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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengantar 

1.1.1 Latar Belakang  

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan 

dapat mempengaruhi ketersediaan lahan. Pembangunan fisik yang terjadi di 

wilayah perkotaan berupa pembangunan fasilitas perkotaan, perumahan, 

kawasan industri, perdagangan dan jasa dan sarana prasarana transportasi 

akan berdampak pada keberadaan ruang publik di area perkotaan. Perubahan 

penggunaan lahan di daerah perkotaan mengkhawatirkan, karena banyak 

fenomena pemanfaatan lahan yang tidak berwawasan lingkungan. Fenomena 

perubahan penggunaan lahan merupakan aspek yang terjadi karena 

perkembangan kebutuhan dan kehidupan masyarakat, tetapi yang 

mengkhawatirkan adalah jika perubahan tersebut tak terkendali. Penurunan 

penggunaan lahan tersebut mengakibatkan kurangnnya lahan hijau sehingga 

pengadaan ruang terbuka hijau perlu ditingkatkan untuk menjaga ekosistem 

alam.  

Keberadaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu unsur penting 

dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat.  Ketersediaan 

ruang terbuka hijau merupakan bagian dari penataan ruang kawasan 

perkotaan yang memiliki manfaat kehidupan yang sangat tinggi dan 

mempertahankan kualitas lingkungan sekitar serta tempat interaksi sosial 

bagi masyarakat yang dapat mengurangi tingkat stress akibat beban kerja dan 

menjadi tempat rekreasi keluarga bagi masyarakat perkotaan. 

 Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang Pasal 

29 ayat (2) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa proporsi ruang 

terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota 

serta dilanjutkan di ayat (3) paling sedikit 20% dari luas wilayah kota untuk 

proporsi ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau publik
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merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah 

daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. 

Ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman 

umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang 

termasuk ruang terbuka hijau privat adalah kebun atau halaman rumah/ 

gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan. 

Keterbatasan sumberdaya alam terutama lahan dan tingginya aktivitas 

sosial ekonomi warga kota dapat mengakibatkan kapasitas daya dukung 

lingkungan makin tertekan dan pengendalian pemanfaatan ruang pun relatif 

lebih sulit direalisasikan. Masyarakat kota hanya fokus pada pembangunan 

fisik tanpa mempertimbangkan ketersediaan lahan yang ada. Masalah 

lingkungan dari pencemaran udara, banjir, dan peningkatan suhu udara dan 

penurunan kualitas lingkungan semakin meningkat. Bentuk penggunaan 

lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. 

Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada semakin meningkatnya 

perubahan penggunaan lahan, sehingga kawasan perkotaan pada umumnya 

mengalami perubahan penggunaan lahan yang cepat. Jumlah penduduk di 

Kecamatan Tegalrejo dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Tegalrejo Tahun 2010-2015 

 

Sumber: Kecamatan Tegalrejo dalam angka tahun 2010-2015, BPS 

Kota Yogyakarta. 

  Kondisi kependudukan Kecamatan Tegalrejo yang jumlah 

penduduknya banyak, tentu membutuhkan ketersediaan ruang lahan yang 

cukup, padahal ketersediaan luas lahan tidak akan bertambah. 

Bertambahnya lahan terbangun untuk permukiman cenderung mengubah 

Tahun Luas (𝐾𝑚2) Jumlah Penduduk 
Kepadatan 

Penduduk 

2010 2,91 41.810 14.367 

2011 2,91 40.157 13.799 

2013 2,91 36.321 12.481 

2014 2,91 36.966 12.703 

2015 2,91 36.621 12.584 
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ruang-ruang kosong atau lahan hijau. Hal inilah yang menyebabkan 

penurunan kualitas daya dukung lingkungan apabila lahan terus mendapat 

tekanan pemanfaatan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan 

termasuk didalam urusan kenyamanan tempat tinggal. 

Kecamatan Tegalrejo terus mengalami pemekaran fisik kota. 

Pembangunan yang pesat di Kecamatan Tegalrejo baik pada sektor 

perumahan, industri, dan sentra perkantoran merupakan instrumen yang 

mewadahi kepentingan sektor ekonomi. Permasalahannya, hal ini 

dikerjakan dengan mengkonversi lahan pertanian cukup besar. Fenomena 

ini menunjukkan cara yang salah dalam mengelola sumberdaya lingkungan 

kota. Hal ini berdampak pada meningkatnya perubahan penggunaan lahan 

dari lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun khususnya untuk 

pembangunan perumahan, meningkatnya polusi akibat bertambahnya 

pusat-pusat perdagangan, industri, padatnya aktivitas kendaraan di jalan 

raya dan mobilitas penduduk yang demikian tinggi. Dampak lebih lanjut 

yaitu kondisi yang tidak nyaman karena terus berkurangnya ketersediaan 

ruang terbuka hijau.  

Adapun Kecamatan Wirobrajan memiliki 3 kelurahan yaitu 

Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan. 

Kelurahan Pakuncen merupakan kelurahan yang paling padat penduduk 

yaitu 14.494 Km2 dan Kelurahan Wirobrajan 13.801 Km2. Sektor kerajinan 

rumah tangga mendominasi perekonomian di kecamatan ini, untuk 

melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat telah tersedia pertokoan, 

perbelanjaan dan pasar tradisional khlitikan yang merupakan pasar terbesar 

di wilayah DIY yang semakin menambah ramainya Kecamatan Wirobrajan. 

Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga banyak ditemukan di kecamatan ini, 

akibatnya dari berbagai penggunaan wilayah tersebut saat ini area 

persawahan sudah tidak ditemukan lagi. Adapun jumlah penduduk dan 

kepadatan penduduk di Kecamatan Wirobrajan dapat dilihat pada Tabel 1.2 

berikut ini. 



4 

 

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan 

Wirobrajan Tahun 2007-2013 

Tahun 
Luas 

(Km2) 
Jumlah Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

2007 1,76 30.565 17.300 

2009 1,76 30.538 17.351 

2010 1,76 30.428 17.289 

2011 1,76 29.225 16.605 

2012 1,76 28.152 15.995 

2013 1,76 27.223 15.468 

  Sumber: Kecamatan Wirobrajan dalam angka tahun 2007-2013, BPS 

Kota Yogyakarta. 

  Berdasarkan perda Kota Yogyakarta Rencana Tata Ruang Wilayah 

dalam program utama arahan pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta tahun 

2010-2029, lokasi yang digunakan sebagai daerah pengembangan, 

pemanfaatan dan pengendalian pendidikan adalah Kecamatan Jetis, 

Kecamatan Danurejan, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan 

Gondokusuman, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Pakualaman, 

Kecamatan Mantrijeron dan Kecamatan Wirobrajan. Berdasarkan 

pembagian kawasan Kota Yogyakarta skala pelayanan Kecamatan 

Wirobrajan dan Kecamatan Tegalrejo fungsinya yaitu sebagai sub pusat 

kota dengan kewenangan dibawah kecamatan yaitu pusat administrasi kota/ 

kecamatan, pusat perdagangan, jasa, dan pemasaran serta pusat pelayanan 

sosial (kesehatan, agama, dan lain-lain).  

Penggunaan lahan di Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan 

Wirobrajan pada tahun 2007 didominasi oleh lahan permukiman, 

penggunaan lahan yang mengalami peningkatan adalah perumahan, 

perusahaan dan jasa. Peningkatan ini menggambarkan dinamika 

perekonomian Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan yang 

ditopang oleh permukiman, sebaliknya untuk lahan pertanian di Kecamatan 

Wirobrajan luasan untuk lahan pertanian sangat rendah yaitu 0,565 Ha, dan 

sesuai dengan posisi Kota Yogyakarta sebagai daerah perkotaan, maka di 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah tidak terdapat lahan 
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pertanian. Adapun pada tahun 2013 terjadi perubahan penggunaan lahan 

bertambah luasan yaitu lahan pemukiman bertambah di Kecamatan 

Tegalrejo sedangkan di Kecamatan Wirobrajan menjadi berkurang. 

Penggunaan lahan yang mengalami perubahan yaitu pertanian semakin 

berkurang, jasa dan perusahaan. Berikut disajikan data penggunaan lahan di 

Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan tahun 2007-2013 pada 

Tabel 1.3 berikut ini. 

Tabel 1.3. Penggunaan Lahan Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan 

Wirobrajan Tahun 2007-2013 

Jenis 

Penggunaan 

Lahan 

Kecamatan 

Tegalrejo (Ha) Perubahan 

(Ha) 

Kecamatan 

Wirobrajan (Ha) Perubahan 

(Ha) Tahun 

2007 

Tahun 

2013 

Tahun 

2007 

Tahun 

2013 

Perumahan 183.45 187.22 3.44 136.40 135.55 0.85 

Jasa 18.88 19.24 0.84 7.23 7.23 - 

Perusahaan 8.55 9.42 0.99 14.76 15.62 0.86 

Industri 9.64 9.64 - 0.60 0.60 - 

Pertanian 28.83 23.83 5.44 0.56 0.56 - 

Non Produktif 0.71 0.71 - - - - 

Lain-lain 40.93 40.93 - 16.43 16.43 - 

Jumlah 291 291  176 176  

Sumber: BPN Kota Yogyakarta 

Penggunaan lahan ruang terbuka hijau dari tahun 2007 sampai tahun 

2013 mengalami perubahan. Penggunaan lahan di Kecamatan Tegalrejo 

yang mengalami perubahan yaitu lahan terbangun semakin meningkat 

seperti perumahan yaitu sebesar 3,44 ha, perusahaan dan jasa, sedangkan 

untuk lahan pertanian sangat rendah yaitu 5,44 ha, hal ini disebabkan karena 

kebutuhan lahan yang semakin meningkat untuk tempat tinggal atau tempat 

bermukim masyarakat perkotaan dengan melakukan pembangunan dari 

lahan hijau yang dapat mengakibatkan ruang terbuka hijau semakin sempit. 

Adapun Kecamatan Wirobrajan mengalami perubahan penggunaan lahan 

yaitu perumahan menjadi berkurang yaitu sebesar 0,85 ha, dan perusahaan 
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mengalami peningkatan sebesar 0,86 ha. Perubahan lahan tersebut terjadi 

karena Kecamatan Wirobrajan sudah berkembang dan berorientasi untuk 

guna lahan perekonomian, sehingga penduduk lebih memilih untuk 

pembangunan guna lahan perusahaan, sehingga guna lahan perumahan 

berkurang yang beralih menjadi bangunan untuk perekonomian seperti 

perusahaan atau jasa.  

 Lahan terbangun yang semakin meningkat di Kecamatan Tegalrejo 

dan Kecamatan Wirobrajan akan menggeser fungsi ekologi lingkungan 

menjadi fungsi ekonomi secara cepat. Luasan ruang terbuka hijau yang ada 

saat ini sudah melebihi standar minimal luasan yaitu sekitar 32% dari 

seluruh wilayah Kota Yogyakarta dari minimal yang diisyaratkan sebesar 

30%. Ruang terbuka hijau publik baru tercapai sekitar 17% dari syarat 

minimal 20%, sedangkan ruang terbuka hijau privat telah mencapai sekitar 

14% dari syarat minimal 10% namun tidak merata pada tiap kecamatan.  

Terkait dengan perubahan lahan ruang hijau, maka diperlukannya 

suatu teknologi yang mampu menyediakan data secara spasial yang dapat 

disajikan dan diolah dengan mudah secara cepat dan efektif. Data 

penginderaan jauh yang digunakan untuk mengetahui perubahan lahan 

ruang terbuka hijau adalah citra quickbird. Data penginderaan jauh tersebut 

dapat menunjukkan obyek penggunaan lahan dengan multiwaktu atau 

temporal sehingga dapat diketahui perubahan yang terjadi dari tahun 2007-

2013. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Perubahan Lahan Ruang Terbuka Hijau 

di Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta 

Tahun 2007-2017”. 
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1.1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  bagaimana perubahan lahan ruang terbuka hijau yang terjadi di  

Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 

2007-2013? 

2. bagaimana pola perubahan lahan ruang terbuka hijau yang terjadi di  

Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 

2007 - 2017? 

 

1.1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis perbandingan perubahan lahan ruang terbuka hijau di 

Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 

2007 - 2013. 

2. Menganalisis pola perubahan lahan ruang terbuka hijau yang terjadi di 

Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 

2007 - 2017. 

 

1.1.4 Kegunaan Penelitian 

      a) Ilmiah 

      Hasil penelitian ini sebagai bentuk penyajian data yang berupa grafis 

dan spasial atau informasi perubahan lahan ruang terbuka hijau  serta luas dan 

persebarannya, sehingga dapat digunakan sebagai studi keruangan tentang 

analisis perubahan lahan ruang terbuka hijau Kecamatan Tegalrejo dan 

Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 2007-2016 serta sebagai 

acuan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 

   b) Praktis 

  Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 
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1. memberi masukan dalam tata ruang kota khususnya dalam menyajikan 

ruang terbuka hijau yang lebih baik di Kota Yogyakarta, 

2. dalam bidang pembangunan, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

rancangan pembangunan perkotaan yang selaras dan sesuai menurut 

undang-undang yang berlaku, 

3. manfaat ruang terbuka hijau ini tidak terlepas dari tersedianya informasi 

mengenai perubahan RTH dari waktu ke waktu yang berguna sebagai 

bahan evaluasi dalam perencanaan ruang terbuka hijau di suatu wilayah 

perkotaan, dan 

4. sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian terkait.  

1.2 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1 Telaah Pustaka 

1.2.1.1 Ruang Terbuka Hijau 

  Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan 

ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan 

hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, 

kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, 

kawasan hijau pekarangan.  

        Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan 

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah 

ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam 

bentuk area/ kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/ jalur 

dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada 

dasarnya tanpa bangunan. 

        Pemanfaatan ruang terbuka hijau lebih bersifat pengisian 

hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun 

budidaya tanaman. Fungsi dari keberadaan ruang terbuka hijau 

tersebut terutama pada kawasan perkotaan adalah untuk 
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menyeimbangkan dampak dari aktivitas perkotaan seperti keberadaan 

industri dan arus kendaraan lalu lintas.  

    Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian penting dari 

struktur pembentuk kota, dimana ruang terbuka hijau kota memiliki 

fungsi utama sebagai penunjang ekologis kota yang juga 

diperuntukkan sebagai ruang terbuka pendukung nilai kualitas 

lingkungan dan budaya suatu kawasan. Keberadaan ruang terbuka 

hijau kota sangatlah diperlukan dalam mengendalikan dan 

memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Ruang terbuka hijau 

memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi intrinsik sebagai penunjang 

ekologis dan fungsi ekstrinsik yaitu fungsi estetika, sosial dan 

ekonomi. Ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologisnya bertujuan 

menunjang keberlangsungan fisik suatu kota dimana ruang terbuka 

hijau tersebut merupakan suatu bentuk ruang terbuka hijau yang 

berlokasi, berukuran dan memiliki bentuk yang pasti di dalam suatu 

wilayah kota. Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial, ekonomi, 

estetika merupakan ruang terbuka hijau pendukung nilai kualitas 

lingkungan dan budaya kota, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk 

sesuai kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, 

rekreasi, dan pendukung arsitektur kota (Permen PU-5, 2008). 

  Penurunan kualitas lingkungan kota memerlukan 

penyeimbang yang berupa ruang terbuka hijau yang didalamnya 

terdapat sekumpulan vegetasi. Ketersediaan lahan terbuka yang 

semakin berkurang karena bertambahnya bangunan memerlukan 

penataan ruang yang lebih baik. Ruang terbuka hijau daerah 

permukiman mempunyai banyak manfaat sebagai penyeimbang 

kondisi lingkungan permukiman. Pada sub bab ini akan dijelaskan 

tentang bentuk-bentuk ruang terbuka hijau dan pengaruh vegetasi 

terhadap iklim kota. 
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   Gambar 1.1. Tipologi Ruang Terbuka Hijau 

Sumber: PERMEN PU NO.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan 

dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 

 

Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut: 

a. Fisik: RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar 

alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non 

alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau 

jalur-jaur hijau jalan.  

b. Fungsi: RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan 

ekonomi. 

c. Struktur ruang: RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, 

memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki 

dan struktur ruang perkotaan.  

d. Kepemilikan: RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. 

Peningkatan perkembangan kota menyebabkan semakin 

berkurangnya lahan untuk penghijauan kota. Bentuk penghijauan kota 

saat ini yang dapat dilakukan yaitu berupa ruang terbuka hijau. Bentuk 

ruang terbuka hijau kota tersebut disesuaikan dengan peruntukan 

fungsi wilayah atau jenis penggunaan lahannya yaitu berupa ruang 

terbuka hijau kawasan pertamanan kota, kawasan hutan kota, rekreasi 

kota, kegiatan olahraga, pemakaman, pertanian, permukiman, 

industri, perkantoran, perdagangan, dan kawasan jalur hijau. 
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                     Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) 

Menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, jenis RTHKP 

meliputi: 

           a. Taman Kota  

Taman kota ialah ruang didalam kota yang ditata untuk 

menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan 

bagi penggunanya. Taman kota dilengkapi beberapa fasilitas 

kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi. Selain itu, 

taman kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim 

mikro, konservasi tanah dan air, habitat berbagai flora dan fauna. 

Pepohonan di dalam taman kota dapat memberikan manfaat 

keindahan, penangkal angin, dan penyaring sinar matahari. Taman 

kota juga berperan untuk pengembangan budaya kota, pendidikan, 

dan pusat kegiatan masyarakat. Pembangunan taman dibeberapa 

lokasi akan menciptakan kondisi kota yang indah, sejuk, dan nyaman 

serta menunjukkan citra kota yang baik.  

  b. Taman Wisata Alam  

  Kawsan taman wisata alam adalah hutan wisata yang 

memiliki kekayaan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, 

maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk 

dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan. 

c. Taman Rekreasi 

merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka 

tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan 

dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya 

alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam 

bebas. Kegiatan rekreasi dibedakan menjadi kegiatan yang bersifat 

aktif dan pasif. Kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olah raga, 

permainan, dan sebagainya melalui penyediaan sarana-sarana 

permainan. 

https://ecopedia.wordpress.com/2006/01/07/ekowisata/
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  d. Taman Lingkungan Perumahan dan Permukiman  

  merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan 

diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas meliputi populasi 

terbatas atau masyarakat sekitar. Taman lingkungan ini terletak 

disekitar daerah pemukiman dan perumahan untuk menampung 

kegiatan warganya. Taman ini mempunyai fungsi sebagai paru-paru 

kota, menambah keindahan visual dan menciptakan kenyamanan 

lingkungan. 

 

e. Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersil  

  merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan 

diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi 

terbatas/ pengunjung. Taman ini terletak di beberapa kawasan 

institusi, misalnya pendidikan dan kantor-kantor. Institusi tersebut 

membutuhkan ruang terbuka hijau pekarangan untuk tempat 

upacara, olahraga, area parkir, dan kenyamanan waktu istirahat 

belajar atau bekerja.  

f. Taman Hutan Raya 

kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan 

dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, 

yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. 

  g. Hutan Kota 

  kawasan yang ditutupi pepohonan yang dibiarkan tumbuh 

secara alami menyerupai hutan, tidak tertata seperti taman, dan 

lokasinya berada di dalam atau sekitar perkotaan.  Hutan kota 

bermanfaat untuk mengurangi degradasi lingkungan kota yang 

diakibatkan oleh ekses negatif pembangunan. Selain mempunyai 

fungsi perbaikan lingkungan hidup, hutan kota juga memiliki fungsi 

estetika. 

h. Hutan Lindung 
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merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur 

tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air 

laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selain itu, hutan lindung atau 

mangrove adalah sebidang RTH dikawasan perkotaan yang 

berfungsi sebagai kawasan lindung dengan kegiatan sangat ketat dan 

hati-hati, habitat satwa liar, penyangga lingkungan, dengan radius 

pelayanan untuk seluruh warga, luas areal sepanjang lahan tersedia, 

dilengkapi sarana dan fasilitas standar jalan setapak. 

  i. Kebun Binatang 

kebun binatang adalah tempat dimana hewan dipelihara 

dalam lingkungan buatan serta dipertunjukkan kepada publik. Selain 

menyuguhkan atraksi kepada pengunjung dan memiliki berbagai 

fasilitas rekreasi, kebun binatang juga mengadakan program 

pembiakan, penelitian, konservasi, dan pendidikan. 

j. Pemakaman Umum 

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial 

yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang 

meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya 

seperti cadangan ruang terbuka hijau, daerah resapan air, dan paru-

paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat 

pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang 

terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. Ruang 

terbuka hijau pemakaman perlu dikembangkan untuk mendukung 

kebutuhan akan lahan RTH yang semakin menyempit dan langka 

diwilayah perkotaan. Lahan pemakaman umum perlu ditata dengan 

baik untuk mencapai tujuannya sebagai daerah resapan air dan paru-

paru kota. Ketersediaan sarana penunjang sepertinjalan, tempat 

sampah, lampu taman, areal parkir di lokasi pemakaman perlu 

diperhatikan sehingga areal pemakaman tidak lagi berkesan 

menakutkan. 
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k. Lapangan Olahraga 

Lapangan olahraga dibangun untuk menampung berbagai 

aktifitas olahraga seperti sepak bola, voli, atletik, serta sarana 

penunjangnya. Fungsi lapangannolahraga adalah sebagai wadah 

olahraga, tempat bermain, pertemuan, sarana interaksi dan 

sosialisasi, serta meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya. 

 

l. Lapangan Upacara 

Lapangan upacara dibangun untuk kegiatan upacara. 

Umumnya kegiatan ini dilakukan di halaman perkantoran yang 

cukup luas dan lapangan olah raga. 

m. Parkir Terbuka 

Area parkir merupakan unsur pendukung sistem sirkulasi 

kota yang dapat menambah kualitas visual lingkungan. Lahan parkir 

terbuka yang ada di perkantoran, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, 

dan lainnya hendaknya ditanami dengan pepohonan agar tercipta 

lingkungan yang sejuk dan nyaman. 

n. Lahan Pertanian Perkotaan 

Pertanian kota adalah kegiatan penanaman, pengolahan, dan 

distribusi pangan di wilayah perkotaan. Kegiatan ini tentunya 

membutuhkan lahan yang cukup luas. Oleh karena itu, lahan ini 

biasanya jarang ditemui di wilayah perkotaan yang cenderung 

memiliki lahan yang sudah terbangun. Hasil pertanian kota ini 

menyumbangkan jaminan dan keamanan pangan dengan 

meningkatkan jumlah ketersediaan pangan serta menyediakan 

sayuran dan buah segar bagi masyarakat kota. Pertanian kota juga 

dapat menghasilkan tanaman hias dan menjadikan lahan-lahan 

terbengkalai kota menjadi indah. Dengan pemberdayaan masyarakat 

penggarap maka pertanian kota pun menjadi sarana pembangunan 

modal sosial. 

o. Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ dan Rawa 
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Sempadan adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari 

sungai, danau, waduk, situ, pantai, dan mata air atau bahkan 

kawasan limitasi terhadapnpenggunaan lahan disekitarnya. Fungsi 

lain adalah untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat dari 

bencana alam. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri 

kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer 

yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 

kelestarian fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan 

dikembangkan sebagai area penghijauan. Kawasan sekitar 

waduk/danau/situ adalah kawasan di sekeliling waduk/danau/situ 

yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 

kelestarian fungsi waduk/danau/situ tersebut. 

p. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, dan pedestrian 

Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan 

tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di 

samping kiri-kanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman 

jalan terdiri dari jalur pejalan kaki, taman pulo jalan yang terletak di 

tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada di 

sisi persimpangan jalan. Median jalan adalah ruang yang disediakan 

pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam tiap arah 

yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas. 

q. Kawasan dan Jalur Hijau 

Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk 

kegiatan tertentu di wilayah perkotaan dan memiliki fungsi utama 

lindung atau budidaya. Ruang terbuka hijau kawasan berbentuk 

suatu areal dan non-linear dan ruang terbuka hijau jalur memiliki 

bentuk koridor dan linear. Jenis RTH berbentuk areal yaitu hutan 

(hutan kota, hutan lindung, dan hutan rekreasi), taman, lapangan 

olah raga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional 

(perdagangan, industri, permukiman, pertanian), kawasan khusus 

(hankam, perlindungan tata air). Sedangkan RTH berbentuk jalur 
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yaitu koridor sungai, sempadan danau, sempadan pantai, tepi jalur 

jalan, tepi jalur kereta, dan sabuk hijau. 

Adapun manfaat RTH di wilayah perkotaan antara lain 

sebagai berikut: 

a. memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan 

sebagai paru-paru kota  

b. memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk 

kota  

c. memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah  

d. sebagai tempat hidup satwa dan plasma nutfah  

e. sebagai resapan air guna menjaga keseimbangan tata air dalam 

tanah, mengurangi aliran air permukaan, menangkap dan 

menyimpan air, menjaga keseimbangan tanah agar kesuburan 

tanah tetap terjamin  

f. sirkulasi udara dalam kota  

g. sebagai tempat sarana dan prasarana kegiatan rekreasi. 

Fungsi Ruang Terbuka Hijau  

Secara umum, ruang terbuka hijau dibangun secara merata 

di perkotaan untuk memenuhi fungsi dari berbagai segi sebagai 

berikut: 

a. Segi sosial, ekonomi, dan budaya, bahwa RTH merupakan tempat 

rekreasi, pendidikan, interaksi sosial masyarakat. 

b. Segi  Fisik, bahwa RTH berfungsi sebagai pengatur iklim, penye

rapan airtanah, produsen oksigen, peneduh, penghalang angin, 

habitat satwa. 

c. Segi ekosistem perkotaan, RTH merupakan bagian dari usaha pa-

ngan, produsen oksigen, tanaman berbunga, dan lain-lain. 

d. Segi estetis, bahwa RTH berperan untuk meningkatkan nilai ken-

yamanan  kota. Dapat  menciptakan  keseimbangan  dan  keseras

ianantara berbagai bangunan, taman kota, jalur hijau jalan. 



17 

 

Manfaat Ruang Terbuka Hijau 

Manfaat  RTH  di  wilayah perkotaan antara lain sebagai 

berikut: 

a. Menciptakan kenyamanan, kesehatan dan keindahan lingkungan 

sebagai paru-paru kota. 

b. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat 

kota. 

c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga, dan buah. 

d. Sebagai tempat tumbuh tumbuhan dan hidup satwa. 

e. Berfungsi sebagai area resapan air untuk mengurangi aliran air,m

enangkap dan menyimpan air, menjaga keseimbangan tanah 

untuk menjamin kesuburan tanah serta sebagai area sirkulasi 

udara perkotaan. 

f. Sebagai tempat sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi 

perkotaan. 

1.2.1.2 Penggunaan Lahan 

   Lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan 

dengan daya dukung kehidupan manusia. Lahan yang dimanfaatkan 

dan digunakan atau dimanfaatkan karena adanya campur tangan 

manusia diartikan sebagai penggunaan lahan.   

  Penutup lahan (landcover) dan penggunaan lahan (landuse) 

memiliki definisi yang berbeda meski sama-sama menggambarkan 

keadaan fisik permukaan bumi. Penggunaan lahan menurut definisi 

Lillesand dan Kiefer (1979) berhubungan dengan kegiatan manusia 

pada bidang lahan, sedangkan penutupan lahan lebih kepada 

perwujudan fisik obyek-obyek yang menutupi lahan tanpa 

mempersoalkan kegiatan manusia terhadap obyek-obyek tersebut. 

Setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya didefinisikan sebagai 

penggunaan lahan. 



18 

 

1.2.1.3 Perubahan Penggunaan Lahan 

Perubahan penggunaan lahan dapat diartikan sebagai 

proses pilihan penggunaan lahan guna memperoleh manfaat yang 

optimal, baik untuk pertanian maupun non pertanian. Perubahan 

penggunaan lahan secara agregat berkaitan dengan perubahan 

orientasi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat. 

Kenampakan penggunaan lahan berubah berdasarkan waktu, yakni 

keadaan kenampakan penggunaan lahan atau posisinya berubah 

pada kurun waktu tertentu. Perubahan penggunaan lahan dapat 

terjadi secara sistematik dan nonsistematik.  Perubahan sistematik 

terjadi dengan ditandai oleh fenomena yang berulang, yakni tipe 

perubahan penggunaan lahan pada lokasi yang sama. 

Kecenderungan perubahan ini dapat ditunjukkan dengan peta 

multiwaktu. Fenomena yang ada dapat dipetakan berdasarkan seri 

waktu, sehingga perubahan penggunaan lahan dapat diketahui. 

Perubahan nonsistematik terjadi karena kenampakan luasan lahan 

yang mungkin bertambah, berkurang, ataupun tetap. Perubahan ini 

pada umumnya tidak linier karena kenampakannya berubah-ubah, 

baik penutup lahan maupun lokasinya (Murcharke, 1990). 

Perubahan penggunaan lahan di daerah perkotaan cenderung 

berubah dalam rangka memenuhi kebutuhan sektor jasa dan 

komersial. Menurut Cullingswoth (1997), menyatakan bahwa 

perubahan penggunaan yang cepat di perkotaan dipengaruhi oleh 

empat faktor, yakni; (1) adanya konsentrasi penduduk dengan segala 

aktivitasnya; (2) aksesibilitas terhadap pusat kegiatan dan pusat 

kota; (3) jaringan jalan dan sarana transportasi, dan (4) orbitasi; 

yakni jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan pusat-pusat 

pelayanan yang lebih tinggi.  
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1.2.1.4  Citra Quickbird  

  Citra merupakan masukan data atau hasil observasi dalam 

proses penginderaan jauh. Penginderaan Jauh merupakan suatu ilmu 

yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan 

bumi seperti lahan dan air dari citra yang diperoleh dari jarak jauh 

dengan menggunakan sensor. Citra yang diperoleh melalui 

penginderaan jauh merupakan data dasar atau input yang selanjutnya 

diolah dan disajikan sistem informasi geografi, sehingga integrasi 

dari penginderaan jauh dan sistem informasi geografi akan 

memperoleh informasi yang optimal sebagai data pemanfaatan 

wilayah salah satunya yaitu penggunaan lahan.      Citra quickbird 

merupakan salah satu citra satelit yang memiliki resolusi spasial 

paling tinggi yaitu 61 centimeter, pada resolusi tersebut jenis 

penggunaan lahan seperti bangunan, jalan, maupun infrastruktur 

lainnya akan tampak dengan jelas. 

  Identifikasi kenampakan obyek di lapangan dapat dilakukan 

dengan menggunakan citra quickbird dengan cara interpretasi atau 

penafsiran citra agar dapat menilai arti pentingnya obyek 

penggunaan lahan ruang terbuka hijau. Obyek penggunaan lahan 

yang dapat dideteksi melalui citra quickbird untuk mengetahui 

perubahan penggunaan lahan ruang terbuka hijau yaitu bangunan, 

jalur pejalan kaki, kebun, lahan tidur, lahan perkerasan, lapangan 

olahraga, parkir, pemakaman, sawah, sempadan sungai, tubuh air, 

taman parkir, dan taman pekarangan.  

1.2.1.5  Interpretasi Citra 

Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji foto udara dan 

atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai 

arti pentingnya obyek tersebut. (Estes dan Simonett dalam Sutanto, 

1994:7). Unsur interpretasi citra terdiri dari delapan unsur yaitu rona 

atau warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan 

asosiasi.  
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1.2.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai analisis perubahan lahan ruang terbuka hijau telah 

dilakukan sebelumnya dengan lokasi dan pendekatan yang berbeda-beda. 

Penelitian tersebut antara lain: 

a) Ardiawan Jati, Hepi Hapsari H, Udiana Wahyu D (2013), dengan 

judul penelitian “Aplikasi Penginderaan Jauh Untuk Monitoring 

Perubahan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus: Wilayah Barat 

Kabupaten Pasuruan)”. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini 

yaitu metode penginderaan jauh dengan memanfaatkan data peta RBI 

digital dan citra satelit ALOS AVNIR-2 menggunakan algoritma NDVI 

dengan klasifikasi terselia berdasarkan maximum likelihood untuk 

mendapatkan luas ruang terbuka hijau di Wilayah Barat Kabupaten 

Pasuruan dan menggunakan analisis nilai NDVI, analisis ketelitian nilai 

NDVI, analisis perubahan ruang terbuka hijau, analisis kesesuaian hasil 

algoritma NDVI citra ALOS AVNIR-2 dengan Undang-Undang No. 26 

Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2010 

serta reklasifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan luas 

untuk kelas RTH dari tahun 1993 sampai 2009 yaitu seluas 10359,278 

Ha, dilihat pada Tabel 1.4 berikut. 

Tabel 1.4. Perubahan Luas Ruang Terbuka Hijau Tahun 1993-2009 

Kelas RTH Luas Perubahan RTH (Ha) 

               Sawah 4618,591 

            Kawasan Hijau 4219,916 

                Tegalan 1207,287 

              Lapangan 313,484 

Total 10359,278 

  Sumber: Ardiawan Jati, Hepi Hapsari H, Udiana Wahyu D (2013) 

Kelas yang mengalami perubahan paling besar adalah kelas 

sawah dan perubahan paling kecil adalah kelas lapangan. 

b) Khairina Harahap (2013), dengan judul penelitian “Analisis 

Perubahan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi Ruang 
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Terbangun (RTB) di Kota Medan Tahun 2006-2011”. Metode yang 

digunakan dalam melakukan penelitian adalah metode analisis 

deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder yaitu data 

yang diperoleh daru beberapa instansi terkait dan dideskripsikan 

dengan menggunakan ArcviewGIS.3.3 yang hasilnya berupa peta. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2006 ruang terbuka 

hijau yang mencapai 30% terdapat pada 15 kecamatan sedangkan ruang 

terbuka hijau yang tidak mencapai 30% terdapat pada 6 kecamatan. 

Pada tahun 2011 ruang terbuka hijau yang mencapai 30% terdapat 7 

kecamatan dan yang tidak mencapai 30% terdapat 14 kecamatan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi (aktivitas biofisik, aktivitas sosial 

ekonomi di perkotaan dan kebijakan penataan ruang kota yang bersifat 

parsial. 

c) Azmiyatul ‘Arifati  (2013), dengan judul penelitian “Analisis 

Perubahan Ruang Terbuka Hijau Menggunakan Data Penginderaan 

Jauh Multi-waktu”. Metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian adalah survei lapangan dan metode analisis overlay dengan 

bantuan Sistem Informasi Geografis. Hasil dari penelitian ini besar 

perubahan RTH tahun 2006 sampai 2012 adalah 76166,05 m2. 

perubahan RTH dari tahun 2006 ke 2012 adalah sebesar 3,48 % yang 

terdiri dari 28 kasus perubahan. 
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Tabel 1.5. Perbandingan antara Penelitian Penulis dengan Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Ardiawan 

Jati, Hepi 

Hapsari H, 

Udiana 

Wahyu D 

(2013) 

Aplikasi Penginderaan 

Jauh Untuk Monitoring 

Perubahan Ruang Terbuka 

Hijau (Studi Kasus: 

Wilayah Barat Kabupaten 

Pasuruan) 

- Mengetahui perubahan RTH di Wilayah Barat 

Kabupaten Pasuruan antara tahun 1993 sampai 

2009 

- Menganalisis kesesuaian RTH Wilayah Barat 

Kabupaten Pasuruan dengan Undang-Undang 

No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan 

Peraturan Menteri Perindustrian Republik 

Indonesia No.35/M-IND/PER/3/2010 tentang 

Pedoman Teknis Kawasan Industri untuk 

kawasan PIER. 

Metode analisis dengan 

menggunakan 

klasifikasi supervised 

dan menganalisis tabel, 

grafik serta diagram. 

Menunjukkan perubahan 

luas untuk kelas RTH dari 

tahun 1993 sampai 2009 

yaitu seluas 10359,278 

Ha yang meliputi kelas 

sawah seluas 4618,591 

Ha, kelas kawasan hijau 

seluas 4219,916 Ha, kelas 

tegalan seluas 1207,287 

Ha, kelas lapangan seluas 

313,484 Ha. Kelas yang 

mengalami perubahan 

paling besar adalah kelas 

sawah dan perubahan 

paling kecil adalah kelas 

lapangan.  

 

2 Khairina 

Harahap 

(2013) 

Analisis Perubahan Lahan 

Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) menjadi Ruang 

Terbangun (RTB) di Kota 

Medan Tahun 2006-2011 

- Mengetahui perubahan lahan ruang terbuka 

hijau (RTH) menjadi ruang terbangun (RTB) di 

Kota Medan tahun 2006 – 2011 

- Mengetahui faktor-faktor (aktivitas biofisik, 

aktivitas sosial ekonomi di perkotaan dan 

kebijakan penataan ruang kota yang bersifat 

parsial) yang mempengaruhi perubahan lahan 

ruang terbuka hijau (RTH) menjadi ruang 

terbangun RTB) di Kota Medan tahun 2006-

2011. 

 

Metode analisis 

deskriptif kuantitatif 

dengan menganalisis 

tabel. 

Pada tahun 2006 ruang 

terbuka hijau yang 

mencapai 30% terdapat 

pada 15 kecamatan 

sedangkan ruang terbuka 

hijau yang tidak 

mencapai 30% terdapat 

pada 6 kecamatan. 

Sedangkan pada tahun 

2011 ruang terbuka hijau 
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yangg mencapai 30% 

terdapat 7 kecamatan dan 

yang tidak mencapai 30% 

terdapat 14 kecamatan. 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi (aktivitas 

biofisik, aktivitas sosial 

ekonomi di perkotaan dan 

kebijakan penataan ruang 

kota yang bersifat parsial. 

 

3 ‘Azmiyatul 

‘Arifati  

(2013) 

Analisis Perubahan Ruang 

Terbuka Hijau 

Menggunakan Data 

Penginderaan Jauh Multi-

waktu  

 

Menghasilkan peta perubahan RTH serta 

mengetahui besar perubahan luasan jenis-jenis 

RTH di Kecamatan Danurejan dan Gondomanan, 

Kota Yogyakarta yang dikaji dari data 

penginderaan jauh antara dua epok (ortofoto tahun 

2012 dan citra satelit QuickBird tahun 2006). 

Survei lapangan dan 

metode analisis overlay 

dengan bantuan Sistem 

Informasi Geografis 

Besar perubahan RTH 

tahun 2006 sampai 2012 

adalah 76166,05 m2. 

perubahan RTH dari 

tahun 2006 ke 2012 

adalah sebesar 3,48 % 

yang terdiri dari 28 kasus 

perubahan 

4 Inggit 

Taurizina 

(2016) 

Analisis Perubahan Lahan 

Ruang Terbuka Hijau di 

Kecamatan Tegalrejo dan 

Wirobrajan Kota 

Yogyakarta Tahun 2007 – 

2017 

- Mengetahui pola perubahan lahan Ruang 

Terbuka Hijau yang terjadi di kecamatan 

Tegalrejo dan Wirobrajan Kota Yogyakarta 

Tahun 2007 – 2017. 

- Menganalisis perbandingan perubahan lahan 

ruang terbuka hijau di kecamatan Tegalrejo dan 

Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 2007 - 

2017. 

Metode survei 

lapangan dan metode 

analisis overlay dana 

analisis deskriptif 

komparatif serta 

deskripsi tabel 

Analisis pola perubahan 

lahan RTH tahun 2007-

2013 dan analisis 

perbandingan perubahan 

lahan kecamatan 

Tegalrejo dan Wirobrajan 

tahun 2007-2017 

 

 

Lanjutan Tabel 1.5 
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1.2.3  Kerangka Penelitian  

Ruang terbuka hijau menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang 

penataan ruang adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang 

penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang 

tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Kawasan perkotaan di Indonesia 

cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan 

penduduk terutama akibat arus migrasi desa ke kota dan urbanisasi sehingga 

menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Jumlah penduduk perkotaan yang 

tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi 

pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota.   Perubahan 

lahan yang terjadi di Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan Kota 

Yogyakarta terlihat dengan semakin meningkatnya lahan terbangun serta pertumbuhan 

penduduk, sehingga mengurangi proporsi ruang terbuka hijau. Adanya pertambahan 

penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang dari waktu ke waktu yang dipengaruhi 

oleh aktivitas fisik, sosial, ekonomi maka akan memberikan implikasi terhadap 

kawasan perkotaan tersebut. Pesatnya pembangunan gedung yang berlangsung di Kota 

Yogyakarta beberapa tahun terakhir membuat keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

publik semakin dibutuhkan, baik dari segi ekologis maupun sosialnya. Analisis 

perubahan penggunaan lahan ruang terbuka hijau perlu dipertimbangkan sebab semakin 

berkurangnya lahan ruang terbuka dengan adanya alihfungsi lahan dan aktivitas 

ekonomi masyarakat, sehingga menyebabkan pembangunan yang dapat mengurangi 

ketersediaan lahan ruang terbuka hijau.  

 

 

  

 

 

 

 

 

    

Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran 
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1.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode survei untuk 

mengidentifikasi obyek penggunaan lahan ruang terbuka hijau yang berada di lapangan dengan 

menggunakan sampel. Survei penggunaan lahan didasarkan pada klasifikasi penggunaan lahan 

ruang terbuka hijau menurut PERMEN PU NO.12 Th.2009 (RTNH) dan NO.05 Th. 2008 

(RTH) dengan unit analisis desa/ kelurahan yang berada di Kecamatan Tegalrejo dan 

Kecamatan Wirobrajan yang akan dijadikan sampel di lapangan. Pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan 

kenampakan penggunaan lahan hasil interpretasi di citra quickbird. Kenampakan penggunaan 

lahan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan hasil interpretasi pada citra dan penggunaan 

lahan yang berubah atau tetap. Penggunaan lahan ruang terbuka hijau seperti taman 

pekarangan, lahan tidur, taman parkir, lapangan olahraga, kebun, taman kota, hutan kota, jalur 

pejalan kaki, dan lainnya.  

1.3.1 Populasi/ Objek Penelitian 

Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah penggunaan lahan di 

Kecamatan Tegalrejo yang terdiri dari Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Bener, Kelurahan 

Kricak dan Kelurahan Karangwaru. Adapun Kecamatan Wirobrajan yang terdiri dari 

Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Pakuncen.   

1.3.2 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Purposive 

Sampling. Pertimbangan pengambilan sampel dilihat dari penggunaan lahan ruang 

terbuka hijau sesuai dengan klasifikasi dari PERMEN PU NO.12 Th.2009 (RTNH) dan 

NO.05 Th.2008 (RTH). Adapun objek penggunaan lahan yang tidak ditemukan di 

lapangan berdasarkan klasifikasi tersebut antara lain yaitu danau, lumpur, gurun, cadas, 

kapur, ruang dibawah jalan layang, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan 

pantai, serta pengaman sumber air beku/ mata air.  

Adapun perhitungan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan sampel 

terhadap masing-masing jenis penggunaan lahan. Perhitungan jumlah sampel yang 

digunakan dilakukan secara proporsional terhadap masing-masing jenis penggunaan 

lahan berdasarkan satuan lahan yang telah didapatkan dari proses interpretasi citra. 

Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus dari Mustafa (2000) yaitu: 
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ni = 
𝑁𝑖

N
 n 

Keterangan: 

ni  = jumlah sampel setiap jenis penggunaan lahan 

Ni = jumlah satuan lahan setiap jenis penggunaan lahan 

N  = jumlah satuan lahan seluruh penggunaan lahan 

n   = jumlah sampel yang ingin disurvei 

 Perhitungan tersebut menghasilkan jumlah sampel untuk setiap jenis 

penggunaan lahan seperti pada Tabel 1.6 berikut ini. 

Tabel 1.6 Jumlah Sampel Penggunan Lahan 

No. Jenis Penggunaan Lahan 

Jumlah 

Satuan 

Lahan 

Total 

Sampel 

Awal 

Hasil 

Perhitungan 

Sampel 

Akhir 

1 Bangunan 1851 100 55,80 56 

2 Jalur Pejalan Kaki 43 
100 

1,29 2 

3 Kebun 10 
100 

0,30 1 

4 Lahan Tidur 150 
100 

4,52 5 

5 Lahan Perkerasan 432 
100 

13,02 13 

6 Lapangan Olahraga 13 
100 

0,39 1 

7 Parkir 4 
100 

0,12 1 

8 Pemakaman 26 
100 

0,78 1 

9 Sawah 132 
100 

3,97 4 

10 Sempadan Sungai 37 
100 

1,11 1 

11 Tubuh Air 1 
100 

0,30 1 

12 Taman Parkir 3 
100 

0,90 1 

13 Taman Pekarangan 615 
100 

18,54 19 

Total 3317 100  106 

       Sumber: Hasil analisis data, 2017 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Peta Survei Penggunaan Lahan Tahun 2017  
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1.3.3 Metode Pengumpulan Data  

  Metode pengumpulan data dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.7 berikut 

ini. 

Tabel 1.7. Tujuan Penelitian, Jenis Data, Teknik Analisis Data, dan Keluaran 

No 
Tujuan 

Penelitian 
Jenis Data 

Teknik 

Analisis 
Keluaran 

1 Menganalisis 

pola 

perubahan 

lahan RTH di 

Kecamatan 

Tegalrejo dan 

Wirobrajan 

tahun 2007-

2017 

- Citra Quickbird 

2007 

- Citra Quickbird 

2013 

- Peta Ruang 

Terbuka Hijau 

tahun 2007 dan 

2013 Kecamatan 

Tegalrejo dan 

Wirobrajan 

- Digitasi 

Citra 

- Deskripsi 

data tabel 

luas 

perubahan 

lahan RTH 

Pola perubahan 

penggunaan 

lahan di 

Kecamatan 

Tegalrejo dan 

Wirobrajan 

pada tahun 

2007-2017 

2 Menganalisis 

Perbandingan 

perubahan 

lahan RTH 

- Peta Penggunaan 

lahan RTH tahun 

2007 dan 2013  

- Peta Ruang 

Terbuka Hijau 

tahun 2007 dan 

2013 

- Tabel luas 

perubahan lahan 

RTH 

- Deskriptif 

komparatif 

kualitatif 

dan 

kuantitatif 

- Overlay 

Perbandingan 

perubahan 

lahan RTH 

diantara dua 

kecamatan 

yaitu 

kecamatan 

Tegalrejo dan 

Wirobrajan 
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Gambar 1.4 Citra Quickbird Tahun 2007 
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Gambar 1.5 Citra Quickbird Tahun 2013 
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1.3.4 Instrumen Penelitian 

   1) Alat  

a.  Laptop Sony VAIO, Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80GHz 1.80 

GHz,  RAM 4,00 GB (3,88 GB usable), System 64-bit Operating system. 

b. Printer Canon Pixma MP160  

c. Microsoft Word 2013  

d.  Microsoft Excel 2013  

d. Software ArcGIS 10.1  

e. Kamera SAMSUNG PL150  

f.  GPS Garmin    

g. Tabel cek list lapangan 

 

  2) Bahan 

a. Citra Quickbird  tahun 2007 Kota Yogyakarta  

b. Citra Quickbird tahun 2013 Kota Yogyakarta  

 c. Peta Administrasi Kota Yogyakarta  

d. Data Kecamatan Tegalrejo dan Wirobrajan dalam angka (BPS Kota 

Yogyakarta) 

e. Data statistik Kecamatan Tegalrejo dan Wirobrajan (BPS Kota 

Yogyakarta) 

1.3.5 Metode Pengolahan Data 

  Tahap pengolahan data dimulai dari pengumpulan semua data yang 

digunakan untuk penelitian yang selanjutnya dilakukan pengolahan data 

seperti pemotongan citra sesuai daerah cakupan penelitian, digitasi, 

klasifikasi berdasarkan Jenis Pemanfaatan Ruang menurut PERMEN PU 

Tahun 2008 dan Tahun 2009 (RTH dan RTNH) dan overlay (tumpang susun) 

dari penggunaan lahan RTH tahun 2007 dan 2013. 
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 1.3.5.1 Pemotongan Citra  

  Citra Quickbird yang telah terkoreksi dipotong sesuai dengan 

batas administrasi Kecamatan Tegalrejo dan Wirobrajan yang sesuai dengan 

wilayah penelitian. Pemotongan citra ini dilakukan dengan menggunakan 

software ArcGIS 10.1 melalui tool spasial analyst – extraction – extract by 

mask. Pemotongan citra Quickbird Kecamatan Tegalrejo dan Wirobrajan 

tahun 2007 dan tahun 2013. Pemotongan citra ini dilakukan untuk 

mempermudah dalam menganalisis obyek yang akan di interpretasi agar 

nampak detail dan menyesuaikan dengan wilayah penelitian. 

 1.3.5.2 Digitasi 

        Digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi 

kedalam sebuah bidang datar dalam komputer. Obyek yang dilakukan 

digitasi yaitu penggunaan lahan untuk RTH. Penggunaan lahan yang ada di 

Kecamatan Tegalrejo dan Wirobrajan yaitu Bangunan, Parkir, Lapangan 

olahraga, Sungai, Taman pekarangan, Lahan tidur, Taman Parkir, Sawah, 

Kebun, Hutan kota, Jalur pejalan kaki, Sempadan sungai, Pemakaman. 

1.3.5.3 Interpretasi citra  

    Interpretasi ruang terbuka hijau pada citra Quickbird ini 

mengidentifikasi obyek yang terekam pada citra berdasarkan pada 

karakteristik citra. Karakteristik obyek yang tergambar pada citra digunakan 

untuk mengenali obyek yang disebut interpretasi citra (Sutanto, 1994). 

Terdapat delapan unsur interpretasi, yaitu: 

1. Rona. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan obyek pada citra. 

Rona dapat pula diartikan sebagai tingkatan dari hitam ke putih atau 

sebaliknya. 

2.  Bentuk. Bentuk adalah konfigurasi atau kerangka suatu obyek. 

3. Ukuran. Ukuran suatu obyek meliputi dimensi jarak, luas, tinggi, dan 

volume. 

4. Tekstur. merupakan gabungan dari bentuk, ukuran, pola, bayangan, dan 

ronanya. 

5. Pola. Pola adalah hubungan spasial obyek 
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6. Bayangan. Obyek yang tidak tertembus cahaya terpresentasikan sebagai 

suatu daerah yang tidak terkena sinar secara langsung yang disebut 

dengan bayangan.  

7. Situs. Situs adalah lokasi obyek dalam hubungannya dengan obyek lain, 

yang dapat berguna untuk membantu pengenalan suatu obyek. 

8. Asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara obyek satu dengan obyek 

yang lain.  

Semua unsur interpretasi tersebut digunakan pada beberapa 

obyek penggunaan lahan tertentu saja. Berikut disajikan objek penggunaan 

lahan diketahui dengan unsur-unsur interpretasi citra pada Tabel 1.8 

berikut ini.  

Tabel. 1.8. Objek Penggunaan Lahan berdasarkan Unsur Interpretasi Citra 

No. 

Objek 

Penggunaan 

Lahan 

Unsur Interpretasi Keterangan 

1. 

 

 

Bangunan/ 

Permukiman  

- Rona/ warna 

- Bentuk 

- Pola 

- Bayangan 

- Situs 

- Atap yang memiliki warna 

beragam seperti coklat, merah, 

putih, orange, dan abu-abu  

- Persegi 

- Teratur. 

- Terlihat bayangan dengan 

kenampakan yang berdimensi 

- Umumnya berdekatan dengan 

jalan atau mengikuti alur 

sepanjang ja lan 

2.  Jalan - Rona/ warna 

- Bentuk  

- Pola  

- Situs  

- Abu-abu  

- Linier/ Persegi panjang  

- Memanjang  

- Berada di sepanjang bangunan/ 

permukiman  

3. Lapangan 

Olahraga 

- Rona/ warna 

- Bentuk  

- Pola 

- Tekstur  

- Hijau, abu-abu dan garis putih 

- Persegi 

- Seragam 

- Halus  
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4.  Sawah - Rona/ warna 

- Bentuk  

- Tekstur  

- Pola  

- Situs  

- Hijau atau kekuning-kuningan, 

coklat kehijauan 

- Empat persegi panjang atau petak-

petak 

- Kasar  

- Tidak teratur 

- Cenderung menyebar berdekatan 

dengan permukiman 

5.  Sungai  - Rona/ warna 

- Bentuk  

 

- Biru tua/ kehitaman 

- Memanjang dan tidak sama lebar 

serta tampak berkelok-kelok 

6. Lahan terbuka  - Rona/ warna 

- Pola  

- Tekstur  

- Coklat kemerahan, hijau 

kekuningan 

- Menyebar dan tidak teratur 

- Kasar  

7. Parkir  - Tekstur   

- Situs  

- Kasar   

- Berdekatan dengan permukiman 

atau tempat perbelanjaan maupun 

pasar 

8. Hutan Kota   - Rona/ warna - Hijau yang menunjukkan penutup 

lahannya verupa vegetasi dengan 

kerapatan tinggi dan tutupan 

kanopi yang lebar 

9.  Jalur Pejalan 

Kaki 

- Bentuk 

- Asosiasi   

 

- Memanjang  

- Berada di pinggir jalan mengikuti 

alur sepanjang jalan 

10.  Sempadan 

Sungai  

- Rona/ warna 

- Pola  

- Situs  

 

- Putih keabuan 

- Memanjang mengikuti alur sungai  

- Berada di pinggir sungai dan 

berdekatan dengan permukiman 

11. Taman Parkir  - Rona/ warna  

- Situs  

- Asosiasi  

- Vegetasi hijau, lahannya 

berwarna abu-abu 

- Berada di sekitar bangunan 

- Biasanya ditandai dengan adanya 

kendaraan bermotor 

12.  Taman 

Pekarangan  

- Rona/ warna 

- Situs  

- Hijau karena adanya vegetasi  

- Terletak di pekarangan halaman 

bangunan rumah, gedung, 

maupun pertokoan 

     Sumber: Interpretasi Peneliti. 

Lanjutan Tabel 1.8 
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 Penggunaan lahan yang sudah diketahui di Kecamatan 

Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan ini menggunakan klasifikasi 

berdasarkan jenis pemanfaatan ruang terbuka hijau. Klasifikasi 

penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau ini mengikuti PERMEN 

PU NO. 12/PRT/M/2009 yang didetilkan pada jenis ruang terbuka 

nonhijau dan digabungkan dengan jenis ruang terbuka hijau menurut 

PERMEN PU NO. 05/PRT/M/2008 dalam pembagian jenis ruang 

terbuka hijau menurut kepemilikannya. Berikut ini Tabel 1.9 klasifikasi 

pemanfaatan ruang berdasarkan penggunaan lahan.  

Tabel 1.9. Klasifikasi Pemanfaatan Ruang berdasarkan Penggunaan Lahannya 

Jenis Pemanfaatan Ruang Penggunaan Lahan 

1. Ruang Tertutup a. Bangunan/gedung 

2. Ruang Terbuka  

2.1. Ruang Terbuka Non 

Hijau 
 

2.1.1. Ruang Terbuka 

Perkerasan   (Lahan 

Perkerasan) 

a. Jalan 

b. Parkir 

c. Lapangan olahraga 

d. Tempat bermain 

e. Koridor 

f. Pembatas median 

2.1.2. Ruang Terbuka Biru 

(Tubuh air) a. Danau 

b. Saluran air 

c. Sungai 

2.1.3. Ruang Terbuka Kondisi 

Tertentu Lainnya 

a. Lumpur 

b. Gurun 

c. Cadas 

d. Kapur 

2.2. Ruang Terbuka Hijau  

2.2.1. RTH Pekarangan 

 

 

 

a. Taman Pekarangan 

b. Taman atap bangunan 

c. Lahan tidur 

d. Taman parkir 
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 e. Lapangan Olahraga 

f. Kebun 

2.2.2. RTH Taman dan 

Hutan Kota 

a. Taman RT 

b. Taman RW 

c. Taman Kelurahan 

d. Taman Kota 

e. Hutan Kota 

f. Sabuk Hijau (green belt) 

2.2.3. RTH Jalur Hijau Jalan a. Pulau jalan dan median jalan 

b. Jalur pejalan kaki 

c. Ruang dibawah jalan layang 

2.2.4. RTH Fungsi Tertentu a. Sempadan rel kereta api 

b. Jalur hijau jaringan listrik 

tegangan tinggi 

c. Sempadan sungai 

d. Sempadan pantai 

e. Pengaman Sumber air baku/mata 

air 

f. Pemakaman 

Sumber : PERMEN PU NO. 12/PRT/M/2009 dan PERMEN PU 

NO.05/PRT/M/2008 

 

1.3.5.4 Overlay 

       Tumpang susun atau overlay suatu data grafis adalah 

menggabungkan dua atau lebih data grafis untuk memperoleh data grafis 

baru yang memiliki satuan pemetaan (unit pemetaan). Setelah dilakukan 

interpretasi dan digitasi penggunaan lahan pada citra quickbird tahun 2007 

dan tahun 2013 sehingga menghasilkan data baru berupa data penggunaan 

lahan, kemudian data penggunaan lahan dari dua tahun tersebut di overlay. 

Hasil dari overlay adalah data perubahan penggunaan lahan ruang terbuka 

hijau tahun 2007 dan 2013. Setelah didapatkan data perubahan 

penggunaan lahan kemudian dapat dilakukan analisis terhadap data 

tersebut. 

 

Lanjutan Tabel 1.9 

Lanjutan Tabel 1.9 



37 

 

1.3.6 Metode Analisis Data 

    1.3.6.1 Analisis Deskriptif Komparatif 

         Analisis deskriptif komparatif yaitu untuk membandingkan 

persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang 

di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu dengan membandingkan 

penggunaan lahan ruang terbuka hijau pada tahun 2007 dengan penggunaan 

lahan tahun 2013 untuk mengetahui perubahan selama 6 tahun terakhir.  

  1.3.6.2 Deskripsi Tabel 

  Analisis ini merupakan penjabaran secara deskriptif terhadap 

tabel yang dihasilkan dari analisis sebelumnya. Dari hasil deskripsi tabel, 

dapat diketahui pola perubahan lahan ruang terbuka hijau serta dapat 

dibandingkan antara Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6. Diagram Alir Penelitian 
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Tegalrejo dan Wirobrajan tahun 

2007 dan 2013 dengan hasil survei  

Citra Quickbird Kecamatan 

 Tegalrejo dan Kecamatan Wirobrajan Tahun 2007 dan  2013 

 

Reinterpretasi 

Peta Perubahan Lahan Ruang Terbuka Hijau 

Tegalrejo dan Wirobrajan tahun 2007-2017 

 

Analisis Perubahan Lahan Ruang Terbuka 

Hijau Kecamatan Tegalrejo dan 

Wirobrajan Tahun 2007-2017 

 

Peta Tentatif Penggunaan lahan Tegalrejo dan Wirobrajan Tahun 2007 dan 2013 
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NO.12 dan No.5 Th.2008/2009 

(RTNH) dan (RTH) 

 

Peta Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Tegalrejo dan Wirobrajan Tahun 2007 dan 2013 
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1.4 Batasan Operasional  

Citra merupakan gambaran yang terekam oleh kamera atau oleh sensor lainnya 

(Menurut Hornby dalam Sutanto, 1994). 

Interpretasi Citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan 

maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya obyek 

tersebut (Sutanto, 1992). 

Penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen atau 

periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik 

kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya. Penggunaan 

lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan  wilayah. 

Penginderaan Jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang 

suatu objek, daerah, atau fenomena dengan jalan analisis data yang 

diperoleh melalui alat perekam (sensor) yang menggunakan gelombang 

elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek 

tersebut. (Lillesand dan kiefer, 1979). 

Perkerasan (paving) merupakan berbagai jenis bahan atau material yang 

digunakan untuk menutup permukaan tanah secara buatan yang bersifat 

keras (tidak lunak) (PERMEN PU NO 12/PRT/M/2009). 

Ruang Terbuka Hijau Kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (open 

spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan 

vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau 

tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu 

keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan 

tersebut. (PERMEN PU NO 12/PRT/M/2009). 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan atau 

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 

tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja 

ditanam (PERMEN PU NO 12/PRT/M/2009). 

Ruang Terbuka Nonhijau (RTNH) merupakan ruang terbuka di bagian wilayah 
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perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang 

diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu 

yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori (PERMEN PU NO 

12/PRT/M/2009). 

Sistem Informasi Geogarfis (SIG) merupakan sistem informasi yang digunakan 

untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, 

menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data 

geospatial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan 

dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, 

transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya (Murai, 1999). 

 

 

 


