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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena urbanisasi penduduk di kota-kota besar menyebabkan peningkatan 

kebutuhan ruang yang ada di kota. Salah contoh seperti kebutuhan lahan sebagai 

tempat bermukim yang menjadi salah satu kebutuhan primer manusia. Semakin 

besar tingkat urbanisasi pada suatu kota maka semakin tinggi kebutuhan akan lahan. 

Pada akhirnya lahan yang ada di kota tidak mampu mencukupi kebutuhan akan 

lahan. Sehingga terjadi perlebaran kota  (Urban Sprawl)  dan mengambil area di 

pinggiran kota (Wilayah Peri Urban).  

 Wilayah peri urban diistilahkan sebagai daerah rural – urban fringe, yaitu 

wilayah peralihan mengenai penggunaan lahan, karakteristik sosial dan demografis. 

WIilayah ini terletak antara lahan kekotaan kompak terbangun yang menyatu dengan 

pusat kota dan lahan kedesaan yang disana hampir tidak ditemukan bentuk – bentuk 

lahan kekotaan dan permukiman perkotaan (Pryor, 1968). 

 Dampak langsung yang dapat diamati pada wilayah peri urban makin banyak 

lahan permukiman dan bangunan non permukiman serta menyempitnya lahan yang 

belum terbangun. Semakin mendekat lahan yang terbangun kearah kota semakin 

banyak pula konversi lahan dari non pertanian menjadi lahan pertanian. Disinilah 

mulai terlihat gejala kesenjangan antara permintaan akan lahan dan  permintaan 

lahan. hal inilah yang mengakibatkan harga lahan di wilayah peri urban menjadi 

sangat signifikan. 

 Perkembangan kota Yogyakarta menuju Kabupaten Bantul mempengaruhi 

penggunaan lahan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan 

kemungkinan pengalihan fungsi lahan seperti lahan sawah, hutan, serta lahan 

produktif lain, yang masih cukup banyak terdapat di Kabupaten Bantul berubah 

menjadi kawasan perumahan atau permukiman beserta infrastruktur dan fasilitas 

penunjang kegiatan lain seperti dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, serta 

kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kawasan permukiman dapat 

mempengaruhi penggunaan  lahan di sekitarnya. 
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 Kecamatan Sewon merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Bantul yang berada  di daerah pinggiran kota Yogyakarta bagian selatan. Letak 

geografisnya sangat strategis karena berada diantara Kota Yogyakarta sebagai 

ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kecamatan Bantul sebagai 

ibukota kabupaten dari Kabupaten Bantul. Hal tersebut menyebabkan perkembangan 

kawasan permukiman Kecamatan Sewon lebih cepat dibandingkan kecamatan lain 

yang ada di Kabupaten Bantul. Perkembangan kawasan permukiman yang secara 

langsung juga menimbulkan dinamika perubahan penggunaan lahan di dalamnya. 

 Daerah penelitian yaitu kelurahan Bangunharjo dan Panggungharjo  

kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta merupakan wilayah yang terletak 

di selatan Kota Yogyakarta. Selain itu adanya kawasan industri di wilayah ini dan 

adanya sarana pendidikan Perguruan Tinggi mempengaruhi pola penggunaan lahan 

daerah penelitian seperti fungsi lahan kosong yang berubah menjadi tempat kos, 

warung dan toko. Pada rumah-rumah yang sudah berdiripun secara nyata berubah 

fungsinya, seperti yang tadinya rumah non komersial berubah fungsi menjadi 

kombinasi antara komersial dan non komersial. 

 Perkembangan Kelurahan Bangunharjo dan Panggungharjo mendorong 

munculnya berbagai aktifitas masyarakat dan menarik migrasi penduduk dari daerah 

lain sehingga membuat daerah tersebut semakin padat. Kenyataan ini menuntut 

adanya sarana akomodasi yang memadahi di kawasan tersebut sehingga memicu 

kesadaran penduduk setempat untuk mengubah orientasi penggunaan rumah (OPR) 

dari non komersial menjadi komersial yang mampu menambah pendapatan rumah 

tangganya. Hadi Sabari Yunus (1994) mengemukakan bahwa kegiatan penduduk 

perkotaan telah mempengaruhi tingkah laku penduduk kawasan desa-kota di 

sekitarnya, terutama dalam bidang sosial ekonomi. Jadi, fenomena OPR penduduk 

kawasan sekolah, industrti dan Kampus Perguruan Tinggi yang mengarah pada 

penggunaan rumah yang bersifat komersial adalah kenyataan yang menarik untuk 

dikaji. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakan variasi penggunaan rumah yang ada di Desa Panggungharjo 

dan Bangunharjo? 
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2. Bagaimana jenis perubahan variasi penggunaan rumah rumah di Desa 

Panggungharjo dan Bangunharjo Kecamatan Sewon di tahun 2009 dan 

2014? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui variasi penggunaan rumah tinggal di Desa Panggungharjo dan 

Bangunharjo Kecamatan Sewon 

2. Mengetahui jenis perubahan variasi penggunaan rumah di Desa 

Panggungharjo dan Bangunharjo dan Bangunharjo Kecamatan Sewon di 

Tahun 2009 dan 2014 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian tentang kajian perkembangan fisik wilayah peri urban 

ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoretis, manfaat praktis maupun 

manfaat pendidikan. 

a. Manfaat Teoretis 

1. Menambah pengetahuan tentang studi kewilayahan terutama penggunaan 

lahan beserta penggunaan bangunan rumah nya di wilayah peri-urban. 

2. Memberi gambaran mengenai bagaimana sistem informasi geografis dapat 

membantu monitoring studi kewilayahan, dalam hal ini adalah dinamika 

daerah peri urban. 

b. Manfaat Praktis 

1. Memberi gambaran tentang penggunaan lahan di Kecamatan Sewon Tahun 

2009 - 2014 

2. Menjadi referensi untuk membuat perencanaan, kebijaksanaan dan program 

pembangunan yang bersentuhan dengan penggunaan tanah atau kegiatan yang 

bersifat spasial di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul 

3. Mengetahui dinamika perubahan orientasi penggunaan bangunan rumah di 

Kecamatan Sewon tahun 2009 – 2014 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1   Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Pemekaran Kota  

 Pemekaran kota atau yang selanjutnya dikenal dengan Urban Sprawl 

merupakan bentuk bertambah luasnya kota secara fisik. Perluasan kota disebabkan 

oleh semakin berkembangnya penduduk dan semakin tingginya arus urbanisasi. 

Semakin bertambahnya penduduk kota menyebabkan semakin bertambahnya 

kebutuhan masyarakat terhadap perumahan, perkantoran, dan fasilitas sosial 

ekonomi lain. Urban sprawl terjadi dengan ditandai adanya alih fungsi lahan yang 

ada di sekitar kota (urban periphery) mengingat terbatasnya lahan yang ada di pusat 

kota 

 Sedangkan pengertian menurut Rosul (2008), Urban Sprawl atau dikenal 

dengan pemekaran kota merupakan bentuk bertambah luasnya kota secara fisik. 

Perluasan kota disebabkan oleh semakin berkembangnya penduduk dan semakin 

tingginya arus urbanisasi. Semakin bertambahnya penduduk kota menyebabkan 

semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan, perkantoran, 

dan fasilitas sosial ekonomi lain. Urban sprawl terjadi dengan ditandai adanya alih 

fungsi lahan yang ada di sekitar kota (urban periphery) mengingat terbatasnya lahan 

yang ada di pusat kota.  

Proses bertambahnya ruang kota ke arah luar/pinggiran kota atau urban 

sprawl yang masih kental dengan kenampakan fisik desa yaitu wajah pertanian 

terutama sawah dengan irigasi teknis. Artinya terjadi alih fungsi (konversi) 

penggunaan lahan pertanian menjadi built up area dalam hal ini menjadi 

perumahan/permukiman penduduk, perkantoran, sekolah, perdagangan dan berbagai 

infrastruktur perkotaan lainnya.  

Pengaruh urban sprawl dari struktur fisik adalah terjadinya pola penyebaran 

permukiman yang semakin meluas/melebar ke samping kiri kanan jalur transportasi, 

dengan kata lain terjadi pemusatan fasilitas umum perkotaan di nodes; bagian 

wilayah tertentu. Dari struktur kependudukan adalah terjadinya pola penyebaran 

penduduk diperlihatkan dengan penyebaran lahan terbangun (permukiman) yang 
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semakin melebar ke samping kiri kanan jalan arteri. Sedangkan dari struktur 

ekonomi, pengaruh urban sprawl adalah terjadinya perubahan pola kegiatan 

ekonomi penduduk ke arah non pertanian. Hal ini terlihat dengan semakin 

berkurangnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan meningkatnya 

penduduk yang bekerja di sektor non pertanian (pedagang, buruh industri dan jasa). 

1.5.1.2 Wilayah Peri urban (WPU) 

 Wilayah peri urban diistilahkan sebagai daerah rural – urban fringe, yaitu 

wilayah peralihan mengenai penggunaan lahan, karakteristik sosial dan demografis. 

WIilayah ini terletak antara lahan kekotaan kompak terbangun yang menyatu dengan 

pusat kotadan lahan kedesaan yang disana hampir tidak ditemukan bentuk - bentuk 

lahan kekotaan dan permukiman perkotaan Pryor (1968) dalam Yunus  Hadi Sabari. 

(2008). Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

 H. S. Yunus (2008) menyebutkan bahwa kawasan peri urban merupakan 

kawasan yang berdimensi multi, hal ini dikarenakan pengkaburan makna sekitar 

perkotaan, yang berarti memiliki makna sifat kekotaan dan sifat kedesaan. 

Identifikasian kawasan peri urban sangat sulit jika dilihat dari dimensi non-fisikal, 

oleh karena itu pada tahap pengenalan kawasan peri urban hanya didasarkan pada 

istilah kedesaan maupun kekotaan dari segi fisik morfologi yang diindikasikan oleh 

bentuk pemanfaatan lahan non-agraris versus penggunaan lahan agraris. Dari sisi ini 

wilayah perkotaan merupakan suatu wilayah yang didominasi oleh bentuk 

pemanfaatan lahan non-agraris, sedangkan wilayah kedesaan adalah wilayah yang 

didominasi oleh bentuk pemanfaatan lahan agraris. 

 Secara komprehensif definisi Wilayah Peri-Urban (WPU) menurut Pryor 

dapat merupakan zona peralihan pemanfaatan lahan, peralihan karakteristik social, 

dan peralihan karajhgkteristik demografis yang terletak antara (a)wilayah kekotaan 

terbangun yang menyatu dengan permukiman kekotaan utamanya dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari pusat kota dan (b)daerah puriloka (hinterland) 

kedesaannya yang dicirikhasi oleh nyaris langkanya tempat tinggal penduduk bukan 

petani, mata pencaharian bukan kedesaan dan pemanfaatan lahan bukan kedesaan.  
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 Yunus (2008) mengemukakan konsep WPU yang lebih detail khususnya 

dalam menyoroti keberadaan jalur wilayah yang mengantarai Zobikot (Zona Bidang 

Kota) dan Zobides (Zona Bidang Desa). Oleh karena batas batas antara Zobikot dan 

Zobides diyakini bukan merupakan suatu garis yang jelas dan lebih merupakan jalur 

wilayah, maka perlu dikemukakan spsesifikasi yang lebih detail tentang hal ini. 

Mengacu pada identifikasi zona berdasarkan proporsi pemanfaatan lahan agraris 

maupun non-agraris dapat dikemukakan masing-masing zona mempunyai rentangan 

nilai antara lahan kekotaan dan lahan kedesaan berikut ini 

 

 

Tabel 1.1 Kategori Wilayah Peri-Urban 

Kategori WPU Lahan Kekotaan Lahan Kedeaan 

Zona Bidang Kota 

(Zobikot) 

≥ 75 % - < 100 % < 25 % - > - 0 % 

Zona Bidang Kota-Desa 

(Zobikodes) 

≥ 50 % - < 75 % > 25 % - < 50 % 

 Zona Bidang Desa-Kota 

(Zobidekot) 

> 25 % - < 50 % ≥ 50 % - < 75 % 

Zona Bidang Desa 

(Zobides) 

≤ 25 % - > 0 % > 75 % - < 100% 

Sumber: Hadi Sabari Yunus. (2008) 

 

1.5.1.3 Dinamika Penggunaan Lahan Wilayah Peri-Urban 

 Singh (1967) dalam Yunus  Hadi Sabari. (2008) dalam penelitiannya di kota-

kota di India mengemukakan bahwa WPU adalah “rural land urban with urban 

phenomena” atau suatu lahan yang di dalamnya sudah muncul gejala kekotaan. 

Selanjutnya sarjana ini menambahkan penjelasan mengenai makna WPU dengan 

mengacu pendapat Wehrwein (1942) dalam Yunus  Hadi Sabari. (2008) yang 

mengatakan bahwa lahan-lahan kedesaan tersebut sebenarnya belum masanya 

berubah menjadi lahan kekotaan, namun Karena suatu keadaan yang terpaksa dalam 

tanda petik, lahan tersebut telah berubah menjadi lahan kekotaan. Pada tahun yang 
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sama, Dickson (1967) dalam Yunus  Hadi Sabari. (2008) juga mencoba 

imemberikan batasan mengenai WPU sebagai suatu daerah yang di dalamnya telah 

terjadi pembangunan-pembangunan perumahan, industry-industri, perkantoran-

perkantoran yang bersifat kekotaan. Di sana dijelaskan bahwa permukiman yang 

dibangun dihuni oleh bukan petani, namun mereka yang bekerja di kota. Demikian 

pula dengan industri, kompleks perkantoran, pendidikan dan lain sebagainya 

mempunyai orientasi pemanfaatan ke sektor kekotaan. Hal ini terlihat dari gejala 

munculnya pembangunan beru baik yang berupa lahan permukiman maupun bukan 

permukiman yang dibangun di tengah-tengah lahan persawahan atau bentuk lahan 

pertanian lainnya.  

1.5.1.4 Lahan kedesaan 

 Pengertian desa dapat beragam dari berbagai sudut pandang sesuai dengan 

bidang keilmuan orang yang mendefinisikannya. Berbagai definisi tentang desa 

telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Lutfi Muta’ali (2013) mengelompokkan 

definisi desa menjadi beberapa aspek, yaitu aspek bahasa, administrasi, sosial 

kemasyarakatan, demografis, dan geografis. Desa dari aspek bahasa adalah (1) 

sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik 

atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota); (3) tempat, tanah 

daerah. Pengertian desa berdasarkan aspek administrasi adalah sebagai berikut. 

“... sekelompok manusia yang tergabung dalam kesatuan masyarakat hukum dan 

bertempat tinggal disuatu wilayah yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan 

serta memiliki pemerintahan yang hendakmenyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri.” (Lutfi Muta’ali, 2013) 

 Berdasarkan aspek sosial kemasyarakatan, beberapa karakter atau ciri sosial 

kemasyarakatan desa diantaranya adalah mata pencaharian, ukuran komunitas, 

tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, differensiasi sosial, stratifikasi sosial, 

interaksi sosial, dan solidaritas sosial. Berdasarkan aspek demografi, pengertian desa 

tergantung pada jumlah penduduknya. Beberapa ahli dan lembaga 

mengklasifikasikan jumlah penduduk tertentu yang dapat disebut menjadi desa. BPS 

mengklasifikasikan suatu wilayah sebagai desa jika jumlah penduduknya kurang 
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dari 2.500 jiwa. Acuan nilai jumlah penduduk sebanyak 2.500 jiwa ini juga 

disampaikan oleh Dwight Sanderson dan Paul H. Landis Lutfi Muta’ali, 2013).  

 Desa berdasarkan aspek geografis memiliki tiga unsur yaitu penduduk, 

daerah (wilayah), dan tata kehidupan. Secara umum, desa digambarkan sebagai unit-

unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak relatif jauh dari kota. 

Secara administratif desa merupakan suatu kesatuan administratif yang dikenal 

dengan istilah kalurahan, karena pimpinan desanya adalah lurah. Istilah desa ini 

sering juga disamakan dengan istilah dusun yang membawahi beberapa dukuh.  

 Penggunaan lahan desa didominasi oleh lahan pertanian dan terletak relatif 

jauh dari kota. Pola permukiman desa umumnya mengelompok dengan kepadatan 

penduduk yang rendah. Pemukiman di desa biasanya disertai dengan lahan 

pekarangan yang cukup luas. Jenis-jenis penggunaan lahan yang berkembang di 

desa memiliki tingkat heterogenitas yang lebih rendah dibanding wilayah perkotaan 

(Lutfi Muta’ali, 2013). Selain itu penggunaan lahan didominasi peruntukan lahan 

pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering, termasuk perkebunan, dan 

perikanan (tambak). Tingkat kepadatan bangunan dan permukiman rendah, serta 

bangunan umumnya berlantai satu dengan ketinggian yang relatif rendah. 

 Wilayah kedesaan adalah wilayah yang didominasi oleh bentuk pemanfaatan 

lahan agraris seperti lahan pertanian. Menurut (Drs.Sapari Imam Asy’ari, 1993) 

karakteristik desa meliputi: Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan 

atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan 

rumah tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini 

disebabkan oleh lokasi goegrafis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang 

jarang dan terpencar.  

 Safari Imam Asy’ari (1993) menyatakan bahwa pola lokasi desa adalah 

pengaturan ruang lingkup desa, bagaimana pengaturan lahan untuk perumahan dan 

pekarangan, serta penggunaan lahan untuk persawahan atau perladangan, 

pertambakan, penggembalaan ternak, hutan lindung dan sebagainya. Ukuran yang 

dijadikan pedoman bagi warga desa adalah unsur-unsur kemudahan, keamanan, dan 

ada norma tertentu yang bersifat budaya dan rohaniah yang harus diperhitungkan, 

dalam hal pemilihan lokasi untuk rumah tinggal misalnya. Umumnya warga desa 
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menyatu dengan alam, dalam arti sering tergantung kepada keadaan alam dan unsur 

kepercayaan yang sifatnya tahayul. 

1.5.1.5 Lahan Kekotaan 

 Kota (city) merupakan kata benda, sedangkan perkotaan (urban) merupakan 

kata sifat. Arti atau makna keduanya terkadang sinonim. Kota dalam arti 

municipality adalah tempat dengan batas yurisdiksi administratif (Djunaedi, 

Achmad. 2012). Perkotaan adalah tempat kumpulan permukiman yang 

terkonsentrasi, relatif padat, dan memerlukan infrastruktur yang lebih intensif 

daripada kedesaan (Branch, dalam Djunaedi, Achmad. 2012. Proses Perencanaan 

Wilayah dan Kota). Ada banyak macam batasan pengertian kota yang disampaikan 

oleh beberapa ahli.  Berdasarkan berbagai definisi kota yang diungkapkan para ahli, 

Hadi Sabari Yunus (2007) mengelompokkan pengertian kota menjadi enam tinjauan. 

Tinjauan tersebut terdiri dari tinjauan yuridis administratif, tinjauan segi 

morfologikal, tinjauan kepadatan penduduk, tinjauan dari segi jumlah penduduknya, 

tinjauan segi penduduk plus kriteria tertentu, dari tinjauan dari segi fungsi dalam 

suatu organic region.  

 Kawasan perkotaan adalah suatu lingkup wilayah yang telah memiliki ciri-

ciri kekotaan. Kegiatan yang dominan adalah non pertanian seperti kegiatan sektor 

sekunder maupun tersier yaitu sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial serta kegiatan ekonomi. Penggunaan lahan juga 

lebih ada lahan non pertanian, seperti permukiman maupun fasilitas lainnya. 

 Selanjutnya kota dari tinjauan segi penduduk plus kriteria tertentu yang 

timbul karena adanya kenyataan bahwa meninjau kota dari segi penduduk saja tidak 

cukup. Adapun kriteria tertentu yang dimaksud adalah kepadatan penduduk, 

karakteristik perkotaan, dan jarak antar rumah. Kota dari tinjauan dari segi fungsi 

dalam suatu organic region atau wilayah organis, wilayah fungsional, wilayah 

nodal. Eksistensinya ditandai oleh hubungan fungsional antara berbagai sektor 

kegiatan dalam wilayah yang luas. Kegiatan-kegiatan ini saling berimbal-daya dan 

terpusat pada suatu titik. Titik inilah yang kemudian disebut sebagai kota. 

 Berdasarkan bahasan mengenai pengertian kota dari berbagai tinjauan diatas, 

yang paling mencerminkan pengertian permukiman kota adalah kota dari tinjauan 
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morfologikalnya. Dijelaskan pula bahwa building coverage kota atau tutupan 

bangunan lebih besar daripadan tutupan vegetasinya (vegetation coverage). Pola 

jaringan jalan kota komplek, dalam sistem permukiman kompak yang relatif lebih 

besar daripada permukiman di daerah sekitarnya 

 Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). 

Wilayah perkotaan juga merupakan suatu wilayah yang didominasi oleh bentuk 

pemanfaatan lahan non-agraris.  

 Morfologi kota ditekankan pada bentuk-bentuk fisikal dari lingkungan 

kekotaan, dan ini dapat diamati dapat diamati dari kenampakan kota secara fisikal 

antara lain system jalan-jalan yang ada, blok-blok bangunan baik hunian ataupun 

bukan(perdagangan/industry), dan juga bangunan-bangunan individual. Sebagian 

fisik kekotaan berada jauh di luar batas administrasi kota dan yang mengalami 

situasi seperti ini disebut “Under Bounded City”. 

1.5.1.6 Penggunaan Lahan 

 Penggunaan lahan adalah suatu yang berkaitan dengan kegiatan manusia 

pada bidang lahan tertentu. Lillesand dan Kiefer (1997) mendefinisikan istilah 

penggunaan lahan sebagai berikut. 

“...segala interaksi antara manusia dan lingkungannya, fokus lingkungannya adalah 

lahan dimana sikap dan kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan 

langkah-langkahnya, sehingga langkah ini akan meninggalkan bekas diatas lahan 

yang selanjutnya disebut sebagai land use”. 

 Penggunaan lahan merupakan pemanfaatan lahan oleh sebagai objek untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan merupakan interaksi antara 

manusia dengan lingkungan sehingga meninggalkan bekas pada suatu lahan karena 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia (Su Ritohardoyo, 2013). 

Penggunaan lahan adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan 

bentukan alami maupun buatan manusia (PP Nomor 16 Tahun 2004). Penggunaan 

lahan merupakan segala campur tangan manusia, baik secara menetap maupun 
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berpindah-pindah terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber daya 

buatan yang secara langsung disebut lahan dengan tujuan untuk mencukupi 

kebutuhan baik material maupun spiritual, ataupun kebutuhan keduanya 

(Malingreau, 1978 dalam Su Ritohardoyo, 2013). 

 Klasifikasi diperlukan untuk mengatur/membagi suatu kenyataan atau 

fenomena menjadi unit-unit tertenu yang homogen. Klasifikasi penggunaan lahan ini 

bermanfaat untuk memperoleh suatu bahasa dan satu pengertian di dalam 

memperoleh informasi dan untuk berkomunikasi mengenai tata guna lahan. Dalam 

perkembanganya banyak klasifikasi penggunaan lahan yang di buat oleh para pakar 

Geografi, namun para pakar tersebut cenderung mengembangkan klasifikasi 

buatannya sendiri. 

 Sistem klasifikasi penggunaan lahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sistem klasifikasi menurut Sutanto (1981) sistem klasifikasi ini dapat 

mewakili kenampakan penggunaan lahan di wilayah yang akan diteliti dengan 

tingkat kedetilan yang tinggi. Adapun pembagian klasifikasinya sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Klasifikasi Penggunaan Lahan Sutanto (1981) 

Tingkat Kerincian Klasifikasi 

Tingkat I Tingkat II  Tingkat  III  Tingkat IV 

Daerah 

Kota 

Permukiman -Pola Teratur - Kepadatan rendah 

- Kepadatan sedang 

-Pola setengah teratur - Kepadatan rendah 

- Kepadatan sedang 

- Kepadatan tinggi 

-Pola tidak teratur - Kepadatan rendah 

- Kepadatan sedang 

- Kepadatan tinggi 

- Kepadatan sangat   tinggi 

Perdagangan -Pasar   

-Pom bensin  

-Pusat perbelanjaan -Besar –Kecil 

-Pertokoan  

Industri -Pabrik/perusahaan  

-Gudang  
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Transportasi -Jalan  

-Stasiun/terminal -Kereta api/Bis/Angkutan 

Jasa -Kelembagaan Perkantoran, 

sekolah/kampus 

-Non-Kelembagaan Hotel 

Rekreasi -Kebun binatang  

-Lapangan Olah raga  

-Stadion  

-Gedung Pertunjukan  

Tempat 

ibadah 

-Masjid  

-Greja  

Pertanian -Sawah  

-Tegalan  

-Kebun Campuran  

Hutan -Hutan/Taman wisata  

Lain-lain -Kuburan -Umum   

-Makam pahlawan 

-Lahan kosong  

-Lahan sedang 

dibangun 

 

Sumber: Sutanto dalam Su Ritohardoyo, 2013: 147 

1.5.1.7 Perubahan Orientasi Pemanfaatan Bangunan (OPB) 

 Orientasi pemanfaatan bangunan tidak lain merupakan artikulasi kegiatan 

penduduk dengan cara mendayagunakan bangunan tempat tinggalnya atau bangunan 

bukan tempat tinggal dalam menyelenggarakan kehidupannya. Oleh karena upaya 

identifikasi orientasi pemanfaatan bangunan di WPU selalu dikaitkan dengan sifat 

kedesaan maupun sifat kekotaan, maka secara garis besar ada dua macam 

karakteristik orientasi pemanfaatn bangunan, yaitu orientasi kedessan di satu sisi dan 

orientasi di sisi yang lain. Orientasi kedesaan adalah sebuah artikulasi pemanfaatan 

bangunan yang terfokus pada kepentingan sector kedesaan yang secara umum 

dikenal sebagai sektor agraris, sedangkan orientasi kekotaan terfokus pada 

kepentingan sektor non-agraris.  

 Transformasi Orientasi Pemanfaatan Bangunan (OPB) di Jawa pada 

umumnya terjadi di WPU. Hal ini dimungkinkan karena di WPU sendiri merupakan 

wilayah  yang sedang mengalami transformasi pada segala aspek kehidupannya. 
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Oleh Karena WPU sendiri sebelumnya merupakan wilayah yang bersifat kedesaan, 

maka segala aspek kehidupan penduduknya juga diwarnai oleh sifat kedesaan yang 

kental pula. Banyaknya pendatang baik penduduk maupun fungsi ke WPU, maka 

tingkat pertambahan penduduk di WPU menjadi sedemikian tinggi dibandingkan 

dengan bagian dalam kota dimana ruang terbuka nyaris habis atau bahkan sudah 

habis sama sekali. 

Orientasi Penggunan Rumah 

Menurut Zee (dalam Wesnawa, 2010:11) memberikan arti permukiman 

secara sempit sebagai perumahan, yang terdiri dari bangunan rumah tinggal maupun 

kelompok bangunan rumah (house building group). Secara umum permukiman 

diartikan sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman dan secara khusus disebut 

dengan bangunan rumah.  

Gunawan (dalam Waluyo, 2009:3) menyatakan, rumah diartikan sebagai 

tempat tinggal yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia, maka 

rumah harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. dapat memberikan perlindungan dari gangguan cuaca,  

b. dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan penghuninya untuk melakukan kegiatan 

pekerjaan rumah tangga yang lazim,  

c. dapat digunakan sebagai tempat istirahat yang tenang diwaktu lelah atau sakit.  

Menurut Yunus (dalam Hapsari, 2012:173) mengemukakan bahwa fungsi 

rumah dapat dikelompokkan kedalam tiga kelengkapan, yaitu kelengkapan 

nonkomersial, kelengkapan komersial, dan kelengkapan kombinasi antara komersial 

dan nonkomersial. Berikut ini adalah penjabaran dari ketiga kelengkapan tersebut.  

1. Nonkomersial  

Nonkomersial adalah kegunaan dasar yang dirancang oleh penghuni untuk 

memenuhi kebutuhan dasar. Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia sebagai 

tempat pernaungan dan perlindungan manusia..  

2. Komersial  

Komersial adalah fungsi atau kegunaan yang dirancang penghuni untuk 

menghasilkan laba uang. Fungsi komersial ini menjadikan rumah sebagai tempat 

usaha guna meningkatkan pendapatan keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-

hari. 5  
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3. Kombinasi antara komersial dan nonkomersial  

Kombinasi antara komersial dan nonkomersial yaitu penghuni rumah 

memakai bagian tertentu dari rumah untuk tempat tinggal dan sebagian lagi 

dirancang oleh penghuni untuk aktivitas komersial yang menghasilkan pendapatan.  

Perubahan baik dari segi fisik maupun fungsional rumah tergantung dari 

sikap penghuninya. Perubahan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan tertentu 

dari penghuni rumah. Menurut Kellet, et.al. (dalam Sjaifoel, 2008:65) alasan 

seseorang melakukan perubahan rumah berasal dari “hubungan timbal balik antara 

penghuni dengan tempat tinggalnya”. Alasan ini juga bergantung kepada kondisi 

penghuni, aspek fisik dari tempat tinggal, dan persyaratan sosio budaya dari 

penghuni itu sendiri.  

Menurut Sastra dan Marlina (dalam Sjaifoel, 2008:27), perubahan fisik 

rumah dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain seperti budaya dan 

lingkungan di mana manusia itu tinggal, bahwa masyarakat yang hidup di wilayah 

perkotaan mempunyai karakter masyarakat yang di wilayah pedesaan. Pada 

umumnya masyarakat kota memiliki tuntutan yang lebih tinggi sehubungan dengan 

rumah hunian. Menurut Haryadi (Mulyati, 2008:27), rumah-rumah diprioritaskan 

sebagai tempat usaha dan bekerja selain sebagai tempat tinggal, maka kemungkinan 

untuk masyarakat untuk merubah orientasi fungsi rumah akan selalu ada.  

Niracanti (dalam Hapsari, 2013:173) menjelaskan bahwa faktor yang 

menyebabkan terjadinya perubahan fungsi rumah adalah adanya pengaruh dari 

struktur sosial masyarakat. Struktur sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi 

diantaranya adalah:  

1. Jenis pekerjaan.  

2. Tingkat pendapatan.  

3. Lama tinggal.  

4. Status kepemilikan rumah.  

Selain dalam konteks fisik, perubahan rumah juga dapat terjadi akibat 

perubahan nonfisik yang terjadi di lingkungan sekitar. Rahmat (2010:6) menyatakan 

bahwa, perubahan orientasi rumah sangat dipengaruhi oleh banyak 6  

hal, terutama kondisi fisik, ekonomi, dan sosial yang menjadi batasan pada 

penelitian ini. faktor-faktor itu antara lain:  

1. Peningkatan penghasilan.  
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2. Pertimbangan terhadap lokasi.  

3. Sudut pandang kepemilikan rumah  

4. Upaya memperlihatkan jati diri  

5. Kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung  

6. Untuk mengaktualisasikan diri  

7. Peningkatan kebutuhan  

Variasi perubahan orientasi fungsi rumah adalah perbedaaan dari perubahan 

orientasi fungsi rumah baik perubahan dari nonkomersial menjadi kombinasi 

maupun perubahan dari nonkomersial menjadi kombinasi. Variasi perubahan 

orientasi fungsi rumah biasanya tergantung penghuni rumah yang menyesuaikan 

kondisi rumahnya dengan lingkungan sekitar rumah. 

1.5.1.8 Citra Quickbird 

 Quickbird  merupakan  salah  satu  sistem  satelit  dengan  resolusi  spasial 

tinggi. Quickbird adalah satelit resolusi tinggi milik Digital Globe. Dioperasikan 

secara  langsung  oleh  perusahaan  tersebut.  Quickbird  diluncurkan  pada  bulan 

Oktober 2001 di California AS. Saat ini Quickbird merupakan salah satu satelit 

komersial dengan resolusi spasial yang paling tinggi,  yaitu 61 cm untuk saluran 

Pankromatik, dan 2,5 untuk saluran Multispektral. Berikut  karakteristik dan sistem 

citra quickbird tersaji pada tabel 4 sebagai berikut: 

 

  



16 

 

 

 

Tabel 1.3. Karakteristik sistem satelit Quickbird 

 

 

Saluran 
 

Resolusi spektral/lebar spektrum 
Resolusi spasial 

(m) pada nadir 

1 0,45 – 0,52 µm (blue) 2,44 

2 0,52 – 0,60 µm (green) 2,44 

3 0,63 – 0,69 µm (red) 2,44 

4 0,76 – 0,89 µm (near-infrared) 2,44 

Pankromatik 0,45 – 0,90 µm 0,61 

Sensor Linear array, pushbroom 

Swath 16 km 

Rate 50 Mb/detik 

Revisit 1-5 hari, tergantung lintang 

Bit Coding 11 bit (0-2047) 

Orbit 
600 km, tidak sinkron matahari. Melintasi ekuator pada 

waktu yang tidak tentu 

Peluncuran 18 Oktober 2001 

Sumber : Jensen (2007), dengan perubahan dalam Projo Danoedoro (2012) 
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Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Budi waluyo 

 

Perubahan orientasi penggunaan rumah di 

Kelurahan ngringi kecamatan jaten 

Kabupaten karanganyar 

1. Mengetahui pengaruh kegiatan 

industri dan Pusat Jasa terhadap 

perubahan orientasi penggunaan 

rumah di kelurahan Ngringo, 

2. Mengetahui variasi keruangan 

perubahan orientasi penggunaan 

rumah di daerah penelitian 

Metode 

penelitian survei dengan 

didukung data sekunder. 

Metode penelitian 

survei adalah metode 

penelitian yang 

mengambil sampel dari 

satu 

populasi dan 

menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpul 

data dan 

informasi yang pokok 

Pada rumah-rumah 

yang sudah berdiripun secara 

nyata berubah fungsinya, 

seperti yang 

tadinya rumah non komersial 

berubah fungsi menjadi 

kombinasi antara 

komersial dan non komersial. 

Yoga 

Prismanata 

Perkembangan kota (urbanisasi) di desa 

jaten, kecamatan jaten, kabupaten 

Menganalisis perkembangan kota 

di daerah Desa Jaten, Kecamatan 

Metode observasi 

(pengamatan) dan 

Progres perkembangan kota 

jika dilihat dari citra satelit 
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karanganyar Jaten, Kabupaten Karanganyar, 

Jawa Tengah. Perkembangan ke 

arah kota di Desa Jaten merupakan 

pengaruh dari perkembangan kota 

yang terlebih dahulu maju yaitu 

Kota Surakarta/Solo. 

metode wawancara mulai tahun 2004 hingga 

2009, sebenarnya cukup 

signifikan. Indikatornya 

adalah mulai bertambahnya 

luasan permukiman di bagian 

barat Desa Jaten dan mulai 

berdirinya industri di bagian 

utara Desa 

Jaten.Perkembangan 

permukiman/bangunan di 

Desa Jaten ini juga terjadi 

fenomena lompatan katak (leaf 

frog), yakni perkembangan 

permukiman yang mirip 

dengan lompatan katak karena 

ada jeda/selang dari 

permukiman yang lain. 

Aksesbilitas di Desa Jaten ini 

juga baik, karena dilewati oleh 
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jalan raya besar yang 

menghubungkan Kabupaten 

Karanganyar dan Kota 

Surakarta 

Agung Susetyo Pemanfaatan Citra Quickbird 

Multitemporal Dan SIG Untuk Pemetaan 

Perubahan Penggunaan Lahan Di Zona  

Pinggiran Kota Kecamatan Sewon 

Kabupaten Bantul Yogyakarta Tahun 2009 

- 2014 

1. Menentukan zona pinggiran 

kota di Kecamatan Sewon 

2. Mengetahui perubahan 

penggunaan lahan di daerah 

peri urban Kecamatan Sewon 

di tahun 2009 – 2014. 

3. Mengetahui perubahan luasan 

lahan yang bersifat kekotaan 

dan lahan kedesaan di daerah 

peri urban Kecamatan Sewon 

tahun 2009 – 2014. 

Digitasi on screen pada 

Citra Quickbird 

Kecamatan Sewon 

Tahun 2009 dan 2014 

yang selanjutnya 

dilakukan overlay untuk 

mengetahui perubahan 

penggunaan lahannya 

1. Perubahan penggunaan 

lahan yang paling dominan di 

area pinggiran kota 

Kecamatan Sewon tahun 

2009 – 2014 ini yaitu 

perubahan dari lahan agraris 

menjadi lahan non-agraris 

atau lahan terbangun yang 

mencapai  seluas 38,20 Ha 

sawah menjadi lahan non-

pertanian/lahan terbangun. 

2. Daereah pinggiran kota 

Kecamatan Sewon yang 

bersifat kekotaan mengalami 

total perubahan luas lahan 
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seluas 155,67 Ha dan lahan 

yang bersifat kedesaan 

mengalami perubahan lahan 

seluas 153,47 Ha di tahun 

2009 – 2014 

Farisul Hanief 

dan Santy 

Paulla Dewi 

Pengaruh Urban Sprawl Terhadap 

Perubahan Bentuk Kota Semarang Ditinjau 

Dari Perubahan Kondisi Fisik Kelurahan 

Meteseh Kecamatan Tembalang 

Mengetahui perubahan bentuk kota 

Semarang sebelum adanya urban 

sprawl dan setelah adanya 

fenomena urban sprawl memiliki 

bentuk sepert i apa 

Penelitian ini 

ditekankan pada 

pengaruh dari urban 

sprawl terhadap 

perubahan bentuk kota 

yang ditinjau dari 

kondisi fisik suatu 

wilayah sebelum dan 

sesudah mengalami 

urban sprawl 

Jenis urban sprawl yang terjadi 

di kelurahan Meteseh 

termasuk kedalam jenis 

perembetan memanjang 

(ribbon development), dimana 

perembetan yang berkembang 

mengikuti jaringan 

transportasi sehingga jaringan 

transportasi memegangg 

peranan yang sangat penting 

dalam proses perembetan jenis 

ini 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota besar dengan tingkat urbanisasi 

yang cukup tinggi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

memperkirakan pada tahun 2025, tingkat urbanisasi di empat kota di Pulau Jawa, 

termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 80 persen (Zulkarnaen 2010). 

Tuntutan kebutuhan tempat bermukim bagi para kaum urban di kota Yogyakarta 

menemui kendala pada keterbatasan lahan sehingga perkembangan dan 

pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan manusia tidak dapat 

terpenuhi. Perkembangan dan pembangunan kota Yogyakarta pun akhirnya 

mengarah ke daerah pinggiran kota, yang secara administratif termasuk dalam 

wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman (Sontosudarmo, 1987).  

 Perkembangan pembangunan di kota Yogyakarta mengarah menuju wilayah 

pinggiran kota dikarenakan keterbatasan ruang kota. Arah perkembangan 

pembangunan akhirnya menuju Kabupaten Bantul. Kecamatan Sewon merupakan 

salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan kota 

Yogyakarta. Kecamatan Sewon inilah yang akan dijadikan sebagai daerah penelitian 

karena merupakan daerah pinggiran kota Yogyakarta. Perkembangan pembangunan 

di kecamatan Sewon dapat mengakibatkan perubahan orientasi perubahan 

penggunaan bangunan di Kecamatan tersebut sebagai dampak terjadinya pemekaran 

wilayah Kota Yogyakarta secara fisik ke Kecamatan Sewon.  

 Kecamatan Sewon merupakan salah satu wilayah kecamatan yang ada di 

Kabupaten Bantul dengan luas wilayahnya 2812,50 hektar. Dimana lahan seluas 

2812,50 hektar tersebut 50,23 % nya adalah wilayah agraris berupa sawah dan 

sisanya kurang lebih 40 % berupa permukiman baik permukiman teratur, setengah 

teratur, maupun tidak teratur dan sisanya berupa pemanfaatan lahan untuk fasilitas 

umum, sosial dan perdagangan. Kecamatan Sewon yang berada dipinggir atau 

berbatasan langsung dengan Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara 

langsung memberikan dampak yaitu adanya urban sprawl atau pembetan secara 

fisik wilayah Kota menuju wilayah pinggiran kota. Hal inilah tata ruang bangunan 

rumah mulai tampak transformasi orientasi, yaitu orientasi pertanian menjadi 

orientasi non-pertanian. Orientasi kedesaan pemanfaatan bangunan rumah tinggal 

menjadi orientasi kekotaan bangunan rumah tinggal. Demikian pula hanya mengenai 
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halaman atau pekarangan relatif luas di kiri kanan rumah cenderung mengalami 

fragmentasi baik Karena pewarisan maupun Karena transaksi jual beli lahan.  

 Adanya peran masyarakat dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui bagaimana perilaku masyarakat terhadap oriantasi pemanfaatan 

bangunan sebagai dampak adanya urban sprawl Kota Yogyakarta di Kecamatan 

Sewon. Melalui penelitian ini diharapkan adanya suatu hasil yang dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan untuk perancangan Rencana Detail Tata Ruang Kota 

Kecamatan Sewon dan sebagai acuan untuk monitoring pemanfaatan lahan agar 

sesuai dengan RDTR yang telah dirancang. 

 Dampak pemekaran kota Yogyakarta terhadap perubahan penggunaan Lahan 

di Kecamatan Sewon dilakukan dengan memanfaatkan Citra Penginderaan Jauh 

Multitemporal Quickbird tahun 2009 dan 2014 yang diolah berbasis Sistem 

Informasi Geografi melalui pendekatan keruangan (spatial). Citra Quickbird 

mempunyai kemampuan untuk menampilkan kenampakan keberagaman fisik kota. 

Hasil yang perekaman yang ditawarkan digunakan untuk menyadap informasi 

penggunaan lahan melalui proses interpretasi visual. 

1.7  Batasan Operasional 

Penginderaan jauh merupakan suatu studi untuk memperoleh suatu informasi 

tentang suatu objek, daerah, atau fenomena yang ada di permukaan bumi melalui 

analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, 

daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1999 dalam Retnadi, 

2012). Penginderaan jauh meliputi dua proses utama yaitu pengumpulan data dan 

analisa data. Elemen proses pengumpulan data meliputi : a) sumber energi, b) 

perjalanan energi melalui atmosfer, c) interaksi antara energi dengan kenampakan di 

muka bumi, d) sensor wahana pesawat terbang dan/atau satelit, e) hasil 

pembentukan data dalam pembentukan data dalam bentuk piktoral dan/atau bentuk 

numerik (Lillesand dan Kiefer, 1992 dalam Wijaya, 2005). 

Interpretasi citra merupakan salah sagtu metode untuk mengenali objek kajian dan 

menerjemahkannya dalam bentuk deskripsi. Di dalam interpretasi citra, interpreter 

mengkaji citra melalui proses penalaran untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan 

menilai arti pentingnya objek yang tergambar pada citra kemudian 
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menerjemahkannya sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Peneliti bisa saja 

mengalami kesalahan dalam interpretasi objek pada citra, hal tersebut disebabkan 

karena adanya jam terbang yang dimiliki oleh interpreter. Untuk mengkoreksi 

kesalahan dalam interpretasi citra perlu dilakukan cek akurasi hasil interpretasi yang 

dilakukan dengan datang langsung ke lokasi interpretasi yang dikaji. 

Sistem Informasi Geografis untuk perubahan penggunaan lahan yaitu kemampuan 

dalam pengolahan data berupa perencanaan, koreksi data, penyimpanan data, 

analisis dan manipulasi data, serta penggunaan informasi hasil analisis untuk tujuan 

tertentu. Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu teknologi yang menjadi alat 

bantu yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan 

menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data atribut dan data 

spasial (Prahasta, 2002). SIG merupakan suatu sistem informasi yang berfungsi 

untuk mengelola, menyimpan, menganalisis, memanipulasi, dan penayangan data 

secara spasial atau keruangan. Secara rinci SIG dapat beroperasi dengan komponen 

komponen yang meliputi 1) orang yang menjalankan sistem, 2) aplikasi, yaitu 

prosedur yang digunkan untuk mengolah data, 3) data, yaitu informasi yang 

dibutuhkan dan diolah dalam aplikasi, 4) software atau perangkat lunak SIG yang 

berupa program-program aplikasi, dan 5) hardware atau perangkat keras yang 

dibutuhkan untuk menjalankan sistem (Prahasta, 2002). SIG juga sangat membantu 

dalam penggabungan beberapa jenis peta yang disebut juga dengan istilah Overlay 

atau tumpang susun. Pembuatan peta penggunaan lahan terhadap arahan fungsi 

kawasan akan sangat terbantu dengan SIG. Analisis yang digunakan untuk 

mengetahui perubahan penggunaan lahan yaitu Analisis Overlay atau tumpang 

susun dengan mengoverlaykan dua data penggunaan lahan di tahun berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 


