
1 

 

 

1.1Latar Belakang  

Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan 

investasi. Oleh karena itu untuk mengundang para investor baik nasional 

maupun asing, agar mereka mau menanamkan modalnya di wilayah 

Indonesia diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat menarik 

minat investor. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menarik minat 

investor tersebut, di antaranya dengan memberikan kemudahan bagi 

investor dengan penyediakan lokasi industri yang siap pakai meliputi : 

lahan yang telah siap bangun, adanya jaminan hak atas tanah dapat 

diperoleh dengan mudah, tersedianya sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan oleh investor, dan kemudahan dalam mendapatkan perizinan. 

Dengan demikian investor dapat segera membangun dan 

mengoperasionalkan pabriknya. Selain itu untuk mendukung kelancaran 

operasional pabrik tersebut, diperlukan adanya suasana yang kondusif 

sehingga faktor keamanan, kenyamanan dan ketentraman bagi investor 

mutlak diperlukan. Pemerintah Daerah mempunyai kesempatan 

menyediakan lokasi industri yang dapat digunakan sebagai sarana untuk 

memberikan kemudahan bagi investor yang akan menanamkan modal di 

daerahnya. Langkah pemerintah daerah ini dimungkinkan, dengan 

berlakunya Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004. Di dalam pasal 176 undang-undang otonomi daerah tersebut 

dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian 

daerah dapat memberikan insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat 

dan atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan hadirnya investor yang 

menanamkan modalnya di daerah akan dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di daerah. Bagi daerah termasuk Kota Semarang, apabila mampu 
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menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh investor dan dapat 

memberikan kemudahan bagi investor yang akan menanamkan modalnya , 

maka akan memberi peluang bagi Kabupaten Klaten untuk unggul dalam 

menarik minat investor di bandingkan dengan daerah lainnya. Dengan 

demikian potensi perekonomian di daerah tersebut dapat ditingkatkan 

sebagai sumber pendapatan daerah untuk mencapai kemandirian daerah. 

Tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri 

(Industrial Estate) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para 

investor sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan 

pembangunan industri. Lahan industri merupakan sebidang tanah 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.  

Industri merupakan sektor potensial yang memiliki peranan penting 

dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya pada negara 

berkembang. Oleh karena itu sektor industri kini mulai banyak didirikan di 

negara-negara berkembang, salah satunya negara berkembang yaitu negara 

Indonesia. Sektor industri ini merupakan salah satu sektor yang mampu 

membuka lapangan pekerjaan yang besar bagi tenaga kerja yang 

menganggur dan dapat mendorong pertumbuhan teknologi yang berguna 

bagi manusia serta dapat meningkatkan perkembangan suatu wilayah 

dengan cukup signifikan, selain itu sektor industri juga dapat memicu 

pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor lain yang saling berkaitan, seperti 

sektor perdagangan dan jasa. 

Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia yang 

penting, ia menghasilkan berbagai kebutuhan hidup manusia mulai dari 

makanan, minuman, pakaian dan perlengkapan rumah tangga sampai 

perumahan dan kebutuhan hidup lainnya, Abdurachmat dan Maryani 
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(1997). Munculnya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1984, tentang 

perindustrian mendorong agar upaya pembangunan industri perlu 

dilakukan melalui pembangunan lokasi industri yaitu berupa kawasan 

industri. Guna mendorong percepatan pembangunan kawasan industri 

yang dimaksud, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri, dimana setiap perusahaan 

industri baru setelah diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut, wajib 

masuk dalam kawasan industri. 

Menurut Winardi (1998:181) Industri adalah usaha untuk produktif 

terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang 

menyelenggarakan jasa-jasa misalnya transport atau perkembangan yang 

menggunakan modal atau tenaga kerja dalam jumlah relative besar. 

Perkembangan industri yang terjadi di wilayah ini harus 

memperhatikan kondisi fisik   lahannya. Hal  ini  mempunyai maksud  

agar  tidak   menimbulkan  permasalahan- permasalahan yang dapat 

merugikan seperti degradasi lingkungan. Penempatan lokasi 

pembangunan industri perlu di selaraskan dengan kesesuaian lahannya. 

Permasalahan jangka panjang dan dampak negatif yang dapat terjadi 

dapat dihindari serta dapat menjaga kelestarian alam yang dapat 

diwariskan kegenerasi selanjutnya. Untuk tujuan ini lahan alisis 

kesesuaian lahan   industri diwilayah ini diperlukan untuk memastikan 

bahwa perkembangan industri masih memperhatikan kesesuaian lahan 

dalam menopang aktifitas penduduk didalamnya. 

Kecamatan Pedan merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di 

Kabupaten Klaten, kecamatan Pedan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Klaten 2011-2031 akan dijadikan pusat perekonomian karena 

dinilai memiliki perputaran ekonomi yang baik. Konsep RTRW dengan 

membagi wilayah dalam zona – zona tertentu yang sesuai dengan potensi 

daerah, dan Kecamatan Pedan dengan prioritas zona industri dan zona 

cagar budaya. Zona industri pada kecamatan Pedan di pusatkan di Desa 
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Beji, Bendo, Jatimulya, Jetis Wetan, Kalangan, Kedungan, Sohayan, 

Temuwangi, Troketon, Tambakboyo dan Desa Kaligawe. 

Perkembangan lahan industri di Kecamatan Pedan ini merupakan 

bentuk perkembangan fisik yang mempengaruhi fisik daerah, mengingat 

data–data mengenai perkembangan industri sangat penting bagi 

perencanaan dan pembangunan, dan Kecamatan Pedan merupakan 

kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan industri pada Rencana 

Dasar Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.  

Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah pembangunan 

kawasan industri yang tidak memperhatikan kemampuan lahan, bahkan 

tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Pendirian 

bangunan untuk keperluan industri harus sesuai dengan RTRWKabupaten 

Klaten.Hal ini menjadi penting, karena manfaat dari RTRW yakni 

mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah, mewujudkan 

keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya, dan 

menjamin terwujudnya tata ruang wilayah provinsi yang berkualitas. 

Adanya pemanfaatan lahan industri yang dijadikan kawasan permukiman 

yang diakibatkan oleh munculnya rencana pengambangan kawasan 

perkotaan baru di Kecamatan Pedan.  

Evaluasi lahan industri dengan cara manual akan memakan banyak 

waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan sehingga perlu adanya 

pemanfaatanteknologi Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh. 

Dalam penelitian kali ini, akan digunakan citra penginderaan jauh yaitu 

citra Quickbird karena dengan tingkat kedetailan yang tinggi dapat 

membantu dalam monitoring lahan Industri eksisting terhadap RTRW di 

Kecamatan Pedan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mendasari 

melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi kesesuaian pemanfaatan 

lahan industri terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Pedan 

Kabupaten Klaten” 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana sebaran lahan industri di Kecamatan Pedan? 

2. Apakah sebaran lahan industri eksisting di kecamatan Pedan sudah 

sesuai dengan RTRW? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan 

dari penelitian ini, yakni sebagai berikut : 

1. Mengetahui sebaran lahan industri di Kecamatan Pedan 

2. Mengevaluasi kesesuaian lahan industri eksisting dengan RTRW di 

Kecamatan Pedan. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberi 

manfaat, antara lain : 

1. Memberikan gambaran mengenai perkembangan lahan industri yang 

ada di daerah penelitian. 

2. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dalam 

kaitannya dengan lahan industri di daerah penelitian. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Lahan Industri 

lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang mempunyai 

sifat agak tetap atau pengulangan sifat sifat dari biosfer secara vertikal di 

atas maupun di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer, tanah, geologi, 
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geomorfologi, hidrologi, tumbuhan dan binatang, serta hasil kegiatan 

manusia masa lampau ataupun masa sekarang (FAO, 1976) 

Lahan memiliki fungsi-fungsi penunjang aktivitas manusia, yang 

menurut FAO (1976) fungsi lahan tersebut adalah;  

a. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi yang dimaksud adalah sebagai basis berbagai 

sistem penunjang kehidupan melalui produksi biomassa yang 

menyediakan makanan, pakan ternak, serat, bahan abakar kayu dan 

bahan-bahan biotik lainya bagi manusia baik secara langsung 

maupun melalui binatang ternak termasuk budidaya tambak. 

b. Fungsi Lingkungan Biotik 

Fungsi lingkungan biotik sebagai penyedia habitat biologi dan 

plasma nutfah bagi tumbuhan, hewan serta jasad mikro yang ada di 

dalam maupun diatas permukaan tanah. 

c. Fungsi Pengatur Iklim 

Lahan dan penggunaanya merupakan sumber (source) dan (sink) 

gas rumah kaca dan menentukan neraca energi global berupa 

pantulan, serapan dan transfomasi dari energi radiasi matahari dan 

daur hidrologi global. 

d. Fungsi Hidrologi 

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumberdaya air tanah dan air 

permukaan serta mempengaruhi kualitasnya  

e. Fungsi Penyimpanan 

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah dan 

mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia. 

f. Fungsi Pengendali Sampah dan Polusi 

Lahan sebagai penerima, penyaring, penyangaa dan pengubah 

senyawa-senyawa berbahaya. 

g. Fungsi Ruang Kehidupan 

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, 

industri dan aktivitas sosial seperti olahraga dan rekreasi. 
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h. Fungsi Peninggalan dan Penyimpanan 

Lahan merupakan media untuk menyimpan dan melindungi benda-

benda bersejarah dan sebagai suatu sumber informasi tentang 

kondisi iklim dan penggunaan lahan masa lalu. 

i. Fungsi Penghubung Spasial 

Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, masukan 

dan produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang 

antara daerah terpencil dari suatu ekosistem alami. 

Lahan industri merupakan sebidang tanah 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. 

1.5.1.2 Industri 

Menurut UU No. 3 Tahun 2014, Pengertian Industri adalah seluruh 

bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau 

memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang 

yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga 

jasa industri 

Industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan 

baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam 

jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga 

serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya (I Made 

Sandi, 1985:148) 

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan definisi Industri 

adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang 

setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah 

untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga 

reparasi adalah bagian dari industri.Hasil industri tidak hanya berupa 

barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. 
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Jenis penggolongan industri 

Industri di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa kelompok. 

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dibagi menjadi 

beberapa jenis, yaitu (Tambunan,1993:83): 

1. Industri rumah tangga jumlah pekerjanya 1-4 orang  

Pengertian industri rumah tangga (home industry) adalah industri 

yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang.Ciri-Cirinya, 

yaitu memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari 

anggota keluarga, dan pemilik atau pengolah industri biasanya kepala 

rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya, industri 

anyaman, industri kerajinan, industri tempe atau tahu 

2. Industri kecil jumlah pekerjanya 5-19 orang.  

 

Industri kecil adalah kegiatan industri yang dikerjakan di rumah-

rumah penduduk yang pekerjanya merupakan anggota keluarga sendiri 

yang tidak terikat jam kerja dan tempat. Industri kecil dapat juga diartikan 

sebagai usaha produktif di luar usaha pertanian, baik itu merupakan mata 

pencaharian utama maupun sampingan (Tambunan, 1999). 

3. Industri menengah jumlah pekerjanya 20-99 orang. 

Ada beberapa pengertian usaha kecil menengah dari berbagai 

pendapat (Tulus Tambunan,1999), antara lain: 

a. Pengertian usaha kecil berdasarkan surat edaran Bank Indonesia 

No.26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil 

(KUK) adalah usaha yang memiliki total asset Rp60 juta (enam 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah atau rumah yang 

ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha 

perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang asset 

yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp600 juta.  

b. Menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan, pengusaha 

kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri 

tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai investasi, 

modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp 70 juta ke 
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bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp 625.000 

ke bawah dan usahanya dimiliki warga Negara Indonesia.  

c. Menurut Badan Pusat Statistik, usaha menengah dibagi kedalam 

beberapa bagian, yaitu: (i) Usaha Rumag tangga mempunyai: 1-

5 tenaga kerja, (ii) Usaha kecil menengah: 6-19 tenaga kerja, 

(iii) Usaha menengah: 20-29 tenaga kerja, (iv) Usaha besar: 

lebih dari 100 tenaga kerja. 

d. Sedangkan dalam konsep Inpres UKM, yang dimaksud dengan 

UKM adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria: (i) Asset Rp 50 

milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (ii) 

Omset Rp 250 milyar 

4. Industri besar jumlah pekerjanya 100 orang atau lebih. 

Industri besar yang produksinya di dominasi oleh mesin yang 

dikendalikan oleh operator yang memiliki kemampuan atau sumber daya 

manusia yang ahli di bidangnya masing masing dengan tingkat produksi 

yang tinggi. Contoh dari industri besar yaitu industri manufaktur. 

1.5.1.3 Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh merupakan pengukuran data dari sebuah obyek 

atau fenomena menggunakan sebuah alat yang secara fisik tidak ada 

interaksi antara alat dengan objek yang diakuisisi.penginderaan jauh adalah 

serangkaian komponen yang digunakan untuk penginderaan jauh yang 

meliputi sumber energi, atmosfer, interaksi antara energi dan obyek, sensor, 

perolehan data dan pengguna data Sutanto (1986) 

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 pantulyang berbeda meski sumber tenaga yang diperoleh sama. 

Dikarenakan adanya beberapa sifat obyek yang berbeda diantaranya 
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memantulkan (reflection), menyerap (absorption), dan meneruskan 

(transmition) sumber tenaga yangdiperoleh, sehingga sifat-sifat inilah yang 

dapat terekam oleh sensor penginderaan jauh untuk mengenali obyek yang 

tampak. 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 

yaitu menerima sensor pantulan dari suatu wilayah sangat sempit dari 

permukaan bumi yang kemudianterdeksi oleh lensa besar kecilnya pantulan 

cahaya yang diterima.Mengatasi agarkenampakan obyek dapat terekam 

secara baik maka penerimaan gelombang pantulan ini dilakukan secara 

berulang-ulang. 

1.5.1.4 Citra Quickbird 

Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu obyek 

yangsedang diamati, sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat 

pemantau/sensor,baik optik, elektro optik, optik- mekanik maupun 

elektromekanik.   

Citra Satelitmerupakan hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor 

yang dipasang padawahana satelit ruang angkasa dengan ketinggian lebih 

dari 400 km daripermukaan bumi.Jenis citra satelit berdasarkan tingkat 

resolusi sapasial.Kemampuan sensor dalam merekam obyek terkecil pada 

tiap pikselnya inidisebut dengan resolusi spasial. 

Berdasarkan tingkatan resolusinya citra satelitdibedakan menjadi 3 

macam, yaitu : 

 Citra resolusi rendah, memiliki resolusi spasial antara 15 m s/d 30 m 

(Citrasatelit Landsat) 
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 Citra resolusi sedang, memiliki resolusi spasial 2.5 m s/d 10 m (Citra 

satelitSPOT) 

 Citra resolusi tinggi, memiliki resolusi spasial 0.6 m s/d 1 m (Citra 

satelitIkonos dan Quickbird) 

 

Tabel 1.1 Karakteristik Citra Quickbird 

Ketinggian 450 kilometer 

Inklinasi 97.2o, sun synchronous 

Resolusi Temporal 1 – 3,5 hari 

Resolusi spasial 
Pankromatik (0,65x0,65 m) Multispektral 

(4x4 m) 

Akurasi 23 meter horizontal (CE90%) 

Saluran citra 

Pankromatik (450-900 nm) 

Blue (450-520 nm) 

Green (520-600 nm) 

Red (630-690 nm) 

Near IR (760-900 nm) 
Sumber: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 

Tingkat resolusi spasial citra satelit ini dipengaruhi oleh 

kemampuansensor dalam merekam objek yang terkecil, Satelit Landsat TM 

mampumerekam obyek terkecil dilapangan sebesar 30 x 30 meter, Satelit 

Ikonosmerekam dengan obyek terkecilnya 1 x 1 meter. QuickBird dengan 

ukuranobyek terkecilnya 0,6 x 0,6 meter. 

Citra satelit terbentuk dari serangkaian matrik elemen gambar yang 

disebutdengan piksel.Piksel merupakan unit terkecil dari sebuah citra.Piksel 

sebuahcitra pada umumnya berbentuk segi empat dan mewakili suatu area 

tertentu padacitra. Sebuah sensor memiliki resolusi spasial 20 meter dan 

citra dari sensortersebut menampilkannya secara penuh, maka masing-

masing piksel akanmewakili area seluas 20 x 20 meter. Citra yang 

menampilkan area dengancakupan yang luas biasanya memiliki resolusi 

spasial yang rendah. 
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1.5.1.5 Sistem Informasi Geografis 

Sistim Informasi Geografis adalah sistem komputer yang digunakan 

untuk memasukan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, 

memanipulasikan, menganalisa, dan menampilkan data-data yang 

berhubungan dengan posisi-posisi dipermukaan bumi. 

Sistim Informasi Geografi (SIG) dapat didefinisikan sebagai 

kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang 

memungkinkan untuk mengelola (manage), menganalisa memetakan 

informasi spasial berikut data atributnya (data deskriptis) dengan akurasi 

kartografi (Eddy Prahasta, 2002) 

SIG dapat merepresentasikan realworld (dunia nyata) di atas monitor 

komputer sebagaimana lembaran peta dapat merepresentasikan dunia nyata 

di atas kertas. Namun SIG memiliki kekuatan lebih dan fleksibilitas dari 

pada lembaran peta kertas. Peta merupakan representasi grafis dari dunia 

nyata, objek-objek yang direpresentasikan di atas peta disebut unsur peta 

atau map features (contohnya adalah sungai, kebun, jalan, dan lain-lain). 

Karena peta mengorganisasikan unsur-unsur berdasarkan lokasi-lokasinya, 

peta sangat baik dalam memperlihatkan hubungan atau relasi yang dimiliki 

oleh unsur-unsurnya. 

SIG menyimpan semua informasi deskriptif unsur-unsurnya sebagai 

atribut-atribut di dalam basisdata. Kemudian SIG membentuk dan 

menyimpannya di dalam tabel-tabel (relasional). Setelah itu, SIG 

menghubungkan unsur-unsur di atas dengan tabel-tabel yang 

bersangkutan.Dengan demikian, atribut-atribut ini dapat diakses melalui 

lokasi-lokasi unsur-unsur peta, dan sebaliknya unsur-unsur peta juga dapat 

diakses melalui atribut-atributnya.Karena itu, unsur- unsur tersebut dapat 

dicari dan ditemukan berdasarkan atributatributnya. 

SIG menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut-

atributnya di dalam satuan-satuan yang disebut layer, Contoh - contoh  

layer seperti bangunan, sungai, jalan, batas-batas administrasi, perkebunan, 

dan hutan. Kumpulan-kumpulan dari layer-layer ini akan membentuk 
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basisdata SIG. Dengan demikian, perancangan basisdata merupakan hal 

yang esensial di dalam SIG. Rancangan basisdata akan menentukan 

efektifitas dan efisiensi proses-proses masukan, pengelolaan, dan keluaran 

SIG (Eddy Prahasta, 2002).   

Kemampuan SIG dapat juga dikenali dari fungsi- fungsi analisis yang 

dapat dilakukannya.Secara umum terdapat dua jenis fungsi analisis yaitu 

fungsi analisis atribut dan fungsi anlisis spasial. Fungsi analisis atribut 

terdiri dari operasi dasar basisdata yang mencakup create database, drop 

database, create table, drop table, record dan insert, field, seek, find, 

search, retrieve, edit, update, delete, zap, pack,  membuat indeks untuk 

setiap tabel basisdata, dan perluasan operasi basisdata yang mencakup 

exsport dan import,  structured query languege, dan operasi-operasi atau 

fungsi analisis lain yang sudah rutin digunakan didalam sistem basisdata. 

Fungsi analisis spasial terdiri dari reclasisfy, overlay, dan buffering (Eddy 

Prahasta, 2002). 

Walaupun produk SIG paling sering disajikan dalam bentuk peta, 

kekuatan SIG yang sebenarnya terletak pada kemampuannya dalam 

melakukan analisis.SIG dapat mengolah dan mengelola data dengan 

volume yang besar. Dengan demikian, pengetahuan mengenai bagaimana 

cara mengekstrak data tersebut dan bagaimana  menggunakannya 

merupakan kunci analisis di dalam SIG. Salah satu fungsi tools SIG yang 

paling powerful dan mendasar adalah integrasi data dengan cara baru. Salah 

satu contohnya adalah overlay, yang memadukan layers data yang berbeda. 

SIG juga dapat mengintegrasikan data secara matematis dengan melakukan 

operasioperasi terhadap atribut - atribut tertentu dari datanya (Eddy 

Prahasta, 2002). 
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1.5.1.6 Rencana Tata Ruang Wilayah 

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Rencana tata 

ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten adalah rencana tata ruang yang 

bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari 

RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategis penataan ruang 

wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola 

ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan 

penggunaan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian 

penggunaan ruang wilayah kabupaten.  

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan 

ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan 

dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industri dan 

pariwisata.Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sendiri terdiri atas, 

sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.Rencana 

struktur ruang wilayah kabupaten ini digambarkan dalam sebuah peta 

dengan tingkat ketelitian minimal 1: 50.000.Rencana tata ruang wilayah di 

Kecamatan Pedan di  bidang industri menetukan kawasan peruntukan 

industri dengan luas kurang lebih 147 hektar 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema mengenai 

kesesuaian ataupun keselarasan lahan industri dengan menggunakan data 

spasial berupa foto fotografik/ foto non fotografik/ citra satelit untuk 

mengkajian kesesuaian lahan berdasarkan arahan atau rencana tata 

ruangnya. 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki metode ataupun kajian yang sama tentang lahan 

industri dan kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang wilayah yang 

dilakukan di daerah penelitian yang berbeda, penelitian sebelumnya yang 

pertama dengan judul “Aplikasi Sistem Informasi Geografis Untuk Analisis 

Kesesuaian Lahan Industri Di Kota Cilacap” disusun oleh Fatimah Tri 

Ayuningsih, dengan metode analisa overlay untuk melakukan klasifikasi 

kesesuaian lahan pengembangan kawasan industri, perbedaan dengan 
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penelitian yang dilakukan Fatimah Tri Ayuningsih ini terletak pada bahan 

penenlitian yang berbeda. 

Penelitian yang dilakukan Maria pramudita wetty dengan judul 

“Analisis kesesuaian perkembangan retail dengan RTRW Kota 

Yogyakarta” dengan metode purposive sampling dan overlay untuk 

mengetahui pola perkembangan retail di Kota Yogyakarta, dan penenlitian 

Ika widyaningsih dengan judul “Aplikasi penginderaan jauh dan Sistem 

informasi Geografis dalam pemetaan lahan lokasi di Kabupaten Klaten” 

dengan metode Interpretasi dan Overlay untuk mengetahui kegunaan dan 

keakuratan data penginderaan jauh untuk memetakan daerah untuk 

pengembangan lokasi industri memiliki perbedaan baik dari data bahan 

penelitian dan obyek penelitian yang sedang di lakukan ini. 

Tabel penelitian sebelumnya dapat dilihat pada halaman empat belas, 

dengan Tabel 1.2 Penelitian Sebelumnya. 

1.6 Kerangka Penelitian 

Lahan industri merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, karena industri dapat memeberikan nilai ekonomis bagi banyak 

orang yang bermata pencaharian di bidang industri, akan tetapi keberadaan 

lahan peruntukan industri sangat harus diperhatikan agar sesuai dengan yang 

telah ditentukan oleh pemerintah dalam rencana tata ruang wilayah, 

penentuan lahan peruntukan industri yang diatur dalam rencana tata ruang 

wilayah menjadi acuan dalam suatu pememrintah agar keseimbangan 

komposisi dari suatu wilayah dapat sesuai dengan yang diinginkan. 

Berkembangnya lahan industri perlu diperhatikan dan dimonitoring 

agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, karena lahan industri 

yang telah ditentukan tidak menyalahgunakan pemanfaatan lahan yang ada 

sehingga tidak sesuainya dengan rencana tata ruang wilayah yang telah 

ditetapkan,dengan dilakukan monitoring dapat diketahui dan dapat 

digunakan sebagai acuan dalam proses pengendalian agar lahan industri 

tidak semakin berkurang. 
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No Peneliti 
Judul Penelitian Tujuan Penelitan Bahan Penelitian Metode Penelitian 

1 
Fatimah Tri Ayuningsih 

(2016) 

Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis 

Untuk Analisis 

Kesesuaian Lahan 

Industri Di Kota 

Cilacap 

Melakukan klasifikasi 

kesesuaian lahan untuk 

pengembangan kawasan 

industri 

Membuat peta kesesuaian 

lahan industri di kota 

cilacap 

- Data spasial peta analog 

- foto udara 

- Citra satelit NOAA 

- Citra satelit SPOT 

- Landsat. 

 

Analisa Overlay 

Metode Kuantitatif 

berjenjang 

2 
Maria Pramudita Wetty 

(2016) 

Analisis Kesesuaian  

Perkembangan Retail 

Dengan RTRW 

Kota Yogyakarta. 

Mengidentifikasi pola 

keruangan 

perkembanganritel di 

Kota Yogyakarta, 

Mengetahui kesesuaian 

perkembangan ritel 

dengan Rencana Tata 

Ruang Kota Yogyakarta. 

- Peta RTRW    kota 

Yogyakarta tahun 2010 

– 2020 

- Peta Administratif Kota 

Yogyakarta 

Metode kualitatif 

dengan teknik 

surveipurposive 

sampling, dan 

melakukan overlay  

pada peta akhir sebelum 

dilakukan analisis. 

Tabel 1.2 Penelitian sebelumnya 
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3 Ika widyaningsih 
(2014) 

Aplikasi Penginderaan 

Jauh dan Sistim 

Informasi Geografi 

dalam rangka pemetaan 

lahan lokasi di 

Kabupaten Klaten 

Mengetahui kegunaan dan 

keakuratan data 

Penginderaan Jauh yang 

berupa Citra Satelit ALOS 

untuk menyadap 

informasi fisik lahan, 

Memetakan daerah yang 

sesuai untuk 

dikembangkan sebagai 

lokasi industri 

- Citra sateli ALOS  

- Data Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

Kabupaten Klaten 

Tahun 2011-2031 

- Interpretasi citra 

(digitasi) dan uji 

lapangan 

-Analisis Overlay 

4 Rio Melanesia (2017) Monitoring Kesesuaian 

Pemanfaatan Lahan 

Industri Terhadap 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kecamatan 

Pedan, Kabupaten 

Klaten  

- Mengetahui sebaran lahan 

industri di Kecamatan 

Pedan 

- Mengevaluasi kesesuaian 

lahan industri 

eksistingterhadapRTRW 

di Kecamatan Pedan. 

 

- Citra Satelit QuickBird 

Tahun 2014 

- Data Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

Kecamatan Pedan 

Tahun 2011 - 2031 

- Interpretasi citra 

(digitasi) 

- Analisis SIG kualitatif 
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Lahan peruntukan industri yang sering terusik dengan maraknya pembangunan, 

dan terkadang pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan arahan pemerintah 

dimana pemerintah telah membuat RTRW atau rencana tata ruang wilayah sebagai 

acuan dalam pembangunan, dimana sesuai dengan tujuan RTRW yang menjamin 

terwujudnya tata ruang yang berkualitas, sehingga keselarasan antara lahan industri 

dengan RTRW perlu diperhatikan agar tata ruang menjadi lebih baik, karena lahan 

industri sangat penting dalam menentukan tingkat perekomonian daerah. 

1.7  Batasan Operasional 

Rencana Tata Ruang Wilayah :Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kota yang 

dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan 

rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah daerah kota 

dan para pemangku kepentingan lain. (Permen PU No 

17/PRT/M/2009). 

Industri :Industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan 

bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi 

penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut 

dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan 

mutu setinggi-tingginya (I Made Sandi, 1985:148) 

Kesesuaian Lahan :Pengembangan tingkat kecocokan sebidang lahan suatu 

penggunaan tertentu (Sitorus,1985). 

Interpretasi Citra :Kegiatan melihat, mengamati, menganalisis citra dengan 

maksud untuk mengidentifikasi obyek-obyek yang nampak 

pada citra dan menilai pentingnya obyek tersebut (Sutanto, 

1992). 

 


