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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Pengantar 

1.1.1  Latar Belakang 

Ruang atau lahan merupakan  suatu sumber daya alam yang sangat 

penting, karena ruang merupakan sesuatu yang tidak dapat terlepas dari 

lingkungan kita tinggal, sehingga sangat perlu dijaga dan diatur 

penggunaannya meliputi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan ruangnya, yang akhirnya bertujuan untuk mewujudkan 

pemanfaatan ruang yang lestari baik untuk masa sekarang maupun masa yang 

akan datang. Seiring berjalannya waktu, ruang mempunyai fungsi yang 

semakin penting dalam pembangunan suatu wilayah. Bertambahnya jumlah 

penduduk yang mendiami suatu wilayah dari tahun ke tahun menyebabkan 

bertambahnya kebutuhan penduduk akan penggunaan dan pemanfaatan ruang, 

tetapi luas dan bentuk wilayah tersebut tetap.  Begitupula pada  kegiatan 

ekonomi berupa usaha dan budidaya yang akan ikut berkembang. Ruang akan 

diperebutkan oleh kegiatan yang memiliki kriteria lokasi dan aktivitas sesuai 

dengan kriteria kegiatan tersebut.  

Kecamatan Sewon  merupakan wilayah yang berbatasan langsung 

dengan  Kota Yogyakarta sehingga akan terkena dampak dari perluasan 

wilayah perkotaan.  Ruang yang terbatas pada wilayah perkotaan menyebabkan 

wilayah tersebut berkembang menuju pinggiran. Daerah pinggiran inilah yang 

akan mengalami dinamika perubahan besar dalam hal pemanfaatan ruangnya. 

Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk areal 

permukiman  beserta sarana prasarana kegiatan yang ada. Dinamika yang 

terjadi  akibat meningkatnya kebutuhan penduduk akan pemanfaatan ruang, 

maka akan muncul pula beberapa permasalahan terkait peningkatan kebutuhan 

akan pemanfaatan ruang. Semakin berkurangnya areal untuk pertanian yang 

diakibatkan oleh kegiatan perubahan pemanfaatan ruang menjadi areal 

permukiman, perindustrian atau untuk keperluan lain selain untuk pertanian.
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 Semakin sempitnya lahan-lahan yang diolah petani akibat proses bagi 

waris pecah. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercukupinya hasil pertanian 

untuk menutupi kegiatan sehari-hari apalagi untuk meningkatakan teknologi 

pertanian agar produksi meningkat, sehingga banyak areal pertanian diubah 

menjadi industri dengan teknologi terbaru yang semakin efisien namun pada 

sektor pertanian teknologinya masih tetap tradisional.  Hal tersebut 

mengakibatkan areal petanian semakin tersisih dan terdegradasi.  

Munculnya areal baru yang digunakan untuk permukiman namun 

sebenarnya tidak selaras dengan rencana tata ruang dan tidak layak huni seperti 

pada daerah pertanian subur, bantaran sungai, dan sempadan jalan. Sebagai 

contoh fenomena yang sangat nyata telah terjadi ialah banyaknya permukiman 

yang dibangun di bantaran sungai sehingga menjadi permukiman kumuh. Hal 

tersebut mengkibatkan banyak sekali dampak negatif kepada warga penghuni 

permukiman maupun warga di sekitarnya di luar permukiman kumuh, mulai 

dari banjir karena sungai yang menyempit, kemudian sampah, sampai kualitas 

hidup yang rendah. 

Munculnya areal pertanian yang sebelumnya produktif menjadi tidak 

produktif karena banyak pertumbuhan permukiman secara sporadis pada areal 

pertanian. Areal pertanian yang produktif akan terganggu produktivitasnya 

oleh kegiatan penghuni permukiman, mulai dari masuknya limbah rumah 

tangga ke dalam areal pertanian, sampai tercemarnya aliran irigasi pada areal 

pertanian. Hal tersebut sangat sulit untuk dihindari sehingga secara otomatis 

banyak areal pertanian yang produksinya menurun.  

Penurunan kualitas lingkungan yang semakin parah akibat dari 

penggunaan dan pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan keseimbangan 

lingkungan misalnya mengalihkan guna hutan menjadi tanaman semusim, 

pencemaran lingkungan oleh sampah, dan lain-lain. Hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, 

dan  berkurangnya air bersih.  

Oleh karena dilatarbelakangi hal-hal tersebut maka diperlukan analisis 

keselarasan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang agar perubahan 

pemanfaatan ruang dari persawahan ke pemanfaatan ruang bukan persawahan 
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ataupun perubahan pemanfaatan lainnya dapat dipantau secara terus-menerus. 

Analisis terhadap pemanfaatan ruang merupakan suatu usaha untuk melihat 

keselarasannya terhadap peruntukan suatu wilayah. Peruntukan tersebut harus 

bisa menjadi pedoman dalam hal alih fungsi lahan. Rencana tata ruang yang 

telah dibuat dan berlaku pada kurun waktu tertentu pada kenyataannya  kadang 

tidak selaras. Ketidaskselarasan ini perlu dianalisis dengan membandingkan 

pemanfaatan ruang yang ada dengan peruntukan pada rencana tata ruang. 

Analisis keselarasan pemanfaatan ruang dilakukan melalui citra satelit 

dengan teknologi penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni 

untuk memperoleh informasi mengenai objek, daerah atau gejala, dengan jalan 

menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat, tanpa melakukan 

kontak langsung dengan objek, daerah atau gejala yang akan dikaji (Lillesand 

dan Kiefer, 1990). 

Teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi merupakan 

cara yang paling tepat untuk digunakan dalam melakukan anlisis keselarasan 

pemanfaatan ruang karena informasi yang diperoleh bersifat detail, up to date 

dan realtime. Selain itu cara ini memberikan beberapa keuntungan lebih yaitu 

membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih sedikit jika dibandingkan 

dengan survei langsung di lapangan, sehingga saat ini manfaat dari hasil 

analisis data penginderaan jauh menggunakan sistem informasi geografi untuk 

pemantauan perubahan pemanfaatan ruang semakin banyak diperlukan 

khususnya untuk mengetahui perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi dalam 

kurun waktu tertentu. 

Dalam upaya untuk mendapatkan informasi mengenai daerah yang 

dikaji tanpa melakukan kontak langsung maka digunakan citra Satelit 

Quickbird karena citra tersebut memiliki potensi yang besar untuk digunakan 

dalam pemantauan perubahan pemanfaatan ruang karena keunggulannya dapat 

menampilkan objek-objek dengan jelas.  Kemunculan Quickbird  memberi 

harapan baru bagi praktisi di bidang perencanaan wilayah/perkotaan, 

pertambangan, pertanian, perkebunan, transportasi, dan semua pihak yang 

membutuhkan data akurat dan detail.  

http://citraresolusitinggi.blogspot.com/
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Keunggulan Quickbird adalah mampu menyajikan data dengan resolusi 

hingga 61 cm. Dengan resolusi setinggi ini, sebuah lokasi permukiman dapat 

diidentifikasi per individu bangunan, sebuah jaringan jalan dapat diidentifikasi 

sebagai poligon dua sisi. Keunggulan lainnya pemesanan data sangat mudah 

dilakukan, tidak serumit pembuatan foto udara yang mengharuskan adanya 

security clearance (izin dari pihak keamanan), izin jalur terbang, sewa 

hanggar, sewa pesawat, dan sebagainya. 

1.1.2  Perumusan Masalah 

Apakah teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis 

dapat digunakan untuk analisis keselarasan pemanfaatan ruang terhadap 

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK). Pertumbuhan penduduk yang 

pesat serta diiringi dengan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat 

menyebabkan kebutuhan akan ruang semakin meningkat pula, sehingga terjadi 

perubahan pemanfaatan ruang untuk keperluan kegiatan manusia pada wilayah 

tersebut. Banyak terjadi perluasan lahan untuk perumahan yang menyebabkan 

lahan persawahan menjadi berkurang, oleh sebab itu diperlukanlah pemantauan 

terhadap perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi. 

Bagaimanakah realisasi dari RDTRK Kecamatan Sewon terhadap 

pelaksanaanya di lapangan. Pemilihan Kecamatan Sewon sebagai wilayah 

kajian karena daerah ini memiliki letak posisi yang berbatasan langsung 

dengan Wilayah Kota Yogyakarta yang membuatnya memiliki posisi yang 

strategis. Masih banyaknya lahan-lahan pertanian yang tersebar pada wilayah 

ini sehingga kecenderungan perubahanya untuk menjadi pemanfaatan ruang 

perkotaan cukup tinggi. 

1.1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian analisis pemanfaatan ruang ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui hasil dari menggunakan teknologi penginderaan jauh dan 

sistem informasi geografis untuk analisis keselarasan pemanfaatan 

ruang.  

http://citraresolusitinggi.blogspot.com/
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2. Melakukan analisis terhadap keselarasan pembangunan yang terjadi di 

Kecamatan Sewon pada ketiga tahun tersebut dengan rencana blok 

pemanfaatan ruang(RDTRK 2008-2018).  

 

1.1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah yaitu memiliki manfaat dalam pengembangan aplikasi 

penginderaan jauh dalam melakukan analisis keselarasan pemanfaatan 

ruang menggunakan citra satelit dan sistem informasi geografis 

sebagai sarana analisis data. 

2. Manfaat Praktis yaitu memberikan informasi terbaru bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam bidang pengembangan penataan ruang 

kota serta sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam  pengambilan 

kebijakan pengembangan wilayah, khususnya wilayah Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul. Mengembangkan aplikasi teknik 

penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dalam studi 

perkotaan melalui analisis keselarasan  perubahan pemanfaatan ruang 

terhadap rencana detail tata ruang kawasan Kecamatan Sewon, 

Kabupaten Bantul 

1.2  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1  Telaah Pustaka 

1.2.1.1 Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) adalah hasil perencanaan 

tata ruang. RDTRK Kecamatan Sewon merupakan rencana pemanfaatan tata 

ruang yang bersifat detail dari wilayah kecamatan, yang merupakan penjabaran 

dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten yang berisi tujuan, 

kebijakan, strategis penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang 

wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan 

strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan 

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Maksud dan 
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Maksud dan tujuan dari penyusunan RDTRK Kecamatan Sewon berdasarkan 

peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 33 tahun 2008 yaitu : 

 

A. Maksud penyusunan RDTRK Kecamatan Sewon  

1. Mewujudkan tersedianya rencana tata ruang Kecamatan Sewon yang 

mantap, bersifat operasional dan mengikat serta dipatuhi baik oleh 

Pemerintah Daerah termasuk instansi vertikal maupun bagi seluruh 

warga masyarakat. 

2. Memberikan kejelasan dan kewenangan Camat dalam hal 

pengendalian, pertumbuhan dan keserasian lingkungan kawasan 

Kecamatan Sewon yang baik melalui pengawasan  atau pertimbangan 

maupun tindakan penertiban. 

3. Menciptakan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang sebagai 

salah satu faktor penting untuk merangsang partisipasi masyarakat 

termasuk investor untuk menanamkan investasi pembangunan di 

Kecamatan Sewon. 

4. Meningkatkan fungsi dan peranan kawasan Kecamatan Sewon sebagai 

subpusat pengembangan dan suatu sistem pengembangan 

wilayah/regional. 

5. Menciptakan pola tata ruang kawasan Kecamatan Sewon yang serasi 

dan optimal, sehingga penyebaran pembangunan fasilitas dan utilitas 

sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat 

diakomodasikan secara cepat. 

6. Mengupayakan kawasan Kecamatan Sewon sebagai wilayah 

penyangga urbanisasi dari desa ke kota besar. 

 

B. Tujuan penyusunan RDTRK Kecamatan Sewon  

1. Menciptakan keserasian dan kesinambungan fungsi serta intensitas 

penggunaan ruang Kecamatan Sewon. 

2. Menciptakan hubungan yang sesuai antara manusia dan lingkungan 

yang tercermin dari pola intensitas  penggunaan ruang  kawasan 
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No.

Cagar Budaya

Pendidikan

Industri dan 

Perdagangan

Perdagangan dan Jasa

Persawahan

Perumahan

Rekreasi dan Olahraga

Sempadan Sungai

Klasifikasi

1

Rencana Blok 

Pemanfaatan Ruang

Kecamatan Sewon pada umumnya dan unit lingkungan pada 

khususnya. 

3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan 

upaya pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam 

penentuan jenjang fungsi pelayanan dan sistem jaringan pergerakan di 

Kecamatan Sewon. 

4. Mengarahkan pembangunan Kecamatan Sewon yang lebih jelas dalam 

mengendalikan pembangunan fisik Kecamatan, termasuk upaya 

melestarikan nilai-nilai budaya. 

Ruang lingkup perencanaan RDTRK Kecamatan Sewon berada dalam 

batas wilayah administrasi Kecamatan Sewon yang meliputi 4 (empat ) desa 

serta terdiri dari 63 (enam puluh tiga) pedukuhan dengan luas 27,16 km
2
 yaitu : 

1. Desa Pendowoharjo seluas 6,98 km
2
. 

2. Desa Timbulharjo seluas 7,78 km
2
. 

3. Desa Bangunharjo seluas 6,77 km
2
. 

4. Desa Panggungharjo seluas 5,63 km
2
. 

Berikut klasifikasi dari peta rencana blok pemanfaatan ruang dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 : 

Tabel 1.1 Klasifikasi Rencana Blok Pemanfaatan Ruang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : PERDA Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2008 tentang RDTRK 

Kecamatan Sewon. 
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1.2.1.2 Citra Satelit Quickbird 

Teknologi Penginderaan Jauh telah merubah paradigma visualisasi 

permukaan bumi dari fiksi ilmiah menjadi bukti ilmiah. Lompatan 

teknologinya telah menghasilkan manfaat yang sangat berguna bagi banyak 

bidang yang berkaitan dengan manajemen pemanfaatan bumi dan 

permukaannya. Produk teknologi penginderaan jauh yang sangat luar biasa 

adalah berupa citra satelit dengan resolusi spasial yang tinggi, memberikan 

kenampakan detail pada permukaan bumi. Citra satelit merupakan suatu 

gambaran permukaan bumi yang direkam oleh sensor (kamera) pada satelit 

pengideraan jauh yang mengorbit bumi, dalam bentuk gambar secara digital. 

Kemunculan Quickbird memberi harapan baru bagi praktisi di bidang 

perencanaan wilayah/perkotaan, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan 

semua pihak yang membutuhkan data akurat dan detail. Pemanfaatan citra 

satelit saat ini sudah sangat luas jangkauannya, terutama dalam hal yang 

berkaitan dengan ruang spasial permukaan bumi, mulai dari bidang sumber 

daya alam, lingkungan, kependudukan, transportasi sampai pada bidang 

pertahanan. Penerapan teknologi penginderaan jauh di Indonesia telah 

dilakukan pada sebagian besar untuk keperluan inventarisasi potensi sumber 

daya alam dan lingkungan hidup, namun intensitasnya masih sangat sedikit dan 

belum merata di seluruh wilayah. 

Quickbird merupakan satelit penginderaan jauh yang diluncurkan pada 

tanggal 18 Oktober 2001 di California, U.S.A. mulai memproduksi data pada 

bulan Mei 2002. Quickbird diluncurkan dengan 98º orbit sun-synchronous dan 

misi pertama kali satelit ini adalah menampilkan citra digital resolusi tinggi 

untuk kebutuhan komersil yang berisi informasi geografi seperti sumber daya 

alam. Satelit Quickbird mampu untuk men-download citra dari stasiun three 

mid-latitude yaitu Jepang, Italia dan U.S (Colorado). Quickbird juga 

memperoleh data tutupan lahan atau kebutuhan lain untuk keperluan 

Geographic Information system (GIS) berdasarkan kemampuan Quickbird 

untuk menyimpan data dalam ukuran besar dengan resolusi tertinggi dan 

medium-inclination, non – polar orbit. 

http://citraresolusitinggi.blogspot.com/
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Satelit Quickbird akan memperoleh citra dengan nilai resolusi 

panchromatic sebesar 61 cm dan multispectral sebesar 2.44 m, setelah meng-

orbit selama 90 hari. Pada resolusi 61 cm bangunan, jembatan, jalanan serta 

berbagai infrastruktur lain dapat terlihat secara detail. Quickbird dapat 

digunakan untuk berbagai aplikasi terutama dalam hal perolehan data yang 

memuat infrastruktur, sumber daya alam bahkan untuk keperluan pengelolaan 

tanah (manajemen, pajak). Sedangkan untuk keperluan industri, Citra 

Quickbird dapat memperoleh cakupan daerah yang cukup luas sebesar 16.5 km 

atau 10.3 mil. Spesifikasi satelit quickbird dapat dilihat pada Tabel 1.2. : 

Tabel 1.2 Karakteristik Sensor Satelit Quickbird 

 

Sumber : http://www.satimagingcorp.com/. 

 

1.2.1.3  Interpretasi Citra 

Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan 

maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek 

tersebut (Estes dan Simonett dalam Sutanto, 1994). Interpretasi citra 

Tanggal Peluncuran
24 September 1999 at  Vandenberg Air Force Base, 

California,USA

Pesawat Peluncur Boeing Delta II 

Masa Operasi 7 tahun lebih

Orbit 97.2°, sun synchronous

Kecepatan pada Orbit  7.1 Km/detik (25,560 Km/jam)

Kecepatan diatas bumi  6.8 km/detik 

Akurasi  23 meter horizontal  (CE90%)

Ketinggian 450 kilometer

Pankromatik  : 61 cm (nadir ) to 72 cm (25° off-nadir ) 

Multispektral : 2.44 m (nadir)  to 2.88 m (25° off-nadir )

Cakupan Citra 16.5 Km x 16.5 Km at  nadir

Waktu Melintas Ekuator 10:30 AM (descending node)  solar time

Waktu Lintas Ulang 1-3.5 days, tergantung latitude  (30° off-nadir )

Pan : 450-900 nm

Blue : 450-520 nm

Green : 520-600 nm

Red : 630-690 nm

Near IR : 760-900 nm

Resolusi 

Saluran Citra

http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CgFKsQ0KFTLqDE4TGuAOMkKHNDdbIhL0Bltm1iw226rP6BggAEAEoAlCo_t7iA2DpquKD5A3IAQGqBBNP0Lw6zkFRBVziUdH8dlOZURC8&sig=AGiWqtzuKvdnBeb5856vB8531ybp61YUdA&adurl=http://landinfo.com/qb.htm
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merupakan serangkaian kegiatan identifikasi, pengukuran dan penerjemahan 

data-data pada sebuah atau serangkaian data penginderaan jauh untuk 

memperoleh informasi yang bermakna. Sebuah data penginderaan jauh dapat 

memperoleh banyak informasi dari serangkaian proses interpretasi citra. 

Terdapat tiga tahap yang diperlukan dalam pengenalan objek pada citra, yaitu :  

 

1. Deteksi merupakan pengamatan suatu objek, misalnya pada gambaran 

sungai terdapat objek yang bukan air.  

2. Identifikasi merupakan upaya mencirikan objek yang telah dideteksi 

dengan menggunakan keterangan yang cukup, misalnya berdasarkan 

bentuk, ukuran, dan letaknya, objek yang tampak pada sungai tersebut 

disimpulkan sebagai perahu motor.  

3. Analisis merupakan pengumpulan keterangan lebih lanjut, misalnya 

dengan mengamati jumlah penumpangnya, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perahu tersebut perahu motor yang berisi belasan orang.  

 

Interpretasi citra penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah interpretasi citra secara visual. Secara umum interpretasi visual 

dilakukan pada data penginderaan jauh dalam bentuk cetakan foto udara pada 

pemetaan manual. Namun tidak menuntut kemungkinan, interpretasi visual 

dapat juga dilakukan secara langsung pada komputer. Kelebihan dari 

interpretasi visual secara langsung di komputer ini lebih mudah dan dapat 

mendeteksi objek melalui pengaturan komposisi band citra. Selain itu 

pengembangan satelit penginderaan jauh menyediakan citra satelit beresolusi 

tinggi yang melebihi data foto udara memungkinkan bahwa interpretasi visual 

bermanfaat dalam tahapan interpretasi citra.  

Pengenalan objek pada citra penginderaan jauh didasarkan pada unsur-

unsur interpretasi. Unsur interpretasi citra antara lain adalah rona & warna, 

bentuk, pola, ukuran, bayangan, asosiasi, tekstur, dan situs. Interpretasi citra 

selain didasarkan pada pemahaman objek berdasarkan unsur-unsur interpretasi 

yang dikenali juga sangat tergantung pada data citra penginderaan jauh yang 

tersedia baik foto udara maupun citra satelit. Citra foto udara skala besar atau 
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citra satelit beresolusi tinggi akan memperlihatkan unsur interpretasi citra 

secara jelas, sedangkan citra satelit yang berskala kecil atau beresolusi rendah 

maka objek akan sulit dikenali jika hanya berdasarkan pada pembeda warna 

atau bentuk.  

Piramida unsur-unsur interpretasi yang merupakan tingkatan dalam 

menginterpretasi suatu objek ditunjukkan pada Gambar 1. : 

 

 

Gambar 1. Piramida Unsur – unsur Interpretasi 

(Sumber : Sutanto, 1986) 

Keterangan : Ada pandangan-pandangan lain yang sedikit berbeda dalam 

meletakkan hirarkhi ini, namun secara umum dapat dikatakan bahwa 

rona/warna merupakan unsur yang paling sederhana sedangkan situs dan 

asosiasi merupakan unsur-unsur yang paling rumit. 

Berikut beberapa unsur interpretasi yang digunakan pada saat interpretasi 

citra satelit penginderaan jauh :  

1. Rona dan Warna  

Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang 

terdapat pada foto udara atau pada citra lainnya. Rona pada foto udara 

hitam putih biasanya adalah hitam, putih atau kelabu. Tingkat 

kecerahannya tergantung pada keadaan cuaca saat pengambilan objek, 

arah datangnya sinar matahari, waktu pengambilan gambar (pagi, siang 

atau sore) dan sebagainya.  
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Pada foto udara berwarna, rona sangat dipengaruhi oleh spektrum 

gelombang elektromagnetik yang digunakan, misalnya menggunakan 

spektrum ultraviolet, spektrum tampak, spektrum inframerah dan 

sebagainya. Perbedaan penggunaan spektrum gelombang tersebut 

mengakibatkan rona yang berbeda-beda. Selain itu karakter pemantulan 

objek terhadap spektrum gelombang yang digunakan juga mempengaruhi 

warna dan rona pada foto udara berwarna.  

2. Bentuk  

Bentuk-bentuk atau gambar yang terdapat pada foto udara merupakan 

konfigurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk merupakan ciri yang jelas, 

sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya 

saja. Contoh:  

a. Gedung sekolah pada umumnya berbentuk huruf I, L, U atau empat 

persegi panjang. 

b. Masjid, biasanya memiliki kubah yang berbentuk kerucut.  

3. Ukuran  

Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, 

tinggi lereng dan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala, sehingga 

saat interpretasi citra, harus selalu diingat skalanya. Contoh: Lapangan 

olahraga sepakbola dicirikan oleh bentuk (segi empat) dan ukuran yang 

tetap, yakni sekitar 80 m – 100 m panjang sisinya. 

4. Tekstur  

Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Ada juga yang 

mengatakan bahwa tekstur adalah pengulangan pada rona kelompok objek 

yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Tekstur dinyatakan 

dengan kasar, sedang, dan halus, misalnya: hutan bertekstur kasar, belukar 

bertekstur sedang dan semak bertekstur halus.  

5. Pola  

Pola merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan 

manusia dan beberapa objek alamiah. Contoh: Pola aliran sungai menandai 

struktur geologis dan pola aliran trelis menandai struktur lipatan. 

Permukiman transmigrasi dikenali dengan pola yang teratur, yaitu ukuran 



13 

 

 
 

rumah dan jaraknya seragam, dan selalu menghadap ke jalan. Kebun karet, 

kebun kelapa, kebun kopi lebih mudah dibedakan dari hutan atau vegetasi 

lainnya dengan polanya yang teratur, yaitu dari pola serta jarak tanamnya.  

6. Bayangan  

Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di 

daerah gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci 

pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan adanya 

bayangan menjadi lebih jelas.  

Contoh: Bangunan yang tinggi atau gedung tampak lebih jelas dengan 

adanya bayangan. Foto-foto yang sangat condong biasanya 

memperlihatkan bayangan objek yang tergambar dengan jelas, sedangkan 

pada foto tegak tidak terlalu mencolok, terutama jika pengambilan 

gambarnya dilakukan pada tengah hari.  

7. Situs  

Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. 

Misalnya permukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting 

pantai, tanggul alam, sepanjang tepi jalan, persawahan, di daerah dataran 

rendah, dan sebagainya. 

8. Asosiasi  

Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang 

lain. Contoh: Stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang 

jumlahnya lebih dari satu (bercabang). 

 

1.2.1.4 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi yang 

bereferensi terhadap koordinat di permukaan bumi yang diterapkan untuk 

mengelola informasi spasial, yang dapat digunakan oleh perencana dan 

pengambil keputusan yang berhubungan dengan data-data spasial (keruangan). 

SIG merupakan alat yang tepat untuk mengelola data-data spasial. Dalam SIG, 

data dikelola dalam format digital. Data dalam kuantitas yang cukup besar 

dapat dikelola dan dipanggil kembali dalam waktu yang relatif cepat dengan 

biaya yang relatif murah apabila telah tersedia dan digunakan sistem komputer. 
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Selain itu SIG memberikan kemampuan untuk memanipulasi data spasial dan 

atribut yang relevan serta integrasi tipe data yang berbeda dalam analisis 

tunggal yang tidak mungkin dilakukan dengan operasi manual. Secara garis 

besar SIG terdiri dari tiga sub-sistem, yaitu pemasukan data, proses olah data, 

dan output data.  

1.2.1.4.1 Software ArcGIS 

Software ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh 

Environment Science & Research Institue (ESRI). Software ArcGIS 

merupakan softaware geographic imaging yang sering digunakan di 

Indonesia. Software ArcGIS merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai 

macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS 

berbasis web. Software ini mulai dirilis pertama kali oleh ESRI pada tahun 

2000. Produk utama dari ArcGIS adalah ArcGIS desktop. Software GIS 

dikelompokkan menjadi tiga komponen yaitu ArcView, ArcEditor, dan 

ArcInfo. 

Spesifikasi dari software ArcGIS 10.1 ditunjukkan pada Tabel 1.3 : 

Tabel 1.3 Spesifikasi Software ArcGIS 10.1 

 

Sumber : http://resources.arcgis.com. 

 

Tahun Peluncuran 2012
Software  ini mulai dipasarkan dan 

mulai digunakan oleh banyak pengguna.

Minimun Hardware            

• Processor 

Intel pentium 4, Intel Core Duo, atau Processor 

Xeon, >SSE2

•  RAM  > 2 GB

• VGA Card  512 MB 800 x 600 @256 Color Resolution

• Free space  500 MB Harddisk

Nama Software ArcGIS

Software  ini menggunakan spesifikasi 

hardware  yang besar karena data yang 

dapat diolah merupakan data yang 

kompleks baik data raster maupun 

vektor.

Operating System
Windows Server 2003, NT 4.0, 2000, XP, 

Linux, Seven

Software  ini dapat beroperasi 

diberbagai macam sistem Windows 

2000

Merupakan paket software  yang 

digunakan oleh masyarakat 

geographic imaging  untuk image 

processing  dan GIS.

Versi 10.0/10.1
Merupakan seri versi terbaru dari 

ArcGIS.

Pembuat / Vendor Environtment System Research Institude (ESRI)
Perusahaan pembuat software  SIG 

dari USA

Kategori Software Windows server 2003, NT 4.0, 2000, XP, Linux

Software  ini termasuk profesional 

karena memiliki banyak fasilitas input 

atau output data.
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1.2.1.4.2 Koreksi Geometrik 

Menurut Mather (1987), koreksi geometrik adalah transformasi citra 

hasil penginderaan jauh sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta 

dalam bentuk, skala dan proyeksi. Transformasi geometrik yang paling 

mendasar adalah penempatan kembali posisi piksel sehingga pada citra digital 

yang tertransformasi dapat dilihat gambaran objek dipermukaan bumi yang 

terekam sensor. Pengubahan bentuk kerangka liputan dari bujur sangkar 

menjadi jajaran genjang merupakan hasil transformasi ini. Tahap ini 

diterapkan pada citra digital mentah (langsung hasil perekaman satelit), dan 

merupakan koreksi kesalahan geometrik sistematik. 

Geometrik citra penginderaan jauh mengalami pergeseran, karena orbit 

satelit sangat tinggi dan medan pandangnya kecil, maka terjadi distorsi 

geometrik. Kesalahan geometrik citra dapat terjadi karena posisi dan orbit 

maupun sikap sensor pada saat satelit mengindera bumi, kelengkungan dan 

putaran bumi yang diindera. Akibat dari kesalahan geometrik ini maka posisi 

piksel dari data satelit tersebut berbeda dengan posisi lintang dan bujur yang 

sebenarnya. 

Kesalahan geometrik citra menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 

dua jenis yaitu kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Kesalahan sistematik 

merupakan kesalahan yang dapat diperkirakan sebelumnya, dan besar 

kesalahannya pada umumnya konstan, oleh karena itu dapat dibuat perangkat 

lunak koreksi geometrik secara sistematik. Kesalahan geometri yang bersifat 

acak tidak dapat diperkirakan terjadinya, maka koreksinya harus ada data 

referensi tambahan yang diketahui. Koreksi geometrik yang biasa dilakukan 

adalah koreksi geometrik sistemik dan koreksi geometrik presisi. 

Koreksi geometrik dilakukan sesuai dengan jenis atau penyebab 

kesalahannya, yaitu kesalahan sistematik dan kesalahan acak, dengan sifat 

distorsi geometrik pada citra. Koreksi geometrik mempunyai tiga tujuan, 

yaitu: 

1. Melakukan rektifikasi (pembetulan) atau restorasi (pemulihan) citra agar 

koordinat citra sesuai dengan koordinat geografis. 
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2.  Meregistrasi (mencocokan) posisi citra dengan citra lain yang sudah 

terkoreksi (image to image rectification) atau mentransformasikan sistem 

koordinat citra multispektral dan multi temporal. 

3. Meregistrasi citra ke peta atau transformasi sistem koordinat citra ke 

koordinat peta (image to map rectification), sehingga menghasilkan citra 

dengan sistem proyeksi tertentu. 

Koreksi geometrik yang biasa dilakukan adalah koreksi geometrik 

sistematik dan koreksi geometrik presisi. Masing-masing sebagai berikut. 

1. Koreksi geometrik sistematik melakukan koreksi geometri dengan 

menggunakan informasi karakteristik sensor, yaitu orientasi internal 

(internal orientation) berisi informasi panjang fokus sistem optiknya dan 

koordinat titik utama (primary point) dalam bidang citra (image space) 

sedangkan distorsi lensa dan difraksi atmosfer dianggap kecil pada sensor 

inderaja satelit, serta orientasi eksternal (external orientation) berisi 

koordinat titik utama pada bidang bumi (ground space) serta tiga sudut 

relatif antara bidang citra dan bidang bumi. 

2. Koreksi geometrik presisi pada dasarnya adalah meningkatkan ketelitian 

geometri dengan menggunakan titik kendali tanah atau Ground Control 

Point  (GCP). GCP adalah titik yang diketahui koordinatnya secara tepat 

dan dapat terlihat pada citra inderaja satelit seperti perempatan jalan dan 

lain-lain. 

 

1.2.1.4.3 Overlay 

Salah satu analisis spasial dalam SIG yang berpengaruh dalam 

pengolahan beberapa data spasial adalah overlay. Overlay kadang diistilahkan 

sebagai tumpang susun atau komposit data. Overlay merupakan proses yang 

digunakan untuk menggabungkan informasi dari beberapa data spasial, baik 

grafis, geometri maupun data atributnya dan selanjutnya dianalisis untuk 

menghasilkan informasi baru. 
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Dalam ArcGIS, overlay memiliki beberapa metode, yaitu : erase, 

identity, intersect, symmetrical diffence, union, dan update. Dari beberapa 

metode tersebut dapat dijelaskan pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Berbagai macam operasi overlay dalam ArcGIS dari kiri ke kanan 

: Erase, Identity, Intersect, Symmetrical Difference, Union, Update. 

Sumber : http://pro.arcgis.com/ 

 

1.2.2  Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian menggunakan tema evaluasi pemanfaatan ruang 

terhadap rencana tata ruang dengan memanfaatkan data hasil perekaman 

penginderaan jauh berupa citra fotografik,  non- fotografik maupun citra satelit 

untuk beberapa studi, termasuk untuk studi wilayah perkotaan yang hasilnya 

disajikan dalam bentuk peta. 

Penelitian pada tahun 2006 tentang “Pemanfaatan Citra Satelit Ikonos dan 

Sistem Informasi Geografi untuk Pemantauan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 

Kota Surakarta Bagian Selatan (Kasus Satuan Wilayah Pengembangan 1 dan 3)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keselarasan Peta RDTRK 

dengan realisasinya di lapangan dengan pengamatan pemanfaatan ruang, jaringan 

jalan, dan persebaran distribusi pelayanan dengan mengkaji kemampuan Citra 

Ikonos dan sistem informasi geografis. Dari hasil penelitian ini diketahui daerah-

daerah yang belum berhasil dikembangkan sesuai dengan RDTRK Surakarta. 

Hasil keselarasan menunjukkan untuk pemanfaatan ruang tingkat sesuai 83,5%, 

http://pro.arcgis.com/
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belum sesuai 3%, dan tidak sesuai 13,5%, untuk jaringan jalan tingkat sesuai 97%, 

tidak sesuai 3% dan belum sesuai 0%, untuk distribusi pelayanan kategori sesuai 

96%, belum sesuai 0% dan tidak sesuai 4 % (Setiadi, 2006).  

Penelitian pada tahun 2007 tentang “Pemantauan Pemanfaatan Ruang 

terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota Bantul dengan Pemanfaatan Citra 

Satelit Ikonos dan Sistem Informasi Geografi (Kasus di Wilayah Kota I, III dan 

IV)”. Penelitian ini bertujuan untuk inventarisasi bentuk pemanfaatan ruang di 

sebagian Kota Bantul (BWK I, III, dan IV) dengan menggunakan citra 

penginderaan jauh dan untuk memantau pemanfaatan ruang berdasarkan peta 

pemanfaatan ruang tahun 2007 dari hasil interpretasi Citra Ikonos terhadap Peta 

RDTRK Bantul.  

Penelitian ini menghasilkan Peta Keselarasan Pemanfaatan Ruang, dengan 

pembagian kelas menjadi tiga, yaitu : selaras, belum terealisasi, dan tidak selaras. 

Persentase keselarasan dengan kelas selaras sebesar 61,87%, belum terealisasi 

sebesar 30,73% dan tidak selaras sebesar 7,40%. Kelas keselarasan belum 

terealisasi didominasi dari klasifikasi pemanfaatan ruang aktual berupa daerah 

hijau untuk rencana pemanfaatan ruang lainnya. Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Citra Ikonos dapat digunakan untuk menyadap informasi 

kekotaan dengan cukup baik, dengan ketelitiam interpretasi sebesar 83,19% (Tyas, 

2007). 

Penelitian pada tahun 2013 tentang “Pemantauan Keselarasan Pemanfaatan 

Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Klaten Selatan 

Tahun 2013”. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi bentuk 

penggunaan dan pemanfaatan lahan aktual Kecamatan Klaten Selatan pada tahun 

2013 menggunakan Citra Quickbird  tahun 2012 dengan didukung survei 

lapangan, dan memantau keselarasan pemanfaatan lahan berdasarkan Peta 

Pemanfaatan Lahan Tahun 2013 dari hasil interpretasi Citra Quickbird 2012 yang 

didukung dengan survei lapangan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kecamatan Klaten Selatan. Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil berupa peta 

pemanfaatan ruang aktual yang diperoleh melaui proses interpretasi citra dan 

didukung survei lapangan, kemudian peta keselarasan pemanfaatan lahan dengan 

rencana pemanfaatan lahan (RTRW 2011-2013) Kecamatan Klaten Selatan  
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dengan perbandingan 71% selaras, 1% tidak selaras, dan 28% belum 

terealisasi. 

Perbandingan dari tiga penelitian dengan tema evaluasi pemanfaatan 

ruang terhadap Rencana Tata Ruang ditunjukkan pada Tabel 1.4 : 

Tabel 1.4 Perbandingan dari Tiga Penelitian dengan Tema Evaluasi 

Pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang 

 

 

1.2.3  Kerangka Penelitian 

Lahan yang merupakan tempat penduduk melakukan segala aktivitasnya 

semakin lama akan semakin berkurang. Berkurangnya lahan tersebut diartikan 

sebagai semakin terbatasnya lahan yang bisa dibangun. Oleh karena itu 

perlunya diatur tentang rencana pemanfaatan lahan agar tidak timbul 

permasalahan terkait tentang pemanfaatannya. Pemanfaatan lahan yang sesuai 

dengan rencana detail tata ruang maka akan menciptakan ruang wilayah yang 

harmonis yang akan bermanfaat bagi penduduk wilayah itu sendiri.  

Salah satu tujuan dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 

(RDTRK) berdasarkan PERDA Nomor 33 Tahun 2008 adalah untuk 

menciptakan keserasian dan kesinambungan fungsi serta intensitas penggunaan 

ruang Kecamatan Sewon. Keserasian dan kesinambungan tersebut dapat 

terwujud bila penduduk mentaati arahan rencana blok pemanfaatan ruang 

menurut  RDTRK. Untuk menjaga agar RDTRK yang disusun tetap sesuai 

Peneliti/Tahun 

Penelitian

Judul Bahan Metode

• Interpretasi Citra dan uji 

lapangan 

• Analisis Overlay 

• Interpretasi Citra dan uji 

lapangan 

• Analisis Overlay 

• Interpretasi Citra dan uji 

lapangan 

• Analisis Overlay 

Citra Ikonos dan Peta 

RDTR Kota Surakarta 

bagian Selatan

Ayu Dyahing Tyas 

(2007)

Pemantauan Pemanfaatan 

Ruang terhadap Rencana 

Detil Tata Ruang Kota 

Bantul dengan Pemanfaatan 

Citra Satelit Ikonos dan 

Sistem Informasi Geografis 

Citra Ikonos dan Peta 

RDTR Kota Bantul 

Sri Rahayu (2013) Citra Quickbird dan Peta 

RTRW Kabupaten  Klaten 

Selatan

Pemantauan Keselarasan 

Pemanfaatan Lahan 

Terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kecamatan 

Klaten Selatan  Tahun 2013

Yunan Arief 

Setiadi (2006)

Pemanfaatan Citra Satelit 

Ikonos dan Sistem Informasi 

Geografi untuk Pemantauan 

RDTR Kota Surakarta 

Bagian Selatan
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dengan perkembangan pembangunan yang ada, maka perlu dilakukannya 

pemantauan dan analisis yang terus menerus dengan interval waktu tertentu. 

Pemantauan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi penginderaan 

jauh, salah satunya dengan menggunakan Citra Quickbird. Selain 

memanfaatkan teknologi penginderaan jauh pemantauan ini juga 

memanfaatkan Sistem Informasi Geografi untuk mengelola informasi geografi. 

Interpretasi Citra Quickbird dilakukan untuk mendapatkan data mengenai 

jenis pemanfaatan ruang Kecamatan Sewon. Sesuai dengan RDTRK sehingga 

menjadi sebuah peta pemanfaatan ruang aktual tahun 2006, 2010, 2014. 

Berdasarkan hasil ini, peta pemanfaatan ruang aktual kemudian dilakukan 

tumpang susun (overlay) dengan peta rencana blok pemanfaatan ruang 

(RDTRK 2008-2018). Berdasarkan hasil tumpang susun tersebut maka akan 

diperoleh besarnya penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap rencana blok 

pemanfaatan ruang (RDTRK 2008-2018).  

Pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan dengan membandingkan 

antara pemanfaatan ruang tahun 2006, 2010, dan 2014 Kecamatan Sewon 

dengan peta rencana blok pemanfaatan ruang (RDTRK 2008-2018). Hasil dari 

pemantauan ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan persentase 

keselarasan, sehingga dapat diketahui persentase lahan yang selaras, tidak 

selaras, dan belum terealisasi dari tahun 2006, 2010, dan 2014. 
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Diagram Kerangka Pemikiran ditunjukkan pada Gambar 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.  Diagram Kerangka Pemikiran 

 

1.2.4  Hipotesis 

Teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem informasi geografi merupakan 

teknologi yang sangat tepat untuk digunakan dalam pemantauan pemanfaatan 

ruang suatu wilayah, maka proses pemantauan pemanfaatan ruang yang 

menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi akan 

Pemanfaatan Ruang tahun 2006, 2010, 

2014  

Permasalahan 

1. Ketidakselarasan antara pemanfaatan 

ruang  dengan RDTRK. 

2. areal pertanian yang sebelumnya 

produktif menjadi tidak produktif. 

3. Penurunan kualitas lingkungan. 

Aplikasi PJ dan SIG untuk Pemantauan 

Pemanfaatan Ruang  

Pemantauan Keselarasan Pemanfaatan 

Ruang dengan RDTRK 

Analisis Keselarasan Tahun 2006, 2010, 

dan 2014 
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memberikan hasil yang lebih baik karena lebih hemat biaya, waktu, dan tenaga 

ditambah dengan hasil yang lebih akurat. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 

(RDTRK) dibuat salah satunya agar bisa menciptakan keserasian dan 

kesinambungan fungsi serta intensitas penggunaan ruang, maka berdasarkan 

hal tersebut pemanfaatan ruang Kecamatan Sewon dapat serasi dan 

berkesinambungan sesuai fungsinya dan peruntukannya.  

1.3  Metode Penelitian 

1.3.1  Objek Penelitian  

1.3.1.1  Letak, Luas dan Batas Wilayah Penelitian 

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul terletak pada koordinat 07
0
 49’ 20” 

– 07
0
 53’ 20” Lintang Selatan (LS) dan 110

0
 20’ 00” – 110

0 
22’ 40” Bujur 

Timur (BT), mempunyai jarak terjauh utara-selatan dengan panjang  ± 7,00 km 

dan jarak terjauh barat-timur dengan panjang ± 6,95 km, Wilayah Kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul berada pada ketinggian antara ± 43 m sampai dengan 

± 80 m di atas permukaan laut (dpl). 

Kecamatan Sewon merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarata yang berpotensi mengalami 

perkembangan yang pesat karena letaknya yang berada di dataran rendah dan 

terletak di kawasan perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota 

Yogyakarta. Terdapat banyak jalan protokol yang melintasi wilayah ini baik 

jalan menuju kota maupun jalan lingkar. Jalan yang menghubungkan antara 

daerah di Kecamatan Sewon bisa dikatakan sudah cukup baik dan ditunjang 

dengan adanya sarana transportasi yang memadai, sehingga hal ini berguna 

bagi kelancaran arus lalu lintas, juga perhubungan dan komunikasi yang 

mendukung perkembangan, serta dinamika pemerintahan desa. Dengan 

demikian warga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam melakukan 

aktivitas sosial ekonomi. Kondisi masyarakatnya juga cukup beragam karena 

sebagai daerah urban, sehingga kondisi sosialnya sangat komplek dan 

perkembangan pembangunan sangat cepat.    
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Luas wilayah Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul adalah 2.783,99 ha. 

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul terdiri dari 4 desa, data luas terperinci 

dalam Tabel 1.5. 

Tabel  1.5  Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Sewon  

 

Sumber : Perhitungan luas pengolahan data digital. 

Dari Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa desa yang paling luas wilayahnya 

adalah Desa Timbulharjo dengan luas wilayah 803,82 ha (28,87 % dari luas 

wilayah Kecamatan Sewon seluas 2783,99 ha), sedangkan luas paling kecil 

adalah Desa Panggungharjo seluas 562,41 ha (20,21 % dari luas wilayah 

Kecamatan Sewon).   

Secara administratif batas wilayah dari Kecamatan Sewon ini adalah 

sebagai berikut : 

Sebelah utara : Kota Yogyakarta, 

Sebelah timur    : Kecamatan Banguntapan dan Pleret Kabupaten Bantul, 

Sebelah selatan  : Kecamatan Bantul dan Jetis Kabupaten Bantul, 

Sebelah barat : Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. 

 

1.3.2  Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan berdasarkan 

suatu pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang diambil adalah berdasarkan 

pada objek yang sulit dikenali dalam proses interpretasi citra secara digital, 

sehingga dapat dihasilkan interpretasi citra yang lebih akurat. Keuntungan 

No. Desa Luas (ha)
Persentase 

(%)

1 Bangunharjo 713,13 25,54

2 Pendowoharjo 704,63 25,38

3 Panggungharjo 562,41 20,21

4 Timbulharjo 803,82 28,84

Jumlah 2783,99 100,00
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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, 2010 dan 2014, data digital batas 

Administrasi Kecamatan Sewon, data digital jalan dan sungai yang 

didapatkan dari instansi terkait. Data pemanfaatan ruang Kecamatan Sewon 

tahun 2006, 2010, dan 2014 didapatkan dari hasil interpretasi dan digitasi 

citra Quickbird. 

Survei lapangan juga dilakukan dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan data pemanfaatan ruang yang dianggap meragukan dari hasil 

interpretasi digital 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 melakukan penelitian adalah berupa 

hardware maupun software seperti berikut : 

1. Laptop ASUS  K46CB  Intel(R)  Core(TM) i5-3337U CPU @1,80 

GHz (4 CPUs), ~1,8GHz  RAM 4,00 GB System 64-bit Operating 

System,  

2. Software ArcGIS 10.1 untuk melakukan pengolahan data, 

3. Software Microsoft Word 2010, 

4. Kamera Handphone Samsung GT-S6310. 

1.3.4.2 Bahan 

1. Citra Quickbird Kabupaten Bantul tahun 2006, 

2. Citra Quickbird Kabupaten Bantul tahun 2010,  

3. Citra Quickbird Kabupaten Bantul tahun 2014, 
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4. Data Administrasi Kecamatan Sewon dengan format .shp, 

5. Peta Rencana Rencana Blok Pemanfaatan Ruang (RDTRK 2008-

2018) format .jpg. 

1.3.5  Metode Pengolahan Data 

1.3.5.1 Koreksi Geometrik 

Koreksi geometrik adalah transformasi citra hasil penginderaan jauh 

sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk, skala. dan 

proyeksi. Koreksi geometrik ini menggunakan metode image to image 

rectification. Proses koreksi ini diawali dengan proses pengambilan titik ikat. 

Titik ikat yang diambil haruslah sama antara citra yang akan dikoreksi dengan 

citra acuan. Titik ikat bisa berupa perempatan jalan pojokan atap bangunan, 

maupun obyek-obyek yang spesifik lainnya. 

Koreksi geometrik bertujuan untuk mengkoreksi ulang koordinat pada 

Citra Quickbird Kecamatan Sewon Tahun 2006, 2010, dan 2014. Kesalahan 

RMS-error (root-mean-square-error) ini mengukur kesalahan antara titik-titik 

tujuan kontrol dengan lokasi titik kontrol acuan. 

1.3.5.2 Pemotongan Citra 

Citra Quickbird Kabupaten Bantul dipotong dengan menggunakan batas 

administrasi Kecamatan Sewon karena penelitian yang dilakukan hanya di 

wilayah Kecamatan Sewon. Pemotongan citra ini dilakukan dengan 

menggunakan Software ArcGIS 10.1.  Tools  yang digunakan yaitu clip. Clip 

Management dipilih karena prosesnya yang paling sederhana dan mudah 

dilakukan. Clip Management dilakukan untuk pemotongan data dalam format 

Raster. Pemotongan citra ini berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan 

interpretasi objek dari daerah penelitian yang dikaji. Selain dengan 

menggunakan software ArcGis, pemotongan citra juga dapat dilakukan dengan 

software ENVI atau ER Mapper. 

1.3.5.3  Interpretasi Pemanfaatan Ruang pada Citra dan Pengisian Data  

Atribut 

Interpretasi ketiga citra dilakukan secara visual dengan skala 1 : 25.000. 

Klasifikasi dari hasil interpretasi dilakukan dengan dasar klasifikasi rencana blok 
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No.

Cagar Budaya

Pendidikan

Industri dan 

Perdagangan

Perdagangan dan Jasa

Persawahan

Perumahan

Rekreasi dan Olahraga

Sempadan Sungai

Klasifikasi

1

Rencana Blok 

Pemanfaatan Ruang

pemanfaatan ruang. Interpretasi citra merupakan kegiatan untuk menafsirkan, 

mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra dengan 

pertimbangan berbagai unsur-unsur interpretasi. 

Selanjutnya proses dilanjutkan dengan melakukan digitasi kenampakkan 

objek yang tampak pada citra. Sebelum dilakukan digitasi terhadap objek harus 

melakukan pembuatan geodatabase agar setiap proses dapat dilakukan dengan 

cara yang lebih terstruktur, dan selanjutnya dapat dilakukan pembuatan shapefile 

agar informasi dari hasil digitasi objek dapat  dimasukkan pada tabel atribut 

yang telah disiapkan. 

Proses pengisian atribut dilakukan dengan cara langsung mengisikan pada 

kolom Pemanfaatan Ruang. Untuk menghindari kesalahan penulisan, seperti 

perbedaan huruf besar, kelebihan spasi, atau kelebihan huruf yang dapat 

mengacaukan simbologi ketika proses layout maka pengisian harus dilakukan 

dengan teliti atau dengan melakukan copy paste saat mengisi atribut. Proses 

pengisian dat atribut mengacu pada klasifikasi blok pemanfaatan ruang yang ada 

pada RDTRK Kecamatan Sewon, berikut klasifikasi blok pemanfaatan ruang 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.6 Klasifikasi Blok Pemanfaatan Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PERDA Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2008 tentang RDTRK 

Kecamatan Sewon 



27 

 

 
 

1.3.5.4  Penentuan Sampel Lapangan dan Reinterpretasi 

Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode 

pengambilan sampel dengan berdasarkan suatu pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan yang diambil adalah berdasarkan pada objek yang sulit dikenali 

dalam proses interpretasi citra secara digital. Reinterpretasi atau koreksi hasil 

interpretasi dilakukan setelah dapat memastikan obyek yang sulit dikenali dengan 

mendatanginya langsung ke lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan 

seberapa akurat proses interpretasi yang telah dilakukan dengan cara menghitung 

presentase keakuratannya, penghitungan prosentase keakuratan interpretasi 

dilakukan untuk tahun terakhir saja yaitu tahun 2014 dan hasil dari perhitungan 

tersebut sudah bisa mewakili hasil keakuratan interpretasi untuk tahun 2010 dan 

2006.  Uji akurasi interpretasi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.7 Matriks Uji Validasi Hasil Interpretasi citra tahun 2014 

Sumber  : Interpretasi Citra dan Cek Lapangan 27 Desember 2016

Hasil 

Interpretasi 
Uji Lapangan Jumlah 

Sampel 

Benar 

Jumlah 

Sampel 
A B C D E F G 

A 29 1      29 30 

B  10 1     10 11 

C   4     4 4 

D    3    3 3 

E     5   5 5 

F      2  2 2 

G       1 1 1 

Jumlah 

Sampel 

Benar 

29 10 4 3 5 2 1 54 56 

% Benar 96,7 90,9 100 100 100 100 100 96,4 100 
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 Keterangan :  

A : Perumahan    E : Persawahan 

B : Perdagangan dan jasa    F : Rekreasi dan olahraga 

C : Industri  dan perdagangan G : Sempadan Sungai 

D : Pendidikan     

Perhitungan persentase uji validasi/ketelitian hasil interpretasi citra :  

Jumlah Sampel : 56 titik  

Jumlah Sampel Benar : 54 titik  

 

Uji Validasi    = 
                        

                     
       

                       = 
               

  
       

                       = 96,4 % 

 

 

1.3.6  Metode Analisis Data 

1.3.6.1  Analisis Overlay 

Analisis hasil yang dilakukan menggunakan analisis spasial overlay yang 

dimiliki oleh ArcGis 10.1 yaitu overlay intersection. Proses intersection 

digunakan untuk mengintegrasikan dua buah data spasial. Dalam prosesnya, 

sebuah input theme  berupa Peta Pemanfaatan ruang Tahun 2006, 2010, dan 2014 

akan diintegrasikan dengan sebuah overlay theme  berupa Peta rencana blok 

pemanfaatan ruang (RDTRK 2008-2018) untuk menghasilkan sebuah output 

theme berupa Peta Keselarasan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui wilayah-

wilayah  yang selaras, belum terealisasi maupun tidak selaras terhadap Peta 

rencana blok pemanfaatan ruang (RDTRK 2008-2018). 
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1.3.6.2  Perhitungan Luas dan Persentase Keselarasan Lahan 

Perhitungan luas dilakukan untuk mengetahui seberapa luas setiap 

pemanfaatan ruang  yang selaras, belum terealisasi, dan lahan yang tidak selaras. 

Perhitungan luas bisa mengunakan tools calculate geometric, sehingga secara 

otomatis dapat diketahui besarnya luas setiap pemanfaatan ruang maupun luas 

lahan yang selaras, belum terealisasi, dan lahan yang tidak selaras. 

Persentase keselarasan lahan adalah besarnya luas pemanfaatan ruang yang 

selaras atau belum terealisasi maupun yang tidak selaras terhadap pemanfaatan 

ruang yang telah direncanakan (Peta RDTRK 2008). Besarnya persentase 

keselarasan dapat dirumuskan secara sederhana menggunakan rumus : 

             
 

 
      

Keterangan :  

Persentase  C :  Persentase keselarasan,  

A : Luas pemanfaatan lahan per blok peruntukan yang   

selaras, belum terealisasi, maupun yang tidak selaras,  

B : Luas jenis pemanfaatan ruang per blok peruntukan 

(sesuai peta RDTRK). 
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1.3.7  Diagram Alir 

Flowchart atau diagram alir merupakan sebuah diagram dengan simbol-

simbol grafis yang menampilkan aliran  proses yang menampilkan langkah-

langkah yang dilakukan selama proses pengerjaan, disimbolkan dalam bentuk 

kotak, beserta urutannya dengan menghubungkan masing masing langkah  

menggunakan tanda panah. Simbol pada Diagram Alir dapat dilihat pada Tabel 

1.8 dan Diagram alir proses penelitian analisis keselarasan pemanfaatan ruang 

terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) tahun 2008 Kecamatan 

Sewon dapat dilihat pada Gambar 4. 

Tabel 1.8 Simbol pada Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbol Fungsi Keterangan 

 

Proses 
Menyatakan kegiatan yang akan 

ditampilkan dalam diagram alir. 

 

Data Input/ Output Digunakan untuk mewakili data keluar. 

 

Garis alir Menunjukkan arah aliran proses. 
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Gambar 4. Diagram Alir Penelitian 

Citra Terkoreksi 
Administrasi 

Kec. Sewon 

Pemotongan Citra 

Citra Terpotong 

Interpretasi Citra 

Peta Tentatif Pemanfaatan Ruang  

Tahun 2006, 2010, 2014 

Sampel Lapangan 

Peta Rencana Blok 

Pemanfaatan Ruang         

Peta Pemanfaatan Ruang 

2006, 2010, 2014 

Overlay & Analisis 

Keselarasan 

Peta Keselarasan Pemanfaatan 

Ruang Tahun 2006, 2010, dan 2014 

Citra Quickbird Kab. Bantul 

2006, 2010, 2014 

Koreksi Geometrik 
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1.4  Batasan Operasional 

1. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) adalah hasil perencanaan 

tata ruang. RDTRK Kecamatan Sewon merupakan rencana pemanfaatan 

tata ruang yang bersifat detail dari wilayah kecamatan, yang merupakan 

penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten 

Bantul. 

2. Citra satelit merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang direkam 

oleh sensor (kamera) pada satelit pengideraan jauh yang mengorbit bumi, 

dalam bentuk gambar secara digital. 

3. Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan 

maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek 

tersebut (Estes dan Simonett dalam Sutanto, 1994). 

4. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi yang 

bereferensi terhadap koordinat di permukaan bumi yang diterapkan untuk 

mengelola informasi spasial, yang dapat digunakan oleh perencana dan 

pengambil keputusan yang berhubungan dengan data-data spasial 

(keruangan).  

5. Software ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh 

Environment Science & Research Institue (ESRI). Software ArcGIS 

merupakan softaware geographic imaging yang sering digunakan di 

Indonesia. 

6. Koreksi geometrik adalah transformasi citra hasil penginderaan jauh 

sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk, skala 

dan proyeksi. Transformasi geometrik yang paling mendasar adalah 

penempatan kembali posisi piksel sehingga pada citra digital yang 

tertransformasi dapat dilihat gambaran objek dipermukaan bumi yang 

terekam sensor (Mather, 1987). 
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7. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan(RDTRK) Kecamatan Sewon 

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan atas kekuasaan, kewenangan dan 

tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan berperan sebagai matra keruangan program pembangunan 

daerah sepanjang mengenai Kecamatan Sewon.(PERDA Nomor 33 

Tahun 2008 tentang RDTRK Kecamatan Sewon Tahun 2008-2018) 

8. Pemanfaatan Ruang merupakan pemanfaatan wadah yang meliputi ruang 

darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai 

satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, 

melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). 

9. Keselarasan merupakan kesesuaian antara pemanfaatan ruang aktual 

dengan rencana pemanfaatan ruangnya. Semakin sesuai maka tingkat 

keselarasan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. 

10. Klasifikasi Keselarasan :  

a. Selaras : pemanfaatan lahan aktual sesuai dengan pemanfatan lahan 

rencana. 

b. Belum terealisasi : pemanfaatan lahan aktual belum terbangun atau 

masih berfungsi lain tetapi merupakan tahap perkembangan terhadap 

pemanfaatan lahan tertentu (telah direncanakan untuk pemanfaatan lahan 

tertentu).  

c. Tidak selaras : pemanfaatan lahan aktual tidak sesuai dengan 

pemanfaatan lahan yang telah direncanakan dan selain yang disebutkan 

pada point (a) dan (b) 

 

 

 

 

 

 

 


