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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring bertambahnya jumlah penduduk akibat proses urbanisasi, 

bertambah pula jumlah permintaan terhadap kebutuhan lahan yang 

digunakan untuk kebutuhan sosial dan ekonomi terutama permukiman dan 

industri dalam suatu wilayah. Kenaikan kebutuhan akan lahan tidak 

diimbangi oleh jumlah lahan yang tersedia, sehingga menimbulkan 

persaingan dalam pemanfaatan lahan. Fenomena alih fungsi lahan senantiasa 

terjadi dalam pemenuhan aktivitas sosial ekonomi yang menyertai 

pertumbuhan penduduk kota. Persediaan lahan yang bersifat tetap 

sedangkan permintaannya terus bertambah menjadikan penggunaan lahan 

suatu kota berubah ke arah aktifitas yang lebih menguntungkan dilihat dari 

potensi sekitarnya yang ada. Perubahan penggunaan lahan tidak terjadi di 

semua lokasi, hal ini disebabkan perbedaan potensi dan kestrategisan lahan 

yang berbeda-beda. Sehingga lahan yang memiliki potensi dan strategis akan 

berpeluang mengalami perubahan alih fungsi lahan. 

Pertumbuhan di Kabupaten Klaten tergolong besar, yaitu mencapai 

1,1% dari 1,2 juta jiwa atau mencapai 20.000 jiwa per tahunnya. Jumlah 

tersebut berpotensi menjadi ledakan pendudukan bila tidak dikendalikan. 

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan membuat semakin tinggi 

pula permintaan masyarakat terhadap lahan untuk memenuhi kebutuhan. 

Wilayah dalam perkembangannya khususnya struktur ekonomi akan berbeda-

beda satu sama lainnya, ada suatu wilayah yang laju perkembangannya cepat, 

namun juga ada wilayah yang laju perkembangannya lambat (Muta’ali, 

2011). Kecamatan Ceper merupakan salah satu Kecamatan dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya 

seperti dapat kita lihat pada Tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Ceper 

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

58 513 jiwa 58 625 jiwa 58 729 jiwa 

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2016 

 Bertambahnya jumlah penduduk akan mengakibatkan semakin 

bertambah pula kebutuhan penduduk untul tempat tinggal dan lapangan 

kerja. Lahan yang terus bertambah adalah lahan permukiman dan Industri. 

Lahan permukiman pada tahun 2011 sebesar 723,70 ha, kemudian 

bertambah menjadi 735,52 ha pada tahun 2015 (BPS Kabupaten Klaten, 

2016). Lahan industri menurut Perda Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 

2011 tentang RTRW Kabupaten, Kecamatan Ceper merupakan salah 

kawasan peruntukan untuk Industri Besar dengan luas 342 ha di Kabupaten 

Klaten.  

Perkembangan lahan permukiman dan industri yang semakin cepat ini 

tidak terlepas dari lokasi Kecamatan Ceper yang sangat strategis, karena 

berada pada jalur utama yang menghubungkan Yogyakarta dan Solo. 

Perkembangan Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta yang sangat progresif, 

berdampak pada perubahan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten 

Klaten sebagai penyangga kebutuhan permukiman (RPJMD Kabupaten 

Klaten, 2016). Akses di wilayah ini juga relatif bagus dengan didukung oleh 

sarana transportasi umum yang baik, seperti tersedianya stasiun kereta api 

dan adanya sub terminal yang menghubungkan antar Kecamatan. Wilayah 

ini juga masih memiliki lahan sawah yang luas, sehingga memungkinkan 

adanya alih fungsi lahan menjadi permukiman dan Industri. 

Tekanan jumlah penduduk terhadap lahan merupakan salah satu 

masalah bagi sumberdaya alam dan lingkungan (Masri, 2012). Alih fungsi 

lahan sawah menjadi lahan terbangun akan menimbulkan degradasi lahan 

sawah setiap tahun. Tingginya tingkat alih fungsi lahan sawah akan 

mengakibatkan terjadinya penurunan produksi padi di Kecamatan Ceper 



3 

 

 

 

apabila dibiarkan secara terus menerus. Kondisi tersebut bertentangan dengan 

misi dari RPJMD yang berisi: mewujudkan pengelolaan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup yang lestari dan bersinar, yang ditandai dengan 

meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

Pencapaian atas misi ini akan diwujudkan dengan meningkatkan pengelolaan 

Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup yang lestari berorientasi 

pada pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan 

global. Penurunan luas lahan sawah dan produksi padi lebih detailnya dapat 

dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini. 

Tabel 1. 2 Luas dan Tingkat Produktivitas Lahan Sawah 

 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2015 

Luas lahan sawah 1563,60 ha 1550,70 ha 1545,70 ha 

Produktivitas Padi 64.50 Kw/ha 61.20 Kw/ha 55,27 Kw/ha 

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2016 

Pembangunan yang terus bertambah juga akan menimbulkan masalah 

lingkungan berupa limbah dari sampah rumahan maupun industri yang 

meningkat dan air tanah yang terus bekurang. Kondisi tersebut dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan penduduk. Perlu adanya 

pencegahan terhadap pengalih fungsian lahan yang dilakukan secara 

sembarangan dan tidak berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Ali fungsi lahan harus selaras dengan visi RPJMD 2016-2021 

Kabupaten Klaten, yaitu meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian 

sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah. 

Perkembangan permukiman dan industri di Kecamatan Ceper ini 

merupakan bentuk perkembangan fisik kota. Data-data mengenai 

perkembangan permukiman dan industri penting bagi perencanaan dan 

pembangunan, sehingga perlu dipantau agar tidak menimbulkan masalah di 

kemudian hari. Perumusan tata kota untuk masa yang akan datang, Yunus 

(2010) berpendapat bahwa pemahaman karakteristik fisik kota diperlukan 

guna menghindari dampak negatif dari perkembangan kota.  
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Pemanfaatan lahan untuk pembangunan permukiman dan industri 

harus dievaluasi dan diatur dengan baik, sehingga sesuai dengan Rencana 

Detail Tata Ruang yang ada. Perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan 

penggunaan atau pemanfaatan ruang wilayah yang intinya adalah 

perencanaan penggunaan lahan (land use planning) dan perencanaan 

pergerakan pada ruang tersebut (Robinson Tarigan, 2010). Pendirian 

bangunan untuk keperluan permukiman maupun industri harus sesuai 

dengan RDTR Kecamatan Ceper. Manfaat dari RDTR yakni mewujudkan 

keterpaduan pembangunan dalam wilayah dan mewujudkan keserasian 

pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya, dan menjamin 

terwujudnya tata ruang wilayah provinsi yang berkualitas. 

Evaluasi lahan permukiman dengan cara manual akan memakan banyak 

waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan, sehingga perlu adanya 

pemanfaatan teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. 

Citra penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian ini yaitu citra 

Quickbird karena dengan tingkat kedetailan yang tinggi dapat membantu 

dalam monitoring permukiman existing terhadap RDTR di Kecamatan Ceper. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Evaluasi Kesesuaian 

Permukiman dan Industri Existing terhadap Rencana Detail Tata Ruang 

dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Ceper, 

Kabupaten Klaten”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan di 

atas maka penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana perkembangan permukiman dan industri di daerah penelitian? 

2. Apakah permukiman dan industri existing di daerah penelitian sudah 

sesuai dengan RDTR? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini, yakni sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi perkembangan permukiman dan industri di daerah 

penelitian. 

2. Menganalisis kesesuaian lokasi permukiman dan industri existing di 

daerah penelitian dengan RDTR. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, 

antara lain yakni. 

1. Memberikan gambaran mengenai perkembangan permukiman dan industri 

di Kecamatan Ceper. 

2. Sebagai masukan kepada pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya 

dengan permukiman dan industri di Kecamatan Ceper. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Permukiman 

Pengertian dasar permukiman dalam UU No.1 tahun 2011 adalah 

bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan 

perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau 

kawasan perdesaan. Penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan baru 

40%-60% dari luas lahan yang ada dan untuk kawasan-kawasan tertentu 

disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan (Muta’Ali, 

2012). 

Permukiman merupakan suatu kebutuhan dasar penting dari manusia 

yang terus berlanjut dan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, 

dinamika penduduk dan adanya tutuntan ekonomi serta sosial budaya. 
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(Yudohusodo, 1991 dalam Pigawati, 2011). Permukiman menempati posisi 

yang sentral dalam deretan lima kebutuhan hidup manusia selain pangan, 

sandang, pendidikan dan kesehatan, dengan demikian meningkatnya 

permukiman akan meningkatkan pula kualitas hidup. 

Awal dibangunnya tempat tinggal semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan fisik, selanjutnya pemilikan tempat tinggal berkembang fungsinya 

sebagai kebutuhan psikologis, estetika, menandai status sosial, ekonomi dan 

sebagainya. Demikianlah makna permukiman yang ada pada masyarakat pada 

saat ini.  

Pemilihan lokasi permukiman didasarkan pada berbagai faktor berikut 

ini. 

1)   Faktor Kemudahan 

Faktor yang dimaksud adalah kemudahan dalam menjangkau suatu 

tempat. Faktor ini perlu diperhatikan, sebab akan berpengaruh terhadap biaya 

transportasi dan lamanya perjalanan bagi penghuni untuk bepergian. Faktor 

kemudahan pada suatu permukiman dapat berupa jalan penghubung atau 

masuk, yaitu jalan yang menghubungkan jalan masuk dengan jaringan jalan 

umum menuju pusat kota. 

2)   Utilitas 

Utilitas adalah kelengkapan fasilitas yang terdapat pada perumahan, 

antara lain listrik, air minum, saluran pembuangan. 

3)   Faktor Status Tanah 

Tanah mempunyai fungsi sosial ekonomi. Pengaturan hak atas tanah 

dan ruang pemanfaatanya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

status tanah mempunyai peranan penting bagi kelangsungan penghuni karena 

memberikan kepastian hukum atas tanah yang menjadi haknya. 

4)   Faktor Penggunaan Tanah 

Daerah perumahaan sedapat mungkin tidak menggunakan lahan yang 

produktif dan menghindari daerah-daerah yang sudah terbangun, dengan 

demikian Penggunaan lahan tersebut akan lebih efektif dan saling mendukung 

dengan kegiatan lainnya. 
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5)   Faktor Kemungkinan Perluasan 

Daerah perumahan mampu menampung aktivitas-aktivitas yang sudah 

sulit sulit dikembangkan di pusat kota, dengan demikian kawasan 

permukiman tidak berdiri sendiri dan tidak lepas dari sistem kotanya. 

6)   Faktor Pusat Pelayanan 

Lokasi perumahan yang baik adalah lokasi yang memudahkan atau 

dapat menjangkau semua tempat karena tersedia macam-macam pelayanan, 

baik yang bersifat sosial maupun bersifat ekonomi. 

7)   Faktor Efek Samping yang Mungkin Terjadi 

Efek samping yang dimaksud adalah efek negatif yang mungkin timbul 

dengan dibangunnya permukiman. 

1.5.1.2 Lahan Industri 

Kawasan industri (industrial estate) merupakan sebidang lahan seluas 

beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang 

berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah 

tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan 

limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan 

pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut (Djojodipuro, 

1992). Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang 

diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) 

yang bersangkutan.  

Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan 

mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai 

untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, 

tetapi juga dalam bentuk jasa. Contoh hasil industri yang berbentuk jasa 

adalah pada asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi (pengiriman barang), 

dan lain sebagainya. Industri yang memproduksi hampir semua alat-alat yang 

kita gunakan, obat yang kita minum, atau makanan yang kita makan. Industri 

sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dari itu 
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pemerintah serius mengembangkan sektor industri terutama sektor usaha 

kecil dan menengah (UKM). 

Menurut UU No. 3 Tahun 2014 seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih 

tinggi, termasuk jasa industri. Tujuan dari pembangunan industri diantaranya 

sebagai berikut: 

1. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan 

merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil 

budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian 

lingkungan hidup, 

2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur 

perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang 

sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas 

bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai 

tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya, 

3. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya 

teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap 

kemampuan dunia usaha nasional, 

4. meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan 

ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam 

pembangunan industri, dan 

5. memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan 

berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri. 

1.5.1.3 Rencana Detail Tata Ruang 

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota merupakan penjabaran dari  

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana distribusi 

pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan kota. 

Rencana Detail Tata Ruang Kota mempunyai fungsi untuk mengatur dan 
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menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang 

diatasnya, dalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman 

dan produktif. Muatan yang direncanakan dalam RDTR kegiatan berskala 

kawasan atau lokal dan lingkungan, dan atau kegiatan khusus yang mendesak 

dalam pemenuhan kebutuhannya. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah 

rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kota secara terperinci yang 

disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, 

perijinan dan pembangunan kawasan. 

Tujuan penyusunan RDTR adalah Sebagai arahan bagi masyarakat 

dalam pengisian pembangunan fisik kawasan dan sebagai pedoman bagi 

instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian periijinan kesesuaian 

pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan. Maksud dari penyusunan 

RDTR adalah mewujudkan rencana detail tata ruang yang mendukung 

terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, 

produktif dan berkelanjutan. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten ini 

berdasarkan PP nomor 8 tahun 2013 digambarkan dalam sebuah peta dengan 

tingkat ketelitian minimal adalah 1: 10.000. 

1.5.1.4 Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh atau sering disebut juga inderaja merupakan 

pengukuran atau akuisisi data dari sebuah obyek atau fenomena 

menggunakan sebuah alat yang secara fisik tidak ada interaksi antara alat 

dengan objek yang diakuisisi. Penginderaan jauh tidak akan berdiri sendiri 

tanpa adanya komponen-komponen lain yang menunjang seperti sumber 

tenaga (aktif dan pasif), panjang gelombang elektromagnetik, interaksi 

panjang gelombang elektromagnetik dengan obyek, atmosfer, obyek yang 

diteliti dan sensor satelit. Setiap obyek yang terekam dalam sensor 

penginderaan jauh memiliki sumber tenaga pantul yang berbeda meski 

sumber tenaga yang diperoleh sama. Obyek yang terekam oleh sensor 

penginderaan jauh dapat dikenali dengan adanya beberapa sifat obyek yang 

berbeda. Sifat obyek tersebut diantaranya memantulkan (reflection), 
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menyerap (absorption), dan meneruskan (transmition) sumber tenaga yang 

diperoleh.  

Hasil dari interaksi komponen penginderaan jauh dengan obyek disebut 

dengan citra. Citra dapat diperoleh dari hasil perekaman sensor baik sensor 

fotografi ataupun sensor non fotografi (elektronik). Sensor yang digunakan 

untuk fotografi adalah kamera, proses perekamannya seperti kamera biasa 

yang sering dikenal dengan proses kimiawi di mana media film sebagai 

media penyimpan hasil pantulan tenaga elektromagnetik. Sensor non 

fotografik sering dikenal dengan sensor scanner. Cara kerja dari sensor ini 

yaitu menerima sensor pantulan dari suatu wilayah sangat sempit dari 

permukaan bumi (Instantaeous Field Of View/ IFOV atau medan pandang 

sesaat) yang kemudian terdeksi oleh lensa besar kecilnya pantulan cahaya 

yang diterima. Kenampakan obyek pada citra dapat terekam secara baik 

terhadap penerimaan gelombang pantulan, dilakukan secara berulang-ulang 

dengan menggeser sistem lensa menyilang dengan arah gerak wahana 

perekaman. Gerak menyilang sensor dan gerak maju oleh wahana akan 

menghasilkan himpunan informasi pantulan pada setiap titik obyek. 

1.5.1.5 Citra Quickbird 

Quickbird merupakan satelit penginderaan jauh yang diluncurkan pada 

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

pada bulan Mei 2002. Satelit Quickbird ditempatkan pada ketinggian 450 km 

di atas permukaan bumi dengan tipe orbit sun-synchronous dan misi pertama 

kali satelit ini adalah menampilkan citra digital resolusi tinggi untuk 

kebutuhan komersil yang berisi informasi Geografis seperti sumberdaya 

alam, resolusi citra yang dihasilkan sebesar 0.61 m untuk panchromatik dan 

2.44 m untuk multispektral (R,G,B, NIR) dengan cakupan area seluas 16.5 

km x 16.5 km untuk single area dan seluas 16.5 km x 165 km untuk setiap 

strip area. 

Citra Quickbird dapat digunakan untuk berbagai aplikasi terutama 

dalam hal perolehan data yang memuat infrastruktur, sumberdaya alam 
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bahkan untuk keperluan pengelolaan penggunaan lahan dan perencanaan 

wilayah. Keunggulan Quickbird adalah citra yang mampu menyajikan data 

dengan resolusi hingga 61 cm. Resolusi setinggi ini dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi sebuah lokasi permukiman per individu bangunan, serta 

sebuah jaringan jalan dapat diidentifikasi sebagai poligon dua sisi. Jenis data 

dari Quickbird adalah sebagai berikut. 

1. Panchromatic, citra dengan warna hitam dan putih dengan resolusi 0.6 - 

0.7 m. 

2. Multipsectral, citra berwarna dengan band 1, 2, 3 (visible) dan 4 

(infrared), dengan resolusi 2.4 m. 

3. Bundle, citra pankhromatik dan multispektral, pada area yang sama, 

dengan membeli citra dalam bentuk bundle, pan-sharpen perlu 

dilakukan sendiri untuk mendapatkan citra dengan resolusi tinggi. 

4. Natural color/ infrared color merupakan produk dari qb yang sudah di 

pan-sharpen dan dibuat kombinasi warna, resolusinya sudah 0.6 m. 

5. Pan-sharpen (4 band), terdiri dari 4 band, sama dengan multispektral, 

namun sudah dilakukan pan-sharpen dengan pankhromatiknya, 

sehingga resolusinya pun sudah 0.6 m. 

Spesifikasi dari Citra Quickbird secara detail dapat dilihat dalam 

Tabel 1.3 berikut. 

Tabel 1. 3 Spesifikasi Citra Quickbird 

Tanggal Peluncuran 
18 Oktober 2001 

at Vandenberg Air Force Base, California,USA 

Pesawat Peluncur Boeing Delta II 

Masa Operasi 7 tahun lebih 

Orbit 98°, sun synchronous 

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

Kecepatan di atas bumi 6.8 km/detik 

Akurasi 23 meter horizontal (CE90%) 

Ketinggian 450 kilometer 

Resolusi 
Pankromatik : 60 cm (nadir) - 72 cm (25° off-nadir) 

Multi Spektral: 2.44 m (nadir) - 2.88 m (25° off-nadir)) 

Cakupan Citra 16.5 km x 16.5 km at nadir 

http://citraresolusitinggi.blogspot.com/
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Waktu Melintas 

Ekuator 
10:30 pagi 

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

Saluran Citra 

Pan: 450-900 nm 

Blue: 450-520 nm 

Green: 520-600 nm 

Red: 630-690 nm 

Near IR: 760-900 nm 

Resolusi Radiometrik 11 bit per pixel 

Sumber: www.space-imaging.com (2014)  

 

1.5.1.6 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografi (SIG) menawarkan banyak manfaat bagi 

sistem pengolah citra, tidak hanya dalam tampilan kartografis ataupun dalam 

memanfaatkan keluaran produk pengolah citra sebagai masukan dalam 

memanfaatkan keluaran produk pengolah citra sebagai masukan dalam proses 

analisis lebih lanjut, melainkan juga dalam membantu meningkatkan kinerja 

proses klasifikasi (Danoedoro, 2012). Undang-undang nomor 4 tahun 2011 

tentang informasi geospatial, dinyatakan bahwa data spasial tentang lokasi 

geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam dan atau 

buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi 

menjadi unsur utama dalam penataan ruang yang selanjutnya diolah menjadi 

Informasi Geospatial sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan 

yang berhubungan dengan ruang kebumian atau penataan ruang.  

Data pada sistem informasi geografi (SIG) yang diperoleh berupa data 

spatial maupun data atribut dapat diolah menjadi satu sehingga dapat 

digunakan untuk menjawab pertanyaan secara spasial maupun non spasial 

yang lebih rinci dan akurat. Berdasarkan kemampuan tersebut maka SIG 

dapat menjadi pilihan terbaik dalam penataan ruang. SIG adalah alat yang 

handal untuk pengelolaan data geospasial (Barus dan Widasastra dalam 

Muta’ali, 2013). Data dipelihara dalam bentuk digital, sehingga lebih padat 

dibanding peta cetak, tabel, atau bentuk data konvensional lainnya. 
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Penggunaan data bentuk digital dalam pekerjaan analisis spasial dan tata 

ruang membuatnya menjadi lebih cepat, efisien, dan biaya yang lebih murah. 

Analisis SIG dapat dipakai untuk mendukung berbagai aplikasi 

terhadap fenomena Geografis yang penting dalam kegiatan pembangunan, 

misalnya dalam perencanaan tata ruang (spatial planning). Perencanaan 

pembangunan tersebut perlu dilakukan analisis spasial dari berbagai kondisi 

fisik dan sosial ekonomi suatu daerah untuk dapat menentukan pemanfaatan 

sumberdaya yang optimal di dalamnya. SIG mempunyai kemampuan yang 

sangat fleksibel  dan akurat untuk keperluan analisis keruangan. 

SIG terdiri dari beberapa subsistem yang dapat digunakan untuk 

memasukkan data, menyimpan, dan mengeluarkan informasi yang 

diperlukan. Secara garis besar komponen tersebut adalah sebagai berikut.  

a. Masukan Data: Subsistem masukan data adalah fasilitas dalam SIG yang 

dapat digunakan untuk memasukkan data dan merubah bentuk asli ke 

bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai di dalam SIG. Masukan data 

yang bereferensi geografis dapat diperoleh dari berbagai sumber. 

Memasukkan data dalam SIG merupakan pekerjaan yang banyak menyita 

waktu.  

b. Pengelolaan Data: Berbagai cara yang dapat digunakan dalam pengelolaan 

data akan sejalan dengan struktur data yang digunakan. Pengorganisasian 

data dalam bentuk arsip dapat dimanfaatkan dalam bentuk subsistem 

pengelolaan data. Perbaikan data dasar dengan cara menambah, 

mengurangi, atau memperbarui dilakukan pada subsistem ini.  

c. Manipulasi dan Analisis Data: Subsistem ini berfungsi untuk membedakan 

data yang akan diproses dalam SIG. Subsistem ini dapat digunakan untuk 

merubah format data, mendapatkan parameter dan melalui proses dalam 

pengolahan data dapat pula dijumpai hambatan. Data yang telah 

dimasukkan bisa dimanipulasi dan dianalisis dengan mengunakan 

perangkat lunak  SIG. Pada tiap perangkat lunak  mempunyai fasilitas 

yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi dan analisis. 
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Diantaranya adalah pengkaitan data atribut degan data grafis, overlay, 

kalkulasi, dan lain-lain.  

d. Keluaran Data (data output): Subsistem ini berfungsi untuk menayangkan 

informasi maupun hasil analisis data geografis secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Keluaran data dapat berupa peta, tabel ataupun arsip elektronik. 

Melalui keluaran ini pengguna dapat melakukan identifikasi informasi 

yang diperlukan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan atau 

perencanaan. 

Aplikasi SIG semakin berkembang dan dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan pekerjaan dengan berbagai tema. Aplikasi SIG dapat digunakan 

untuk pemetaan evaluasi kesesuain lahan permukiman dan industri eksisting. 

Peran SIG dalam pemetaan tingkat ketahanan lahan yaitu sebagai alat 

pengumpulan data spasial dan analisisnya. Fasilitas analisis spasial yang 

digunakan dalam pemetaan ini, yaitu menggunakan analisis overlay yang 

merupakan salah satu fasilitas yang ada pada software ArcGIS. 

1.5.2  Penelitian Sebelumnya 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki kajian yang sama tentang pemataan lahan dan 

kesesuaiannya terhadap obyek kajian lain yang dilakukan di daerah penelitian 

yang berbeda. 

Ayu Dyahing Tyas (2007), dengan judul “Pemantauan Pemanfaatan 

Ruang terhadap Rencana Detil Tata Ruang Kota Bantul dengan Pemanfaatan 

Citra Satelit Ikonos dan Sistem Informasi Geografis (Kasus di Wilayah Kota 

I, III dan IV)”. Metode yang digunakan yaitu dengan digitasi penggunaan 

lahan dan jaringan jalan kemudian menjadi peta pemanfaatan lahan ruang 

aktual. Analisis dengan menggunakan teknik overlay peta Rencana Detail 

Tata Ruang Kota Bantul, sehingga dapat dievaluasi atau dianalisis 

keselarasannnya menjadi peta keselarasan pemanfaatan ruang kota bantul. 

Penelitian ini membagian kelas menjadi tiga, yaitu selaras, belum terealisasi, 

dan tidak selaras. Persentase keselarasan dengan kelas selaras sebesar 
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61,87%, belum terealisasi sebesar 30,73% dan tidak selaras sebesar 7,40%. 

Kelas keselarasan belum terealisasi didominasi dari klasifikasi pemanfaatan 

ruang aktual berupa daerah hijau untuk rencana pemanfaatan ruang lainnya.  

Mitra Satria (2012), dengan judul “Evaluasi kesesuaian lahan untuk 

permukiman di Kota Semarang bagian Selatan” berdasarkan kondisi fisik 

lahan serta perubahan penggunaan lahan dalam kurun waktu 10 tahun   

(1999-2009). Variabel kondisi fisik yang digunakan antara lain topografi, 

jenis tanah, curah hujan, tingkat erosi, gerakan tanah dan lokasi banjir. 

Metodologi yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode 

analisis pada penelitian ini antara lain skoring dan overlay dengan GIS. Hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah tingkatan kesesuaian lahan untuk 

permukiman di Kota Semarang bagian Selatan. Tingkatan ini terbagi 

menjadi 4 tingkatan, yaitu kawasan sangat sesuai untuk permukiman sebesar 

29,8%, kawasan sesuai untuk permukiman sebesar 16,9%, kawasan kurang 

sesuai untuk permukiman sebesar 2,4%, kawasan tidak sesuai untuk 

permukiman berupa kawasan penyangga dan lindung lokal sebesar 50,9%.  

Sri Rahayu (2013), dengan judul “Pemantauan Keselarasan 

Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan 

Klaten Selatan Tahun 2013”. Metode yang digunakan adalah interpretasi citra 

yang menghasilkan peta penggunaan lahan. Hasil peta penggunaan lahan ini 

di analisis dengan overlay berdasarkan rencana tata ruang sehingga dapat 

diketahui kesesuaian lahannya. Hasil dari penelitian ini adalah kesesuaian 

memiliki tiga pembagian kelas, yaitu sesuai, belum terealisasi dan tidak 

sesuai, dengan presentase sebesar 70,76% lahan telah sesuai dengan RTRW, 

28,23% lahan belum terealisasi di lapangannya dan 1,01% pemanfatan lahan 

yang telah ada tidak sesuai dengan RTRW yang telah disusun oleh Pemda.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

unit analisis yaitu pada penelitian ini unit analisis adalah kesesuaian lokasi 

lahan permukiman dan industri dengan unit penelitian adalah desa. Penelitian 

sebelumnya menggunakan unit penelitian penggunaan lahan pada tingkat 

kecamatan dan menggunakan unit analisis keselarasan lahan. Penelitian 
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sebelumnya juga menggunakan parameter pendudukung dengan metode 

analisis pengharkatan pada setiap parameter yang berperan dalam pembuatan 

kesesuaian lahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis SIG kualitatif, 

dengan data yang digunakan adalah data kualitatif. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

landasan dasar acuan yang digunakan untuk menentukan keselarasan lahan 

yaitu dengan tata ruang. Metode yang digunakan untuk pengolahan data 

adalah metode overlay. Metode overlay digunakan untuk menggabungkan 

penggunaan lahan dengan tata ruang. 

Ringkasan Penelitian tersebut di atas dapat dilihat dalam Tabel 1.4 

berikut ini. 
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Tabel 1. 4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

 

No Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Ayu 

Dyahing 

Tyas (2007) 

Pemantauan Pemanfaatan 

Ruang terhadap Rencana 

Detil Tata Ruang Kota 

Bantul dengan Pemanfaatan 

Citra Satelit Ikonos dan 

Sistem Informasi Geografis 

(Kasus di Wilayah Kota I, 

III dan IV). 

Menganalisis pemanfaatan ruang terhadap 

Rencana Detil Tata Ruang Kota Bantul 

dengan memanfaatakan Citra Satelit Ikonos 

dan Sistem Informasi Geografis.  

Metode interpretasi citra dan dengan 

analisis overlay.  

Tingkat keselarasan pemanfaatan 

ruang terhadap Rencana Detil Tata 

Ruang Kota Bantul. 

2. Mitra Satria 

(2012) 

Evaluasi 

Kesesuaian Lahan 

Permukiman di 

Kota Semarang 

Bagian Selatan 

Untuk mengevaluasi permukiman existing  

berdasarkan 

peta tata guna lahan dalam penggunaan lahan 

dan kondisi fisik alam untuk melihat 

kesesuaian lahan 

permukiman. 

Metode pendekatan kuantitatif 

dengan pendekatan analisis  spasial 

dengan bantuan alat analisis Sistem 

Informasi Geografis. 

Tingkat kesesuaian 

lahan permukiman 

dan penyimpangan dalam 

penggunaan 

lahan permukiman 

serta rekomendasi 

untuk lokasi 

permukiman yang sesuai. 
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3. 
Sri Rahayu 

(2013) 

Pemantauan keselarasan 

Pemanfaatan Lahan 

Terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kecamatan 

Klaten Selatan  

Untuk mengetahui keselarasan pemanfaatan 

lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 

di daerah penelitian. 

Metode interpretasi citra dan dengan 

analisis overlay.  

Tingkat keselarasan pemanfaatan 

lahan terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kecamatan Klaten 

Selatan  

4. 
Nova Indra 

Pratama 

(2017) 

Evaluasi kesesuaian 

permukiman existing 

terhadap rencana tata ruang 

wilayah dengan 

menggunakan sistem 

informasi Geografis di 

Kecamatan Ceper 

Kabupaten Klaten 

Mengidentifikasi perkembangan 

permukiman dan mengetahui kesesuaian 

permukiman existing terhadap RTRW di 

Daerah Penelitian 

 

Metode Survei dengan melakukan 

pengambilan  sampel dengan analisis 

Interpretasi citra dan Overlay 

Kualitatif 

Tingkat keseuaian permukiman 

existing terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah di Kecamatan 

Ceper 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berdampak pada 

tekanan terhadap lahan yaitu dalam pemanfaatanya terhadap alih fungsi lahan 

permukiman dan industri. Alih fungsi lahan yang terjadi mengakibatkan lahan 

permukiman dan industri saat ini (existing) yang seharusnya mengacu pada 

arahan fungsi penggunaan lahan yang sudah di rencanakan oleh pemerintah 

dalam RDTR Kecamatan banyak yang mulai diabaikan dan pembangunannya 

yang tidak terkendali. 

Rencana pengggunaan lahan merupakan salah satu produk pola ruang 

dari RDTR yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten. Perencanaan 

pemanfaatan lahan  digunakan dalam jangka waktu menengah yaitu 10 tahun 

ke depan dan berfungsi sebagai pengendali adanya alih fungsi lahan, yang 

dalam perjalanannya akan dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali. 

Pemanfaatan lahan yang telah dievaluasi, akan diketahui apakah pemanfaatan 

lahan yang dilakukan saat ini sudah sesuai terhadap yang direncanakan dalam 

RDTR Kecamatan terutama adalah permukiman dan industri. 

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, dan 

industri merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang saat ini sering dilakukan 

oleh masyarakat terutama di negara berkembang. Desakan kebutuhan akan 

tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, 

akan mendorong pertumbuhan permukiman dan industri. Pertumbuhan 

permukiman dan industri harus sesuai dengan arahan fungsi dari RDTR. 

Ketidaksesuaian permukiman dan industri akan menimbulkan masalah lain, 

contohnya lahan sawah yang terus terdegradasi, sehingga perlu diidentifikasi 

persebaran lahan permukiman dan industri dan dilakukan evaluasi kesesuaian 

lokasinya terhadap RDTR. 

Evaluasi kesesuaian lokasi lahan permukiman dan industri dilakukan 

dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi 

gegrafis (SIG). Analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi persebaran 

lahan permukiman dan industri adalah analisis interpretasi citra, sedangkan 



20 

 

 

 

analisis untuk evaluasi kesesuaian lokasi lahan adalah analisis SIG kualitatif. 

Penggunaan teknologi ini akan sangat bermanfaat, karena dapat menghemat 

tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan. Teknologi penginderaan jauh dan 

SIG bermanfaat untuk penelitian keruangan, karena tidak perlu melakukan 

pengukuran langsung di lapangan, melainkan hanya dilakukan interpretasi 

dan pengecekan di lapangan dengan menggunakan sampel pada objek yang 

sulit untuk diinterpretasi. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mejadi pertimbangan untuk 

meminimalisir alih fungsi lahan terutama lahan permukiman dan industri 

yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan RDTR. Alur kerangka penelitian 

Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman dan Industri existing terhadap 

RDTR dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.  

 

 

 

 

Pembambangunan yang tidak 

sesuai dengan peruntukan  
Rencana Detail Tata 

Ruang 

Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Permukiman dan Industri 

existing terhadap RDTR  

Pertumbuhan penduduk tinggi 

 

Kebutuhan tempat tinggal 

 

Tekanan terhadap lahan 

 

Alih fungsi lahan menjadi 

permukiman dan industri 

Kebutuhan lapangan pekerjaan 

 

Gambar 1. 1 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

 



21 

 

 

 

1.7  Batasan Operasional 

Interpretasi Citra adalah suatu kegiatan mengidentifikasi objek melalui citra 

penginderaan jauh dan mengetahui arti penting objek 

tersebut (Hardiyanti dkk, 2015). 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih 

dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, 

sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan 

fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan 

(UU No.1 tahun 2011). 

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku 

dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau 

manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. (UU No. 3 

Tahun 2014). 

Kesesuaian lahan adalah pengembangan tingkat kecocokan sebidang lahan 

suatu penggunaan tertentu (Sitorus, 1985). 

RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah 

kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi 

kabupaten/kota (Permen PU Nomor 20/PRT/M/2011). 

Overlay adalah integrasi informasi atau dikenal dengan melalui teknik 

tumpang susun (Hardiyanti dkk, 2015). 


