3-7 hari. OrbView 3 dengan resolusi spasialnya 1 meter 

(pankromatik) dan 4 meter (multispectral), mengorbit pada ketinggian 470 km, 

resolusi temporalnya adalah 3 hari dan mampu merekam data seluas 2.100 km
2
.  

Citra Quickbird diluncurkan pada tanggal 18 oktober 2001 dengan mesin 

pendorong Boeing Delta II. Peluncuran dilakukan di pangkalan angkatan udara 

Vandenberg California. Ketinggian orbit 450 km, waktu orbit 93,4 menit 

melewati khatulistiwa 10:30 am dan kemiringan 97,2 derajat sinkron matahari. 

Lebar liputan 16,5 x 16,5 km. DigitalGlobe berhasil memodifikasi Quickbird 

untuk meningkatkan resolusi melalui pengaturan orbit terbang satelit, yakni dari 

0,72 meter ke 0,61 meter (pankromatik) dan dari 2,88 meter ke 2,44 meter 

(multispektral). Sejak diluncurkan dan pengambilan gambar pertama kali, 

Quickbird ini merupakan satelit komersial yang mempunyai resolusi tertinggi. 

Citra ini mempunyai kemampuan menyimpan 11 bit per piksel (2048 tingkat 



20 

 

keabuan) ini berarti memberikan kualitas citra yang lebih baik karena gradasi 

keabuan mengalami peningkatan 8 kali dibandingkan tipe 8 bit yang dimiliki 

sebagian citra yang ada saat ini. 

Citra Quickbird dirancang untuk menangkap gambar wilayah yang luas 

dengan akurasi yang tepat dan lebih efisien dengan mampu menggunakan 

ketepatan industry leading geolocation. Citra satelit Quickbird menyediakan data 

dalam tiga kategori atau tingkatan, yaitu: 

1. Basic Imagery 

Produk ini merupakan produk citra yang paling sedikit dilakukan pemrosesan. 

Didesain unruk pengguna yang mempunyai kemampuan image processing yang 

handal. Produk ini sudah terkoreksi sensor tetapi belum terkoreksi geometri, maka 

proyeksi dan ellipsoid kartografinya belum diketaui. 

2. Standart Imagery 

Produk ini didesain untuk pengguna yang menghendaki akurasi sedang dan 

cakupan area yang sempit. Pengguna yang menggunakan prosuk ini mempunyai 

kemampuan image processing yang cukup dan mampu memanipulasi dan 

mamanfaatkan citra untuk berbagai aplikasi. Sudah terkoreksi geometric maupun 

radiometric. Resolusi bervariasi antara 60-70 cm untuk pankromatik dan 2,4-2,8 

meter untuk multispektral. 

3. Orthorectified Imagery 

Produk ini sudah menghapus kesalahan topografi dan ketelitian posisinya pun 

lebih, merupakan “GIS ready” sebagai basemap untuk pembuatan atau revisi 

pemetaan database GIS untuk menunjuk keberadaan kenampakan. Produk ini juga 

dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan dan aplikasi analisis yang lainnya 

serta mempunyai kemampuan untuk pembuatan DEM dan GCPS. Fitur dan 

keunggulan citra quickbird dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini. 
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Tabel 1.3 Fitur dan keunggulan citra Quickbird 

Fitur Keunggulan 

Resolusi Sensor komersial 

paling tinggi yang tersedia 

 60-cm (2-ft) 

pankromatik 

 2,4-m (8-ft) 

multispectral  

Memperoleh citra kualitas tinggi 

untuk pemetaan dan pendeteksi 

perubahan lahan. 

Industri mementingkan 

kualitas dan keunggulan 

dalam ketelitian dan 

akurasi citra Platform 

stabil dalam akurasi atau 

ketelitian permukaan. 

Pemetaan area tanpa harus 

menggunakan cek lapangan dan 

lapangan GCP (Ground Control 

Point) dalam jumlah relatif 

sedikit. 

3- axis stabilized, star 

tracker/IRU/reaction 

wheels,GPS 

 

Koleksi area yang besar 

dan paling cepat 

 16.5-km width 

imaging swath  

 128 Gbits on-board 

image storage 

capacity 

Membaharui produk global 

dengan cepat dibanding sistem 

kompetitif dengan mutu 

gamabaran yang tinggi  

 Citra dengan kualitas 

tinggi 

 Off-axis unobscured 

design 

 of Quickbird’s 

telescop 

 Large field-of-view 

 High contrast (MTF)  

 High signal to noise 

ratio 

 11 bit dynamic range 

Cakupan target koleksi imaging 

pantas dan tingkat gambaran 

interpretabilitas yang tinggi, 

sebab gambaran dapat diperoleh 

pada tingkat pencahayaan yang 

paling rendah tanpa 

menghilangkan kualitas maupun 

kuantitas grafik/ gambar 

Kuantisasi  11 bits 

Sumber: digital globe dalam Desmaniar, 2009 
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1.2.2  Penelitian Sebelumnya 

Zenthot Yoga Asmara (2015), melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Aplikasi Sistem Informasi 

Geografi Dan Penginderaan Jauh Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang 

Tahun 2000 – 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui agihan 

perubahan penggunaan lahan daerah penelitian dan menganalisis faktor yang 

mempengaruhi perubahan lahan di daerah penelitian. Metode yang digunakan 

adalah metode survei. Hasil yang diperoleh adalah penggunaan lahan tahun 2000, 

penggunaan lahan tahun 2012 dan perubahan penggunaan lahan tahun 2000 – 

2012. 

Selly Sulistiawati (2015), melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Perubahan Penggunaan Lahan Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan 

Kabupaten Tangerang Tahun 1993-2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perubahan penggunaan lahan Desa Pagedangan dalam kurun waktu 

1993-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif. Hasil yang diperoleh adalah penggunaan lahan Desa Pagedangan, 

perubahan penggunaan lahan Desa Pagedangan, laju perubahan penggunaan 

lahan Desa Pagedangan tahun 1993-2013. 

Riyaya Tri Raharja (2012), melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dengan menggunakan Aplikasi PJ Dan 

SIG Di Pesisir Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2004-2012. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis perubahan penggunaan lahan 

kepesisiran di Kecamatan Sluke tahun 2004-2012 dan mengetahui luasan 

perubahan penggunaan lahan kepesisiran di Kecamatan Sluke tahun 2004-2012. 

Metode yang digunakan adalah time series. Hasil yang didapatkan dari penelitian 

ini adalah Peta penggunaan lahan tahun 2004,2007 dan 2012 Peta perubahan 

penggunaan lahan tahun 2004-2012. 
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Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul  Tujuan  Metode  Hasil  

Zenthot Yoga Asmara 

(2015) 

Analisis Perubahan Penggunaan 

Lahan Dengan Aplikasi Sistem 

Informasi Geografi Dan 

Penginderaan Jauh Di 

Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang Tahun 2000 - 2012 

Mengetahui agihan perubahan 

penggunaan lahan daerah 

penelitian dan menganalisis 

faktor yang mempengaruhi 

perubahan lahan di daerah 

penelitian 

Metode survei, 

analisis overlay 

Penggunaan lahan tahun 2000, penggunaan 

lahan tahun 2012 dan perubahan penggunaan 

lahan tahun 2000 – 2012 

Selly Sulistiawati (2015) Analisis Perubahan Penggunaan 

Lahan Desa Pagedangan 

Kecamatan Pagedangan 

Kabupaten Tangerang Tahun 

1993-2013 

Mengetahui perubahan 

penggunaan lahan Desa 

Pagedangan dalam kurun waktu 

1993-2013 

Kualitatif deskriptif Penggunaan lahan Desa Pagedangan, 

perubahan penggunaan lahan Desa 

Pagedangan, laju perubahan penggunaan lahan 

Desa Pagedangan tahun 1993-2013 

Riyaya Tri Raharja 

(2012) 

Analisis Perubahan Penggunaan 

Lahan Dengan menggunakan 

Aplikasi PJ Dan SIG Di Pesisir 

Kecamatan Sluke Kabupaten 

Rembang Tahun 2004-2012 

Menganalisis perubahan 

penggunaan lahan kepesisiran di 

Kecamatan Sluke tahun 2004-

2012 dan mengetahui luasan 

perubahan penggunaan lahan 

kepesisiran di Kecamatan Sluke 

tahun 2004-2012 

Time Series Peta penggunaan lahan tahun 2004,2007 dan 

2012 

Peta perubahan penggunaan lahan tahun 2004-

2012 

Danar Madya Alfari 

(2016) 

Analisis perubahan penggunaan 

lahan Kecamatan Sewon 

Kabupaten Bantul Tahun 2006-

2014 berdasarkan citra 

Quickbird 

1. Menganalisis agihan 

perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Sewon tahun 2006 

dan 2014. 

2. Menganalisis faktor yang 

menyebabkan perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan 

Sewon tahun 2006 dan 2014 

Survei, analisis 

spasial  

Peta penggunaan lahan Kecamatan Sewon 

tahun 2006 dan tahun 2014, Peta perubahan 

penggunaan lahan Kecamatan Sewon tahun 

2006 dan 2014 dan analisis agihan perubahan 

penggunaan lahan. 
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1.2.3 Kerangka Penelitian 

Penggunaan lahan terus mengalami perubahan, hal ini bisa terjadi 

karena beberapa faktor, salah satunya adalah pertumbuhan penduduk, baik 

pertumbuhan secara alami maupun karena migrasi. Bertambahnya jumlah 

penduduk berdampak juga pada kebutuhan akan lahan yang terus meningkat. Hal 

seperti ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahan lahan di suatu 

daerah, dari yang sebelumnya non permukiman menjadi permukiman, misal dari 

lahan sawah menjadi permukiman. Untuk mengetahui bagaimana perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi di suatu daerah diperlukan data penggunaan lahan 

dengan dua waktu yang berbeda.  

Data penggunaan lahan bisa didapatkan dari citra penginderaah jauh. 

Dengan melakukan interpretasi citra tersebut kita dapat mengetahui informasi 

tentang penggunaan lahan di suatu daerah. Menggunakan citra penginderaan jauh 

juga memudahkan dalam melakukan penelitian karena tidak harus ke lapangan 

untuk mendapatkan data penggunaan lahan. Untuk mengetahui perubahan 

penggunan lahan, data penggunaan lahan hasil dari interpretasi citra yang 

berbeda tahun tersebut dioverlaykan, overlay adalah menumpangsusunkan 2 data 

agar mendapatkan informasi baru yaitu data perubahan penggunaan lahan. Dari 

hasil overlay ini juga bisa diketahui luasan penggunaan lahan yang mengalami 

perubahan. 

Kegiatan survei lapangan juga dibutuhkan jika terdapat objek pada citra 

yang sulit dikenali. Survei dilakukan dengan pengamatan langsung objek 

dilapangan dan data juga dapat lebih akurat jika melakukan wawancara kepada 

penduduk sekitar untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan lahan yang 

objeknya sulit dikenali tersebut. Kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar 

1.3 berikut ini.  
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Gambar 1.3 Kerangka Penelitian 

1.3  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei, pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling  dengan pertimbangan pengambilan 

sampel berasal dari objek pada citra yang sulit dikenali atau diragukan dalam 

melakukan interpretasi agar hasil dari interpretasi citra dapat lebih akurat. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis spasial, menggunakan sistem 

informasi geografis dengan proses overlay. 

1.3.1  Populasi/Objek Penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penggunaan 

lahan dan perubahannya yang didapatkan dari hasil penggabungan dua data 

penggunaan lahan yaitu tahun 2006 dan 2014. 

Data penggunaan 

lahan 2006 
Data penggunaan 

lahan 2014 

Survei 

Analisis perubahan 

penggunaan lahan 

 

Overlay 
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1.3.2  Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, metode ini yaitu metode pengambilan sampel dengan 

berdasarkan suatu pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang diambil adalah 

berdasarkan pada objek yang sulit dikenali dalam melakukan interpretasi citra 

sehingga hasil dari interpretasi citra dapat lebih akurat. Keuntungan dari metode 

ini adalah sampel dipilih sedemikian rupa sehingga relevan dengan desain 

penelitian serta murah dan mudah dilaksanakan. 

1.3.3  Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data citra 

quickbird Kecamatan Sewon tahun 2006 dan 2014, data digital batas 

Administrasi Kabupaten Bantul, data digital jalan dan sungai yang didapatkan 

dari instansi terkait. Data penggunaan lahan Kecamatan Sewon tahun 2006 dan 

2014 didapatkan dari hasil interpretasi dan digitasi citra Quickbird. 

Survei lapangan juga dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

data penggunaan lahan yang dianggap meragukan dari hasil interpretasi citra. 

Setelah mendapatkan data dari hasil cek lapangan kemudian dilakukan 

reinterpretasi. Reinterpretasi  bertujuan  untuk menilai ulang dan memperbaiki 

data jika terjadi kesalahan pada hasil interpretasi citra yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

1.3.4  Instrumen Penelitian 

1.3.4.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Laptop Acer 4732z Intel Pentium Processor T4300. 

2. Printer. 

3. Software ArcGis 10.1 untuk mengolah data. 

4. Software Microsoft word 2010. 
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1.3.4.2 Bahan 

1. Citra Quickbird Kecamatan Sewon tahun 2006 dan 2014. 

2. Data digital batas administrasi Kabupaten Bantul 

1.3.5  Metode Pengolahan Data 

1.3.5.1 Pemotongan Citra 

Pemotongan citra dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

data citra dengan wilayah cakupan daerah penelitian. Proses pemotongan citra ini 

dilakukan dengan menggunakan software ArcGis 10.1 menggunakan ArcToolbox 

– kemudian pilih Data Management Tools – Raster – Raster Processing – 

kemudian pilih Clip. Data dasar yang dijadikan acuan untuk pemotongan citra 

adalah data digital batas administrasi Kecamatan Sewon. 

1.3.5.2 Interpretasi dan Digitasi Citra 

Interpretasi pada citra Quickbird dilakukan sebagai langkah awal untuk 

melakukan digitasi penggunaan lahan. Tujuan dari interpretasi ini adalah untuk 

mengidentifikasi obyek-obyek yang tampak pada citra, setelah melakukan 

interpretasi pada citra kemudian dilakukan digitasi citra Quickbird secara on 

screen. Digitasi ini dilakukan untuk mendapatkan data baru dari citra, yaitu data 

penggunaan lahan. 

1.3.5.3 Pengisian Data Atribut 

Data atribut digunakan untuk memberikan informasi atau keterangan 

jenis dan luas penggunaan lahan pada data yang didapatkan dari hasil interpretasi 

dan digitasi citra. Informasi tentang jenis dan luas penggunaan lahan tersebut 

diisi pada setiap poligon hasil dari digitasi citra yang telah dilakukan. Untuk 

mengetahui luas masing-masing dari objek penggunaan lahan dapat dilakukan 

dengan cara membuat field baru pada atribut, kemudian dengan proses calculate 

geometry dan setelah itu atribut luas masing-masing dari jenis penggunaan lahan 

sudah berisi informasi tentang luas dari masing-masing penggunaan lahan. 
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1.3.5.4 Overlay 

Overlay merupakan proses yang digunakan untuk menyatukan informasi 

beberapa data spasial, untuk menghasilkan data atau informasi yang baru. Setelah 

dilakukan interpretasi dan digitasi penggunaan lahan pada citra Quickbird tahun 

2006 dan 2014 dan telah menghasilkan data baru berupa data penggunaan lahan, 

kemudian data penggunaan lahan dari dua tahun yang berbeda tersebut di 

Overlay. Hasil dari overlay ini adalah data perubahan penggunaan lahan tahun 

2006 dan 2014. Setelah didapatkan data perubahan penggunaan lahan kemudian 

dapat dilakukan analisis terhadap data tersebut. 

1.3.6  Metode Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis spasial 

dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis. Proses overlay dilakukan 

pada data penggunaan lahan, yaitu data penggunaan lahan tahun 2006 dan 2014 

ditumpangsusunkan agar menghasilkan data perubahan penggunaan lahan 

sehingga dapat diketahui jenis penggunaan lahan yang mengalami perubahan 

serta luas perubahannya pada masing-masing jenis penggunaan lahan yang ada. 

Perhitungan luas penggunaan lahan dilakukan dengan menggunakan calculate 

geometry. Tujuan dari perhitungan luas penggunaan lahan ini adalah untuk 

mengetahui seberapa luas area penggunaan lahan yang terdapat di daerah 

penelitian dan seberapa luas perubahan yang terjadi. 
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Diagram Alir Penelitian 

 

Citra Quickbird                                       Citra Quickbird  

Tahun 2006                                 Tahun 2014 

  

 

Pemotongan Citra                                      Pemotongan Citra 

 

 

Interpretasi dan Digitasi                                          Interpretasi dan Digitasi 

 

 

Penggunaan Lahan 2006                                          Penggunaan Lahan 2014 

 

 

                       Survei   

 

 

   Reinterpretasi 

                  

 

Peta penggunaan lahan tahun 2006 Peta penggunaan lahan tahun 2014 

  

   

  

                 Overlay 

   Keterangan :    

             Input  
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             Output 

Gambar 1.4 Diagram Alir 

Analisis perubahan penggunaan lahan Kecamatan Sewon tahun 2006 dan 2014 

Data Batas administrasi 

Kecamatan Sewon 
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1.4  Batasan Operasional 

1. Penggunaan lahan: Campur tangan manusia baik secara permanen atau 

periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik 

kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya. (Malingreau, 

1979). 

2. Perubahan penggunaan lahan: Perubahan penggunaan atau aktifitas terhadap 

suatu lahan yang berbeda dari aktifitas sebelumnya, baik untuk tujuan 

komersial maupun industri. (Kazaz dan Charles, 2001, dalam Munibah, 

2008). 

3. Permukiman: Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 

yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan. (UU Nomor 4 tahun 1992). 

4. Perkebunan: Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada 

tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. 

5. Perkebunan campuran: Lahan yang ditanami tanaman keras lebih dari satu 

jenis atau tidak seragam yang menghasilkan bunga, buah, serta getah dan 

cara pengambilan hasilnya bukan dengan cara menebang pohon.  

6. Analisis: Menurut Wiradi (2009:20) Analisis adalah aktivitas yang memuat 

sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk 

digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian 

dicari kaitannya dan ditaksir maknanya 

7. Sistem Informasi Geografis (SIG): Sistem Informasi Geografis sebagai suatu 

sistem berdasarkan komputer yang mempunyai kemampuan untuk 

menangani data yang bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, 

manajemen data (penyimpanan data dan pemanggilan kembali), manipulasi 

dan analisis data, serta keluaran data (pengembangan produk dan 

percetakan). (Aronoff, 1989). 
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8. Penginderaan jauh: Ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai 

suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh 

dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau 

fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979 dalam Sutanto, 1986). 

9. Interpretasi citra: Suatu tindakan untuk mengkaji foto udara dan atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya 

obyek tersebut (Ester dan Simonett, 1975, dalam Sutanto, 1986). 

10. Overlay : Overlay adalah operasi spasial dimana suatu layer tematik 

polygon ditumpangkan dengan yang lain, kemudian membentuk layer 

tematik baru dengan polygon yang baru. 

 


