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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengantar 

1.1.1. Latar Belakang 

Kota merupakan kawasan permukiman yang secara fisik 

ditunjukan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya 

dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya 

secara mandiri. Kebutuhan akan ruang merupakan perubahan dan 

perkembangan akan fisik kota, sehingga diperlukan adanya rencana untuk 

keselarasan dan kenyaman suatu kota. Hal yang diperhatikan dalam 

keruangan adalah penyebaran yang telah ada dan penyediaan penataan 

yang digunakan dalam berbagai perencanaan (Yuli Priyana (1998) dalam 

M Ali (2013)). Kota dengan bentang budaya yang ada ditimbulkan oleh 

unsur alami dan non alami, dengan gejala pemusatan penduduk yang 

cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis. 

 Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan yang telah 

mengalami urbanisasi maupun tidak mengalaminya akan menimbulkan 

permasalahan permukiman, terutama masalah akan permukiman kumuh 

atau slum area yang berkembang di daerah perkotaan mengakibatkan 

menurunnya kualitas lingkungan permukiman (Bintarto, 1987 dalam 

Hasyim). Permukiman kumuh atau slum area sering timbul di kota-kota 

besar dengan latar belakang penghasilan yang mereka dapat rendah, 

terbelakang, pendidikan rendah dan lain sebagainya. Lingkungan kumuh 

merupakan kondisi tempat tinggal atau tempat hunian yang berdesakan, 

luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, lingkungan dan tata 

permukiman tidak teratur serta memiliki fasilitas sarana prasarana soisal 

yang kurang memadai (Bianpoen 1991, dalam Haning). Tingkat kualitas 

hidup kota pada dasarnya dapat ditentukan berdasarkan ketersediaan 

fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

Semakin  lengkap fasilitas umum yang dapat terjangkau oleh semua 
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penduduk kota, berarti semakin baik kualitas hidup kolektif penduduk, 

yaitu kualitas hidup kota tersebut. Selain fasilitas umum, salah satu tolak 

ukur kualitas suatu permukiman adalah adanya ketersediaan akan fasilitas 

sosial yang meliputi fasilitas kesehatan. Besar kecilnya fasilitas kesehatan 

berpengaruh terhadapa kesehatan masyarakat tersebut. Berikut merupakan 

tabel jumlah kasus penderita penyakit di Kecamatan Kotagede. 

Gambar 1.1 Grafik Kasus Penderita Penyakit Di Kecamatan 

Kotagede 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 

Jumlah kasus penderita penyakit dari Gambar 1.1 menunjukkan 

adanya peningkatan jumlah penderita penyakit di Kecamatan Kotagede 

pada  tahun 2012, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan 

hampir setengah penderita penyakit di tahun 2012. Hal ini menunjukkan 

adanya naik turun penderita penyakit di Kecamatan Kotagede. Masalah 

kesehatan dewasa ini sangat mempengaruhi hidup masyarakat, terutama 

pada masyarakat kota. Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting 

bagi keberlangsungan hidup manusia. Masalah kesehatan tidak hanya 

merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan penyakit, tetapi 

juga harus mempertimbangkan hubungan antara kesehatan dengan 
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sekelompok variabel lainnya seperti kesehatan lingkungan dengan sarana 

pelayanan kesehatan. 

Kesehatan merupakan suatu keadaan fisik, mental dan sosial 

kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan (World 

Health Organization, 1948). Derajat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi 

oleh empat faktor yakni faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor 

pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Faktor lingkungan dapat 

mempengaruhi kesehatan karena pada umumnya manusia dan makhluk 

hidup lainnya sangat bergantung pada lingkungan sekitar, seperti untuk 

kebutuhan sehari-hari yang mencakup kebutuhan air dan udara. Apabila air 

dan dan udara tercemar makan itu akan mempengaruhi kesehatan 

masyarakatnya. Selain hal itu adapun indikator-indikator utama derajat 

kesehatan masyarakat adalah angka kematian, angka kesakitan dan status 

gizi. Dunia kesehatan saat ini sudah banyak yang berbasis pada Sistem 

Informasi Geografis dalam kajiannya, hal ini akan mempermudah untuk 

mengethaui agihan kesehatan masyarakat terhdapa sutu kualitas 

permukiman. 

Integrasi Penginderan Jauh dan Sistem Informasi Geografis dapat 

memenuhi kebutuhan data yang lebih lengkap, akurat dan muktahir 

sehingga mampu mengkaji kualitas permukiman di daerah perkotaan. 

Pemanfaatan integrasi tersebut dapat menggunakan citra Quick Bird, 

karena memiliki citra dengan resolusi tinggi sehingga mampu menyajikan 

ketelitian data yang cukup akurat untuk mengidentifikasi permukiman 

yang baik, seperti pola bangunan, kepadatan bangunan dan lebar jalan 

yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kualitas 

permukiman. Proses identifikasi dilakukan secara visual menggunakan 

perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat menghasilkan 

informasi baru mengenai peta kualitas permukiman. 

Kecamatan Kotagede merupakan suatu Kecamatan di Kota 

Yogyakarta. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, 

karena Kecamatan ini terletak di tengah kota Yogyakarta, dan merupakan 
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sebagai kota industri penghasil perak terbesar di Yogyakarta. Selain itu 

kota ini dekat dengan pusat pemerintahan Kota Yogyakarta, sehingga 

memungkinkan untuk mendiami kecamatan ini sangat besar supaya jarak 

tempat tinggal dan tempat kerja tidak berjauhan. 

Kecamatan Kotagede memiliki total penduduk 33.025 jiwa pada 

tahun 2015 dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kelurahan 

Rejowinangun sebanyak 12.161 jiwa dan penduduk terendah berada di 

Kelurahan Purbayan sebanyak 9.942 jiwa. Kepadatan penduduk di 

Kecamatan Kotagede terdapat di Kelurahan Purbayan, Tabel 1.1 

menunjukkan kepadatan penduduk di Kecamatan Kotagede. 

Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Kecamatan Kotagede Tahun 2015 

Kelurahan 
Luas 

(Km
2
) 

Jumlah (Jiwa) Kepadatan (Jiwa/Km
2
) 

Prenggan 0,99 10.922 11.032 

Purbayan 0,83 9.942 11.978 

Rejowinangun 1,25 12.161 9.729 

Total 3,07 33.025 32.739 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta 

Kecamatan Kotagede yang memiliki luas 3,07 Km
2
 dan memiliki 

jumlah penduduk yang banyak membuat kecamatan ini sangat padat, hal 

ini memicu kerentanan terhadap minimnya kualitas permukiman. 

Terdapatnya pasar, tempat rekreasi dan pabrik lainnya memicu 

perkembangan permukiman dengan kualitas minim dan akan berdampak 

pada kesehatan masyarakat Kecamatan Kotagede. Kesehatan masyarakat 

dapat mengalami penurunan akibat dari dampak kualitas permukiman yang 

kurang baik atau tidak baik. Beberapa penyakit akan muncul seperti. 

Selain faktor lingkungan, fasilitas pelayanan kesehatan juga 

mempengaruhi akan kesehatan masyarakatnya. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS 

PERMUKIMAN DENGAN KONDISI KESEHATAN MASYARAKAT 
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DI KECAMATAN KOTAGEDE KOTA YOGYKARTA 

BERDASARKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS”. 

1.1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana agihan kualitas permukiman di Kecamatan Kotagede? 

2. Bagaimana hubungan kualitas permukiman dengan kesehatan 

masyarakat di Kecamatan Kotagede? 

1.1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui agihan kualitas permukiman di Kecamatan Kotagede. 

2. Menganalisi hubungan kualitas permukiman dengan kesehatan 

masyarakat di Kecamatan Kotagede. 

1.1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Melengkapi peta permasalahan antara kualitas permukiman dengan 

kesehatan masyarakat. 

3. Dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan 

Sistem Informasi Geografis dalam pengkajian kualiats permukiman. 

 

1.2. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1. Telaah Pustaka 

1.2.1.1. Kualitas Permukiman 

Permukiman dapat digambarkan sebagai suatu tempat atau daerah 

dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dimana mereka 

menbangun rumah, jalan-jalan dan sebagainya guna kepentingan 

mereka (Bintarto, 1977). Lingkungan permukiman merupakan ruang 
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untuk digunakan kegiatan sehari hari meliputi bangunan rumah mukim 

beserta halaman dan perkarangannya, jaring-jaring dan perangkat 

lainnya yang mendukung kelancaran hidup. 

Kualitas permukiman dalam penelitiannya menggunakan dua 

macam pendekatan yakni pendekatan langsung di lapangan dan 

penilaian dengan menggunakan penginderaan jauh yang dilengkapi 

dengan uji lapangan. Pendekatan langsung dilapangan digunakan untuk 

memperoleh data yang tidak dapat disadap oleh citra penginderaan jauh 

secara langsung. Penilaian kualitas permukiman berdasarkan kualitas 

lingkungan permukiman yang telah ditentukan oleh Dirjen Cipta Karya, 

Pekerjaan Umum (Rahardjo 1989 dalam Mudzakir 2008). Adapaun 

penilaian kualitas permukiman tersebut menggunakan beberapa 

parameter yaitu kepadatan permukiman, pola tatak letak bangunan, 

pohon pelindung, lebar jalan amsuk, kondsi jalan masuk dan lokasi 

permukiman. 

 

1.2.1.2. Hubungan Kualitas Permukiman dan Kondisi Demografi 

Unsur lingkungan yang terdapat pada suatu wilayah adalah faktor 

fisik dan faktor penduduk. Penduduk adalah orang dalam matranya 

sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga 

negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat 

dalam batas wilayah Negara pada waktu tertentu (BKKBN). 

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu – waktu, 

dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam 

sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. 

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh besarnya 

kelahiran, kematian, imigrasi masuk dan imigrasi keluar. Secara global 

pertumbuhan penduduk di peruntukkan untuk semua jenis, akan tetapi 

lebih di arahkan pada manusia dan sering digunakan secara informal 

untuk sebutan demografi (Ida Bagoes Mantra). 
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Demografi mempelajari tentang jumlah, persebaran, teritorial dan 

komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab 

perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), 

mortalitas, gerak territorial (migrasi) dan mobilitas sosial atau 

perubahan status (Philip M. Hauser dan Duddley Duncan, 1959). 

Dewasa ini pertumbuhan penduduk di Negara Indonesia mengalami 

kemajuan yang sangat pesat atau signifikan. Pertumbuhan penduduk 

yang kurang terkendali dapat mengakibatkan timbul akan kawasan-

kawasan permukiman kumuh dan liar, penanganan yang harus 

dilakukan adalah diperlukan penajaman tentang kriteria permukiman 

kumuh dan permukiman liar dengan memperhatikan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat serta lingkungannya. 

 

1.2.1.3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Johan Heinrich Von Thunen mengatakan bahwa struktur kota 

terkait dengan jarak. Jarak ketempat pusat kota ikut menentukan lokasi 

segala kegiatan (Daljoeni, 1992). Adanya spektrum dari bermacam 

fungsi dari suatu jenis jasa yang normalnya berlokasi di kota kecil dan 

besar, masing-masing fungsi pelayanan memiliki minimum thereshold 

(ambang yang minimal) dari besarnya penjualan. Teori ini menyangkut 

permukiman dan persebaran secara geografis dari barang dan jasa. 

Faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan  masyarakat adalah 

pelayanan kesehatan, lingkungan permukiman, perilaku dan keturunan. 

Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat 

diperlukan tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai. 

 

1.2.1.4. Kesehatan Masyarakat 

WHO (World Health Organization) mengatakan bahwa kesehatan 

masyarakat adalah semua tindakan yang terorganisir baik swasta 

maupun publik untuk mencegah berbagai penyakit, meningkatkan 

kesehatan dan memperpanjang hidup antara penduduk secara 
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keseluruhan. Sedangkan kesehatan lingkungan merupakan kesehatan 

yang terdiri dari berbagai aspek kesehatan manusia yang di dalamnya 

termasuk kualitas hidup yang ditentukan oleh fisik, kimia, biologi, 

sosial dan faktor psikososial di lingkungan. 

Dengan demikian untuk menjadi pribadi yang sehat orang perlu 

menjaga dirinya agar terhindar dari kuman penyakit, memperhatikan 

keseimbangan mentalnya dan mengusahakan hubungan sosial yang 

lebih baik dengan orang yang ada disekitarnya. Terdapat beberapa 

faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan yaitu (a) faktor keturunan, 

adalah pembawa keturunan, misalnya sejak lahir sudah mengidap 

penyakit, cacat atau memliki kelemahan. (b) faktor faktor pelayanan 

kesehatan, mencangkup layak atau tidaknya suatu pelayanan kesehatan 

serta cukup atau tidaknya pelayanan kesehatan yang berdampak pada 

keadaan kesehatan. (c) faktor tingkah laku, faktor ini sangat berperan 

penting dalam kesehatan. (d) faktor lingkungan. Faktor lingkungan 

mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik berupa lingkungan yang 

bersih maupun kurang bersih dan tidak terawat. Pendekatan ekologi ini 

menjelaskan bahwa derajat kesehatan merupakan hasil interaksi antara 

manusia dan lingkungannya (Roekmono 1985 dalam Nunuk 2000). 

 

1.2.1.5. Penginderaan Jauh 

Pendekatan penginderaan jauh dalam penelitian kualitas 

lingkungan permukiman menggunakan citra penginderaan jauh yang 

mempunyai kemampuan resolusi spasial yang tinggi dalam pendekatan 

wilayah. 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 
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diperlukan suatu media agar objek atau gejala tersebut dapat diamati 

dan didekati oleh penafsir dimana media ini berupa citra (image atau 

gambar). 

Studi kualitas lingkungan permukiman sangat berkaitan dengan 

kondisi permukiman dan lingkungan di sekitar permukiman tersebut 

secara fisik. Parameter yang diukur tidak semata mata kosisi bangunan 

namun juga kondisi lingkungan bangunan pada lokasi tersebut. Selain 

parameter, ada beberapa unsur-unsur yang harus diketahui sebelum 

melakukan penfsiran citra, yakni warna/rona, bentuk, ukuran, bayangan, 

tekstur, pola, situs dan asosiasi. Penafisran tersebut berguna untuk 

melakukan digitasi terhadap citra yang digunakan dalam penelitian. 

Menggunakan ilmu penginderaan jauh sangat mempermudah mengenali 

objek pada parameter yang digunakan untuk kualitas permukiman. 

Peran penginderaan jauh dalam penentuan kualitas permukiman 

sangat penting. Dengan penginderaan jauh memungkinkan untuk dapat 

menayajikan data resolusi tinggi dan memberikan informasi 

kenampakan kota yang beragam serta membuat penelitian yang 

dilakukan lebih efektif dan efisien. 

 

1.2.1.6. Citra Quickbird 

Citra Quickbird merupakan citra satelit dengan reslousi 0,61 meter, 

mengorbit bumi sinkron dengan matahari setinggi 450 km dengna 

waktu resolusi 93,4 menit dan resolusi spasial 3-7 hari. Orbview 3 

dengan resolusi spasialnya 1 meter (pankromatik) dan 4 meter 

(multispektral), mengorbit pada ketinggian 470 km dan mampu 

merekan data seluas 2.100 km
2
. 

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 

pengolahannya, yaitu: 
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1. Basic Imagery  

Produk ini merupakan produk citra yang paling sedikit dalam 

tingkat pengolahannya. Produk ini sudah mengalami koreksi 

terhadap sensor satelit dan koreksi radiometrik, akan tetapi produk 

ini belum mengalami koreksi geometric maupun diproyeksikan ke 

dalam proyeksi peta. 

2. Standart imagery 

Produk ini sudah mengalami koreksi radiometrik, koreksi gemetrik, 

koreksi distorsi terhadap sensor dan sudah diproyeksikan kedalam 

sebuah proyeksi peta. Produk ini tersedia dalam benyuk hitam dan 

putih, berwarna atau pan sharpened dengan resolusi 0,61 meter dan 

0,72 meter atau multipsektral dengan resolusi 2,4 meter dan 2,8 

meter. 

3. Orthorectified imagery 

Produk ini sudag menghapus kesalaghan 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 aplikas analisis yang lainnya serta 

mempunyai kemampuan untuk pembuatan DEM dan GCPS. 
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Tabel 1.2 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 

Tabel 1.3 Profil dan Spesifikasi Satelit Quickbird 

Informasi Peluncuran  Tanggal : 18 Oktober 2001 

 Peluncuran wahana : 1851-1906 GMT 

(1451-1506 EDT) 

 Kendaraan peluncur : Delta II  

 Lokasi peluncuran : SLC-2W, 

Vandenberg Air Force Base, California 

Orbit   Ketinggian : 450 km - 98° sinkron 

matahari 

 Resolusi temporal : 1 – 3,5 hari berdasar 

pada latitude pada resolusi pixel 60 cm. 

 Viewing angle : agile spacecraft- in-track 

and cross-track pointing 

 Periode : 93,4 menit  

Koleksi Per Orbit ~ 128 gigabits (approximately 57        single 

area images) 
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Lebar cakupan dan 

ukuran wilayah 
 Nominal swath width: 16.5-kilometers at 

nadir 

 Accessible ground swath : 544-km 

centered on the satellite ground track 

(to~30°off nadir) 

 Areas of interest: 

Single Area – 16.5km x 16.5km 

Strip – 16.5km x 165km 

Akurasi Metrik 23-meter circular error, 17-meter linear 

error (tanpa ground control) 

Resolusi Sensor & 

Rentang Spektral 

Panchromatic  

 60-centimeter 

GSD (Ground 

Sample Distance) 

at nadir 

 Black & White: 

445 to 900 

nanometers 

Multispectral  

 2.4-meter GSD 

at nadir Blue: 

450 to 520 

nanometers 

Green : 520 to 

600 nanometers  

Red : 630 to 690 

nanometers 

 Inframerah 

dekat : 706 to 

900 nanometers 

Julat Dinamis 11-bits per pixel 

Komunikasi  Playload Data 320 

Mbps X-band 

Housekeeping X-

band form 4,16 and 

256 Kbps 2 Kbps S- 

band uplink 

ADCA Approach 3 – axis stabilized, star tracker/IRU/reaction 

wheels, GPS 

Pointing and Agility Accuracy : less than 0.5 milliradians absolute 

per axis 

Knowledge : less than 15 microradians per 

axis 

Stability: less than 10 microradians per 

second 

Onboard Strorage 128 Gbits capacity 

Masa orbit Bahan bakar untuk 7 tahun berat 2100 pound, 

panjang 3.04-meter (10-ft) 
Sumber : Digital Globe dalam Desmaniar, 2009 

1.2.1.7. Interpretasi Citra 

Interpretasi citra merupakan suatu tindakan untuk mengkaji foto 

udara dan atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan 

menilai arti pentingnya objek tersebut (Ester dan Simonett, 1975 dalam 

Sutanto, 1986). Sedangkan menurut Jensen (2007) interpretasi citra 
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adalah alat ilmiah yang sangat berguna, didasarkan beberapa alas an, 

termasuk: dapat memberikan prespektif dari udara serta mengatasi 

keterbatasan survey lapangan, mampu memberikan persepsi tiga 

dimensi, mengetahui suatu hal di luar persepsi visual manusia serta 

mampu memperoleh sejarah rekaman citra sebagai dokumentasi 

perubahan yang terjadi di muka bumi. 

Interpretasi citra dibedakan menjadi dua macam pendekatan yaitu: 

1. Interpretasi Visual (Visual Image Interpretation) 

Informasi pada citra yang tersedia tidak dapat langsung 

tergambarkan, informasi tersebut terekam pada citra dalam variasi 

rona dan tekstur (Campbell, 2002) dan juga dalam bentuk variasi 

ukuran dan bentuk (Lillesand et al, 2008). Campbell menjelaskan 

bahwa untuk mengkonversi gambaran objek pada citra ke dalam 

suatu informasi, pengetahuan khusus harus diterapkan. Berikut ini 

merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat 

menginterpretasi citra menurut Campbell, 2002: 

a. Klasifikasi (Classification) 

Klasifikasi adalah menetapkan objek, kenampakan atau area ke 

dalam satu kelas yang didasarkan perwatakannya pada citra. 

b. Pencacahan (Enumeration) 

Merupakan kegiatan perhitungan objek yang saling terpisah yang 

tampak pada citra. 

c. 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. 

d. Deliniasi / Penarikan Batas (Deliniation) 

Deliniasi merupakan kegiatan dalam pemisahan objek yang saling 

terpisah, yang masing – masing memiliki karakteistik dalam hal 

rona dan tekstur, dan untuk mengetahui batas/tepi dari area yang 

terpisah. 
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2. Interpretasi Digital  

Interpretasi dan analisis citra digital melibatkan manipulasi dan 

interpratasi dengan bantuan komputer, seringkali memerlukan 

prosedur yang kompleks secara sistematis (Lillsand et al, 2008). 

Interpretasi digital dapat dilakukan melalui pengenalan pola spektral 

dengan bantuan komputer. Dasar ini berupa klasifikasi pixel 

berdasarkan nilai spektralnya dan dapat dilakukan dengan cara 

statistik. Dalam melakukan proses interpretasi diperlukan unsur- 

unsur interpretasinya, meliputi: 

a. 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) 

b. Tekstur 

Lillesand et al 2008 mendefinisikan tekstur adalah frekuensi 

perubahan rona pada citra yang diperoeh dari pengelompokan 

kenampakan pada citra yang terlalu kecil untuk dapat dibedakan 

secara individual. 

c. Pola 

Pola merupakan susunan keruangan objek, yang menunjukkan 

perulangan bentuk umum atau hubungan, yang merupakan penciri 

suatu objek dimuka bumi baik objek alam maupun buatan 

manusia (Campbell, 2002; Lillesand et al, 2008). Variasi pola 

meliputi pola acak, melingkar, sistematik dan sebagainya. Bentuk 

Merujuk pada bentuk umum, konfigurasi atau sketsa objek 

individu (Lillesand et al, 2008), yang secara jelas sebagai 

penunjuk identitas objek (Campbell, 2002). Bentuk beberapa 

objek kadang-kadang begitu berbeda dari yang lain, sehingg objek 

tersebut dapat dikenali semata – mata dari unsur bentuknya saja. 
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d. Ukuran 

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

dengan melihat hubungan dengan objek lain disekitiarnya, (b) 

secara absolut dengan pengukuran yang mana dapat menghasilkan 

informasi kuantitatif yang meliputi jarak, volume, luasan dan 

tingkat pergerakkan (Campbell, 2002) 

e. Bayangan 

Bayangan objek dapat menggabarkan informasi mengenai objek 

lain di satu objek dengan objek lain. Bayangan juga berguna 

untuk pengenalan objek individu yang terpisah serta untuk 

menaksir variasi topografi pada kajian citra. 

f. Tinggi dan kedalaman 

Pengamatan tinggi dan kedalaman objek dapat dilakukan secara 

stereoskopis dan monoskopis (Jensen, 2007). 

g. Lokasi 

Informasi koordinat objek dapat diperoleh dari survey lapangan 

dengan alat survey ataupun GPS, dan dengan mengumpulkan 

citra meliput objek, kemudian diregistrasi koordinat dengan 

menggunakan peta dasar dan mengekstrak informasi koordinat 

dari citra yang sudah dikoreksi geometrik (Jensen, 2007) 

h. Situs 

Situs memiliki karakteristik seperti elevasi, lereng, aspek, tipe 

tutupan permukaan ataupun secara sosioekonomi. (Jensen, 2007) 

i. Asosiasi 

Asosiasi merujuk pada keberadaan objek tertentu yang memiliki 

hubungan dengan objek lain (Campbell, 2002; Jensen, 2007; 

Lillesand et al, 2008). 

j. Situasi 

Situasi merujuk pada bagaimana objek tertentu terletak pada 

susunan, urutan dan orientasi secara relatif terhdap objek lain. 

Situs, asosiasi dan situasi digunakan secara bersama-sama dalam 
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interpretasi citra dan merupakan unsur yang penting dalam 

pengenalan objek secara logis (Jensen, 2007) 

Terdapat tiga rangkaian kegiatan yang diperlukan dalam 

pengenalan objek pada citra yaitu: 

1. Deteksi, merupakan pengamatan suatu objek, misalnya pada 

gambaran sungai terdpat obyek yang bukan air. 

2. 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. 

Analisis, merupakan pengumpulan keteranagn lebih lanjut. Misalnya 

dengan mengamati jumlah penumpangnya, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perahu tersebut perahu motor yang berisi dua belas orang. 

Keterkaitan antara interpretasi dengan kualitas permukiman 

dalam penelitian ini adalah mempermudah dalam memposes data untuk 

mendapatkan nilai dari setiap parameter citra yang digunakan. Dengan 

interpretasi dan mengetahui unsur-unsur interpretasi dapat menghasilka 

hasil yang di inginkan. 

 

1.2.1.8. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografi merupakan alat yang bermanfaat untuk 

pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan 

dan penayangan data kekurangan yang berasal dari kenyataan dunia 

(Burrough,1986). Sedangkan menurut Aronoff, 1989 dalam Desmaniar, 

Sistem Informasi Geografi adalah sistem yang berbasiskan komputer 

yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-

informasi geografi. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan 

dan menganalisa obyek-obyek dan fenomena dimana lokasi geografi 

merupakan karakteristik yang penting atau untuk dianalisis. 

Keterkaitan dengan Sistem Informasi Geografi (SIG), proses 

analisis pembuatan peta memiliki beberapa langkah dalam pengolahan 
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SIG, yaitu pemasukan data, manajemen data, manipulasi dan analisis 

data, serta keluaran data. 

1. Pemasukan (Input) Data 

Pemasukan data merupakan suatu pekerjaan atau operasi pemasukan 

data dan menulisnya kedalam database. Data masukan dalam SIG 

sangat bervariasi yaitu dapat berupa data spasial maupun data non 

spasial. Data spasial (data grafis) adalah data yang berhubungan 

dengan aspek keruangan, dengan tipe-tipe segmen data berupa tiik, 

garis dan area/polygon. Data non spsial meliputi data yang 

berbentuk numerik, alfabetik atau alfanumerik yang mempunyai 

hubungan dengan data grafis. 

2. Manajeman Data 

Data yang dihimpun pada basisdata memungkinkan data yang sangat 

banyak dan bervariasi jenisnya, sudah tentu memerlukan sistem 

pengelolaan yang tersusun baik untuk memudahkan dalam 

mengorganisasikan data. Manajemen data yang dimaksudkan agar 

data dapat disimpan, dipanggil, dihapus dan diperbaiki secara efisien 

dan akurat yang diperoleh dari pemasukan data. Pengelolaan data 

memerlukan adanya data yang telah tersusun ke dalam database. 

Salah satu bentuk metode yang digunakan adalah untuk menangani 

keperluan basisdata adalah Database Management System (DBMS). 

DBMS bias diartikan sebagai program yang digunakan dalam 

memasukkan data, mengubah data, menghapus data, memanipulasi 

data dan memperoleh data informasi secara praktis dan efisien. 

3. Manipulasi dan Analisis Data 

Proses memanipulasi data dan menganalisis data dapat dilakukan 

menggunakan Software GIS. Manipulasi data dapat dilakukan 

dengan menciptakan variabel-variabel campuran melalui proses 

langsung dari data spasial dan non spasial dalam suatu sistem. 

Sedangkan proses analisi data bertujuan untuk mengidentifikasi, 

mengevaluasi permasalahan dan kebutuhan yang diharapkan. 
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Operasi analisis melakukan pengujian data yang ditunjukkan untuk 

mengekstrak atau membuat data baru, misalnya adalah proses 

overlay atau tumpangsusun. 

4. Keluaran Data 

SIG dapat menampilkan informasi sebagian atau semua basisdata ke 

dalam bentuk yang dibutuhkan oleh pengguna. Data keluaran SIG 

pada umumnya adalah dalam format Hardcopy dan Softcopy. 

Hardcopy merupakan bentuk berupa cetakan data seperti tabel atau 

peta yang di cetak dengan media kertas. Softcopy merupakan data 

yang ditayangkan berupa tampilan gambar pada layar monitor 

komputer dalam bentuk data digital berupa file yang dapat dibaca 

oleh komputer. 

Salah satu pemanfaatannya dalam proses penggunaan ilmu sistem 

informasi geografi (SIG) adalah proses overlay. Overlay atau 

tumpangsusun merupakan 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. 

Overlay dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara 

sebagai berikut: 

1. Identity adalah tumpangsusun 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 yang 

menggunakan data grafis kedua sebagai batas luarnya. 

4. Update adalah tumpangsusun antara dua data dengan menghapus 

informasi grafis pada coverage input dan diganti dengan informasi 

coverage update. 
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Gambar 1.2 Berbagai macam operasi Overlay (dari kiri ke kanan) identity, union, 

intersect dan update (sumber : http://www.esri.com) 

Hubungan Sistem Informasi Geografis terhadap kualitas 

permukiman adalah  mempermudah ketika mengolah data yang didapat 

dan mempermudah dalam mengklasifikasikan kualitas permukiman 

berdasarkan kelas yang telah ditentukan.  Menggunakan SIG  untuk 

kualitas permukiman banyak menggunakan tools dalam pengerjaannya. 

Mulai dari tools untuk digitasi, inputing data dan tools untuk 

menghasilkan hasil akhir berupa peta (penglayoutan). 

 

1.2.2. Penelitian Sebelumnya 

Lydia Desmaniar (2009), melakukan penelitian dengan judul 

Pemanfaatan Citra Quickbird dan SIG untuk Pemetaan Kualitas 

Permukiman di Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan citra Quickbird 

sebagai data masukan untuk menyadap variabel spasial. Metode yang 

digunakan adalah mengintegrasikan teknik penginderaan jauh dan SIG. 

hasil yang diperoleh berupa peta kualitas permukiman yang memberikan 

kelas kualitas permukiman buruk, sedang dan baik. Daerah dengan 

kualitas permukiman buruk berada pada Kelurahan Prawirodirjan dengan 

luas 11,03 Ha, kualitas permukiman baik luasnya 39,951 Ha dan kualitas 

permukiman sedang luasnya hanay 1,899 Haa. 

Gesit Yoga Ambarasakti (2013), penelitiannya berjudul Analisis 

Kualitas Lingkungan Permukiman Dengan Menggunakan Aplikasi Citra 

http://www.esri.com/
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Penginderaan Jauh Tahun 2006 dan 2010 di Kecamatan Sewon Kabupaten 

Bantul. Adapun tujuannya adalah mengetahui kualitas lingkungan 

permukiman di Kecamatan Sewon tahun 2006 dan 2010, dan untuk 

mengetahui persebaran polanya. Metode yang digunakan adalah 

interpretasi citra. Hasil penelitian ini adalah mengetahui kualitas 

permukiman di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tahun 2006 dan 

2010 dan mengetahui persebaran polanya. 

Resti Ayu Apsari (2013), melakuakan penelitian yang berjudul 

Hubungan Kualitas Permukiman dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Berdasarkan Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografi Daerah Kecamatan Pasar Kliwon. Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui sebaran tingkat fasilitas kualitas permukiman di 

Kecamatan Pasar Kliwon, Mengetahui daya layan dari masing-masing 

fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kecamatan Pasar Kliwon, 

mengetahui sebaran derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Pasar 

Kliwon dan mengetahui hubungan kualitas permukiman dan fasilitas 

pelayanan kesehatan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi citra dan pengharkatan. 

Hasil penelitian ini berupa karakteristik permukiman Kecamatan Pasar 

Kliwon, persebaran kualitas lingkungan permukiman, fasilitas pelayanan 

kesehatan, derajat kesehatan masyarakat serta hubungan kualitas 

permukiman dan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap derajat kesehatan 

masyarakat di Kecamatan Pasar Kliwon. 

Harry Dinatha (2016), melakukan penelitian yang berjudul 

Kajian Hubungan Tingkat Kualitas Permukiman Dengan Kondisi 

Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji hubungan kualitas permukiman 

dengan kesehatan masyarakat di Kecamatan Gondokusuman, dan 

mengkaji distribusi kualitas permukiman di Kecamatan Gondokusuman. 

Metode yang dilakukan adalah skoring dan overlay. Hasil yang didapat 

adalah peta dari setiap parameter citra dan parameter survey lapangan, peta 
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kualitas permukiman dan peta Incident Ratio yang berhubungan dengan 

kesehatan masyarakat. 

Berbagai penelitian sebelumnya diatas dapat dilihat dengan mudah 

pada Tabel 1.4 di bawah ini: 
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Tabel 1.4 Penelitian sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Lydia Desmaniar 

(2009) 

Pemanfaatan Citra Quickbird 

dan SIG untuk Pemetaan 

Kualitas Permukiman di 

Kecamatan Gondomanan, 

Yogyakarta 

untuk mengetahui kemampuan 

citra Quickbird sebagai data 

masukan untuk menyadap 

variabel spasial 

mengintegrasikan teknik 

penginderaan jauh dan SIG. hasil 

yang diperoleh berupa peta kualitas 

permukiman yang memberikan kelas 

kualitas permukiman buruk, sedang 

dan baik 

peta kualitas permukiman yang 

memberikan kelas kualitas 

permukiman buruk, sedang dan 

baik. Daerah dengan kualitas 

permukiman buruk berada pada 

Kelurahan Prawirodirjan dengan 

luas 11,03 Ha, kualitas 

permukiman baik luasnya 

39,951 Ha dan kualitas 

permukiman sedang luasnya 

hanay 1,899 Haa 

Gesit Yoga 

Ambarasakti (2013) 

Analisis Kualitas Lingkungan 

Permukiman Dengan 

Menggunakan Aplikasi Citra 

Penginderaan Jauh Tahun 

2006 dan 2010 di Kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul 

mengetahui kualitas 

lingkungan permukiman di 

Kecamatan Sewon tahun 2006 

dan 2010, dan untuk 

mengetahui persebaran 

polanya. 

interpretasi citra kualitas permukiman di 

Kecamatan Sewon Kabupaten 

Bantul pada tahun 2006 dan 

2010 dan mengetahui persebaran 

polanya 

Resti Ayu Apsari 

(2013) 

Hubungan Kualitas 

Permukiman dan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat Berdasarkan 

Aplikasi Penginderaan Jauh 

dan Sistem Informasi Geografi 

Daerah Kecamatan Pasar 

Kliwon 

mengetahui sebaran tingkat 

fasilitas kualitas permukiman 

di Kecamatan Pasar Kliwon, 

Mengetahui daya layan dari 

masing-masing fasilitas 

pelayanan kesehatan yang ada 

di Kecamatan Pasar Kliwon, 

mengetahui sebaran derajat 

kesehatan masyarakat di 

Kecamatan Pasar Kliwon dan 

mengetahui hubungan kualitas 

interpretasi citra dan pengharkatan karakteristik permukiman 

Kecamatan Pasar Kliwon, 

persebaran kualitas lingkungan 

permukiman, fasilitas pelayanan 

kesehatan, derajat kesehatan 

masyarakat serta hubungan 

kualitas permukiman dan 

fasilitas pelayanan kesehatan 

terhadap derajat kesehatan 

masyarakat di Kecamatan Pasar 

Kliwon 



23 
 

permukiman dan fasilitas 

pelayanan kesehatan terhadap 

derajat kesehatan masyarakat 

Harry Dinatha 

(2016) 

Kajian Hubungan Tingkat 

Kualitas Permukiman Dengan 

Kondisi Kesehatan Masyarakat 

Di Kecamatan Gondokusuman 

Kota Yogyakarta 

mengkaji hubungan kualitas 

permukiman dengan kesehatan 

masyarakat di Kecamatan 

Gondokusuman, dan mengkaji 

distribusi kualitas permukiman 

di Kecamatan Gondokusuman 

skoring dan overlay peta dari setiap parameter citra 

dan parameter survey lapangan, 

peta kualitas permukiman dan 

peta Incident Ratio yang 

berhubungan dengan kesehatan 

masyarakat 

Arfiani (2016) Hubungan Kualitas 

Permukiman Dengan Kondisi 

Kesehatan Masyarakat 

Berdasarkan Sistem Informasi 

Geografis Kecematan 

Kotagede 

Mengetahui distribusi tingkat 

kualitas permukiman di 

Kecamatan Kotagede, dan 

Mengetahui hubungan kualitas 

permukiman dengan kesehatan 

masyarakat di Kecamatan 

Kotagede. 

Skoring dan Overlay  
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1.2.3. Kerangka Penelitian 

Baik buruknya suatu kualitas permukiman di daerah perkotaan di 

pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kepadatan permukiman, pola 

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

masuk dan lokasi permukiman. Faktor-faktor tersebut sangatlah penting 

untuk memperoleh suatu kualitas suatu permukiman. Semua faktor 

tersebut bisa didapat melalui identifikasi citra dengan teknik penginderaan 

jauh, dan akan dikolaborasikan dengan parameter pendukung lainnya yang 

didapat dengan survey lapangan. Parameter survey lapangan meliputi 

banjir, sanitasi, saluran air, kualitas air minum dan tempat pembuangan 

sampah. 

Angka kesakitan digunakan untuk mencari Incident Ratio. 

Incident Ratio digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya kondisi 

kesehatan mayarakat disuatu daerah penelitian. Hasil dari kualitas 

permukiman akan digabungkan dengan nilai IR dengan tujuan untuk 

menegtahui hubungan kualitas permukiman dengan kondisi kesehatan 

masyarakatnya. Dibawah ini merupakan gambar 1.3 kerangka pemikiran 

penelitian yang akan menghasilkan suatu analisis hubungan kualitas 

permukiman terhadap kesehatan masyarakat. 
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Faktor yang mempengaruhi 

kualitas Permukiman 

Data Kuantitatuf 

penderita penyakit 

Kualitas 

Permukiman 

Tingkat kesehatan 

masyarakat 

Analsis Spasial 

Menggunakan SIG 

Analisis Hubungan kualitas 

permukiman dengan kesehatan 

masyarakat 

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran 
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1.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan cara 

apa dan bagaimana data diperoleh dan diproses untuk mendapatkan hasil 

analisis suatu kualiatas permukiman dengan kesehatan mayarakat. Metode 

yang dilakukan adalah dengan metode survey. Dalam metode penelitian 

ini, peneliti mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh dalam 

angka-angka (Scoring System) untuk memudahkan dan mempertahankan 

penilaian. 

Di dalam pengertian angka-angka, juga dilengkapi dengan 

penjelasan atau deskriptif terhadap parameter yang digunakan. Hal ini 

dapat dijelaskan dengan pengharkatan yang ada pada atribut parameter, 

sehingga pendeketan yang digunakan disebut pendekatan kuantitatif 

berjenjang.  

1.3.1. Populasi/Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah kualitas permukiman dari blok 

permukiman yang telah diinterpretasi dan beberapa variabel pendukung 

untuk menghasilkan peta kualitas permukiman. Pada penelitian ini 

berfokus pada permukiman di Kecamatan Kotagede serta kondisi 

kesehatan masyarakatnya. 

1.3.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive 

Sampling, yakni teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan atas 

suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri 

yang sudah diketahui sebelumnya.  

Salah satu teknik pengambilan sampel secara purposive sampling 

memiliki beberapa keunggulan yaitu sampel dipilih sedemikian rupa 

sehingga relavan dengan desain peneliti, sampel yang dipilih menurut 

individu yang menurut penelitian dapat didekati serta cara dengan teknik 

ini mudah dilaksanakan. 

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 30 sampel, dimana 

setiap kelurahan memiliki 10 sampel. Adapun pengambilan 10 sampel 
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dikarenakan setiap kelurahan mendapatkan keadailan yang sama dengan 

masing-masing sampel berjumlah 10 sampel tersebut. Dengan melihat ciri-

ciri dari setiap blok permukiman pada setiap kelurahan ini lah peneliti 

dapat menagmbil sampel. Contohnya sampel yang diambil berdasarkan 

blok permukiman yang dekat dengan sungai, dimana secara harfiahnya 

permukiman yang berada dekat dengan sungai pastinya kumuh dan kurang 

layak huni.  

1.3.3. Metode Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data yang dimaksud adalah mengumpulkan 

alat dan bahan. Tahap pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu 

pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Adapun hal 

lain dari pengumpulan data dengan melakukan survey pada parameter 

lapangan maupun yang di sadap dengan citra.  

1.3.3.1. Pemotongan Citra 

Citra Quickbird tahun 2010 yang telah terkoreksi dipotong sesuai 

batas administrasinya. Pemotongan citra menggunakan software ARcGIS 

10.1. pemotongan citra dengan menggunakan spatial analyst tools – 

axtraction – extract by mask. Pemotongan citra hanya menggunakan satu 

kecamatan saja. 

1.3.3.2. Interpretasi Visual Citra Quickbird 

Interpretasi citra merupakan teknik untuk mengenali suatu 

kenampakan pada citra satelit. Interpratasi digunakan untuk permukiman 

dengan tujuan menilai kualitas permukiman dan dilakukan dengan cara 

digitasi pada pengelompokkannya. Sebelum melakukan interpretasi 

untuk berbagai variabel, terlebih dahulu dilakukan interpretasi blok 

permukiman sebagai unit analisis selama penelitian. Digitasi blok 

permukiman di interpretasi berdasarkan pola, ukuran dan kepadatan yang 

tampak pada citra. 

Blok permukiman yang telah teridentifikasi, variabel kualitas 

permukiman lain dapat diinterpretasi sesuai unit analisis tersebut. 

Variabel yang diperoleh dari citra yaitu kepadatan permukiman, pola tata 
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letak bangunan, pohon pelindung, lebar jalan masuk, kondisi jalan masuk 

dan lokasi permukiman. 

1.3.4. Instrumen Penelitian 

1.3.4.1 Alat  

Seperangkat komputer dengan spesifikasi 

a. Laptop HP Compaq 510 

b. Intel Core 2 Duo Processor 2 MB 

c. Harddisk 250 GB 

d. RAM 3 GB 

e. Printer Canon PIXMA MP258 

Software Pengolahan Citra dan Pendukung Lainnya 

a. Arc. Map 10.1 untuk pengolahan data GIS untuk pembuatan peta, 

pemotongan citra dan analisis. 

b. Microsoft Office 2010 untuk pembuatan naskah skripsi. 

c. Microsoft Excel 2010 untuk menghitung harkat total dan mengetahui 

kelas kualitas lingkungan. 

1.3.4.2 Bahan  

a. Citra Quickbird Kecamatan Kotagede tahun 2014 

b. Peta RBI Kecamatan Kotagede yang diperoleh dari Badan Informasi 

Geospasial tahun 2004. 

c. Peta RBI dalam bentuk Hardcopy lembar 1408 – 224 Timoho skala 

1:25.000 

1.3.5. Metode Pengolahan Data 

1.3.5.1. Inputing Data 

Inputing data merupakan pemasukan data yang akan diolah dari 

citra Quickbird yang telah di potongdan data pendukung lainnya. 

Inputing data yaitu dengan membuat shapefile baru pada software GIS 

yang nanatinya dapat digunakan untuk proses digitasi. 

1.3.5.2. Digitasi 

Digitasi digunakan setalah pembuatan shapefile dan kemudian 

dilakukan untuk mengdigitasi hasil interpretasi dari citra Quickbird. 
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Digitasi diawali dengan pembutan data vector kemudian melakukan 

digitasi blok permukiman jalan utama, penggunaan lahan, atap 

permukiman dan pohon pelindung. Digitasi penggunaan lahan 

permukiman dan non permukiman dibuat untuk mempermudah dalam 

memisahkan daerah permukiman yang sebagai daerah akan dilkuaknnya 

anlisis. 

1.3.5.3. Pengisian Data Atribut 

Data atribut dapat diisi sesuai dengan variabel parameter-

parameter yang sudah ada. Pengisian ini dimaksudkan untuk 

mempermudah pada waktu menganlisis. Pada setiap variabel parameter, 

atribut yang diisi dapat berupa luasan wilayah yang di digitasi sesuai 

parameter yang digunakan maupun lebar suatu jalan pada parameter yang 

digunakan. Sebelum melakukan pengisian atribut, terdapat rumus-rumus 

yang digunakan peneliti untuk mendapatkan nilai yang ada pada beberpa 

parameter. Adapun rumus tersebut sebagai berikut: 

a) Rumus menghitung kepadatan permukiman 

∑                 

∑                                                 
        

 

b) Rumus menghitung kepadatan atau kerapatan pohon pelindung 

∑                                    

∑                    
        

Data atribut yang diisi untuk mengetahui suatu Incindent Ratio, 

didapatkan dengan mengetahui angka kesakitan yang ada pada 

Kecamatan Kotagede yang dibagi lagi menjadi per kelurahan. Adapun 

data yang telah didapat, akan digunakan untuk mengetahui suatu Incident 

Rationya denganrumus di bawah ini: 

∑        

∑        
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1.3.6. Metode Analisis Data 

1.3.6.1. Skoring Variabel Parameter Citra 

Pemberian skoring atau penilaian pada variabel setiap parameter 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepadatan Permukiman 

Kepadatan permukiman dapat diperoleh dengan melakukan digitasi 

atap rumah pada setiap blok permukiman. 

Tabel 1.5 Klasifikasi Kepadatan Permukiman 

No Kepadatan Permukiman Kriteria Harkat 

1 < 40% Jarang 1 

2 40% - 60% Sedang 2 

3 > 60 % Padat 3 
Sumber : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam 

Desmaniar 2009 

2. Pola Tata Letak Bangunan 

Penilaian tingkat keteraturan bangunan terkait dengan kualitas 

permukiman dapat dilihat dari keteraturan letak, dan besar/ kecilnya 

bangunan. Bangunan yang memiliki ukuran relatif sama dan letaknya 

mengikuti pola tertentu, maka bangunan tersebut akan dikelompokkan 

pada satuan unit pemetaan yang sama. 

Tabel 1.6 Klasifikasi Pola Tata Letak Bangunan 

No Kepadatan Permukiman Kriteria Harkat 

1 Lebih dari atau sama dengan 

50% bangunan tertata sangat 

teratur 

Baik 1 

2 25% - 50% bangunan tertata 

teratur 

Sedang 2 

3 < 25% sebagian besar 

bangunan kurang teratur 

Buruk 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Desmaniar 

2009 

3. Pohon Pelindung 

Pohon pelindung yang dimaksud adalah jajaran pohon yang ada di 

kanan kiri jalan pada suatu permukiman sebagai peneduh jalan masuk 

ke lingkungan permukiman. Selain itu manfaat lain pohon pelindung 
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adalah untuk mengurangi polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan 

bermotor. 

Tabel 1.7 Klasifikasi Pohon Pelindung  

No Pohon Pelindung Kriteria Harkat 

1 Lebih dari atau sama dengan 

50% jalan memiliki pohon 

pelindung 

Baik 1 

2 25% - 50% jalan memiliki 

pohon pelindung 

Sedang 2 

3 < 25% jalan memiliki pohon 

pelindung 

Buruk 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Desmaniar 

2009 

4. Lebar Jalan Masuk 

Lebar jalan masuk adalah lebar badan jalan utama yang 

menghubungkan jalan lokal dengan jalan utama pada suatu blok unit 

permukiman. 

Tabel 1.8 Klasifikasi Lebar Jalan Masuk 

No Lebar Jalan Masuk Kriteria Harkat 

1 Lebar jalan > 6m, dapat dilalui 

2-3 mobil 

Baik 1 

2 Lebar jalan 4-6m, dapat dilalui 

1-2 mobil 

Sedang 2 

3 Lebar jalan < 4m Buruk 3 
Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Desmaniar 

2009 

5. Kondisi Jalan Masuk 

Jalan masuk merupakan jalan yang menghubungkan jalan lingkungan 

permukiman dengan jalan utama. Kondisi jalan masuk adalah 

pengerasan permukaan badan jalan yang dibedakan dengan aspal atau 

konblok dengan memperhatikan rona pada objek yang diamati. 
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Tabel 1.9 Klasifikasi Kondisi Jalan 

No Kondisi Jalan Masuk Kriteria Harkat 

1 > 50% jalan pada blok 

permukiman tersebut diaspal 

atau disemen 

Baik 1 

2 25% - 50% jalan pada blok 

permukiman tersebut 

diperkeras 

Sedang 2 

3 < 25% jalan pada blok 

permukiman tersebut belum di 

aspal atau di semen 

Buruk 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Desmaniar 

2009 

6. Lokasi Permukiman 

Lokasi permukiman merupakan dasar jauh dekatnya suatu unit 

permukiman terhadap pusat atau inti kota, sumber polusi dan sumber 

bencana. Lokasi permukiman pada umumnya menjadi pusat 

keramaian yaitu pada jalan utama, kawasan perdagangan dan jasa. 

Tabel 1.10 Klasifikasi Lokasi Permukiman 

No Lokasi Permukiman Kriteria Harkat 

1 Lokasi permukiman jauh dari 

sumber polusi (terminal, 

stasiun, pabrik, pasar) dan 

masih dekat dengan kota 

Baik 1 

2 Lokasi permukiman tidak 

terpengaruh secara langsung 

dengan kegiatan sumber polusi 

Sedang 2 

3 Lokasi permukiman dekat 

dengan sumber polusi udara 

maupun polusi suara atau 

bencana alam (sungai, pasar, 

gunung) 

Buruk 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Desmaniar 

2009 

1.3.6.2. Overlay dan Skor Parameter Citra 

Metode yang digunakan untuk memperoleh peta kualitas 

permukiman adalah dengan melakukan pendekatan kuantitatif yaitu 

pendekatan berjenjang. Pengharkatan atau skoring merupakan proses 

memberi nilai pada masing-masing variabel yang terdapat pada setiap 

parameter. 
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Overlay merupakan proses yang digunakan untuk menyatukan 

atau menggabungkan informasi dari beberapa data spasial, baik grafis/ 

geometri maupun data atributnya dan selanjutnya dianalisis untuk 

menghasilkan informasi baru. Overlay atau tumpangsusun dilakukan 

pada tiap parameter kualitas fisik lingkungan yang meliputi kepadatan 

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

masuk, kondisi jalan masuk dan lokasi permukiman. 

1.3.6.3. Penentuan Klasifikasi Kualitas Lingkungan Berdasarkan 

Citra 

Kualitas permukiman dibuat menjadi tiga kelas yaitu kelas 

kualitas baik, kelas kualitas sedang dan kelas kualitas buruk. Tidak ada 

klasifikasi khusus yang digunakan untuk menentukan ketiga kelas 

kualitas permukiman tersebut. Untuk menentukan ketiga kelas 

menggunakan rumus umum sebagi berikut: 

Ci = 
 

 
 , dimana 

Ci = Interval Kelas 

R = Range (Nilai Maksimal – Nilai Minimal) 

K = Jumlah kelas (3) 

1.3.6.4. Skoring Variabel Parameter Survei Lapangan 

Parameter survey lapangan diperoleh dengan terjun langsung 

ke lapangan. Adapun parameternya sebagai berikut: 

1. Banjir 

Banjir merupakan aliran air yang relatif tinggi, dan tidak tertampung 

oleh alur sungai atau saluran. Keadaan seperti inin menandakan bahwa 

sistem drainase pada wilayah yang bersangkutan belum baik. 

Akibatnya akan menggangu kenyamanan dan kesehatan bagi 

masyarakat di lingkungan tersebut. 
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Tabel 1.11 Kualifikasi Parameter Banjir 

No Parameter Banjir Kriteria Harkat 

1 Sedikit atau tidak pernah, jarak 

sungai > 1 Km 

Baik 1 

2 25% - 50% wilayah 

mengalami banjir, jarak sungai 

0,5 – 1 

Sedang 2 

3 > 50% Wilayah mengalami 

banjir, jarak sungai < 0,5 Km 

Buruk 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Desmaniar 2009 

2. Sanitasi 

Sanitasi pada suatu permukiman mempunyai peran yang penting 

dalam menentukan kualitas permukiman. Hal tersebut berkaitan 

dengan kebersihan dan lingkungan. 

Tabel 1.12 Kualifikasi Sanitasi 

No Sanitasi Kriteria Harkat 

1 >50% dari jumlah keluarga yang 

ada pada blok permukiman 

memiliki kakus/WC dilengkapi 

dengan septic tank 

Baik 1 

2 25% - 50% dari jumlah keluarga 

yang ada pada blok permukiman 

memiliki kakus/WC dilengkapi 

dengan septic tank dan 

selebihnya memiliki kakus/WC 

tanpa septic tank 

Sedang 2 

3 <25% dari jumlah keluarga yang 

ada pada blok permukiman 

memiliki kakus/WC tetapi tanpa 

septic tank dan selebihnya buang 

hajat di sungai/selokan 

Buruk 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Desmaniar 2009 

3. Kualitas Air Minum 

Air minum disini adalah sumber air minum masyarakat yang 

digunakan dalam permukiman ini, dimana airi tersebut merupakan 

salah satu kebutuhan hidup. 
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Tabel 1.13 Klasifikasi Kualitas Air Minum 

No Kualitas Air Minum Kriteria Harkat 

1 > 50% dari jumlah keluarga 

yang ada pada blok 

permukiman menggunakan air 

minum PAM dan sumur sendiri 

Baik 1 

2 25% - 50% dari jumlah 

keluarga yang ada pada blok 

pemukiman menggunakan air 

minum PAM dan sumur sendiri 

Sedang 2 

3 < 25% dari jumlah keluarga 

yang ada pada blok 

permukiman menggunakan air 

minum PAM, mempunyai 

sumur sendiri atau 

menggunakan sumber lain. 

Buruk 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Desmaniar 2009 

4. Saluran Air Hujan dan Limbah 

Saluran air hujan adalah saluran yang berfungsi sebagai pengaturan 

dari genangan air hujan dari setiap rumah mukim dari suatu unit 

permukiman yang menuju selokan. 

Tabel 1.14 Klasifikasi Saluran Air Hujan dan Limbah 

No Saluran Air Hujan dan 

Limbah 

Kriteria Harkat 

1 > 50% berfungsi dengan baik Baik 1 

2 25% - 50% berfungsi dengan 

baik 

Sedang 2 

3 < 25% berfungsi dengan baik Buruk 3 
Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Desmaniar 2009 

5. Tempat Pembuangan Sampah / TPA 

Dalam kualitas permukiman tempat pembuangan sampah merupakan 

hal yang penting, karena merupakan tempat untuk menampung 

sampah-sampah yang ada di lingkungan tersebut. Adanya tempat 

pembuangan smapah merupakan salah satu syarat lingkungan yang 

sehat. 
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Tabel 1.15 Klasifikasi Tempat Pembuangan Sampah 

No Tempat Pembuangan Sampah Kriteria Harkat 

1 > 50% membuang sampah pada 

tempat pembuangan sampah 

Baik 1 

2 25% - 50% membuang sampah 

pada tempat pembuangan sampah 

Sedang 2 

3 < 25% membuang sampah pada 

tempat pembuangan sampah atau 

25% membuang sampah di 

selokan, perkarangan tanpa 

penampungan 

Buruk 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dalam Desmaniar 2009 

 

1.3.6.5. Overlay dan Skor Parameter Survey Lapangan 

Masing-masing variabel parameter survey lapangan di overlay 

kana atau di tumpangsusunkan menjadi satu layer dan menggabungkan 

data atribut yang sebelumnya diolah. Selanjutnya menghitung skor total 

pada tiap parameter dengan menjumlahkan semua parameter survey 

lapangan. 

1.3.6.6. Overlay dan Skoring Parameter Citra dan Survey Lapangan 

Parameter dari citra Quickbird di satukan dengan cara 

tumpangsusun atau overlay dengan parameter survey lapangan dan 

sekaligus menggabungkan data atribut yang belum diolah. Selanjutnya 

menghitung skor total. Skor total di dapat dari penjumlahan skor total 

parameter citra dan parameter survey lapangan. 

1.3.6.7. Pembuatan Kelas Kualitas Permukiman 

Pembutan kelas kualitas permukiman juga menggunakan rumus 

yang sama seperti untuk penentuan kelas lainnya, yaitu seperti di bawah 

ini: 

Ci = 
 

 
 , dimana 

Ci = Interval Kelas 

R = Range (Nilai Maksimal – Nilai Minimal) 

K = Jumlah kelas (3) 
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Berikut adalah keterangan kelas yang ada untuk kelas kualitas 

permukiman: 

Tabel 1.16 Kelas Interval 

Kelas Kelas Interval Keterangan 

I 15-19 Baik 

II 20-23 Sedang 

III 24-28 Buruk 

Sumber: Pengolahan data, 2016 

1.3.6.8. Layouting 

Penglayoutan dapat dilakukan setelah semua peta jadi dan di 

susun berdasarkan kaidah kartografi. Proses mendesain peta atau 

menglayout peta harus dimunculkan unsur-unsur pembuatan peta seperti 

adanya legenda, inset, judul, skala, grid dan lainnya. 

 

1.3.7. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah dengan analisis kualitatif berdasarkan ilmu Sistem Informasi 

Geografis. Dimana dalam analisis ini lebih menekankan pada spasial atau 

keruangan yang ada pada hasil kualitas permukiman terhadap kondisi 

kesehatan masyarakat di Kecamatan Kotagede. 
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Diagram Alir Penelitian 

  
Citra Quickbird 

Kecamatan Kotagede 

Tahun 2014 

Interpretasi Citra dengan 

berdasarkan parameter – 

parameter: 

1. Kepadatan Penduduk 

2. Pola tata letak 

permukiman 

3. Pohon pelindung 

4.  Lebar jalan masuk 

5. Kondisi jalan masuk 

6. Lokasi permukiman 

Skoring 

Survey lapangan dengan 

berdasarkan parameter-

parameter: 

1. Banjir 

2. Sanitasi 

3. Kualitas air minum 

4. Saluran air hujan dan limbah 

5. Tempat pembuangan sampah 

/TPA 

Skoring 

Peta Kualitas Permukiman Hasil 

Citra 

Peta Kualitas Permukiman Hasil 

Survey Lapangan 

Overlay 

Peta Kualitas Permukiman  

Overlay 

Analisis Hubungan Kualitas Permukiman dengan Kesehatan 

Masyarakat Kecamatan Kotagede 

Keterangan: 

 

  : Input 

  : Proses 

  : Ouput 

Gambar 1.4 Diagram Alir 

Nilai Incident Ratio 

Angka Kesakitan 

Penduduk Kecamatan 

Koatgede 
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1.4. Batasan Operasional 

1. Permukiman adalah 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 RI Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman). 

2. Kesehatan Masyarakat adalah suatu kelompok masyarakat untuk 

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

produktif yang dilihat dari segi sosial dan ekonomis. (http://puskesmas-

oke.blogspot.co.id/2008/12/blog-post.html)  

3. Kota adalah zona atau area yang merupakan pusat kegiatan ekonomi, 

pusat pemerintahan serta pemusatan penduduk dengan cara hidup 

heterogen (Lindgren 1974).  

4. Kualitas permukiman adalah penialaian kualitas lingkungan 

permukiman berdasarkan kualitas lingkungan permukiman yang telah 

ditentukan oleh Dirjen Cipta Karya, Pekerjaan Umum (Dirjen Cipta 

Karya, Pekerjaan Umum). 

5. Interpretasi citra adalah suatu tindakan untuk mengkaji foto udara dan 

atau citra dengan maksud untk mengidentifikasi objek dan menilai arti 

pentingnya objek tersebut (Ester dan Simonett, dalam Sutanto 1986) 

6. Penggunaan lahan merupakan kaitannya dengan aktivitas manusia 

pada daerah spesifik tertentu (Lillesand Kiefer, 1994)  

7. Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan alat yang bermanfaat 

untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang 

diinginkan dan penayangan data kekurangan yang berasal dari 

kenyataan dunia (Burrough,1986). 

8. Korelasi bertujuan untuk mengetahui pola dan keeratan hubungan dari 

variabel atau lebih (Yamin et al 2011). 

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

