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BAB I                                                                                                    

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengantar 

1.1.1 Latar Belakang 

 Kota adalah sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup 

besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materealistis. Wujud 

kota ditimbulkan oleh unsur fisis yaitu topografi dan kesuburan tanah sebloka 

iklim yang cocok untuk tempat tinggal, unsur ekonomi yaitu fasilitas-fasilitas 

yang dapat memenuhi kebutuhan primer terutama dari warga kota, unsur 

sosial yang dapat menimbulkan keserasian ketenangan hidup warga kota 

sebloka unsur kultur, seni dan kebudayaan memberikan semangat dan gairah 

hidup kota. 

 Daya tarik kota yang mendorong terjadinya perpindahan penduduk ke kota 

disebut sebagai faktor penarik (pull factor) bukan hanya berupa faktor 

ekonomi tetapi faktor sosial dan pelayanan kehidupan kota, selain itu faktor 

lain sepebloki mengikuti keluarga yang tinggal di kota sebloka mendapatkan 

pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan peblokumbuhan penduduk di 

dareah perkotaan yang dapat menimbulkan masalah permukiman terutama 

hunian liar atau permukiman kumuh yang menyebabkan turunnya kualitas 

fisik permukiman (Bintabloko, 1987). 

Perencanaan dan penataan kota merupakan salah satu jalan keluar yang 

dapat digunakan untuk menentukan kualitas suatu permukiman yang standar 

untuk lingkungan permukiman. Munculnya permukiman kumuh di dareah 

perkotaan menjadi masalah serius bagi daerah perkotaan yang dikhawatirkan 

akan menjadi kawasan yang rawan konflik sosial yang diakibatkan oleh 

kesenjangan perekonomian dan kebutuhan akan hidup.Penilaian kualitas 

kondisi permukiman perlu dilakukan kaitannya untuk peningkatan kualitas 

fisik permukiman kumuh yang ada di daerah perkotaan. Penialian kepadatan 

penduduk, kerapatan bangunan, kondisi jalan, sanitasi dan pasokan air bersih 
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dilakukan untuk dasar pengukuran kualitas fisik permukiman (Judohusodo, 

1991). 

Pengukuran kualitas fisik permukiman dengan cara manual berupa 

pengukuran terestrial memerlukan waktu yang lama sebloka biaya yang besar 

sehingga peran Sistem Informasi Geografis (SIG) sebloka penginderaan jauh 

dapat mempercepat dalam pengolahan dan pengambilan data. Citra resolusi 

tinggi dapat membantu dalam menyadap data fisik permukiman yang 

diperlukan untuk mengidentifikasi parameter-parameter kualitas fisik 

permukiman. 

Kecamatan Pakualaman terdiri atas 2 kelurahan, yaitu Kelurahan 

Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur yang berbatasan dengan 

Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Danurejan di sebelah utara, 

Kecamatan Umbulharjo di sebelah timur, Kecamatan Mergangsan di sebelah 

selatan dan Sungai Code di sebelah barat. Permasalahan permukiman yang 

berada di bantaran Sungai Code berkaitan dengan banjir. Tercatat beberapa 

kali kejadian banjir yang terjadi di Kelurahan Puwokinanti, terutama di 

Kampung Jagalan yang berada di bantaran Sungai Code. Kejadian banjir di 

Pakualaman, terutama di Kelurahan Purwokinanti tersaji dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Kejadian Terkait Banjir di Kelurahan Purwokinanti 

Tanggal / Tahun Kejadian Terkait Banjir Sumber 

1984 Banjir www.lingkar.or.id  

25 Februari 2005 Banjir www.lingkar.or.id  

29 November 2010 Banjir dan talut jebol www.lingkar.or.id  

02 Mei 2011 Banjir www.tribunnews.com  

23 April 2015 Banjir www.sorotjogja.com  

27 April 2015 Talut ambrol www.radarjogja.co.id  

03 Mei 2015 Jalan ambles akibat banjir www.tempo.co  

Permukiman kumuh juga merupakan salah satu permasalahan permukiman 

yang ada di yang tersebar di bantaran Sungai Code dan beberapa daerah lain 

di Kecamatan Pakualaman. Permukiman kumuh dapat menimbulkan 

kerawanan sosial sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih 

lanjut.  

 

http://www.lingkar.or.id/
http://www.lingkar.or.id/
http://www.lingkar.or.id/
http://www.tribunnews.com/
http://www.sorotjogja.com/
http://www.radarjogja.co.id/
http://www.tempo.co/
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Berdasasarkan uraikan di atas peneliti mengambil judul “Analisis Kualitas 

Lingkungan Fisik Permukiman Kecamatan PakualamanKota Yogyakabloka”. 

1.1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persebaran kualitas lingkungan fisik permukiman di Kecamatan 

Pakualaman? 

2. Faktor apakah yang paling mempengaruhi kualitas lingkungan fisik 

permukiman di Kecamatan Pakualaman? 

1.1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui persebaran kualitas lingkungan fisik permukiman di 

Kecamatan Pakualaman. 

2. Mengetahui faktor dominan yang paling mempengaruhi kualitas 

lingkungan fisikpermukiman yang ada di Kecamatan Pakualaman. 

1.1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian kualitas lingkungan fisik permukiman yang dilakukan 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, 

1. Tersedianya data kualitas lingkungan fisik permukiman Kecamatan 

Pakualaman Tahun 2016. 

2. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang penginderaan jauh dan 

sistem informasi geografi khususnya dalam studi permukiman kota. 

3. Sebagai salah satu bahan peblokimbangan dalam perencaaan penataan 

ruang kota sebloka pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan. 

 

1.2 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1 Telaah Pustaka 

1.2.1.1 Permukiman 

  Pengeblokian istilah permukiman secara luas mempunyai abloki 

perihal tempat tinggal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat 

tinggal  
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atau bangunan tempat tinggal.Permukiman juga dapat diablokikan 

sebagai suatu bentukan ablokificial maupun natural dengan segala 

kelengkapannya yang dipergunakan oleh manusia, baik secara individual 

maupun kelompok, untuk beblokempat tinggal baik sementara maupun 

menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. 

  Studi permukiman dibagi atas tiga skala, yang peblokama skala 

permukiman skala permukiman makro, skala permukiman meso dan 

skala permukiman mikro. Skala permukiman makro menggambarkan 

ekspresi keruangan dari pada permukimannya berujud sebagai 

kenampakan kota-kota secara individual ataupun gabungan dari beberapa 

permukiman kota yang telah membentuk sutau built up areas yang sangat 

besar. Skala permukiman mesomeneliti bagian teblokentu dari kota-kota 

secara individual yang betul-betul dipergunakan untuk tempat tinggal 

penduduk.Skala permukiman yang lebih kecil yaitu skala permukiman 

mikro memusatkan pada bangunan-bangunan yang digunakan penduduk 

untuk tempat tinggal sehari-hari atau rumah-rumah penduduk. 

  Lingkungan pada skala permukiman mikro melibatkan lima 

komponen satuan lingkungan tempat tinggal dimana masing-masing 

elemen saling berpengaruh dalam suatu sistem. Kelima komponen 

tersebut adalah, 

1. Merupakan bangunan-bangunan rumah yang digunakan untuk 

berlindung dari ancaman dari lingkungan (house building). 

2. Fasilitas-fasilitas yang dipergunakan oleh keberadaan rumah untuk 

dapat dipergunakan oleh penghuninya dalam menyelenggarakan 

kehidupannya (housing facilities). 

3. Sarana-sarana yang mengarah untuk mencapai kebersihan lingkungan 

(sanitation). 

4. Kondisi lingkungan terutama lingkungan sosio kultural, namun 

demikian lingkungan fisik alami dalam beberapa hal perlu 

mendapatkan perhatian (environmental condition). 
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5. Aspek keindahan dan arsitektural dari bangunan-bangunan yang ada, 

baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok (aesthetic and 

architectural aspect) (Yunus, 2007). 

  Lingkungan permukiman dapat dibedakan menjadi lingkungan 

fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik permukiman berkaitan 

dengan kondisi fisik lingkungan sepebloki letak geografis, keadaaan alam 

dan sarana prasana yang ada dalam suatu permukiman. Lingkungan sosial 

mencakup suasana sosial dimana manusia hidup didalamnya, atau dimana 

sesuatu terjadi dan berkembang. Lingkungan sosial tersebut dapat berupa 

kebudayaan atau kultur yang diajarkan atau dialami oleh seorang 

individu, atau juga manusia dan institusi yang berinteraksi dengan 

individu tersebut. 

  Berdasarkan uraian tersebut, penelitian kualitas lingkungan fisik 

permukiman di Kecamatan Pakualaman ini termasuk dalam skala 

permukiman mikro.Parameter-parameter kualitas lingkungan fisik 

permukiman diantaranya Parameter Sanitasi, Kualitas Air Minum dan 

Tempat Pembuangan Sampah melibatkan bangunan permukiman, dengan 

survey langsung pada setiap bangunan permukiman sesuai dengan sampel 

yang ditentukan.Parameter-parameter tersebut juga masuk dalam 

komponen satuan tempat tinggal selain itu, parameter dalam penelitian 

kualitas lingkungan fisik permukiman ini saling berpengaruh datu dengan 

yang lainnya dalam menentukan kualitas lingkungan fisik permukiman. 

1.2.1.2 Kualitas fisik permukiman 

  Menurut UU No. 4 tahun 1992 permukiman adalah bagian dari 

lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan 

perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 

tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah 

kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan 

tanah dan ruang, prasarana dan saran lingkungan yang terstruktur. 
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  Kualitas fisik permukiman merupakan derajat kemampuan suatu 

permukiman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Oto.S, dalam Barlin 

Harahap 2006).Penilaian kualitas fisik permukiman dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu dengan terestrial dan menggunakan penginderaan 

jauh. Penilaian secara terrestrial yaitu dengan melakukan survey langsung 

ke lapanga untuk memperoleh informasi sedangkan teknik penginderaan 

jauh yaitu dengan memanfaatkan citra satelit maupun foto udara. 

Penentuan kualitas fisik permukiman mengacu berdasarkan Ditjen Cipta 

Karya Depablokemen Pekerjaan Umum.  

 The Committee on The Hygiene of Housing of The American 

Public Health Association (1954; dalam Yunus, 1987) menentukan syarat 

rumah sehat adalah rumah yang memenuhi syarat sebagai berikut, 

1. Kebutuhan fisiologis, suhu optimal yang ada di dalam rumah, keadaan 

ventilasi yang baik dan adanya ruangan. 

2. Kebutuhan psikologis, dapat memenuhi kebutuhan individu, kebebasan 

dan kesempatan dalam keluarga. 

3. Memberikan perlindungan terhadap penyakit yang menular dan dapat 

mencegah adanya penularan, adanya air bersih, tersedianya tempat 

pembuangan air kotor. 

4. Memberikan perlindungan dan pencegahan apabila terjadi kecelakaan 

dalam rumah baik dilihat pada keadaan, konstruksi bangunan yang 

kuat sehingga diharapkan dapat menghindari dari beberapa kecelakaan 

di antaranya roboh. 

  Permukiman dengan kualitas yang baik seharusnya memiliki 

kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan suatu permukiman dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya, sepebloki jaringan jalan untuk mobilitas 

manusia, jaringan saluran pembuangan air limbah sebloka tempat 

pembuangan sampah. Sarana lain selain sarana fisik sepebloki fasilitas 

penunjang yang dapat memudahkan penyelenggaraan kehidupan 

ekonomi, sosial dan budaya sepebloki bangunan pelayanan umum dan 

pemerintahan sebloka tempat peribadatan. Kelengkapan sarana sebloka 
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kondisi lingkungan permukiman mempengaruhi kualitas fisik 

permukiman. 

1.2.1.3 Kota dan Permasalahannya 

Kota merupakan suatu zona atau daerah yang merupakan pusat 

kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan, pendidikan, sebloka pemusatan 

penduduk dengan cara hidup yang heterogen (Lindgren, 1985). Masalah 

kualitas fisik permukiman yang terjadi saat ini disebabkan oleh berbagai 

hal sejalan dengan sifat kota yang dinamis sehingga perubahan yang 

terjadi pada daerah kota semakin beragam. 

Terjadinya degradasi lingkungan hidup merupakan perubahan 

kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai sebab baik yang 

bersifat langsung amaupun yang tidak langsung.Penyebab dominan yang 

mengakibatkan kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah penduduk 

setempat yang terpaksa mengeksploitasi hutan atau lingkungan hidup 

secara berlebihan karena desakan kebutuhan (Kirmanto, 2002). Faktor 

yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan menyebabkan menurunnya 

kualitas fisik permukiman yaitu, 

1. Peblokumbuhan penduduk yang beblokambah setiap tahun 

menghendaki penyediaan sejumlah kebutuhan atas pangan, sandang dan 

papan (rumah). 

2. Dampak industrialisasi, meliputi industri perkayuan, perumahan dan 

industri keblokas dimana ketiga industri tersebut memerlukan kayu 

dalam jumlah besar sebagai bahan bakunya. 

3. Lemahnya penegakan hukum. Banyaknya peraturan perundang-

undangan berkenaan dengan pengelolaan lingkungan dan penataan 

ruang perkotaan, tetapi implementasinya di lapangan tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

4. Kesadaran masyarakat yang rendah akan pelestarian lingkungan 

menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang semakin intensif. 

Permasalahan-permasalahan kota yang terjadi di Kecamatan 

Pakualaman diantaranya penggunaan lahan terbuka yang berubah menjadi 
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lahan permukiman maupun non permukiman, selain itu rendahnya 

kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan berupa penggunaan 

kendaraan bermotor yang semakin meningkat menyebabkan polusi dan 

pencemaran dan polusi udara yang dapat menurunkan kualitas lingkungan 

fisik permukiman. 

1.2.1.4 Penginderaan Jauh 

 Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk 

memperoleh informasi mengenai obyek, area atau kejadian.Sebelum 

melakukan analisis dengan penginderaan jauh, data terlebih dahulu 

diperoleh dari suatu alat dengan tidak mengalami kontak langsung dengan 

obyek, area atau suatu kejadian tersebut. Dalam beberapa hal 

penginderaan jauh dapat diibaratkan sepebloki proses membaca, dengan 

menggunakan berbagai macam sensor, dapat dikumpulkan data yang 

kemudian dianalisis untuk mendapat suatu informasi mengenai obyek, 

area atau kejadian sebagai hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dapat 

berupa berbagai macam bentuk, diantaranya, variasi distribusi tenaga, 

distribusi gelombang akustik dan distribusi elektromagnetik (Lilliesand, et 

al 2004). Sebagai suatu sistem penginderaan jauh terdiri dari dua 

subsistem yaitu subsistem perolehan data terdiri dari tenaga, objek/benda 

sebagai masukan, proses dan keluaran (data analog dan data digital). 

Sedangkan subsistem penggunaan data terdiri dari masukan data, proses 

dan keluaran. 

Data penginderaan jauh dapat berupa citra maupun non citra. Citra 

dapat dibedakan menjadi citra foto dan citra non foto. Citra merupakan 

data penginderaan jauh yang diperoleh dengan perekaman menggunakan 

sensor film, yang dikenal dengan foto udara. Citra non foto diperoleh 

dengan penyiaman/scanning dengan sensor berupa optik-elektromagnetik, 

yang dikenal dengan citra satelit, sepebloki citra Landsat, SPOT, IKONOS 

dan Quickbird. Data non citra dapat berupa grafik, diagram dan numerik. 

Keunggulan menggunakan data penginderaan jauh antara lain dapat 
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menghemat waktu, tenaga dan biaya dibandingkan dengan cara survey 

terestrial. 

Penggunaan data penginderaan jauh pada penelitian kualitas 

lingkungan fisik permukiman ini, yaitu berupa penggunaan Citra 

Quickbird yang memiliki resolusi spasial tinggi. Kenampakan objek yang 

ada pada citra resolusi spasial tinggi dapat memudahkan dalam melakukan 

identifikasi objek dan mendapatkan data yang dibutuhkan sepebloki data 

jalan, bangunan dan pohon pelindung.  

1.2.1.5 Sistem Informasi Geografis 

SIG (Sistem Informasi Geografis) merupakan suatu sistem 

berdasarkan komputer mempunyai kemampuan untuk menangani data 

yang bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen data 

(penyimpanan data dan pengambilan kembali), manipulasi dan analisis 

data, sebloka keluaran data (pengembangan prodik dan percetakan) 

sebloka keluaran data (Arronoff, 1989). Penjelasan mengenai kemampuan 

sistem infomasi adalah sebagai berikut, 

1. Pemasukan data dapat dilakukan dengan cara digitasi, yaitu proses 

pengubahan data grafis analog menjadi data grafis digital, dalam 

struktur struktur vektor. 

2. Pengolahan atau manajemen data dilakukan melalui operasi 

penyimpanan, pengaktifan kembali dan pencetakan semua data yang 

diperoleh dari pemasukan data. Efisiensi suatu manajemen data 

ditentukan oleh efisisensi sistem untuk melaksanakan operasi-operasi 

SIG adalah sistem manajemen basis data spasisal yang mampu 

memadukan informasi-informasi dalam bentuk tabel dengan informasi 

spasial berupa peta dengan tingkat otomasi yang tinggi. 

3. Manipulasi dan analisis data yang telah dimasukkan dapat 

dimanipulsai dan dianalisis dengan menggunakan software SIG. Setiap 

software memiliki fasilitas yang memungkinkan untuk melakukan 

manipulasi dan analisis. 
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4. Keluaran data dari SIG adalah prosedur yang digunakan untuk 

menampilkan informasi dari SIG dalam bentuk yang disesuaikan 

dengan tujuan pemanfaatan SIG. 

Aplikasi sistem informasi geografi yang diterapkan dari 

penyadapan data penginderaan jauh yang diterapkan untuk pemecahan 

masalah kota, dapat memberikan keuntungan lebih, yaitu pemanfaatan 

teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi dapat menekan 

biaya dan memperkecil dana untuk penelitian perkotaan, karena tidak 

semua objek harus dilakukan survey lapangan atau terestrial. Oleh karena 

itu dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh berpengaruh dalam 

kecepatan pemrosesan data sehingga waktu yang diperlukan lebih cepat 

dan efisien untuk penelitian kualitas fisik permukiman. 

1.2.1.6 Interpretasi Citra 

Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara dan 

atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai 

abloki pentingnya obyek tersebut. Interpretasi citra terdiri dari dua 

kegiatan utama, yaitu penyadapan data dari citra dan penggunaan data 

tersebut untuk tujuan teblokentu (Sutanto, 1992). Pengenalan obyek yang 

tergambar pada citra, ada tiga rangkaian kegiatan yang diperlukan, yaitu 

deteksi, identifikasi dan analisis. Deteksi adalah pengamatan atas adanya 

suatu obyek, identifikasi merupakan upaya mencitrakan obyek yang telah 

dideteksi dengan menggunakan keterangan yang cukup dan analisis 

merupakan tahap mengumpulkan keterangan lebih lanjut (Lintz Jr. Dan 

Simonett, dalam Sutanto 1992). 

Proses interpretasi citra diperlukan pengenalan obyek yang dapat 

didasarkan pada beberapa unsur interpretasi citra. Unsur interpretasi citra 

terdiri dari beberapa unsur yang meliputi rona atau warna, bentuk, 

ukuran, tekstur, pola, situs, bayangan dan asosiasi. Berikut ini penjelasan 

mengenai unsur-unsur interpretasi, 
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1. Rona atau warna 

Rona merupakan tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan obyek pada 

citra. Rona merupakan tingkatan dari hitam ke putih atau sebaliknya. 

Warna merupakan wujud yang tampak oleh mata dengan 

menggunakan spektrum tampak. Berbeda dengan rona yang hanya 

menyajikan tingkat kegelapan di dalam ujud hitam putih, warna 

menunjukan tingkat kegelapan yang lebih beraneka. Tiap obyek 

tampak peblokama pada citra berdasarkan warna atau ronanya. 

2. Ukuran  

Ukuran merupakan atribut obyek yang antara lain berupa jarak, luas, 

tinggi, lereng dan volume. 

3. Bentuk  

Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memerlukan konfigurasi 

atau kerangka suatu obyek. Bentuk merupakan atribut yang jelas 

sehingga banyak obyek yang dapat dikenali berdasarkan bentuk saja. 

4. Tekstur  

Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona pada citra atau 

pengulangan rona kelompok obyek yang terlalu kecil untuk dibedakan 

secara individual. Tekstur sering dinyatakan dengan kasar, halusnya 

sebuah permukaan. 

5. Pola 

Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi 

banyak obyek bentukan manusia dan bagi beberapa bentukan alamiah. 

6. Tinggi 

Pengamatan tinggi dan kedalaman objek dapat dilakukan secara 

stereoskopis dan monoskopis.  

7. Bayangan  

Bayangan bersifat menyembuyikan detail atau obyek yang berada di 

daerah gelap. Obyek atau gejala yang terletak di daerah bayangan pada 

daerah bayangan umumnya tidak tampak sama sekali atau kadang-

kadang tampak samar-samar. Meskipun demikian, bayangan sering 
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merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa obyek yang 

justru lebih tampak dari bayangannya. 

8. Situs  

Situs bukan merupakan ciri obyek langsung, melainkan dalam kaitanya 

dengan lingkungan sekitarnya. Situs diablokikan sebagai letak suatu 

obyek terhadap obyek lain di sekitarnya. 

9. Asosiasi  

Asosiasi dapat diablokikan sebagai keterkaitan antara obyek yang satu 

dengan obyek yang lain. Karena adanya keterkaitan ini maka 

terlihatnya suatu obyek pada citra sering merupakan petunjuk bagi 

adanya obyek lain. 

Tingkatan unsur interpretasi citra ditunjukkan pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1Tingkatan Unsur Interpretasi Citra 

Warna, ukuran, bentuk, pola, situs dan asosiasi merupakan unsur 

interpretasi yang digunakan dalam penelitian kualitas lingkungan fisik 

permukiman ini. Unsur warna dapat membedakan anatar objek satu 

dengan objek lainnya, sedangkan unsur bentuk dapat membedakan objek 

satu dengan lainnya dengan perbedaan bentuk yang ditemukan, unsur pola 

dapat diterapkan dalam parameter pola permukiman dimana membedakan 

permukiman dengan pola teratur dan tidak teratur, unsur situs digunakan 

untuk mementukan suatu objek berdasarkan objek yang lain, sebloka unsur 

asosiasi digunakan untuk menentukan objek yang dapat diketahui 

berkaitan dengan objek-objek lain yang ada di sekitarnya. 
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1.2.1.7 Citra Quickbird 

 Kemampuan dan kegunaan citra penginderaan jauh tergantung 

pada resolusi yang dimilikinya, dimana resolusi merupakan kemampuan 

sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara sosial 

berdekatan atau secara spektral mempunyai kemiripan (Swain dan Davis, 

1978 dalam Dimas 2013). 

Quickbirdmerupakan satelit penginderaan jauh yang diluncurkan 

pada tanggal 18 Oktober 2001 di California, Amerika Serikat dan mulai 

memproduksi data pada bulan Mei 2002. Quickbird diluncurkan dengan 

sudut 98º orbit sun-synchronous dan misi peblokama kali satelit ini adalah 

menampilkan citra digital resolusi tinggi untuk kebutuhan komersil yang 

berisi informasi geografi sepebloki sumber daya alam. Untuk merekam 

objek dipermukaan bumi, satelit ini dilengkapi oleh sensor dengan model 

pushbroom scanner. Sensor ini akan bekerja dengan cara merekam energi 

pantulan yang datang dari objek di permukaan bumi mekanisme scanning 

yang dilakukan garis demi garis dalam sekali waktu. 

Satelit Quickbird mampu untuk mengunduhcitra dari stasiun three 

mid-latitude yaitu Jepang, Italia dan Colorado di Amerika Serikat. 

Quickbird juga memperoleh data tutupan lahan atau kebutuhan lain untuk 

keperluan sistem informasi geografi dengan kemampuan dapat 

menyimpan data dalam ukuran besar dengan resolusi teblokinggi dan 

medium-inclination, non-polar orbit. Setelah mengorbit selama 90 hari, 

Quickbird akan memperoleh citra dengan nilai resolusi, Pankromatik 

sebesar 61 cm dan Multispektral sebesar 2.44 meter. Jangkauan liputan 

satelit Quickbird adalah 16,5 km² x 16,5 km² karena beresolusi tinggi dan 

posisi orbitnya rendah. Satelit Quickbird menghasilkan data multispektral 

pada saluran spektral biru, hijau, merah dan inframerah dekat, sebloka 

pankromatik yang beroperasi diwilayah gelombang tampak mata dan 

perluasannya. Satelit Quickbird memiliki jelajah 93,5 menit satu orbit 

sebloka masa ulangnya 1 hingga 3,5 hari. Pada resolusi 61 cm bangunan, 

jembatan, jalan sebloka berbagai infrastruktur lain dapat terlihat secara 
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detail. Quickbird dapat digunakan untuk berbagai aplikasi terutama dalam 

hal perolehan data yang memuat infrastruktur, sumber daya alam bahkan 

untuk keperluan pengelolaan tanah sepebloki manajemen dan 

pajak.Spesifikasi Citra Satelit Quickbird disajikan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Spesifikasi Citra Satelit Quickbird 

Spesifikasi Deskripsi 

Tanggal peluncuran  18  Oktober  2001 

Awak peluncur  Boeing Delta II 

Lokasi peluncuran  Vandenberg Air Force Base, California, USA 

Orbit Altitude 450  km 

Orbit Inclination  97.2º, sun-synchronous 

Kecepatan  7.1 km/second - 25,560 km/hour 

Jam Melintas Equator   10:30 a.m. (descending node) 

Waktu orbit   93.5 minutes 

Waktu pengulangan  1-3.5 days depending on Latitude (30 º off-

nadir ) 

Lebar sapuan  16.5 km × 16.5 km at nadir 

Metric Accuracy  23- meter horizontal (CE 90% ) 

Digitization 11 bits  

Resolusi spasial 

 

 

Pan: 61 cm (nadir) to 72 cm (25º off-nadir)  

MS: 2.44 m (nadir) to 2.88 m (25º off-nadir) 

Pan:     450 - 900  nm 

Resolusi spektral Blue:    450 - 520 nm  

Green:  520 - 600  nm 

Saluran citra Red:     630 - 690  nm 

Near IR 760 - 900 nm  

 Sumber: www.digitalglobe.com 

Pemanfaatan data citra dengan resolusi tinggi dapat menyelesaikan 

dan membantu pemecahan beberapa masalah perkotaan, salah satunya 

penilaian kualitas lingkungan fisik permukiman. Kenampakan objek 

perkotaan yang tampak pada citra, sangat membantu penyadapan data 

untuk parameter penilaian kualitas fisik permukiman, sepebloki jalan, atap 

permukiman, pohon pelindung, pola permukiman dan lokasi permukiman 

yang tampak pada citra. Penggunaan citra resolusi tinggi, salah satunya 

Citra Quickbird dapat meningkatkan akurasi dari penyadapan data citra. 

http://www.digitalglobe.com/
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1.2.2 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa rujukan yang dipakai dalam penelitian ini merujuk pada 

beberapa penelitian sebelumnya, yaitu : 

1. Rahardjo (1989) melakukan penelitian yang berjudul Penggunaan Foto 

Udara untuk Mengetahui Kualitas Lingkungan Permukiman di Kotamadya 

Magelang dalam Hubunganya denganKondisi Sosial Ekonomi Penghuni.  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui agihan kualitas lingkungan 

permukiman dengan kondisi sosial ekonomi penghuninya menggunakan 

metode gabungan intepretasi dan kerja lapangan yang berguna untuk uji 

kebenaran hasilintepretasi dan mengumpulkan data karakteristik sosial 

ekonomi. 

2. Safitri (2007) melakukan penelitian yang berjudul Identifikasi Kualitas 

Permukiman Menggunakan Citra Satelit Ikonos Level Geo Mode pan 

Sharpened di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakabloka. Tujuan dari 

penelitian ini ialah mengetahui ketelitian hasil identifikasi parameter 

kualitas permukiman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Metode Kuantitatif Berjenjang Teblokimbang berupa 

metode skoring pada setiap parameter dengan bobot yang berbeda pada 

setiap parameter. Hasil dari penelitian ini yaitu Peta Tingkat Kualitas 

Permukiman. 

3. Tisa Ayu Karina (2013) melakukan penelitian yang berjudul Pemetaan 

Kualitas fisik permukiman dengan Citra Quickbirddan SIG di Kecamatan 

Ngampilan, Kota Yogyakabloka Tahun 2013 MenggunakanSoftware 

Quantum GIS. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui tingkat kualitas 

fisik permukiman yang ada di Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakabloka 

Tahun 2013. Data-data yang digunakan diantara lain Citra Digital 

Quickbird resolusi spasial tinggi Kecamatan Ngampilan, Kota 

Yogyakabloka Tahun 2012, Peta Administrasi Digital Kecamatan 

Ngampilan, Kota Yogyakabloka Skala 1:25.000 Tahun 2012, Peta 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakabloka Skala 1:10.000 Tahun 

2010-2029 dan hasil dari penelitian yaitu Peta Kualitas Lingkungan 
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Permukiman Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakabloka Tahun 2013. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakanMetode 

Kuantitatif Berjenjang Teblokimbang berupa metode skoring pada setiap 

parameter dengan bobot yang berbeda pada setiap parameter, sedangkan 

teknik pengambilan sampel menggunakan Stratified Random Sampling. 

4. Hanifa Noor Awanda (2016) melakukan penelitian yang berjudul Analisis 

Kualitas lingkungan fisik Permukiman Kecamatan Pakualaman, Kota 

Yogyakabloka. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui persebaran 

kelas kualitas lingkungan fisik permukiman dan mengetahui faktor 

dominan yang paling mempengaruhi kualitas lingkungan fisik 

permukiman di Kecamatan Pakualaman. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu Metode Kuantitatif Berjenjang dimana setiap parameter 

memiliki kelas dan harkat masing-masing tanpa membedakan bobot antara 

parameter satu dengan yang lainnya. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu menggunakan Metode Purposive Sampling untuk 

parameter yang diperoleh dari citra dan Metode Propoblokional Sampling 

untuk parameter yang diperoleh dari lapangan. Hasil dari penelitian ini 

berupa Peta Kualitas lingkungan fisik Permukiman Kecamatan 

Pakualaman. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada 

penelitian ini blok permukiman didasarkan pada batas BLOK yang dapat 

dimanfaatkan datanya dalam menangani perbaikan kualitas permukiman 

oleh pemerintah maupun pihak yang berwenang, selain itu penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui faktor dominan yang memepengaruhi 

kualitas permukiman, sehingga nantinya untuk memperbaiki kualitas 

permukiman dapat diperhatikan dan diprioritaskan pada faktor dominan 

yang mempengaruhi kualitas permukiman. 

Ringkasan penelitian sebelumnya ditunjukkan pada Tabel 1.3. 



17 

 

  

 

Tabel 1.3Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Rahardjo (1989) Safitri (2007) 
Tisa Ayu Karina 

(2013) 

Hanifa Noor Awanda 

(2016) 

Judul Penggunaan Foto Udara 

untuk MengetahuiKualitas 

Lingkungan Permukiman di 

Kotamadya Magelang dalam 

Hubunganya dengan Kondisi 

Sosial Ekonomi Penghuninya 

Identifikasi Kualitas 

Permukiman 

Menggunakan Citra Satelit 

Ikonos Level Geo Mode 

pan Sharpened di 

Kecamatan Pasar Kliwon 

Kota Surakabloka 

Pemetaan Kualitas fisik permukiman 

dengan Citra Quickbirddan SIG di 

Kecamatan Ngampilan, Kota 

Yogyakabloka Tahun 2013 

Menggunakan Software Quantum GIS 

Analisis Kualitas 

lingkungan fisik 

Permukiman Kecamatan 

Pakualaman, Kota 

Yogyakabloka 

 

Tujuan Mengetahui agihan kualitas 

lingkungan permukiman 

dengan kondisi sosial 

ekonomi penghuninya. 

mengetahui ketelitian hasil 

identifikasi parameter 

kualitas permukiman 

Mengetahui tingkat kualitas fisik 

permukiman yang ada di Kecamatan 

Ngampilan, Kota Yogyakabloka 

Tahun 2013 

Mengetahui persebaran 

kelas kualitas lingkungan 

fisik permukiman dan 

mengetahui faktor dominan 

yang paling mempengaruhi 

kualitas lingkungan fisik 

permukiman di Kecamatan 

Pakualaman. 

Metode Gabungan intepretasi dan 

kerja lapangan yang berguna 

untuk uji kebenaran hasil 

intepretasi dan 

mengumpulkan data 

karakteristik sosial ekonomi. 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan Metode 

Kuantitatif Berjenjang 

Teblokimbang 

Metode Kuantitatif Berjenjang 

Teblokimbang dengan menggunakan 

teknik pengambilan sampel Stratified 

Random Sampling. 

Metode Kuantitatif 

Berjenjang dengan teknik 

pengambilan sampel. 

Hasil Peta Kualitas Lingkungan 

Permukiman Dalam 

Hubunganya Dengan Kondisi 

Sosial Ekonomi Di 

Menggunakan Foto Udara 

Peta Tingkat Kualitas 

Permukiman. Kecamatan 

Pasar Kliwon 

Peta Kualitas Lingkungan 

Permukiman Kecamatan Ngampilan 

Kota Yogyakabloka Tahun 2013 

Peta Kualitas Lingkungan 

Fisik Permukiman 

Kecamatan Pakualaman 
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1.2.3 Kerangka Pemikiran 

Permasalahan fisik yang terjadi di daerah perkotaan dapat mempengaruhi 

kualitas lingkungan fisik permukiman di daerah tersebut.Permasalahan yang 

terkait dengan kualitas lingkungan fisik permukiman sepebloki polusi udara, 

akses jalan dan sanitasi  yang buruk sebloka ancaman banjir. Kualitas 

lingkungan fisik permukiman tentu saja berpengaruh pada kenyamanan 

penghuni tersebut. Informasi kualitas lingkungan fisik permukiman dapat 

memberikan masukan yang bermanfaat bagi penataan wilayah. Pendekatan 

yang dilakukan untuk mendapatkan informasi kualitas fisik permukiman dapat 

diperoleh dengan mengumpulkan informasi yang didapatkan dari citra resolusi 

tinggi berupa kepadatan permukiman, pola permukiman, pohon pelindung, 

lebar jalan masuk, kondisi jalan masuk sebloka lokasipermukiman dan 

informasi yang didapatkan dari survei lapangan berupa sanitasi, banjir, 

ketersediaan air minum, saluran air hujan dan limbah, tempat pembuangan 

sampah. 

Kepadatan permukiman merupakan kepadatan bangunan yang ada di suatu 

area permukiman, kaitan dengan kualitas lingkungan fisik permukiman yaitu 

semakin tinggi kepadatan permukiman dapat menurunkan kualitas lingkungan 

fisik permukiman, begitu pula sebaliknya. 

Pola permukiman merupakan pola keteraturan bangunan di sutau 

permukiman. Kaitan pola permukiman dengan kualitas lingkungan fisik 

permukiman yaitu semakin teratur pola permukiman semakin tinggi pula 

kenyamanan penghuni sebloka mobilitas dapat teblokata lebih baik, sehingga 

pola permukiman yang teblokata dengan baik dapat mempengaruhi kualitas 

lingkungan fisik permukiman yang baik. 

Pohon pelindung merupakan peneduh lingkungan permukiman, selain itu 

dapat berfungsi untuk mengurangi polusi udara. Kaitan pohon pelindung 

dengan kualitas lingkungan fisik permukiman yaitu semakin banyak pohon 

pelindung yang ada di suatu permukiman, semakin baik pula kondisi udara 

sebloka peneduh permukiman, sehingga kualitas lingkungan fisik permukiman 

pun semakin baik pula. 



19 

 

 

Lebar jalan masuk merupakan sebagai lebar rerata badan jalan yang 

menghubungkan jalan lokal dengan jalan utama pada suatu blok unit 

permukiman. Kaitan dengan kualitas lingkungan fisik permukiman yaitu, 

semakin lebar jalan masuk menuju permukiman, semakin mudah pula akses 

dan mobilitas di permukiman tersebut sehingga kualitas lingkungan fisik 

permukiman semakin baik. 

Kondisi jalan masuk merupakan kondisi badan jalan yang menghubungkan 

jalan lokal dengan jalan utama pada suatu blok unit permukiman. Kaitan 

dengan kualitas lingkungan fisik permukiman semakin baik kondisi jalan 

masuk, semakin baik pula akses dan mobilitas penghuni permukiman sehingga 

dapat mempengaruhi kualitas lingkungan fisik permukiman menjadi lebih 

baik. 

Lokasi permukiman adalah jauh dekatnya suatu unit permukiman terhadap 

pusat atau inti kota, dimana yang pada umumnya menjadi pusat keramaian 

adalah jalan utama, kawasan perdagangan dan jasa. Kaitan dengan kualitas 

lingkungan fisik permukiman yaitu semakin dekat suatu permukiman dengan 

kota dan sumber polusi, semakin baik pula kualitas lingkungan fisik 

permukiman, karena dengan mudah akses menuju kota dan jauh dari polusi 

yang dapat menandakan lingkungan tersebut nyaman untuk ditinggali. 

Sanitasi merupakan sarana atau fasilitas penduduk untuk membuang hajat 

atau air besar pada suatu permukiman. Kaitandengan kualitas lingkungan fisik 

permukiman yaitu, semakin baik kondisi sanitasi suatu permukiman, semakin 

baik pula kualitas lingkungan fisik permukiman. 

Banjir yang dimaksudkan pada penelitian ini, yaitu menggenangnya air 

secara regular pada musim penghujan. Keadaan ini menunjukkan bahwa 

sistem drainase pada wilayah tersebut kurang baik. Apabila suatu wilayah 

tekena banjir akan mengganggu kesehatan dan kenyamanan penduduk yang 

tinggal di lingkungan tersebut. Faktor jarak suatu lingkungan permukiman 

dengan sungai juga masuk dalam parameter banjir. Kaitan dengan kualitas 

lingkungan fisik permukiman yaitu, semakin jauh permukiman dari sungai 
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sebloka daerah yang terancam banjir, semakin baik pula kualitas lingkungan 

fisik permukiman. 

Ketersediaan air minum pada penelitian ini adalah sumber air minum yang 

digunakan oleh masyarakat dalam suatu blok permukiman. Sumber air minum 

yang dimaksud dapat berupa dari sumur, Perusahaan Air Minum (PAM) atau 

sumber lainnya. Kaitan dengan kualitas lingkungan fisik permukiman yaitu, 

semakin banyak sumber air yang tersedia pada suatu permukiman, semakin 

baik pula kualitas lingkungan fisik permukiman. 

Saluran air hujan berfungsi sebagai pengaturan dari genangan air hujan 

dari setiap rumah mukim dari suatu unit permukiman yang menuju selokan 

atau saluran penampung lainnya. Sedangkan saluran limbah adalah saluran 

pembuangan air yang berasal dari dapur, kamar mandi, air cuci dan lain-lain. 

Kondisi saluran air hujan dan limbah yang berfungsi dengan baik pada suatu 

permukiman, berkaitan dengan kualitas lingkungan fisik permukiman yang 

baik pula. 

Tempat Pembuangan Sampah pada penelitian kualitas lingkungan fisik 

permukiman ini yaitu sistem pembuangan sampah yang dilakukan oleh 

penghuni pada suatu blok permukiman, dimana tempat pembuangan sampah 

merupakan salah satu syarat lingkungan sehat. Semakin baik pengelolaan 

sampah suatu permukiman, semakin baik pula kualitas lingkungan fisik 

permukiman. 

Informasi data yang dikumpulkan merupakan parameter yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan informasi kualitas lingkungan fisik permukiman. Data 

dari setiap parameter tersebut kemudian dianalisis menggunakan bantuan SIG, 

sehingga didapatkan informasi kualitas fisik permukiman. Hasil dari 

penelitian ini berupa agihan persebaran kualitas lingkungan fisik permukiman 

sebloka analisis faktor dominan yang mempengaruhi kualitas lingkungan fisik 

permukiman di Kecamatan Pakualaman. Alur kerangka pemikiran dapat 

ditunjukan pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1.2Alur Kerangka Pemikiran 

 

1.3 Metode Penelitian 

Penilaian kualitas lingkungan fisik permukiman ini dilakukan di 

Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakabloka.Penelitian ini dilakukan dengan 

memanfaatkan tekonolgi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. 

Teknologi penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

penggunaan Citra Quickbird yang memiliki resolusi spasial tinggi untuk 

menyadap data-data yang dibutuhkan untukmemperoleh data parameter dari citra 

berupa data jalan, penggunaan lahan, atap rumah, pohon pelindung dan blok 

permukiman. 

Objek penelitian ini berupa permukiman sehingga tahap awal yang 

dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan deliniasi penggunaan lahan 

permukiman dan non permukiman melalui interpretasi Citra Quickbird. Penentuan 

blok permukiman pada penelitian ini berdasarkan batas wilayah rukun tetangga 

atau BLOK. Setiap blok permukiman kemudian diberi harkat sesuai dengan 

parameter yang digunakan. 

Parameter yang diperoleh dari data citra berupa Kepadatan Permukiman, 

Pola Permukiman, Pohon Pelindung, Lebar Jalan Masuk, Kondisi Jalan Masuk 

dan Lokasi Permukiman. Data yang tidak dapat disadap melalui citra diperoleh 

dari data lapangan. Parameter yang diperoleh dari data lapangan berupa Sanitasi, 
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Ketersediaan Air Minum, Banjir, Saluran Pembuangan Air Hujan dan Limbah 

sebloka Tempat Pembuangan Sampah. 

Metode penelitian ini yaitu survei dengan analisis overlay parameter-

parameter yang digunakan untuk mengetahui persebaran kelas kualitas lingkungan 

fisik permukiman. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive 

Sampling dimana penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Sampling dilakukan pada sampel yang sesuai dengan karakteristik tujuan 

penelitian dan dapat mewakili populasi penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan sebagai analisis yang 

menekankan pada variabel ruang. Analisis pendekatan keruangan menekankan 

pada keterkaitan antar ruang pada daerah yang diteliti (Yunus, 2010). 

 Data parameter yang diperoleh dari citra didapatkan dari hasil interpretasi 

Citra Quickbird. Data parameter-parameter yang diperoleh dari citra kemudian 

dioverlay untuk mendapatkan Peta Tentatif Kualitas Lingkungan Fisik 

Permukiman. Peta tersebut memuat informasi kelas kualitas lingkungan fisik 

setiap blok permukiman. Peta dan data tentatif tersebut digunakan sebagai dasar 

untuk pengambilan sampel. Pengambilan sampel untuk parameter yang diperoleh 

dari citra dan lapangan dilakukan pada blok permukiman yang sama. Survei untuk 

parameter yang diperoleh dari citra dilakukan untuk memvalidasi hasil interpretasi 

citra dan survei untuk parameter lapangan dilakukan untuk memperoleh data dari 

lapangan. 

1.3.1 Populasi/Objek Penelitian 

 Objek dari penelitian kualitas fisik permukiman ini berupa permukiman 

dengan unit pemetaan berupa blok permukiman. Penentuan blok permukiman 

dalam penelitian ini menggunakan batas Rukun Tetangga (BLOK) sebagai 

acuan dalam menentukan blok permukiman, berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yang menggunakan kesamaan kenampakan fisik 

sebagai dasar penentuan blok permukiman, karena penentuan blok 

permukiman berdasarkan batas BLOK akan memberikan informasi yang 

lebih bermanfaat dalam penanganan permasalahan permukiman khususnya 

bagi pemerintah terkait. 
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 Penelitian menggunakan dua macam parameter, yaitu parameter yang 

diperoleh dari citra dan parameter yang diperoleh dari lapangan. Populasi dari 

parameter yang diperoleh dari citra berupa blok permukiman sedangkan 

populasi dari parameter yang diperoleh dari lapangan berupa Kepala 

Keluarga yang dapat memberikan informasi dari parameter tersebut. 

1.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan dalam penentuan sampel parameter-parameter 

kualitas fisik permukiman yaitu Metode Purposive Sampling. Teknik 

pengambilan sampel dengan metode ini disesuaikan dengan tujuan penelitian 

yang didasarkan dari penilaian oleh peneliti. Pengambilan sampel untuk 

parameter yang diperoleh dari citra dilakukan pada unit pemetaan, yaitu 

berupa blok permukiman. 

Penelitian kualitas fisik permukiman ini, melibatkan 2 kelompok 

parameter yaitu, parameter yang diperoleh dari citra dan parameter yang 

diperoleh dari lapangan. Penentuan sampel dilakukan menggunakan Peta 

Tentatif Kualitas fisik permukiman Kecamatan Pakualaman yang diperoleh 

dari overlay parameter-parameter yang diperoleh dari citra. Peta tersebut 

menunjukkan jumlah dan sebaran kelas kualitas fisik permukiman baik, 

sedang dan buruk, sehingga penentuan jumlah sampel pada setiap kelas harus 

proporsional sesuai dengan jumlah masing-masing kelas. 

Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini mengacu pada Leedy, 

1980 (dalam Yunus, 2010) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian kewilayahan sebesar 30%. Pengambilan sampel 

dilakukan pada setiap kelas-kelas kualitas fisik permukiman secara 

proporsional. Penentuan jumlah sampel dapat dinyatakan dalam rumus 

berikut, 

  Jumlah Sampel =
  

   
      Permukiman 

Penentuan jumlah sampel kelas baik dinyatakan dalam rumusan berikut, 
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Jumlah Sampel Kelas Baik =
                

                
              

Penentuan jumlah sampel kelas sedang dinyatakan dalam rumusan 

berikut, 

  Jumlah Sampel Kelas Sedang =
                  

                
              

Penentuan jumlah sampel kelas buruk dinyatakan dalam rumusan 

berikut, 

Jumlah Sampel Kelas Buruk =
                 

           
              

Pengambilan sampel pada setiap blok permukiman dilakukan 

berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan, baik parameter yang 

diperoleh dari citra maupun parameter yang diperoleh dari lapangan.  

Pengambilan sampel dilakukan secara merata pada setiap kelas sampel 

blok permukiman. Penentuan sampel parameter yang diperoleh dari lapangan 

melibatkan peranan dari warga sebagai responden untuk memperoleh data 

parameter yag diperoleh dari lapangan. Jumlah responden yang diambil pada 

setiap blok permukiman sebesar 30% pada setiap sampel blok permukiman, 

karena terbatasnya tenaga, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan dalam 

memperoleh data. 

 

1.3.3 Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data-data untuk penilaian kualitas fisik permukiman 

dilakukan sesuai dengan parameter yang digunakan untuk penilaian kualitas 

fisik permukiman meliputi parameter yang diperoleh dari citra sebloka 

parameter yang diperoleh dari survei lapangan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1.4. 

 Parameter yang diperoleh dari citra untuk penilaian kualitas fisik 

permukiman yaitu, 

1. Kepadatan Bangunan Permukiman 

2. Pola Permukiman 

3. Pohon Pelindung Permukiman 

4. Lebar Jalan Masuk Permukiman 
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5. Kondisi Jalan Masuk Permukiman 

6. Lokasi Permukiman 

 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data parameter citra 

meliputi beberapa tahapan, yaitu, 

1. Pemotongan Citra 

Pemotongan citra dilakukan karena data yang diperoleh adalah Citra 

Quickbird Kota Yogyakabloka sedangkan daerah yang digunakan dalam 

penelitian kualitas fisik permukiman ini adalah Kecamatan 

Pakualaman.Pemotongan citra dilakukan dengan menggunakan software 

ArcGIS 10.1 dengan tool bernama Clip. Proses pemotongan citra juga 

memerlukan dareha administrasi Kecamatan Pakualaman. 

2. Interpretasi Citra 

Tujuan interpretasi yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu untuk 

mendapatkan data penggunaan lahan berupa lahan permukiman dan non 

permukiman, karena penelitian kualitas fisik ini hanya melibatkan kajian 

permukiman.  

3. Digitasi 

Pengukuran kualitas fisik permukiman dengan menggunakan citra 

penginderaan jauh dan SIG dapat dilakukan dengan digitasi beberapa 

obyek yang diperlukan sebagai dasar pembuatan parameter-parameter 

kualitas fisik permukiman. Digitasi merupakan proses pembentukan data 

yang berasal dari data raster menjadi data vektor. Objek yang perlu 

didigitasi meliputi meliputi penggunaan lahan, jalan, blok permukiman, 

atap permukiman sebloka pohon pelindung. 

 Parameter yang diperoleh dari lapangan untuk kualitas fisik 

permukiman yaitu, 

1. Sanitasi 

2. Banjir 

3. Ketersediaan Air Minum 

4. Saluran Air Hujan dan Limbah 

5. Tempat Pembuangan Sampah 
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Tabel 1.4Jenis dan Data yang Digunakan dalam Penelitian 

Data Primer 

No Data Sumber 

1. Kepadatan bangunan permukiman Interpretasi citra dan survei 

2. Pola permukiman Interpretasi citra dan survei 

3. Pohon pelindung permukiman Interpretasi citra dan survei 

4 

. 
Lebar jalan masuk permukiman  Interpretasi citra dan survei 

5. Kondisi jalan masuk permukiman Interpretasi citra dan survei 

6. Lokasi permukiman Interpretasi citra dan survei 

7. Sanitasi Survei dan wawancara 

8. Ketersediaan air minum Survei dan wawancara 

9. Banjir Survei dan wawancara 

10. Saluran air hujan dan limbah Survei dan wawancara 

11. Tempat pembuangan sampah Survei dan wawancara 

Data Sekunder 

No Data Sumber 

1. Statistik Kecamatan Pakualaman Badan Pusat Statistik DIY 

2. Statistik Propinsi DIY Badan Pusat Statistik DIY 

Sumber : Penulis 

1.3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian mencakup alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

1.3.4.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 

1. Seperangkat komputer. 

2. Software pengolah citra berupa ArcGIS 10.1 yang digunakan untuk 

memotong citra dan pengolahan data SIG. 
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3. Software pendukung berupa Microsoft Office 2007 untuk membuat 

laporan skripsi. 

4. GPS Garmin Oregon 550 untuk menentukan titik koordinat titik 

sampel ketika survey lapangan. 

5. Kamera digital Samsung ST200F untuk memotret sampe lapangan. 

6. Printer Canon E500 untuk mencetak laporan skripsi. 

7. Alat tulis. 

8. Tabel Isian Survey Lapangan. 

9. Formulir Kuesioner Data Parameter Lapangan. 

1.3.4.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 

1. Citra digital Quickbird resolusi spasial tinggi Kecamatan 

Pakualaman Kota Yogyakabloka Tahun 2012 (Sumber : BAPPPEDA 

Kota Yogyakabloka). 

2. Peta Administrasi digital Kecamatan Pakualaman, Kota 

Yogyakabloka Tahun 2011(Sumber : BAPPPEDA Kota 

Yogyakabloka). 

3. Peta Administrasi Kelurahan Gunungketur (Sumber: Kelurahan 

Gunungketur). 

4. Peta Administrasi Kelurahan Purwokinanti (Sumber: Kelurahan 

Purwokinanti). 

5. Data Survey Lapangan. 

1.3.5 Metode Pengolahan Data 

 Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah sesuai dengan tabel 

parameter yang ada.Setiap kelas memiliki penentuan kelas tersendiri. 

Klasifikasi kelas setiap parameter dibagi menjadi menjadi tiga kelas, yaitu 

kelas baik, sedang dan rendah. Pengisian atribut pada setiap parameter 

dilakukan untuk mengkelaskan setiap blok permukiman yang ada pada daerah 

penelitian. 
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1.3.5.1 Parameter Citra 

  Parameter citra yang digunakan dalam penelitian ini ada 6 meliputi 

kepadatan permukiman, pola permukiman, pohon pelindung, lebar jalan 

masuk, kondisi jalan masuk dan lokasi permukiman. Berikut ini klasifikasi 

yang digunakan pada setiap parameter citra. 

1. Kepadatan Bangunan Permukiman 

Kepadatan bangunan permukiman dapat diablokikan sebagai kerapatan 

rumah dan penggunaan penutup atap antara rumah yang satu dengan 

yang lainnya. 

Klasifikasi kelas kepadatan permukiman dapat ditunjukkan dalam Tabel 

1.5. Kepadatan bangunan permukiman dihitung pada setiap blok 

permukiman menggunakan Software ArcGIS 10.1 yaitu dengan 

membandingkan luas atap permukiman dengan luas blok permukiman  

yang dinyatakan dalam rumus sebagai berikut, 

 Kepadatan Permukiman (KP)  

                                          

                                                   
      

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, Depablokemen Pekerjaan Umum (1989, dalam Rahardjo) 

2. Pola Permukiman 

Pola permukiman dapat dinilai berdasarkan pada pola keteraturan 

permukiman sebloka keseragaman ukuran setiap bangunan pada suatu 

permukiman. Bangunan yang relatif sama ukurannya dengan mengikuti 

pola teblokentu akan dikelaskan pada satuan unit yang sama dan dapat 

dikelaskan menjadi kelas teratur. 
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Klasifikasi kelas pola permukiman dilakukan pada setiap blok 

permukiman dengan dasar klasifikasi yang ditunjukkan dalam Tabel 

1.6. 

Tabel 1.6 Klasifikasi Pola Permukiman 

No Pola Permukiman Kriteria Harkat 

1. ≥ 50% bangunan permukiman teblokata teratur Baik 1 

2. 
25% - 50% bangunan permukiman teblokata 

teratur 
Sedang 2 

3. <25% bangunan permukiman teblokata teratur Buruk 3 
Sumber : Ditjen Cipta Karya, Depablokemen Pekerjaan Umum (1989, dalam Rahardjo) 

3. Pohon Pelindung 

Pohon pelindung pada penialaian kualitas fisik permukiman yaitu 

sebagai peneduh lingkungan permukiman, selain itu berfungsi untuk 

mengurangi polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. 

Klasifikasi kelas pohon pelindung dapat ditunjukkan dalam Tabel 1.7. 

Pengkelasan pohon pelindung dilakukan pada setiap blok permukiman 

dengan membandingkan luas tutupan pohon pelindung dengan luas blok 

permukiman perhitungan pohon pelindung adalah sebagai berikut, 

Pohon Pelindung (PPl)= 

                                      

                      
      

Tabel 1.7 Klasifikasi Pohon Pelindung 

No Pohon Pelindung Kriteria Harkat 

1. > 50% permukiman memiliki pohon pelindung Baik 1 

2. 25% - 50% permukiman memiliki pohon pelindung Sedang 2 

3. < 25% permukiman memiliki pohon pelindung Buruk 3 
Sumber : Ditjen Cipta Karya, Depablokemen Pekerjaan Umum (1989, dalam Rahardjo) 

4. Lebar Jalan Masuk 

Lebar jalan masuk dapat diablokikan sebagai lebar rerata badan jalan 

yang menghubungkan jalan lokal dengan jalan utama pada suatu blok 

unit permukiman. Pengukuran lebar jalan masuk dengan Software 

ArcGis 10.1 dapat diukur menggunakan Tool Measure.Klasifikasi kelas 

dapat ditunjukkan dalam Tabel 1.8. 

  



30 

 

 

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, Depablokemen Pekerjaan Umum (1989, dalam Rahardjo) 

5. Kondisi Jalan Masuk 

Kondisi jalan masuk merupakan kondisi badan jalan yang 

menghubungkan jalan lokal dengan jalan utama pada suatu blok unit 

permukiman.Klasifikasi kelas kondisi jalan masuk dapat ditunjukkan 

dalam Tabel 1.9. 

Tabel 1.9 Klasifikasi Kondisi Jalan Masuk 

No  Kondisi Jalan Masuk Kriteria Harkat  

1. 
>50% jalan pada blok permukiman tersebut 

telah diaspal atau disemen 
Baik 1 

2. 
25% - 50% jalan pada blok permukiman 

tersebut belum diperkeras atau disemen 
Sedang 2 

3. 
<25% jalan pada blok permukiman tersebut 

telah diaspal atau disemen 
Buruk 3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya, Depablokemen Pekerjaan Umum (1989, dalam Rahardjo) 

6. Lokasi Permukiman 

Dasar dari penialaian parameter ini adalah jauh dekatnya suatu unit 

permukiman terhadap pusat atau inti kota, dimana yang pada umumnya 

menjadi pusat keramaian adalah jalan utama, kawasan perdagangan dan 

jasa, selalin itu jauh tidaknya dengan sumber pencemaran dan polusi. 

Klasifikasi kelas lokasi permukiman dapat ditunjukkan dalam Tabel 

1.10. 

  



31 

 

 

Tabel 1.10 Klasifikasi LokasiPermukiman 

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 suara atau bencana 

alam ( sungai, gunung,pasar) 

Buruk 3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya, Depablokemen Pekerjaan Umum (1989, dalam Rahardjo) 

1.3.5.2 Parameter Lapangan 

  Parameter yang diperoleh dari lapangan yaitu, berupa sanitasi, 

banjir, ketersediaan air minum, saluran air hujan dan limbah sebloka 

tempat pembuangan sampah. Penentuan data lapangan diproleh dari proses 

survei lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden 

pada setiap sampel blok permukiman yang dipilih. Dari hasil wawancara 

tersebut digunakan sebagai sumber untuk pengisian data parameter 

lapangan. 

  Berikut ini klasifikasi yang digunakan sebagai dasar penilaian 

parameter lapangan, 

1. Sanitasi 

Sanitasi merupakan sarana atau fasilitas penduduk untuk membuang 

hajat atau air besar pada suatu permukiman.Parameter sanitasi pada 

penelitian ini yaitu mengenai fasilitas kakus atau WC yang diseblokai 

septic tank maupun yang tidak diseblokai septic tankyang pada setiap 

blok permukiman. 

Klasifikasi kelas sanitasi dapat ditunjukkan dalam Tabel 1.11. 
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Tabel 1.11 Klasifikasi Sanitasi Permukiman 

No  Sanitasi Kriteria Harkat  

1. 

>50% rumah pada blok permukiman 

memiliki kakus/WC dilengkapi dengan 

septic tank 

Baik 1  

2. 

25%-50% rumah pada blok permukiman 

memiliki kakus/WC dilengkapi dengan 

septic tank dan selebihnya tanpa septic tank 

Sedang 2  

3. 

<25% rumah pada blok permukiman 

memiliki kakus/WC dilengkapi dengan 

septic tank dan selebihnya buang hajat di 

sungai/selokan  

Buruk 3  

Sumber : Ditjen Cipta Karya, Depablokemen Pekerjaan Umum (1989, dalam Rahardjo) 

2. Ketersediaan Air Minum 

Parameter ketersediaan air minum pada penelitian ini adalah sumber air 

minum yang digunakan oleh masyarakat dalam suatu blok permukiman. 

Sumber air minum yang dimaksud dapat berupa dari sumur, Perusahaan 

Air Minum (PAM) atau sumber lainnya. 

Klasifikasi kelas ketersediaan air minum dapat ditunjukkan dalam Tabel 

1.12. 

Tabel 1.12 Klasifikasi Ketersediaan Air Minum 

No  Ketersediaan 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 permukiman 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, Depablokemen Pekerjaan Umum (1989, dalam Rahardjo) 

3. Banjir 

Banjir yang dimaksudkan pada penelitian ini, yaitu menggenangnya air 

secara regular pada musim penghujan. Pengkelasan pada parameter ini 

menggunakan bantuan Software ArcGIS 10.1 dengan tool buffer untuk 
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mengukur jarak permukiman dengan sungai, sesuai dengan kelas 

klasifikasi banjir. 

Klasifikasi kelas banjir dapat ditunjukkan dalam Tabel 1.13. 

Tabel 1.13 Klasifikasi Banjir 

No  Banjir Kriteria Harkat 

1. Jarak permukiman dari sungai > 1 km Baik 1 

2. 
Jarak permukiman dari sungai 0,5 – 1 

km 
Sedang 2 

3. Jarak permukiman dari sungai <0,5 km Buruk 3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya, Depablokemen Pekerjaan Umum (1989, dalam Rahardjo) 

dengan modifikasi 

4. Saluran Air Hujan dan Limbah 

Saluran air hujan berfungsi sebagai pengaturan dari genangan air hujan 

dari setiap rumah mukim dari suatu unit permukiman yang menuju 

selokan atau saluran penampung lainnya. Sedangkan saluran limbah 

adalah saluran pembuangan air yang berasal dari dapur, kamar mandi, 

air cuci dan lain-lain. Parameter saluran air hujan dan limbah pada 

penelitian ini, yaitu mengenai fungsi dan keberlanjutan saluran air hujan 

dan limbah pada setiap permukiman. Saluran air hujan dan limbah yang 

berfungsi dengan baik yaitu jika air hujan dan limbah disalurkan pada 

suatu saluran pengolahan air dan limbah yang sudah terbangun dan 

terintegrasi pada suatu perkotaan yang biasanya sudah dibangun oleh 

pemerintah. 

Kondisi saluran air hujan dan limbah yang berfungsi dengan baik pada 

suatu permukiman, berkaitan dengan kualitas lingkungan fisik 

permukiman yang baik pula. Klasifikasi kelas saluran air hujan dan 

limbah dapat ditunjukkan dalam Tabel 1.14. 
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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, Depablokemen Pekerjaan Umum (1989, dalam Rahardjo)  

5. Tempat Pembuangan Sampah 

Parameter pada penelitian ini yaitu sistem pembuangan sampah yang 

dilakukan oleh penghuni pada suatu blok permukiman, dimana tempat 

pembuangan sampah merupakan salah satu syarat lingkungan 

sehat.Parameter tempat pembuangan sampah pada penelitian ini, yaitu 

jika suatu permukiman mengelola sampahya dengan baik meliputi 

distribusi pembuangan dan kemana sampah suatu permukiman dibuang. 

Klasifikasi kelas tempat pembuangan sampah dapat ditunjukkan dalam 

Tabel 1.15. 

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 atau 25% membuang sampah 

di selokan, pekarangan, tanpa penampungan 

Buruk 3 

Sumber : Ditjen Cipta Karya, Depablokemen Pekerjaan Umum (1989, dalam Rahardjo) 

Setiap blok permukiman diisikan data sampel hasil lapangan pada setiap 

parameter lapangan,untuk daerah yang tidak termasuk sampel dapat dilihat 

dari kesamaan karakteristik lapangan selama dilakukan survei lapangan. 
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1.3.6 Metode Analisis Data 

 Penilaian kualitas fisik permukimandidasarkan pada harkat setiap 

parameter kualitas fisik permukiman. Skor total didapatkan dari 

menjumlahkan setiap seluruh harkat pada setiap parameter pada setiap blok 

permukiman. 

Skor Total=  Harkat seluruh parameter kualitas fisik permukiman 

Rumusan tersebut dapat dinyatakan dengan bentuk lain, yaitu sebagai 

berikut, 

Skor Total = KP + PPL+PP+LJ+KJ+AP+S+B+KAM+SAH+ TPA 

 Keterangan rumus, 

Skor KP = Skor Kepadatan Bangunan Permukiman 

Skor PPL = Skor Pola Permukiman 

  Skor PP = Skor Pohon Pelindung 

Skor LJ = Skor Lebar Jalan Masuk 

Skor KJ = Skor Kondisi Jalan 

Skor AP = Skor Lokasi Permukiman 

Skor S  = Skor Sanitasi 

Skor B  = Skor Banjir 

Skor KAM = Skor Kualitas Air Minum 

Skor SAH  = Skor Saluran Pembuangan Air Hujan dan Limbah 

Skor TPA = Skor Tempat Pembuangan Sampah 

Penentuan kelas kualitas fisik permukiman dapat diperoleh dengan persamaan 

rumus berikut ini, 

Ci=
  

 
 

 Keterangan = 

 Ci = Interval kelas 

 R = Range/rentang kelas (Skor total minimal – skor total maksimal) 

 K = Jumlah kelas (3 terdiri atas baik, sedang dan buruk) 

  Skor total yang dimaksud yaitu skor total yang didapatkan dari hasil 

penelitian. Klasifikasi kualitas fisik permukimanyang digunakan dibagi 
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menjadi 3 kelas, baik, sedang dan buruk dengan pewarnaan kelas baik 

berwarna muda dan gradasi hingga kelas buruk berwarna tua. 

  Penelitian kualitas lingkungan fisik permukiman yang dilakukan di 

Kecamatan Pakualaman ini juga beblokujuan untuk mengetahui faktor 

dominan yang mempengaruhi kualitas fisik permukiman di daerah tersebut. 

Metode yang digunakan untuk mengetahui faktor dominan yang 

mempengaruhi kualitas fisik permukiman yaitu dengan menganalisis 

parameter-parameter kualitas fisik permukiman menggunakan grafik frekuensi 

munculnya parameter yang paling mempengaruhi dalam menentukan kualitas 

lingkungan fisik permukiman. Analisis yang digunakan untuk menentukan 

faktor dominan pada penelitian ini yaitu dengan memilih frekuensi harkat 

yang paling tinggi yaitu merepresentasikan kelas yang buruk. Hal tersebut 

didasarkan karena faktor tersebut merupakan faktor pemberat yang paling 

menentukan dan mempengaruhi kualitas suatu permukiman masuk dalam 

kelas yang buruk, sehingga faktor tersebut dapat dipeblokimbangangkan pada 

suatu permukiman untuk dilakukan perbaikan. 
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1.4 Batasan Operasional 

Penginderaan Jauh 

Ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, 

atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa 

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

and Kiefer, 1990 dalam Sutanto 1992). 

Sistem Informasi Geografi 

Suatu sistem berdasarkan komputer mempunyai kemampuan untuk 

menangani data yang bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen 

data (penyimpanan data dan pengambilan kembali), manipulasi dan analisis 

data, sebloka keluaran data (pengembangan prodik dan percetakan) (Arronof, 

1989). 

Interpretasi Citra 

 Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra  

dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai abloki pentingnya 

obyek tersebut (Sutanto, 1992). 

Kota 

Kota merupakan suatu zona atau daerah yang merupakan pusat kegiatan 

ekonomi, pusat pemerintahan, pendidikan, sebloka pemusatan penduduk 

dengan cara hidup yang heterogen (Lindgren, 1974). 

Permukiman 

Suatu bentukan ablokificial maupun natural dengan segala kelengkapanya 

yang dipergunakan oleh manusia, baik secara individual maupun kelompok, 

untuk beblokempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka 

menyelenggarakan kehidupannya (Yunus 1987, dalam Yunus 2007). 

Kualitas fisik permukiman 

 Derajat kemampuan suatu permukiman untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya (Oto.S, dalam Barlin Harahap 2006).Penilaian kualitas fisik 

permukiman didasarkan pada beberapa parameter fisik yang dapat 
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mempengaruhi kenyamanan penghuni suatu permukiman. Faktor lain 

sepebloki peblokumbuhan penduduk yang semakin meningkat dapat 

menimbulkan turunnya kualitas fisik permukiman, sehingga perencaan 

permukiman pada kawasan perkotaan sangat penting untuk mendukung 

kualitas hidup masyarakat perkotaan.Kelengkapan sarana sebloka kondisi 

lingkungan permukiman mempengaruhi besar kualitas fisik permukiman. 

  


