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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat cepat 

selalu membawa perubahan, salah satunya adalah perubahan pada tingkat kualitas 

lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh dua faktor yaitu adanya 

pertambahan penduduk secara alami dan migrasi dari desa ke kota yang berlebih 

(over urbanization). Pertumbuhan penduduk yang berkembang dengan cepat 

berimplikasi pada makin besarnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan 

fasilitas lainnya (Sutanto, 1995). 

Salah satu wujud hasil rangkaian interaksi manusia di permukaan bumi 

adalah permukiman. Permukiman dapat diartikan sebagai bentukan artificial 

maupun natural dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan oleh manusia, 

baik secara individu maupun kelompok, untuk bertempat tinggal baik sementara 

maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya (Yunus, 1987). 

Dengan demikian, obyek studi dari geografi permukiman ada dua yaitu 

permukiman yang bersifat artificial (artificial settlement) yang berkaitan erat 

dengan campur tangan manusia dalam pembentukannya dan permukiman alami 

yang berkaitan dengan proses-proses alami didalam pembentukannya. Dua hal 

tersebut sesuai dengan ilmu geografi yaitu sebagai ilmu yang bersifat human 

oriented sehingga pengertian dari permukiman akan selalu dikaitkan dengan 

manusia dan kepentingannya. 

Dilihat dari keberadaannya, permukiman dapat dibedakan menjadi 

permukiman pedesaan, permukiman peralihan antara desa dengan kota (pingiran 

kota) dan permukiman perkotaan (Yunus, 1989, dalam Yuniawan, 2011). 

Pertumbuhan penduduk di derah perkotaan baik alami maupun urbanisasi akan 

menimbulkan masalah permukiman terutama masalah hunian liar atau daerah 

permukiman kumuh yang berkembang di daerah perkotaan dan mengakibatkan 

menurunnya kualitas lingkungan permukiman (Bintarto, 1987).
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Desa Gonilan, Pabelan, dan Makamhaji merupakan wilayah yang 

didalamnya didapati bangunan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Berdasarkan Laporan Rektor Tahun 2014, secara garis besar fasilitas lahan dan 

gedung yang dimiliki UMS adalah sebagai berukut : 

1. Lahan dan bangunan di komplek kampus I terletak di Desa Pabelan, 

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo seluas 41.556 m2, dimanfaatkan 

untuk unit perkantoran dan pelayanan administrasi, laboratorium baik tingkat 

fakultas maupun universitas, bookstore, tempat parkir 4 lantai, bank JATENG 

syariah, ruang perkuliahan untuk : fakultas kesehatan, FKIP, fakultas agama 

islam, fakultas geografi, fakultas hukum, auditorium, dan fakultas farmasi. 

2. Lahan dan bangunan di komplek kampus II terletak di Desa Pabelan, 

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, seluas 66.183 m2 dimanfaatkan 

untuk perkantoran dan pelayanan administrasi serta gedung perkuliahan 

fakultas ekonomi, teknik, ilmu komunikasi dan pascasarjana, gedung serba 

guna (GOR), muhammadiyah medical centre (MMC, bengkel AHAS, bank 

Mandiri, dan perpustakaan pusat empat lantai. 

3. Lahan dan bangunan di komplek Kampus III terletak di Desa Makamhaji, 

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang dimanfaatkan untuk Pondok 

Hajjah Nuriyah Shobron. Terdiri dari dua lantai sebagai asrama mahasiswa 

putri dan tiga lantai untuk keperluan perkuliahan, kantor pondok, dan asrama 

mahasiswa putra seluas 1.512 m2 di atas tanah seluas 10.000 m2 yang terdiri 

dari 12 unit gedung/kopel.  

4. Lahan dan bangunan di komplek kampus IV seluas 50.721 m2, terletak di Desa 

Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dimanfaatkan untuk 

asrama mahasiswa dan gedung fakultas kedokteran. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Gonilan, Pabelan, dan 

Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dikarenakan aset 

lahan dan bangunan kampus UMS berada di tiga desa tersebut. Banyaknya gedung-

gedung yang didirikan disana bukan tidak mungkin pembangunan kampus UMS 

akan terus berkembang di wilayah tersebut. Adanya hal ini berpotensi besar bagi 
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penduduk wilayah lain untuk tinggal di daerah tersebut. Jumlah penduduk dan 

kepadatan penduduk pada wilayah penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.1.   

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk 

Daerah Penelitian Tahun 2006 dan Tahun 2014. 

No Desa 
Luas 

Wilayah 
(Km²) 

Jumlah 
Penduduk 

2006 

Jumlah 
Penduduk 

2014 

Kepadatan 
Penduduk 

2006 

Kepadatan 
Penduduk 

2014 
r 

1 Makamhaji 2.11 15.353 15.967 7.276 7.567 3.8 

2 Pabelan 2.32 6.403 6.791 2.760 2.927 5.7 

3 Gonilan 1.31 4.228 4.706 3.227 3.592 10.2 

         Sumber : Kecamatan Kartasura Dalam Angka 

Dalam kurun waktu 8 tahun dari tahun 2006 sampai tahun 2014 

pertambahan penduduk Desa Makamhaji meningkat sejumlah 614 jiwa, Desa 

Pabelan meningkat sejumlah 388 jiwa, dan Desa Gonilan meningkat sejumlah 478 

jiwa. Hal ini dipengaruhi karena faktor pertambahan penduduk alami yakni 

meningkatnya jumlah kelahiran dan faktor perpindahan penduduk dari luar ke tiga 

desa tersebut. Berkembangnya fasilitas ekonomi dan keberadaannya di lingkungan 

kampus UMS menjadi salah satu faktor pendorong penduduk untuk datang dan 

tinggal di Desa Makamhaji, Pabelan, dan Gonilan. 

Ditinjau dari penggunaan lahan wilayah penelitian mengalami perubahan 

fungsi tata guna lahan. Hal ini dikarenakan sebagian besar oleh penduduk 

digunakan sebagai tempat tinggal ataupun sebagai fungsi lain seperti mendirikan 

rumah hunian (kost) dan fasilitas ekonomi untuk menunjang kebutuhan penduduk 

dan mahasiswa yang tinggal di wilayah penelitian tersebut. Dalam kurun waktu 7 

tahun  Desa Pabelan dan Gonilan mengalami perubahan jenis penggunaan lahan, 

sedangkan Desa Makamhaji tidak mengalami  perubahan jenis penggunaan lahan. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Daerah 

Penelitian Tahun 2006 dan Tahun 2013 

Desa 
Sawah 

(Ha) 

Pekarangan 

(Ha) 

Lain-lain 

(Ha) 

Jumlah 

(Ha) 

Tahun 2006 2013 2006 2013 2006 2013 2006 2013 

Makamhaji  9 9  158 158  44 44  211 211 

Gonilan  30 28  100 103  1 1 131 131 

Pabelan  20 14  180 189  32 29 232 232 

Sumber : Kecamatan Kartasura Dalam Angka 

Berdasarkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi di wilayah 

penelitian sebagian besar digunakan untuk mendirikan rumah hunian (kost). 

Fenomena ini dikarenakan semakin banyaknya mahasiswa yang tinggal di wilayah 

tersebut dan membutuhkan ruang untuk tempat tinggal sementara, mendorong 

masyarakat sekitar untuk mendirikan rumah hunian (kost). Selain rumah hunian 

kost juga banyak didirikan fasilitas ekonomi dan perdagangan.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Anilisis Kualitas Lingkungan 

Permukiman Di Desa Gonilan, Pabelan, Dan Makamhaji Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dalam penelitian ini dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kualitas lingkungan permukiman Desa Gonilan, Pabelan, dan 

Makamhaji berdasarkan pemetaan tingkat kualitas lingkungan permukiman? 

2. Faktor-faktor dominan apakah yang mempengaruhi persebaran kualitas 

lingkungan permukiman Desa Gonilan, Pabelan, dan Makamhaji? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa sebaran kualitas lingkungan permukiman di daerah penelitian. 

2. Mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi sebaran kualitas 

lingkungan permukiman di daerah penelitian.  

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan, maka harapan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai bahan penyusunan skripsi maupun prasyarat untuk menempuh 

kelulusan sarjana tingkat S1 di Fakultas Geografi. 

2. Sebagai sumber informasi dan masukan tentang kualitas lingkungan 

permukiman karena pembangunan kawasan pendidikan. 

3. Sebagai sumber informasi dan dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah 

dalam melakukan perancanaan pembangunan permukiman agar sesuai dengan 

rencana tata ruang. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Pengertian Lingkungan 

Soemarwoto (1994) mengemukakan pengertian lingkungan sebagai ruang 

yang ditempati makhluk hidup bersamaan dengan benda tak hidup didalamnya. 

Manusia mempunyai lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bertempat 

tinggal. Lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga komponen yaitu lingkungan 

fisik, biologi dan sosial. Lingkungan fisik yaitu lingkungan yang berupa benda-

benda mati yang terdiri dari air, udara, lahan, energi, dan bahan mineral yang 

terkandung didalamnya. Lingkungan biologi atau lingkungan hayati yaitu 

lingkungan yang berupa benda-benda hidup, terdiri dari unsur-unsur hewan, 

tumbuhan dan bahan baku hayati. Lingkungan sosial yaitu lingkungan yang unsur-

unsurnya terdiri dari sistem sosial, ekonomi, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. 

(Mursyid, 2003, dalam priyono, 2008). 
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1.5.2. Pengertian Permukiman dan Kualitas Lingkungan Permukiman 

Permukiman adalah suatu unit lahan yang digunakan untuk kegiatan 

sehari-hari yang meliputi bangunan rumah mukim, halaman, pekarangan, jaring-

jaring jalan, dan perangkat lain yang mendukung kelancaran kegiatan hidup antara 

lain: fasilitas listrik, sanitasi, tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, 

sarana hiburan, gedung pertemuan, pasar, pertokoan, sarana olahraga, makam, dan 

lahan kosong. Jika suatu daerah sekurang-kurangnya 80% daerah tersebut untuk 

rumah mukim, maka dikategorikan sebagai daerah permukiman (Sutanto, 1982). 

Permukiman menurut UU no. 4 tahun 1992 adalah bagian dari 

lingkungan hidup di luar dari kawasan lindung, baik yang berupa kawasan 

perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 

tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah 

kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan 

tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. 

Menurut Rahardjo (1989), dalam mempelajari permukiman ada dua hal 

yang harus diperhatikan yaitu kondisi bangunan rumah itu sendiri dan juga 

lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman adalah suatu ruang yang 

digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang meliputi bangunan rumah mukim 

beserta halaman dan pekarangannya, jaring-jaring jalan, dan perangkat lain yang 

mendukung kelancaran hidup, sedangkan kualitas lingkungan permukiman adalah 

suatu keadaan khususnya permukiman dengan segala benda, keadaan dan makhluk 

hidup beserta perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan makhluk hidup di dalam permukiman tersebut. 

 

1.5.3. Penginderaan Jauh 

Analisis kualitas lingkungan permukiman dapat dikaji dengan metode 

penginderaan jauh. Teknik penginderaan jauh memanfaatkan citra satelit ataupun 

foto udara. Teknik ini banyak dimanfaatkan dewasa ini karena perolehan data yang 

refaltif cepat, efesiensi waktu, serta hemat biaya. 
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Lillesand and Kiefer (1990) mengemukakan pengertian penginderaan jauh 

sebagai salah satu disiplin ilmu telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang 

penelitian dengan tema yang beragam. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni 

untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah, atau gejala dengan cara 

menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung 

terhadap obyek, daerah, atau gejala yang dikaji.  

Sebuah sistem pengindraan jauh memerlukan sumber tenaga baik alamiah 

maupun buatan. Tenaga yang dimaksud berupa spektrum elektromagnetik yang 

meliputi spectra cosmis, gamma, sinar X, ultra violet, cahaya tampak, infra merah, 

gelombang micro, serta gelombang radio. Jumlah total seluruh spektrum disebut 

spektrum elektromagnetik. Dalam dunia pengindraan jauh, terdapat dua system 

tenaga pada wahana yaitu: 

1. Sistem Pasif 

Pada wahana yang menggunakan sistem pasif, sumber tenaga utama yang 

dibutuhkan oleh satelit berasal dari sumber lain yang tidak terintegrasi dalam 

wahana. Sumber tenaga tersebut biasanya berupa energi yang berasal dari 

matahari. Beberapa wahana yang menggunakan sistem ini antara lain Landsat, 

landsat IKONOS, SPOT, NOAA, MODIS. 

2. Sistem Aktif 

Pada wahana yang menggunakan sistem aktif, sumber tenaga utama yang 

dibutuhkan oleh wahana menggunakan tenaga elektromagnetik yang 

dibangkitkan oleh sensor radar (radio detecting and ranging) yang terintegrasi 

pada wahana tersebut. Beberapa wahana yang menggunakan system ini antara 

lain Radarsat, JERS, ADEOS. 

Radiasi elektromagnetik yang mengenai suatu obyek kenampakan di muka 

bumi akan berinteraksi dalam bentuk pantulan, serapan dan tranmisi, dalam proses 

tersebut, ada tiga hal penting, yaitu bagian tenaga yang diserap, dipantulkan, dan 

ditransmisikan akan berbeda untuk setiap obyek yang berbeda tergantung pada jenis 

materi dan kondisinya sehingga memungkinkan untuk membedakan  obyek pada 

citra. Hal lain adalah ketergantungan pada panjang gelombang obyek, berarti bahwa 

pada suatu obyek yang sama akan berbeda pada panjang gelombangnya. 
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Teknik penginderaan jauh salah satunya bisa mengunakan citra satelit dari 

Google Earth. Google Earth sendiri merupakan sebuah layanan peta berbasis citra 

satelit yang disediakan oleh mesin pencari terkenal Google (LAPAN, 2010). 

Google Earth, biasa disebut juga Earth Viewer (Pengamat bumi), dibuat oleh 

Keyhole, Inc. Program ini memetakan bumi dari superimposis gambar citra yang 

dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara dan globe GIS 3D. Citra yang 

digunakan oleh aplikasi ini adalah data resolusi rendah (MODIS), menengah 

(Landsat) dan juga resolusi tinggi dan sangat tinggi seperti citra IKONOS dengan 

resolusi spasial 1 m dan citra Quickbird dengan resolusi spasial 0,6 meter. Adanya 

citra resolusi tinggi tersebut, kenampakan obyek menjadi sangat jelas dan mudah 

untuk diidentifikasi. Spesifikasi dari Google Earth antara lain : 

1. Sistem dan Proyeksi Koordinat 

 Sistem koordinat internal Google Earth merupakan koordinat geografi 

dalam bentuk tunggal Sistem Geodetik Dunia tahun 1984 (WGS84). 

 Google Earth menampilkan dunia seperti dilihat dari pesawat atau satelit 

yang mengorbit. Proyeksi ini digunakan untuk memperoleh efek yang 

disebut Perspektif Umum. Ini mirip dengan proyeksi Ortografi, kecuali 

titik perspektifnya merupakan jarak terbatas (dekat bumi) dari pada jarak 

tidak terbatas (luar angkasa).  

2. Resolusi dasar 

 Amerika Serikat: 15 m (beberapa negara bagian 1 m atau lebih baik). 

 Andorra, Belanda, Britania Raya, Denmark, Jerman, Liechtenstein, 

Luksemburg, San Marino, Swiss, dan Vatikan : 1 m atau lebih baik. 

 Seluruh dunia: Umumnya 15 m, tetapi ini tergantung pada kualitas 

satelit/fotografi udara yang diunggah. 

3. Resolusi tinggi 

 Amerika Serikat: 1 m, 0.6 m, 0.3 m, 0.15 m (sangat jarang, 

contohnya Cambridge dan Google Campus, atau Glendale) 

 Eropa: 0.3 m, 0.15 m (contohnya Berlin, Hamburg, Zürich) 

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=WGS84&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyeksi_Perspektif_Umum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyeksi_ortografi_(kartografi)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge,_MA&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Glendale,_CA&action=edit&redlink=1
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4. Resolusi ketinggian 

 Permukaan: bervariasi menurut negara 

 Dasar laut: Tidak tersedia (sebuah skala warna memperkirakan kedalaman 

dasar laut "diperlihatkan" pada permukaan). 

5. Umur dan Tanggal gambar bervariasi. Data gambar dapat dilihat di bawah 

tengah jendela, data yang ditampilkan bisa berupa tahun dan perusahaan 

penyedia gambar (misalnya Digital Globe). Termasuk juga tahun hak cipta 

yang mungkin bukan waktu pengambilan gambar. 

  

1.5.4. Interpretasi Citra 

Sutanto (1986) mengatakan bahwa interpretasi citra merupakan perbuatan 

mengkaji citra atau foto udara dengan maksud untuk mengidentifikasi dan menilai 

arti penting obyek tersebut. Interpretasi citra umumnya dimulai dari yang paling 

mudah kearah yang lebih sulit. Interpretasi citra dapat dibedakan menjadi 2 macam, 

yakni : 

1. Interpretasi manual 

Interpretasi manual dilakukan pada citra yang dikonversi dalam bentuk foto. 

Interpretasi dilakukan secara manual yaitu dengan mengenali karakteristik obyek 

berdasarkan rona/ warna, bentuk, pola, ukuran, bayangan, situs dan asosiasi. 

2. Interpretasi digital 

Interpretasi ini dapat dilakukan melalui pengenalan polaspektral dengan bantuan 

komputer. Dasar interpretasi ini berupa klasifikasi pixel berdasarkan nilai 

spektralnya dan dapat dilakukan dengan cara statistik. Dalam melakukan proses 

interpretasi terdapat elemen kunci yang juga disebut sebagai unsur interpretasi. 

Unsur interpretasi ini digunakan untuk mempermudah dalam mengenali objek 

yang tampak pada citra. 

 

1.5.5. Penelitian Sebelumnya 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah 

ada sebelumnya, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian yang terkait, diantaranya adalah sebagai berikut : 

https://id.wikipedia.org/wiki/DigitalGlobe
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Priyono dkk (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Dampak 

Lingkungan Akibat Pembangunan Kampus UMS Di Kelurahan Pabelan Dan 

Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo” mempunyai tujuan untuk 

mengetahui dampak pembangunan UMS terhadap lingkungan fisik sekitarnya dan 

untuk mengetahui peranan aspek-aspek sosial dalam kajian dampak lingkungan. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisa data sekunder, 

interpretasi citra dan observasi lapangan. Analisa data sekunder dilakukan dengan 

tujuan mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan agihan tentang kualitas 

lingkungan fisik tahu 1983-2001. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terjadi perubahan 

lingkungan fisik yang bersifat kuantitatif yaitu perubahan penggunaan lahan di 

daerah penelitian. Perubahan penggunaan lahan permukiman pada tahun 1983 

dengan luas 94,16097 ha, sawah 198,3985 ha, toko/swalayan 3,186422 ha dan 

industri 14,36851 ha, pada tahun 2007 telah mengalami perubahan, yaitu 

permukiman dengan luas 113,4121 ha, sawah 167,4094 ha, toko/swalayan 

8,012938 ha dan industri 21,27997 ha. Perubahan luas jenis penggunaan lahan, 

yaitu untuk permukiman bertambah 19,25113 ha (20%), sawah mengalami 

penyempitan 30,9891 ha (15,6%), toko/swalayan bertambah 4,826516 ha (151,4%), 

dan untuk industri mengalami pertambahan luas 6.91146 ha (48%). Dampak 

kualitatif yang ditimbulkan akibat keberadaan UMS mengarah pada kategori 

lingkungan sedang sampai buruk. Aspek sosial sangat penting dalam kajian dampak 

lingkungan karena akan memberikan warna tersendiri dalam setiap dampak 

lingkungan yang ditimbulkan.  

Rahmad Yuniawan (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kondisi Kualitas Lingkungan Permukiman Menggunakan Citra Quickbird Di 

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman” mempunyai tujuan untuk mengetahui 

sebaran kondisi kualitas lingkungan permukiman berdasarkan parameter-parameter 

penentu yang diinterpretasikan dari citra Quickbird dan mengetahui faktor-faktor 

dominan yang mempengaruhi sebaran kondisi kualitas lingkungan permukiman di 

daerah penelitian. 
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Metode Penelitian yang digunakan adalah interpretasi visual on screen, 

pengharkatan tertimbang dan analisis tabel silang. Hasil penelitian ini berupa peta 

sebaran kondisi kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Depok Kabupaten 

Sleman dan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi persebaran kondisi 

lingkungan permukiman. Tingkat kualitas lingkungan dibedakan menjadi 3 klas 

yaitu kualitas 1 (baik) dengan luas 311,803 Ha (10,60%). Klas kualitas 2 (sedang) 

dengan luas 1158,796 Ha (39,39%) dan klas 3 (buruk) dengan luas 124,711 Ha 

(4,24%). Parameter yang sangat besar pengaruhnya terhadap persebaran kondisi 

lingkungan permukiman di Kecamatan Depok adalah kepadatan bangunan dengan 

approx..sig sebesar 0,00, lebar jalan masuk  dengan approx..sig sebesar 0.013, 

pohon pelindung jalan dengan approx..sig sebesar 0,013, dan kualitas atap 

bangunan dengan approx..sig sebesar 0,008. 

Untuk melihat perbedaan penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat pada 

Tabel 1.3. 



 

Tabel 1.3. Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Priyono dkk (2008) Rahmad Yuniawan (2011) Ghufron Khoiri (2015) 

Judul 

Analisa Dampak Lingkungan Akibat Pembangunan Kampus 

UMS Di Kelurahan Pabelan Dan Gonilan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

Analisis Kondisi Kualitas Lingkungan 

Permukiman Menggunakan Citra Quickbird 

Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman 

Analisis Kualitas Iingkungan Permukiman 

Di Desa Gonilan, Pabelan dan Makamhaji 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.  

Tujuan 

1. Mengetahui dampak pembangunan UMS terhadap 

lingkungan fisik sekitarnya.  

2. Mengetahui peranan aspek-aspek sosial dalam kajian 

dampak lingkungan 

1. Mengetahui sebaran kondisi kualitas 

lingkungan permukiman berdasarkan 

parameter-parameter penentu yang 

diinterpretasikan dari citra Quickbird. 
2. Mengetahui faktor-faktor dominan yang 

mempengaruhi sebaran kondisi kualitas 

lingkungan permukiman di daerah 

penelitian. 

1. Bagaimanakah kualitas lingkungan 

permukiman Desa Gonilan, Pabelan, 

dan Makamhaji berdasarkan pemetaan 

tingkat kualitas lingkungan 
permukiman? 

2. Faktor-faktor dominan apakah yang 

mempengaruhi persebaran kualitas 

lingkungan permukiman Desa Gonilan, 
Pabelan, dan Makamhaji? 

Metode 
Analisa data sekunder, interpretasi citra dan observasi 

lapangan 

Interpretasi visual on screen, pengharkatan 

tertimbang dan analisis tabel silang 

Interpretasi citra, survey lapangan, dan 

analisa tabel silang 

Hasil 

1. Perubahan fisik yang bersifat kuantitatif yaitu perubahan 
penggunaan lahan.Penggunaan lahan permukiman pada 

tahun 1983 dengan luas 94,16097 ha, sawah 198,3985 ha, 

toko/swalayan 3,186422 ha dan industri 14,36851 ha. 

Pada tahun 2007, permukiman dengan luas 113,4121 ha, 
sawah 167,4094 ha, toko/swalayan 8,012938 ha dan 

industri 21,27997 ha. Perubahan luas yang terjadi pada 

empat jenis penggunaan lahan tersebut, yaitu permukiman 

bertambah 19,25113 ha (20%), sawah mengalami 
penyempitan 30,9891 ha (15,6%), toko/swalayan 

bertambah 4,826516 ha (151,4%), dan untuk industri 

mengalami pertambahan luas 6.91146 ha (48%). Dampak 

kualitatif yang ditimbulkan akibat keberadaan UMS 
mengarah pada kategori lingkungan sedang sampai buruk.  

2. Aspek sosial sangat penting dalam kajian dampak 

lingkungan karena akan memberikan warna tersendiri 

dalam setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan. 

1. Peta sebaran kondisi kualitas lingkungan 
permukiman di Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman Tingkat kualitas 

lingkungan dibedakan menjadi 3 klas yaitu 

kualitas 1 (baik) dengan luas 311,803 Ha 
(10,60%). Klas kualitas 2 (sedang) dengan 

luas 1158,796 Ha (39,39%) dan klas 3 

(buruk) dengan luas 124,711 Ha (4,24%). 

2. Parameter yang sangat besar pengaruhnya 
terhadap persebaran kondisi lingkungan 

permukiman di Kecamatan Depok adalah 

kepadatan bangunan dengan approx..sig 

sebesar 0,00, lebar jalan masuk  dengan 
approx..sig sebesar 0.013, pohon pelindung 

jalan dengan approx..sig sebesar 0,013, dan 

kualitas atap bangunan dengan approx..sig 

sebesar 0,008 

1. Peta Sebaran Kualitas Lingkungan 
Permukiman Desa Gonilan, Pabelan, 

dan Makamhaji tahun 2014. 

2. Parameter yang berpengaruh terhadap 

persebaran kualitas lingkungan 
permukiman di Desa Gonilan, Pabelan, 

dan Makamhaji tahun 2014. 
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1.6. Kerangka Pemikiran 

Pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat 

berdampak pada semakin menyempitnya ruang yang tersedia. Kebutuhan akan 

ruang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non 

pertanian. Banyaknya lahan pertanian yang berubah menjadi non pertanian terlihat 

jelas dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini ditunjukkan pada pertambahan 

permukiman. Apabila pertambahan permukiman terus berlangsung dan tidak 

terkendali maka akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan permukiman 

dikarenakan daya dukung lingkungan tidak mampu menampung jumlah penduduk 

yang besar.  

Dalam meneliti kondisi kualitas lingkungan permukiman terdapat faktor 

yang mempengaruhi yakni kepadatan rumah, ukuran kapling rumah, kondisi 

permukaan jalan, lebar jalan masuk, pohon pelindung jalan (vegetasi penutup), tata 

letak, air minum, saluran limbah rumah tangga, saluran air hujan, dan tempat 

pembuangan sampah rumah tangga. Keseluruhan faktor yang mempengarui 

kualitas lingkungan permukiman diperoleh melalui metode pengharkatan. 

Semakin jarang kepadatan rumah, ukuran kapling rumah dengan luas lebih 

dari 250 m2, kondisi pemukaan jalan yang sudah diperkeras dengan aspal, kon blok 

maupun cor, lebar jalan masuk lebih dari 6 m, banyaknya pohon pelindung jalan 

lebih dari 50% dari luas blok permukiman, tata letak bangunan yang teratur, 

penggunaan air minum dengan kualitas baik dari sumber sumur maupun PDAM, 

saluran limbah rumah tangga yang terdapat septictank, terdapatnya sarana saluran 

air hujan yang berfungi dengan baik, dan masyarakat membuang sampah pada 

tempat pembuangan sampah akan menjadiakan suatu permukiman tersebut dengan 

kualitas baik. Secara lebih ringkas kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

digambarkan dalam Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran 

 

1.7. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni interpretasi citra, 

survey lapangan, dan analisis tabel silang. Interpretasi citra digunakan untuk 

mengetahui kualitas lingkungan permukiman. Survey lapangan digunakan untuk 

mencari data-data variabel lingkungan fisik yang tidak tersadap dalam proses 

interpretasi citra. Analisis tabel silang digunakan untuk mengetahui hubungan antar 

variabel dan seberapa besar pengaruhnya terhadap persebaran kualitas lingkungan 

permukiman.  

 

1.7.1. Daerah Penelitian 

Daerah yang dipilih sebagai daerah penelitian adalah Desa Gonilan, 

Makamhaji dan Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

 

1.7.2. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi, 2002, dalam Yuniawan, 2011). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas permukiman secara interpretasi citra 
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dan terestris. Variabel kualitas permukiman secara interpretasi citra meliputi : 

kepadatan rumah,  ukuran kapling rumah, kondisi permukaan jalan, lebar jalan 

masuk, pohon pelindung jalan (vegetasi penutup), dan tata letak. Variabel kualitas 

permukiman secara terestris meliputi : air minum, saluran limbah rumah tangga, 

saluran air hujan, dan tempat pembuangan sampah rumah tangga. 

 

1.7.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari satuan-satuan elementer yang mempunyai 

karakteristik dasar yang sama atau dianggap sama. Karakteristik dasar ini 

dicerminkan dalam bentuk ukuran-ukuran tertentu (Yunus, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah bangunan rumah yang berada di Desa Gonilan, Makamhaji dan 

Pabelan. Populasi pada penelitian ini terdapat 11.875 permukiman. 

 

b. Sampel 

Sampel adalah objek-objek / bagian dari populasi yang akan diteliti dan 

dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran mengenai karakter populasi (Yunus, 

2010). Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Proporsional random sampling, dengan penjelasan sebagai berikut : 

Proporsional random sampling adalah penentuan jumlah anggota sampel 

berdasarkan proporsi/perimbangan dari jumlah anggota sub-populasi yang berbeda-

beda menjadi bagian yang menarik dalam penentuan anggota sampel (Yunus, 

2010). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan  sebesar 608 responden. 608 

sampel diperoleh dari 5% dari jumlah  populasi. Sub-populasi atau blok 

permukiman terdapat 88, jadi setiap sub populasi diambil sampel 5%. Jumlah 

sampel masing – masing blok permukiman dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

Random sampling adalah pentuan sampel secara acak. Teknik penentuan 

anggota sampel dari anggota populasi dilakukan atas dasar filosofi bahwa semua 

anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota 

sampel (Yunus, 2010). Langkah ini dilakukan setelah menentukan anggota sampel 

dengan metode proporsional random sampling. 
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Tabel 1.4. Jumlah Sampel Per Blok Permukiman 

BLOK POPULASI SAMPEL 
 SAMPEL 

(PEMBULATAN)  
BLOK POPULASI SAMPEL 

SAMPEL 
(PEMBULATAN) 

1 11 0.55  1  45 5 0.25 1 

2 27 1.35  1  46 5 0.25 1 

3 8 0.4  1  47 32 1.6 2 

4 16 0.8  1  48 651 32.55 32 

5 8 0.4  1  49 43 2.15 2 

6 2 0.1  1  50 32 1.6 2 

7 4 0.2  1  51 47 2.35 2 

8 448 22.4  22  52 37 1.85 2 

9 130 6.5  6  53 3 0.15 1 

10 1061 53.05  53  54 10 0.5 1 

11 117 5.85  6  55 23 1.15 1 

12 72 3.6  4  56 23 1.15 1 

13 18 0.9  1  57 133 6.65 7 

14 4 0.2  1  58 209 10.45 10 

15 15 0.75  1  59 13 0.65 1 

16 4 0.2  1  60 321 16.05 16 

17 5 0.25  1  61 13 0.65 1 

18 11 0.55  1  62 77 3.85 4 

19 93 4.65  5  63 242 12.1 12 

20 5 0.25  1  64 810 40.5 40 

21 17 0.85  1  65 274 13.7 14 

22 7 0.35  1  66 969 48.45 48 

23 10 0.5  1  67 162 8.1 8 

24 17 0.85  1  68 363 18.15 18 

25 6 0.3  1  69 97 4.85 5 

26 17 0.85  1  70 65 3.25 3 

27 181 9.05  9  71 301 15.05 15 

28 9 0.45  1  72 21 1.05 1 

29 169 8.45  8  73 64 3.2 3 

30 202 10.1  10  74 279 13.95 14 

31 95 4.75  5  75 495 24.75 25 

32 142 7.1  7  76 283 14.15 14 

33 140 7  7  77 501 25.05 25 

34 215 10.75  11  78 171 8.55 8 

35 193 9.65  10  79 312 15.6 16 

36 32 1.6  2  80 282 14.1 14 

37 29 1.45  1  81 172 8.6 9 

38 5 0.25  1  82 29 1.45 1 

39 12 0.6  1  83 73 3.65 4 

40 20 1  1  84 447 22.35 22 

41 17 0.85  1  85 22 1.1 1 

42 92 4.6  5  86 11 0.55 1 

43 6 0.3  1  87 21 1.05 1 

44 22 1.1  1  88 18 0.9 1 

Sumber : Penglahan Data, 2015 
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1.7.4. Kebutuhan Data dan Pengumpulan Data 

a. Kebutuhan Data 

Data penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Peta RBI Desa Gonilan, Pabelan, dan Makamhaji tahun 2004 

2. Citra Desa Gonilan, Pabelan, dan Makamhaji tahun 2014. 

 

b. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan diterapkan dalam penelitian ini 

berupa citra dari Google Earth Desa Gonilan, Pabelan, dan Makamhaji tahun 2014. 

Cira tersebut digunakan untuk mengidentifikasi obyek berupa permukiman dan non 

permukiman. Peta administrasi Desa Gonilan, Pabelan, dan Makamhaji tahun 2004, 

digunakan untuk dasar pemotongan citra daerah penelitian yang diperoleh dari 

Badan Informasi Geospasial (BIG). 

 

1.7.5. Teknik Penelitian 

Dalam teknik penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu  

sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan, antara lain : 

Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi : 1) persiapan alat 

yang digunakan dalam penelitian baik perangkat keras maupun perangkat 

lunak ; 2) persiapan data-data yang digunakan dalam penelitian berupa data 

citra dan peta administrasi Desa Gonilan Pabelan, dan Makamhaji. 

2. Tahap interpretasi 

Tahap interpretasi dalam penelitian ini meliputi : 

a. Deliniasi  

Deliniasi yaitu pemberian garis batas pada kenampakan yang sama dan 

membedakan dari kenampakan yang lain. Deliniasi dilakukan guna 

membedakan kenampakan permukiman dan non permukiman. Dimana unsur-

unsur interpretasi dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi objek 

pemukiman dalam proses interpretasi pada citra.  
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b. Penentuan satuan pemetaan 

Penentuan satuan pemetaan yaitu menentukan wilayah terkecil yang akan 

dijadikan obyek penelitian atau satuan pemetaan, sedangkan dalam 

penentuannya dilakukan secara photomorphic, yaitu pembagian wilayah 

menjadi satuan-satuan yang lebih kecil didasarkan atas pengelompokan unit 

fisik yang dapat diamati dari citra. Satuan pemetaan dalam penelitian ini berupa 

blok permukiman. 

Batas blok ditentukan berdasarkan batas jelas dan tegas yang berbentuk 

jalan besar, mudah diamati secara visual. Jalan tersebut didalamnya terdapat 

tingkat keseragaman rumah mukim yang mempunyai bentuk, ukuran persil 

tanah, dan keteraturan tata letak bangunan yang relatif sama yang dapat 

dikenali pada citra. Teknik pembuatan blok-blok permukiman yang 

berdasarkan keseragaman ini akan menghasilkan strata keteraturan rumah 

mukim berupa kelompok blok mukim yang mempunyai bentuk teratur, agak 

teratur, dan tidak teratur. Langkah selanjutnya adalah pemberian no urut 

masing-masing blok permukiman untuk mempermudah penilaian masing-

masing blok mukim. Pada tiap blok kemudian dilakukan penilaian terhadap 

masing-masing variabel yang digunakan. 

3. Survey lapangan 

Survey lapangan merupakan salah satu teknik yang dilakukan secara 

langsung dilapangan, guna melakukan pengukuran lapangan dengan variabel 

terestris. 

4. Klasifikasi kualitas lingkungan permukiman 

Setelah dilakukan penilaian terhadap seluruh variabel yang digunakan, 

kemudian dari masing-masing variabel tersebut dikalikan dengan faktor 

penimbangnya. Hasil perkalian ini kemudian dijumlahkan untuk menentukan 

tingkat kualitas lingkungan permukiman dimana dalam penelitian ini 

kualifikasi kualitas lingkungan permukiman dibedakan menjadi tiga tingkatan 

yaitu : baik, sedang dan buruk. 
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1.7.6. Analisis Data 

Analisis data untuk menentukan nilai kualitas lingkungan permukiman 

menggunakan analisis GIS kuantitatif dengan metode skoring atau pengharkatan 

pada setiap unit pemetaan atau blok. Harkat dari setiap variabel kualitas lingkungan 

permukiman di bagi dalam tiga kelas, yaitu harkat tiga berarti baik, harkat dua 

berarti sedang, dan harkat satu berarti buruk. 

Pada setiap variabel juga mempunyai faktor penimbang. Nilai faktor 

penimbang ditentukan dari besar kecilnya bobot pengaruh terhadap kualitas 

lingkungan permukiman, misalnya kepadatan rumah diberikan lebih tinggi 

dibandingkan tata letak (kepadatan rumah diberi faktor penimbang 3, sedangkan 

tata letak diberi faktor penimbang 1). Oleh karena itu metode analisis skoring yang 

digunakan adalah berjenjang bertingkat atau berjenjang tertimbang yaitu dengan 

memberikan harkat terhadap variabel yang digunakan dan memberi faktor 

penimbang yang menunjukan besarnya pengaruh variabel terhadap kualitas 

lingkungan permukiman di daerah penelitian. 

Variabel yang digunakan untuk menilai kualitas lingkungan permukiman 

menggunakan pedoman yang telah disusun oleh Dirjen Cipta Karya, Departemen 

Pekerjaan Umum Tahun 1980 yang telah disertai faktor penimbangnya. Dimana 

variabel kualitas lingkungan permukiman dilakukan dengan dua cara yakni 

interpretasi citra dan terestris. Variabel serta bobot penimbangnya dalam penelitian 

ini disajikan dalam bentuk Tabel 1.5  dan Tabel 1.12. 

Tabel 1.5. Faktor Penimbang Variabel Kualitas Lingkungan Permukiman 

Dengan Cara Interpretasi Citra. 

No Variabel Faktor Penimbang 

1 Kepadatan Rumah 3 

2 Ukuran Kapling Rumah 2 

3 Kondisi Permukaan Jalan 3 

4 Lebar Jalan Masuk 3 

5 Pohon Pelindung Jalan (Vegetasi Penutup) 1 

6 Tata Letak 1 

  Sumber : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1980, dalam 

Priyono, 2008. 
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Variabel yang digunakan untuk penilaian kualitas lingkungan permukiman 

dengan cara interpretasi citra adalah sebagi berikut : 

1. Kepadatan Rumah 

Penilaian kepadatan bangunan rumah didasarkan atas perbandingan luas 

atap atau rumah mukim dan luas blok permukiman. Kepadatan rumah pada 

setiap blok permukiman dihitung dengan rumus : 

𝑲𝒆𝒑𝒂𝒅𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒓𝒖𝒎𝒂𝒉 =  
∑𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐫𝐮𝐦𝐚𝐡  𝐦𝐮𝐤𝐢𝐦

∑𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐛𝐥𝐨𝐤 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐮𝐤𝐢𝐦𝐚𝐧 
 × 𝟏00% 

Dari hasil perhitungan degan rumus tersebut dapat diketahui tingkat 

kepadatan rumah dari masing-masing blok permukiman. Klasifiasi dan harkat 

kepadatan rumah dapat dilihat pada Tabel 1.6. 

Tabel 1.6. Klasifikasi dan Harkat Variabel Kepadatan Rumah 

No Kriteria Klasifikasi Harkat 

1 
Kepadatan termasuk jarang, nilai kepadatan pada 

unit permukiman <40% 
Baik 3 

2 
Kepadatan termasuk sedang, nilai kepadatan pada 

unit permukiman antara 40% - 60% 
Sedang 2 

3 
Kepadatan termasuk padat, nilai kepadatan pada 

unit permukiman >60% 
Buruk 1 

Sumber : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1980, 

dalam Priyono, 2008. 

2. Ukuran Kapling Rumah 

Ukuran kapling rumah dapat diketahui dengan cara mengkonversi luasan 

masing-masing rumah mukim pada setiap blok permukiman. Hasil luasan 

masing-masing rumah mukim setelah diketahui kemudian dirata-rata. 

Klasifiasi dan harkat ukuran kapling rumah dapat dilihat pada Tabel 1.7. 

Tabel 1.7. Klasifikasi dan Harkat Variabel Ukuran Kapling Rumah 

No Kriteria Klasifikasi Harkat 

1 Ukuran kapling rumah rata-rata >250 m2 Baik 3 

2 
Ukuran kapling rumah rata-rata antara 100 m2 - 250 

m2 
Sedang 2 

3 Ukuran kapling rumah rata-rata <100 m2 Buruk 1 

Sumber : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1980, 

dalam Priyono, 2008. 
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3. Kondisi Permukaan Jalan  

Identifikasi permukaan jalan yang dimaksud adalah jalan yang di dalam 

unit / blok permukiman yang menghubungkan dengan jalan utama. Kondisi 

permukaan jalan yang diperkeras dengan aspal atau semen pada citra dapat 

dikenali dengan kenampakan rona cerah dengan warna abu-abu keputihan, 

sedangkan untuk kondisi permukaan jalan yang masih berupa tanah pada citra 

dapat dikenali dengan kenampakan rona gelap. Penilaian kondisi permukaan 

jalan masuk didasarkan pada persentase dari kondisi jalan masuk yang 

diperkeras dengan aspal atau semen terhadap seluruh jalan masuk. Klasifikasi 

dan harkat kondisi permukaan jalan masuk dapat dilihat pada Tabel 1.8. 

Tabel 1.8. Klasifikasi dan Harkat Variabel Kondisi Permukaan Jalan  

No Kriteria Klasifikasi Harkat 

1 
>50% panjang jalan masuk diperkeras dengan 

aspal atau semen 
Baik 3 

2 
25% - 50% panjang jalan masuk diperkeras dengan 

aspal atau semen 
Sedang 2 

3 
<25% panjang jalan masuk diperkeras dengan aspal 

atau semen 
Buruk 1 

Sumber : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1980, 

dalam Priyono, 2008. 

4. Lebar Jalan Masuk 

Lebar jalan masuk diketahui dengan mencari rerata lebar jalan masuk dari 

keseluruhan lebar jalan masuk yang terdapat pada tiap-tiap blok permukiman. 

Penilaian variabel ini dimaksudkan untuk mengetahui mudah tidaknya 

transportasi dari dan ke blok permukiman yang bersangkutan. Klasifikasi dan 

harkat lebar  jalan masuk dapat dilihat pada Tabel 1.9. 

Tabel 1.9. Klasifikasi dan Harkat Variabel Lebar Jalan Masuk 

No Kriteria Klasifikasi Harkat 

1 
Lebar jalan masuk rata-rata >6m atau dapat dilalui 

2-3 mobil sekaligus secara bebas 
Baik 3 

2 
Lebar jalan masuk rata-rata 3 - 6m atau dapat 

dilalui 2 mobil sekaligus 
Sedang 2 

3 
Lebar jalan masuk rata-rata <3m atau hanya dapat 

dilalui satu mobil saja 
Buruk 1 

Sumber : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1980, dalam 

Priyono, 2008. 
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5. Pohon Pelindung Jalan (Vegetasi Penutup) 

Pohon pelindung ini dimaksudkan sebagai peneduh jalan masuk ke 

lingkungan permukiman. Selain itu juga dapat berfungsi untuk mengurangi 

polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Perhitungan pohon 

pelindung di setiap blok permukiman dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝐏𝐨𝐡𝐨𝐧 𝐏𝐞𝐥𝐢𝐧𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧 =  
∑𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐓𝐮𝐭𝐮𝐩𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐡𝐨𝐧 𝐏𝐞𝐥𝐢𝐧𝐝𝐮𝐧𝐠

∑𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐁𝐥𝐨𝐤 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐮𝐤𝐢𝐦𝐚𝐧 
 × 𝟏𝟎𝟎% 

Klasifikasi dan harkat pohon pelindung jalan dapat dilihat pada Tabel 1.10. 

Tabel 1.10. Klasifikasi dan Harkat Variabel Pohon Pelindung Jalan 

No Kriteria Klasifikasi Harkat 

1 
>50% jalan masuk kanan kirinya didapati pohon 

pelindung 
Baik 3 

2 
25% - 50% jalan masuk kanan kirinya didapati 

pohon pelindung 
Sedang 2 

3 
<25% jalan masuk kanan kirinya didapati pohon 

pelindung 
Buruk 1 

Sumber : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1980, 

dalam Priyono, 2008. 

6. Tata Letak 

Penilaian tata letak didasarkan pada keteraturan bangunan. Tingkat 

keteraturan bangunan dapat ditentukan dari keteraturan letak, dan 

besar/kecilnya bangunan. Bangunan yang dimiliki ukuran relatif sama dan 

letaknya mengikuti pola tertentu. Klasifikasi dan harkat tata letak dapat dilihat 

pada Tabel 1.11. 

Tabel 1.11. Klasifikasi dan Harkat Variabel Tata Letak 

No Kriteria Klasifikasi Harkat 

1 >50% bangunan ditata secara teratur Baik 3 

2 25% - 50% bangunan ditata secara teratur Sedang 2 

3 <25% bangunan ditata secara teratur Buruk 1 

Sumber : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1980, 

dalam Priyono, 2008. 
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Pada dasarnya dalam proses interpretasi citra yang dilakukan dengan cara 

visual terdapat variabel-variabel yang tidak dapat disadap atau terekam dalam citra, 

maka survey lapangan dilakukan untuk mencari serta menentukan variabel-variabel 

yang mempengaruhi terhadap kualitas lingkungan permukiman yang tidak dapat 

terekam oleh citra yang meliputi variabel air minum, saluran limbah rumah tangga, 

saluran air hujan dan tempat pembuangan sampah rumah tangga.  

Tabel 1.12. Faktor Penimbang Variabel Kualitas Lingkungan Permukiman 

Dengan Cara Terestris 

No Variabel Faktor Penimbang 

1 Air Minum 3 

2 Saluran Limbah Rumah Tangga 3 

3 Saluran Air Hujan  3 

4 Tempat Pembuangan Sampah Rumah Tangga 3 

Sumber : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1980, dalam 

Priyono, 2008. 

Variabel yang digunakan untuk penilaian kualitas lingkungan permukiman 

dengan cara terestris adalah sebagi berikut : 

1. Air Minum 

Tabel 1.13. Klasifikasi dan Harkat Variabel Air Minum 

No Kriteria Klasifikasi Harkat 

1 
>50% dari jumlah keluarga menggunakan air 

minum dari PAM dan Sumur 
Baik 3 

2 
25% - 50%  dari jumlah keluarga menggunakan 

air minum dari PAM dan Sumur 
Sedang 2 

3 
< 25% dari jumlah keluarga menggunakan air 

minum dari PAM dan Sumur 
Buruk 1 

Sumber : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1980, 

dalam Priyono, 2008. 
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2. Saluran Limbah Rumah Tangga 

Tabel 1.14. Klasifikasi dan Harkat Variabel Limbah Rumah Tangga 

No Kriteria Klasifikasi Harkat 

1 
>50% keluarga memiliki kakus/WC yang 

dilengkapi dengan “septictank” 
Baik 3 

2 

25% - 50% keluarga memiliki kakus/WC dengan 

“septictank” & selebihnya memiliki kakus/WC 

tanpa “septictank” 

Sedang 2 

3 

<25% keluarga memiliki kakus/WC tetapi tanpa 

“septictank” & selebihnya buang hajat di selokan / 

sungai 

Buruk 1 

Sumber : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1980, 

dalam Priyono, 2008. 

3. Saluran Air Hujan 

Tabel 1.15. Klasifikasi dan Harkat Variabel Saluran Air Hujan 

No Kriteria Klasifikasi Harkat 

1 
>50% penghuni mempunyai saluran air hujan dan 

berfungsi dengan baik 
Baik 3 

2 
25% - 50%  penghuni mempunyai saluran air 

hujan dan berfungsi dengan baik 
Sedang 2 

3 
<25%  penghuni mempunyai saluran air hujan dan 

berfungsi dengan baik 
Buruk 1 

Sumber : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1980, 

dalam Priyono, 2008. 

4. Tempat Pembuangan Sampah Rumah Tangga 

Tabel 1.16. Klasifikasi dan Harkat Variabel Tempat Pembuangan 

Sampah Rumah Tangga 

No Kriteria Klasifikasi Harkat 

1 
>50% penghuni membuang sampah pada tempat 

pembuangan sampah sendiri 
Baik 3 

2 
25%  - 50% penghuni membuang sampah pada 

tempat pembuangan sampah sendiri 
Sedang 2 

3 

<25% penghuni mempunyai tempat sampah 

sendiri / kebanyakan membuang sampah ke 

selokan, sungai & pekarangan 

Buruk 1 

Sumber : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 1980, 

dalam Priyono, 2008. 
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Penilaian klas kualitas lingkungan permukiman dilakukan setelah 

pengharkatan semua parameter kualitas lingkungan selesai di input dalam tabel 

atribut. Penentuan klas kualitas lingkungan didasarkan pada jumlah skor total. 

Perolehan skor total didapat dari hasil penjumlahan dan perkalian harkat masing-

masing parameter penentu dengan faktor penimbangnya. Bentuk perhitungan skor 

total dapat dilihat pada rumus dibawah ini :  

Skor total = (kepadatan x 3) + (kapling rumah x 2) + (kondisi jalan x 3) + (lebar 

jalan x 3) + (pohon x 1) + (tata letak x 1) + (air minum x 3) + (limbah x 3) + 

(saluran air hujan x 3) + (tempat pembuangan sampah x 3) 

Hasil dari perhitungan tersebut diperoleh jumlah skor tertinggi dan 

terendah sehingga dapat diketahui selisihnya (range). Berdasarkan pendekatan ini 

maka klasifikasi kualitas permukiman di peroleh dengan formula : 

Ci = R : K  

Dimana, : 

Ci = interval klas 

R = range ( nilai ini diperoleh dari selisih skor total tertinggi – skor total         

terendah) 

K = jumlah klas  

Penentuan klas kualitas permukiman dilakukan dengan menghitung : 

1. Nilai tertinggi dari skor total yaitu 3 x 25 = 75  

2. Nilai terendah dari skor total yaitu 1 x 25 = 25  

3. Banyaknya klas yang ditentukan adalah 3 klas,  perolehan interval klas yaitu 

(75 – 25) / 3 = 16,6667 = 17  

Angka 25 diperoleh dari penjumlahan nilai faktor penimbang. Pengklasan 

harkat untuk klas kualitas permukiman disajikan dalam Tabel 1.17 berikut ini : 

Tabel 1.17. Klasifikasi Kualitas Lingkungan Permukiman 

Total Harkat Klas Keterangan 

59 – 75 Klas I Baik 

42 – 58 Klas II Sedang 

25 – 41 Klas III Buruk 

   Sumber : Pengolahan Data, 2015 
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Setelah pengklasifikasian kualitas lingkungan fisik dibuat, kemudian hasil 

akhirnya berupa peta kualitas lingkungan fisik permukiman dengan disertai 

informasi yang terkait dengan hasil akhir yang berupa peta tersebut. Dan dalam 

pengerjaanya dengan menggunakan software ArcGIS yang dibutuhkan dalam 

membuat peta kualitas lingkungan fisik di daerah penelitian. 

Analisis data yang digunakan untuk menilai hubungan antar variabel dan 

seberapa besar pengaruhnya teradap persebaran kondisi kualitas lingkungan 

permukiman menggunakan metode analisis korelasi-tabel silang (Crosstab-

correlation). 

Tabel silang memuat data dari variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. 

Variabel pengaruh dalam penelitian ini berupa kepadatan rumah, ukuran kapling 

rumah, kondisi permukaan jalan, lebar jalan masuk, pohon pelindung jalan 

(vegetasi penutup), tata letak, air minum, saluran limbah rumah tangga, saluran air 

hujan, dan tempat pembuangan sampah rumah tangga. Variabel terpengaruhnya 

berupa persebaran kualitas lingkungan permukiman. 
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1.8. Batasan Operasional 

Lingkungan permukiman adalah suatu ruang untuk kegiatan sehari-hari 

yang meliputi bangunan rumah mukim, halaman dan pekarangannya, jaring-jaring 

jalan dan perangkat lain yang mendukung kelancaran hidup (Rahardjo, 1989). 

Permukiman adalah suatu unit lahan yang digunakan untuk kegiatan 

sehari-hari yang meliputi bangunan rumah mukim, halaman, pekarangan, jaring-

jaring jalan, dan perangkat lain yang mendukung kelancaran kegiatan hidup 

(Sutanto, 1982). 

Kualitas lingkungan permukiman adalah suatu keadaan khususnya 

permukiman dengan segala benda, keadaan dan makhluk hidup beserta perilakunya 

yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan makhluk 

hidup di dalam permukiman tersebut (Hardoyo, 1994, dalam Yuniawan, 2011). 

Blok adalah suatu luasan tertentu yang dibatasi oleh batas fisik yang tegas. 

Seperti laut, sungai, jalan dan terdiri dari 1 atau lebih persil bangunan (Ditjen Cipta 

Karya, 1985). 

Identifikasi adalah upaya mencirikan obyek yang telah dideteksi dengan 

menggunakan keterangan yang cukup (Sutanto, 1982). 

Klasifikasi adalah penggolongan obyek-obek ke dalam kelas-kelas 

dengan dasar adanya beberapa persamaan sifatnya atau adanya kaitan antara obyek-

obyek (Bintarto dan Surastopo, 1979). 

Penggunaan lahan adalah aktivitas manusia atas lahan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya (Sutanto, 1981) 


