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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Kenaikan perubahan perkotaan akan terus beranjak dari waktu ke waktu 

pada bidang fisik ataupun non fisik. Pada saat ini kenaikan perubahan 

perkotaan lebih menjurus kepada bidang non agraris seperti peruntukan lahan 

untuk tempat tinggal. Faktor penyorongnya adalah eskalasi jumlah penduduk 

yang melonjak setiap tahun. Angka pertumbuhan penduduk di Indonesia 

rentang waktu 1950 sampai dengan 2010 yaitu berkisar 1,4 hingga 2,6% per 

tahun (BPS Kabupaten Klaten, 2018). Eskalasi peningkatan pertumbuhan 

penduduk dari masa ke masa berpengaruh terhadap pengembangan lahan 

terbangun. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta meningkatnya desakan 

kepentingan masyarakat akan lahan, seringkali membuahkan benturan 

kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara 

penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya (Masri, 2012 dalam 

Pratama, 2017). Ukuran luas daratan permukaan bumi konsisten tetap 

sedangkan kebutuhan manusia untuk tempat tinggal terus melonjak bersamaan 

dengan meningkatnya jumlah penduduk. 

Perumusan tata ruang wilayah dimasa yang akan datang diperlukan 

pemahaman karakteristik fisik wilayah untuk menghindari dampak negatif dari 

perkembangan wilayah. Pemanfaatan lahan untuk permukiman harus diatur 

dengan baik sehingga sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dengan 

mempertimbangkan keseimbangan aspek ekologis agar tidak menyebabkan 

terjadinya penurunan kualitas lahan. Daerah pinggiran kota merupakan wilayah 

yang banyak mengalami perubahan penggunaan lahan terutama perubahan 

penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian yang disebabkan adanya 

pengaruh perkembangan kota di sekitarnya. 

Penataan ruang adalah upaya perencanaan, pelaksanaan rencana dan 

pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang secara terpadu dan dinamik 

dalam memenuhi kebutuhan penggunaan ruang yang meningkat terus dari 
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waktu ke waktu dalam rangka pemanfaatan ruang negara yang meliputi 

wilayah daratan, lautan, dan ruang udara (Taryono, 1992). Konsekuensi dari 

pemanfaatan ruang wilayah yang tidak tertanggulangi memicu tekanan yang 

besar terhadap sumber daya alam ataupun kapasitas lingkungan, sehingga 

dibutuhkan pendayagunaan ruang wilayah yang efektif.  

Formulasi penataan ruang wilayah dan kota diwaktu yang akan datang 

memerlukan pengetahuan karakteristik fisik wilayah untuk meminimalisir 

pengaruh negatif dari perkembangan pembangunan wilayah (Lutfi, 2013). 

Evaluasi pemanfaatan lahan untuk lahan terbangun perlu ditata dengan baik 

sehingga selaras dengan perencanaan pemerintah dalam rencana tata ruang 

wilayah, dengan memperhitungkan keseimbangan dari segi ekologis supaya 

tidak mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lahan. Evaluasi dapat 

disimpulkan sebagai suatu proses pencarian informasi, penemuan informasi 

dan penetapan informasi yang dipaparkan secara sistematis tentang 

perencanaan, nilai, tujuan, manfaat, efektifitas dan kesesuaian sesuatu dengan 

kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan (Owen, 2006 dalam Munthe, 2015). 

Kesesuaian antara lahan terhadap recana tata ruang wilayah merupakan 

hal yang berkaitan dalam evaluasi keberhasilan rencana pembangunan disuatu 

daerah. Lahan dapat dikatakan sesuai apabila lahan yang ada sekarang sesuai 

dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah. Lahan dikatakan 

tidak sesuai apabila di lapangan lahan tersebut tidak sesuai peruntukannya 

dengan perencanaan yang ada dalam rencana tata ruang wilayah. Lahan 

terbangun perlu diketahui tingkat kesesuaiannya di lapangan dengan 

peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah. Tingkat kesesuaian yang 

diketahui dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan proses evaluasi 

untuk mengontrol peningkatan alih fungsi lahan. Peningkatan alih fungsi lahan 

terbangun di Kabupaten Klaten menyebabkan luas lahan pertanian tanaman 

pangan yang ada di wilayah tersebut mengalami penurunan, seiring 

bertambahnya jumlah penduduk akibat proses urbanisasi, bertambah pula 

jumlah permintaan terhadap kebutuhan lahan yang digunakan untuk kebutuhan 

sosial dan ekonomi terutama permukiman dalam suatu perkotaan. 
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Menjamurnya pembangunan permukiman yang ada di pinggiran kota secara 

tidak teratur mengakibatkan perkembangan kota disebut sebagai urban sprawl 

(Troy, 1996 dalam Satria, 2013). Urban sprawl atau perluasan fisik kota 

memiliki dampak negatif yang salah satunya tidak efektifnya pembangunan 

fasilitas pelayanan kota dan ketidaksesuaian lahan sebagaimana mestinya. 

Perubahan penggunaan lahan yang cepat akibat pembangunan dapat 

menimbulkan masalah dan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, 

sehingga perlu adanya kontrol terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai 

dengan rencana peraturan pemerintah daerah. Perkembangan wilayah dalam 

berbagai hal sering dikaitkan dengan perkembangan lahan terbangun, karena 

salah satu ciri fisik perkembangan area perkotaan adalah dengan meluas dan 

bertambahnya lahan terbangun. Hal tersebut sesuai dengan teori yang 

mengatakan bahwa eksistensi perkembangan perkotaan dapat ditinjau dari 

berbagai aspek, salah satunya adalah aspek morfologi perkotaan yang 

menekankan pada aspek fisik perkotaan, dalam hal ini tercermin dalam sistem 

jaringan jalan dan blok-blok bangunan (Herbert, 1973, dalam Yunus, 2000). 

Contoh proses perubahan lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan 

terbangun dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Proses pengeringan sawah sebelum menjadi permukiman 

Evaluasi penutup lahan terbangun dengan cara turun langsung ke 

lapangan akan membutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya yang digunakan, 

sehingga perlu adanya pemanfaatan teknologi untuk memudahkan evaluasi 
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tersebut. Pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Geografis dapat digunakan 

untuk memudahkan evaluasi tersebut dengan menggunakan citra 

penginderaan jauh. Evaluasi penggunaan lahan terbangun membutuhkan 

ketelitian yang tinggi, sehingga digunakan citra dengan resolusi tinggi. Citra 

Quickbird digunakan karena memiliki resolusi tinggi dengan resolusi yang 

tinggi maka tingkat kedetailannya tinggi. Kedetailan yang tinggi dapat 

memudahkan dalam evaluasi penutup lahan terbangun aktual terhadap 

perencanaan pemerintah di Kabupaten Klaten. Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Lahan 

Terbangun Aktual terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-

2031 di Kabupaten Klaten”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

(1) bagaimana agihan penutup lahan terbangun aktual yang ada di daerah 

penelitian, dan 

(2) bagaimana kesesuaian agihan penutup lahan terbangun aktual di daerah 

penelitian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

(1) mengetahui agihan penutup lahan terbangun aktual yang ada pada daerah 

penelitian, dan 

(2) menganalisis kesesuaian penutup lahan terbangun aktual yang ada pada 

daerah penelitian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Klaten. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni 

antara lain: 

(1) memberikan gambaran mengenai penutup lahan terbangun aktual di 

Kabupaten Klaten, dan 

(2) sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pemerintah dan 

masyarakat dalam kaitannya dengan kesesuaian penutup lahan terbangun 

terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Klaten. 

1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1  Telaah Pustaka 

1.5.1.1  Lahan 

Menurut FAO (1976) dalam Juhadi (2007) mengemukakan tentang 

pengertian lahan adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang mempunyai 

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

di atas maupun di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer, tanah geologi, 

geomorfologi, hidrologi, vegetasi, dan binatang yang merupakan hasil 

aktivitas manusia di masa lampau maupun masa sekarang, dan perluasan sifat-

sifat tersebut mempunyai pengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia 

disaat sekarang maupun dimasa yang akan datang. 

Definisi lain juga dikemukakan oleh Arsyad yaitu lingkungan fisik yang 

terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang diatasnya 

sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk 

didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil 

reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti 

yang tersalinasi. (Arsyad, 1989 dalam Sulistiana, 2014) 

Menurut FAO (1995) dalam Fitriani (2016), lahan memiliki banyak 

fungsi, beberapa fungsi lahan yaitu: 

1. Fungsi produksi 

Sebagai basis bagi berbagai system penunjang kehidupan, melalui 

produksi biomassa yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, bahan 
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bakar kayu dan bahan-bahan biotik lainnya bagi manusia, baik secara 

langsung maupun melalui binatang ternak termasuk budidaya kolam dan 

tambak ikan. 

2. Fungsi lingkungan biotik 

Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan (terrertrial) yang 

menyediakan habitat biologi dan plasma nutfah bagi tumbuhan, hewan dan 

jasad-mikro diatas dan dibawah permukaan tanah. 

3. Fungsi pengatur iklim 

Lahan dan penggunaannya merupakan sumber (source) dan rosot 

(sink) gas rumah kaca dan menentukan neraca energi global berupa 

pantulan, serapan dan transformasi dari energi radiasi matahari dan daur 

hidrologi global. 

4. Fungsi hidrologi 

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumberdaya air tanah dan air 

permukaan serta mempengaruhi kualitasnya. 

5. Fungsi penyimpanan 

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah dan 

mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia. 

6. Fungsi pengendali sampah dan polusi 

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga dan 

pengubah senyawa-senyawa berbahaya. 

7. Fungsi ruang kehidupan 

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, 

industri, dan aktivitas social seperti olahraga dan rekreasi. 

8. 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. 

9. Fungsi penghubung spasial 
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Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, masukan dan 

produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang antra daerah 

terpencil dari suatu ekosisitem alami. 

Pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan 

merupakan tanah dengan segala ciri, kemampuan maupun sifatnya beserta 

segala sesuatu yang terdapat diatasnya termasuk didalamnya kegiatan 

manusia dalam memanfaatkan lahan. Lahan memiliki banyak fungsi yang 

dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha meningkatkan kualitas 

hidupnya. 

1.5.1.2 Penutup Lahan 

Penutup lahan merupakan tutupan biofisik pada permukaan yang dapat 

diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia 

yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan 

produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut (Badan 

Standardisasi Nasional, 2010). Menurut Lambin et al. (2001) dalam 

Dwiprabowo dkk (2014), tutupan lahan adalah atribut biofisik dari permukaan 

bumi pada suatu wilayah (seperti rumput, tanaman, bangunan) sedangkan 

penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan yang aktual oleh manusia 

(misalnya padang rumput untuk penggembalaan ternak, wilayah untuk 

perumahan). Sedangkan Dewi (2011) dalam Dwiprabowo dkk (2014) 

menyatakan bahwa istilah tutupan lahan lebih mengacu pada tipe vegetasi 

yang ada pada lahan tertentu, sementara penggunaan lahan mengacu kepada 

aktivitas manusia pada lahan tersebut. Selanjutnya sistem penggunaan lahan 

adalah penggabungan keduanya termasuk siklus perubahan vegetasi dan 

aktivitas pengelolaan (penanaman, pemanenan). 

Dinamika tutupan lahan Indonesia berbeda-beda di tiap wilayah seiring 

dengan proses pembangunan, dan pemanfaatan sumberdaya lahan Indonesia 

tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, tergantung pada pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi. Setiap wilayah mempunyai karakteristik yang 
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berbeda tergantung pada potensi sumberdaya lahan/alam dan teknologi 

pemanfaatannya. 

Tutupan lahan yang pesat perkembangannya adalah lahan terbangun. 

Lahan terbangun merupakan areal yang telah mengalami substitusi penutup 

lahan alamiah atau semi alamiah dengan penutup lahan buatan yang biasanya 

bersifat kedap air dan relatif permanen. 

1.5.1.3 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk intervensi (campur 

tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya 

baik materil maupun spiritual”. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke 

dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan 

lahan bukan pertanian (Arsyad, 1989 dalam Pratama, 2013). Penggunaan 

lahan dibedakan dalam garis besar penggunaan lahan berdasarkan atas 

penyediaan air dan komoditi yang diusahakan, dimanfaatkan atau yang 

terdapat diatas lahan tersebut. 

Penggunaan lahan berubah menurut ruang dan waktu, hal ini 

disebabkan karena lahan sebagai salah satu sumber daya alam merupakan 

unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bertambahnya jumlah 

manusia yang mendiami permukaan bumi diikuti perkembangan kegiatan 

usaha dan budayanya maka semakin bertambah pula tuntutan kehidupan yang 

dikehendaki untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Semakin 

meningkatnya kebutuhan manusia akan persediaan lahan yang cukup untuk 

menopang kehidupan manusia diatasnya, maka diperlukan usaha-usaha 

pengelolaan penggunaan lahan. 

Analisis perubahan penggunaan lahan sangat penting karena 

penggunaan lahan tersebut bersifat dinamis. Secara berkala cepat atau 

lambatnya aspek penggunaan lahan akan dipengaruhi oleh faktor alam dan 

karakter manusia didalamya. Pinggiran kota adalah daerah yang mempunyai 

sifat dualistik, yaitu mempunyai sifat kekotaan dan sifat kedesaan (Yunus, 

2000). Pada umumnya daerah piggiran kota akan mengalami perkembangan 



9 

 

 

 

fisik cukup signifikan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Perkembangan 

kota adalah suatu proses perubahan keadaan perkotaan dari suatu keadaan 

yang lain dalam waktu yang berbeda (Yunus, 1987 dalam Erwanasari, 2014). 

Kajian tentang perubahan penggunaan lahan sangat tergantung pada 

system klasifikasi penggunaan lahan yang dipilih atau digunakan dalam 

analisis. Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan serta 

dampak yang ditimbulkan hanya dapat dinilai apabila jenis atau tipe 

penggunaan lahan yang dianalisis telah ditentukan dengan jelas. Jenis atau 

tipe penggunaan lahan beserta aspek sosio-ekonomi dan lingkungan yang 

penting dalam analisis dapat diidentifikasi apabila jelas sistem klasifikasi 

penggunaan lahan yang dijadikan acuan atau rujukan. Ketidakjelasan sistem 

klasifikasi penggunaan lahan yang digunakan dalam suatu analisis akan 

membatasi nilai dan kegunaan hasil analisis tersebut. 

Klasifikasi penggunaan lahan dapat dibedakan menurut dasar serta 

tujuan penyusunannya. Dasar penyusunan klasifikasi dipengaruhi oleh skala 

keruangan dari analisis yang digunakan. Skala keruangan menentukan tingkat 

kerincian aspek lingkungan dan sosio-ekonomi yang terdapat dalam 

klasifikasi. Tujuan penyusunan sistem klasifikasi menentukan atribut dari 

jenis-jenis penggunaan lahan yang akan dipertimbangkan. Ketersediaan 

teknologi untuk pengumpulan data juga menjadi faktor signifikan dalam 

menentukan struktur dan isi dari klasifikasi yang disusun. 

1.5.1.4 Rencana Tata Ruang Wilayah 

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang 

wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang 

secara hierarki terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata 

ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. 

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi 

pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas 

nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan 

antar sector, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan 
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buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana umum tata 

ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional 

yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi 

pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi 

lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi 

kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. 

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi 

kedalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang 

sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan 

wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini 

selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang 

operasional (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, 1996). 

Tujuan perencanaan tata ruang wilayah adalah mengurangi 

permasalahan dalam kinerja perencanaan tata ruang berdasarkan peluang 

yang dimiliki dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka meningkatkan 

kinerja perencanaan tata ruang di masa depan. Sasaran penataan ruang adalah 

sebagai berikut. 

1. Terwujudnya keterpaduan dan keterkaitan antara perencanaan tata ruang 

wilayah provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota, 

dengan tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

kabupaten/kota yang sejalan dengan RTRW. 

2. Terwujudnya keselarasan antar RTRW suatu Provinsi atau 

kabupaten/kota dengan RTRW provinsi atau kabupaten/kota yang 

berbatasan dengan tersusunnya kesepakatan antara pemerintah suatu 

provinsi atau kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi atau 

kabupaten/kota yang berbatasan. 

3. Terwujudnya sinkronisasi antara rencana tata ruang wilayah dengan 

rencana sektoral dan wilayah, dengan memfungsikan RTRW provinsi 

sebagai acuan perencanaan kegiatan sektoral dan wilayah. 
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4. Terwujudnya RTRW provinsi atau kabupaten/kota sebagai pedoman 

penataan ruang dengan tersusunnya petunjuk operasional dengan rencana 

detail tata ruang. 

5. Terwujudnya peraturan perundangan penataan ruang di kabupaten/kota 

yang sesuai dan sejalan dengan RTRW provinsi berdasarkan hasil 

kesepakatan melalui evaluasi dan revisi peraturan daerah yang berkaitan 

dengan penataan ruang. 

6. Terlaksananya RTRW provinsi, kabupaten/kota sesuai kaidah penataan 

ruang dengan peningkatan fungsi kelembagaan, peran serta masyarakat, 

dan ketersediaan data serta informasi penataan ruang. 

1.5.1.5 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang 

diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau 

fenomena yang dikaji (Lillesand & Kiefer, 1990 dalam Satriawan, 2015). 

Informasi yang diperoleh dengan menangkap dan merekam pantulan cahaya 

atau sumber energi lain kemudian menginterpretasi, menganalisa, dan 

mengaplikasikan data yang terekam. Bentuk hasil yang diperoleh dari 

penginderaan jauh berupa citra. Proses pengambilannya memerlukan sumber 

energi, perjalanan energi melalui atmosfer, interaksi antara energi dengan 

kenampakan di muka bumi, sensor warna pesawat terbang atau satelit, dan 

hasil pembentukan baik dalam bentuk piktorial (citra) atau numerik. Hasil 

dari proses tersebut perlu diinterpetrasikan agar memperoleh data atau 

informasi (Lillesand & Kiefer, 1990 dalam Satriawan, 2015).  

Penginderaan Jauh atau sering disebut juga inderaja merupakan 

pengukuran atau akuisisi data dari sebuah obyek atau fenomena 

menggunakan sebuah alat yang secara fisik tidak ada interaksi antara alat 

dengan objek yang diakuisisi. Penginderaan jauh tidak akan berdiri sendiri 

tanpa adanya komponen-komponen lain yang menunjang seperti sumber 

tenaga (aktif dan pasif), panjang gelombang elektromagnetik, interaksi 
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panjang gelombang elektromagnetik dengan obyek, atmosfer, obyek yang 

diteliti dan sensor satelit. Setiap obyek yang terekam dalam sensor 

penginderaan jauh memiliki sumber tenaga pantul yang berbeda meski 

sumber tenaga yang diperoleh sama. Dikarenakan adanya beberapa sifat 

obyek yang berbeda diantaranya memantulkan (reflection), menyerap 

(absorption), dan meneruskan (transmition) sumber tenaga yang diperoleh, 

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 ini yaitu 

menerima sensor pantulan dari suatu wilayah sangat sempit dari permukaan 

bumi (Instantaeous Field of View/ IFOV atau medan pandang sesaat) yang 

kemudian terdeksi oleh lensa besar kecilnya pantulan cahaya yang diterima. 

Mengatasi agar kenampakan obyek dapat terekam secara baik maka 

penerimaan gelombang pantulan ini dilakukan secara berulang-ulang dengan 

menggeser sistem lensa menyilang dengan arah gerak wahana perekaman. 

Gerak menyilang sensor dan gerak maju oleh wahana akan menghasilkan 

himpunan informasi pantulan pada setiap titik obyek. 

1.5.1.6 Citra Satelit 

Citra adalah gambaran kenampakan permukaan bumi hasil 

penginderaan pada spektrum elektromagnetik tertentu yang ditayangkan pada 

layar atau disimpan pada media rekam atau cetak. Citra juga dapat diartikan 

sebagai gambaran atau rekaman gambar yang tampak dari suatu objek yang 

diamati, sebagai objek atau hasil liputan dari alat pemantau atau sensor. Citra 

memerlukan proses interpretasi atau penafsiran dalam pemanfaatannya 
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terlebih dahulu. Citra satelit merupakan hasil dari perekaman maupun 

pemotretan dari alat sensor yang dipasang tepat pada wahana satelit ruang 

angkasa yang ketinggiannya mencapai lebih dari 400 km dari permukaan 

bumi. 

Karakter utama dari suatu citra dalam penginderaan jauh adalah adanya 

rentang panjang gelombang (wavelength band) yang dimilikinya. Beberapa 

radiasi yang bisa dideteksi dengan sistem penginderaan jarak jauh seperti: 

radiasi cahaya matahari atau panjang gelombang dari visible dan near sampai 

middle infrared, panas atau dari distribusi spasial energi panas yang 

dipantulkan permukaan bumi (thermal), serta refleksi gelombang mikro. 

Setiap material pada permukaan bumi juga mempunyai reflektansi yang 

berbeda terhadap cahaya matahari. Sehingga material-material tersebut akan 

mempunyai resolusi yang berbeda pada setiap band panjang gelombang. 

Piksel adalah sebuah titik yang merupakan elemen palong kecil pada citra 

satelit. Angka numerik (1 byte) dari piksel disebut Digital Number (DN). 

Digital Number bisa ditampilkan dalam warna kelabu, berkisar antara putih 

dan hitam (greyscale), tergantung level energi yang terdeteksi. Piksel yang 

disusun dalam order yang benar akan membentuk sebuah citra. Berdasarkan 

resolusi yang digunakan, citra hasil penginderaan jarak jauh bisa dibedakan 

atas (Jaya, 2002 dalam Syam dkk, 2012). 

• Resolusi spasial 

Merupakan ukuran terkecil dari suatu bentuk (feature) permukaan bumi 

yang bisa dibedakan dengan bentuk permukaan disekitarnya, atau sesuatu 

yang ukurannya bisa ditentukan. Kemampuan ini memungkinkan kita 

untuk mengidentifikasi (recognize) dan menganalisis suatu objek di bumi 

selain mendeteksi (detectable) keberadaannya.  

• Resolusi spektral 

Merupakan dimensi dan jumlah daerah panjang gelombang yang sensitif 

terhadap sensor. 

• Resolusi radiometrik  
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Merupakan ukuran sensitifitas sensor untuk membedakan aliran radiasi 

(radiation flux) yang dipantulkan atau diemisikan suatu objek oleh 

permukaan bumi. 

• Resolusi Temporal  

Merupakan frekuensi suatu sistem sensor merekam suatu areal yang sama 

(revisit). Seperti Landsat TM yang mempunyai ulangan setiap 16 hari, 

SPOT 26 hari dan lain sebagainya. 

Citra sebagai dataset, dapat dimanipulasi menggunakan algorithm 

(persamaan matematis). Manipulasi bisa merupakan pengkoreksian error, 

pemetaan kembali data terhadap suatu referensi geografi tertentu, ataupun 

mengekstrak informasi yang tidak langsung terlihat dari data. Data dari dua 

citra atau lebih pada lokasi yang sama dikombinasikan secara matematis 

untuk membuat composite dari beberapa dataset. Produk data ini, disebut 

derived products, bisa dihasilkan dengan beberapa penghitungan matematis 

atas data numerik (DN) mentah (Puntodewo dkk, 2003). 

1.5.1.7 Sistem Informasi Geografis   

Sistem Informasi Geografi (SIG) didefinisikan sebagai suatu himpunan 

alat (tools) yang digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, pengaktifan 

sesuai kehendak, pentransformasian, serta penyajian data spasial dari suatu 

fenomena nyata dipermukaan bumi untuk maksud-maksud tertentu. (Arronof, 

1989 dalam Projo Danoedoro, 1996), Sistem Informasi Geografi juga dapat 

diartikan sebagai suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja 

dengan data yang bereferensi spasial atau koordinat geografi. Dengan kata 

lain, SIG merupakan suatu sistem basis dengan kemampuan khusus untuk 

data yang bereferensi spasial bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. 

Sistem Informasi Geografi mempunyai kehandalan untuk mengumpulkan, 

menyimpan, mengelola, menganalisa dan menampilkan data spasial baik 

biofisik maupun sosial ekonomi. 

Kebutuhan teknologi penginderaan jauh yang dipadukan dengan 

Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk tujuan inventarisasi dan pemantauan 
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sangat penting terutama bila dikaitkan dengan pengumpulan data yang secara 

cepat dan akurat. Pengumpulan data dengan teknologi penginderaan jauh 

dapat mengurangi bahkan menghilangkan pengaruh subjektivitas. Mengingat 

luasnya dan banyaknya variasi wilayah Indonesia, sejalan dengan kemajuan 

teknologi informasi, maka aplikasi penginderaan jauh dan SIG sangat tepat. 

Kedua teknologi tersebut dapat dipadukan untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam hal pengumpulan data, manipulasi data, analisis data, 

dan menyediakan informasi spasial secara terpadu (Wahyunto, 2007 dalam 

Salim dkk, 2018). Aplikasi penginderan jauh digunakan untuk mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan kondisi penutupan vegetasi dan atau 

penggunaan lahan saat ini (present land use/land cover) yang didapatkan 

dengan cara interpetaasi citra satelit. Dari proses tersebut didapatkan 

informasi mengenai sebaran (distribusi) dan kondisi penutupan lahan dan 

vegetasi permanen. Penginderaan jauh merupakan teknologi yang dapat 

dimanfaatkan untuk menyediakan peta yang mutakhir dengan waktu, tenaga, 

dan biaya yang relatif lebih kecil untuk kawasan yang luas. Salah satu data 

penginderaan jauh merupakan data digital sehingga memerlukan 

pengolaannya untuk memperoleh informasi yang disajikan dalam peta 

tematik.  

Pada undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial, 

dinyatakan  bahwa data spasial tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, 

dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada 

dibawah, pada atau diatas permukaan bumi menjadi unsur utama dalam 

penataan ruang yang selanjutnya diolah menjadi Informasi Geospatial 

sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, 

pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan 

dengan ruang kebumian atau penataan ruang. Pada sistem informasi geografi 

(SIG) data yang didapat berupa data spatial maupun data atribut dapat diolah 

menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan secara 

spasial maupun non spasial yang lebih rinci dan akurat. Berdasarkan 

kemampuan tersebut maka SIG dapat menjadi pilihan terbaik dalam penataan 
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ruang. Barus dan widasastra dalam (Muta’ali, 2013) menyatakan bahwa SIG 

adalah alat yang handal untuk pengelolaan data geospasial, dimana dalam SIG 

data dipelihara dalam bentuk digital sehingga lebih padat disbanding peta 

cetak, tabel, atau bentuk data konvensional lainnya yang pada akhirnya 

pekerjaan analisis spasial dan tata ruang dapat dilakukan dengan lebih cepat, 

efisien, dan biaya yang lebih murah. 

Analisis SIG dapat dipakai untuk mendukung berbagai aplikasi 

terhadap fenomena Geografis yang penting dalam kegiatan pembangunan, 

misalnya dalam perencanaan tata ruang (spatial planning). Perencanaan 

pembangunan tersebut perlu dilakukan analisis spasial dari berbagai kondisi 

fisik dan sosial ekonomi suatu daerah untuk dapat menentukan pemanfaatan 

sumberdaya yang optimal di dalamnya. SIG mempunyai kemampuan yang 

sangat fleksibel dan akurat untuk keperluan analisis keruangan. 

1.5.2  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya mengenai analisis evaluasi lahan terbangun 

terhadap rencana tata tuang wilayah telah banyak dilakukan diberbagai 

daerah. Beberapa penelitian memiliki metode ataupun kajian yang sama dan 

relevan terhadap penelitian ini. 

Penelitian dari Mitra Satria tahun 2012 dengan judul “Evaluasi 

kesesuaian lahan untuk permukiman di Kota Semarang bagian Selatan” 

berdasarkan kondisi fisik lahan serta perubahan penggunaan lahan dalam 

kurun waktu 10 tahun (1999-2009). Variabel kondisi fisik yang digunakan 

antara lain topografi, jenis tanah, curah hujan, tingkat erosi, gerakan tanah 

dan lokasi banjir. Metodologi yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif 

kuantitatif. Metode analisis pada penelitian ini antara lain skoring dan 

overlay dengan GIS seperti analisis fungsi kawasan dan analsis kesesuaian 

lahan permukiman berdasarkan kondisi fisik lahan, metode analisis spasial 

seperti analisis penggunaan lahan permukiman existing, analisis kuantitatif 

deskriptif seperti analisis evaluasi penggunaan lahan permukiman. Hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah tingkatan kesesuaian lahan untuk 

permukiman di Kota Semarang bagian Selatan. Tingkatan ini terbagi 
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menjadi 4 tingkatan, yaitu kawasan sangat sesuai untuk permukiman sebesar 

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

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

permukiman yang berupa kawasan penyangga dan lindung lokal sebesar 

50,9%. Lahan yang memiliki tingkat kesesuaian untuk kawasan permukiman 

pada kategori sangat sesuai merupakan lahan yang memiliki kemiringan 

lahan <15%, jenis tanah yang tidak atau agak peka terhadap erosi, curah 

hujan 27,7-34,8 mm/tahun dan tidak dalam lokasi rawan bencana (Satria, 

2012). Perbedaan dari penelitian Mitra Satria dengan penelitian ini adalah 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei kualitatif 

dengan teknik pengambilan purposive sampling dengan obyek kajian lahan 

terbangun di Kabupaten Klaten yang kemudian dibandingkan dengan 

rencana pemanfaatan pola ruang dalam RTRW.  

Penelitian dari Sri Rahayu tahun 2013 dengan judul “Pemantauan 

Keselarasan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kecamatan Klaten Selatan Tahun 2013”. Metode yang digunakan adalah 

interpretasi citra yang menghasilkan peta penggunaan lahan. Peta 

penggunaan lahan tersebut di analisis dengan overlay berdasarkan rencana 

tata ruang sehingga dapat diketahui kesesuaian lahannya. Hasil dari penelitian 

ini adalah kesesuaian memiliki tiga pembagian kelas, yaitu sesuai, belum 

terealisasi dan tidak sesuai, dengan presentase sebesar 70,76% lahan telah 

sesuai dengan RTRW, 28,23% lahan belum terealisasi di lapangannya dan 

1,01% pemanfatan lahan yang telah ada tidak sesuai dengan RTRW yang 

telah disusun oleh Pemda. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa citra satelit 

Quickbird dapat digunakan untuk memantau keselarasan pemanfaatan lahan 

terhadap RTRW dengan baik, dengan ketelitian interpretasi sebesar 92,9% 

(Rahayu, 2013). Perbedaan dari penetilian Sri Rahayu dengan penelitian ini 

adalah obyek kajian dalam penelitian ini adalah penutup lahan terbangun di 

Kabupaten Klaten dengan kelas kesesuaiannya terhadap RTRW. Kelas 

kesesuaian lahan terbangun terhadap RTRW dibagi menjadi du akelas 

kesesuaian, yaitu sesuai dan tidak sesuai. 
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Penelitian dari Ummu Salamah tahun 2013 dengan judul “Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi dalam Pemetaan 

Keselarasan Pemanfaatan Ruang terhadap Perencanaan Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Bogor (Kasus Kawasan Cibinong Raya)”. Metode yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah dengan melakukan interpretasi visual secara 

manual. Interpretasi dilakukan pada citra yang dikonversi ke dalam tipe data 

foto (.TIFF) yang sudah dipotong sesuai dengan batas administrasi wilayah 

kajian dan dilakukan secara manual dengan mengenal obyek berdasarkan 

unsur-unsur interpretasi. Kemudian dilakukan survai lapangan untuk 

mengecek kebenaran hasil interpretasi. Hasil dari interpretasi visual menjadi 

peta pemanfaatan ruang eksisting yang selanjutnya di tumpangsusun dengan 

peta rencana tata ruang untuk mendapatkan peta keselarasan pemanfaatan 

ruang. Keselarasan pemanfaatan ruang dikategorikan menjadi tiga, yaitu 

selaras (S), belum selaras (BS) dan tidak selaras (TS). Hasil dari penelitian 

ini adalah Pemanfaatan ruang eksisting yang dominan di Kawasan Cibinong 

Raya adalah permukiman perkotaan (25,04%) yang tersebar di Kecamatan 

Cibinong dan Bojonggede, perkebunan (18,57%) yang tersebar mendominasi 

Kecamatan Tajurhalang dan Sukaraja bagian selatan, serta pertanian lahan 

kering (16,40%) di Kecamatan Citeureup dan Babakanmadang bagian selatan 

yang berbukit. Kawasan Cibinong Raya memiliki tiga klas keselarasan 

dengan pemanfaatan selaras sebesar 52,81% yang tersebar di kawasan hutan 

dan pertanian lahan kering di Kecamatan Citeureup dan Babakanmadang. 

Pemanfaatan belum selaras 37,54% tersebar di seluruh kecamatan dengan 

dominasi pemanfaatan perkebunan di Kecamatan Tajurhalang, serta 

pemanfaatan tidak selaras sebesar 9,65% berada di daerah peruntukkan 

industri dan pertambangan wilayah Kecamatan Citeureup (Salamah, 2013). 

Perbedaan dari penelitian Ummu Salamah dengan penelitian ini adalah obyek 

kajiannya yang berupa pemanfaatan ruang eksisting yang tersebar di 

Kawasan Cibinong Raya, sedangkan pada penelitian ini obyek kajiannya 

adalah penutup lahan terbangun aktual yang tersebar di Kabupaten Klaten. 



19 

 

 

 

Penelitian dari Ali Machsun pada tahun 2018 berjudul “Analisis 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terhadap Kesesuaian Lahan di 

Kecamatan Parung Panjang Tahun 2008-2015”. Penelitian tersebut 

menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif dengan interpretasi 

citra satelit pengideraan jauh yang kemudian hasil peta tersebut di analisis 

berdasarkan tampilan tumpang susun peta (overlay). Analisa data overlay 

tersebut kemudian di klasifikasikan kedalam bentuk peta penutup lahan. Hasil 

dari penelitian tersebut diketahui bahwa perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi di Kecamatan Parung Panjang terjadi cukup seimbang terhitung mulai 

tahun 2008 sampai tahun 2015 yaitu peningkatan lahan yang terjadi sebesar 

20% dan penurunan lahan terjadi sebesar 21% dimana peningkatan paling 

signifikan terjadi pada lahan terbangun sebesar 17% dan penurunan yang 

paling signifikan terjadi pada lahan kosong sebesar 14% (Machsun, 2018). 

Perbedaan dari penelitian Ali Machsun dengan penelitian ini adalah metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei kualitatif dengan 

teknik pemrosesan overlay yang dilakukan terhadap penutup lahan terbangun 

aktual tanpa perbandingan tahun sebelumnya. Perbandingan penutup lahan 

aktual dilakukan terhadap RTRW untuk mengetahui rencana pola ruangnya. 

Ringkasan penelitian tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel 1.1 

berikut. 
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Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Penentitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Mitra Satria 

(2012) 

Evaluasi Kesesuaian 

Lahan Permukiman di 

Kota Semarang Bagian 

Selatan. 

Untuk mengevaluasi 

permukiman existing 

berdasarkan peta tata guna 

lahan dalam penggunaan lahan 

dan kondisi fisik alam untuk 

melihat kesesuaian lahan 

permukiman. 

Metode pendekatan kuantitatif 

dengan pendekatan analisis spasial 

dengan bantuan alat analisis 

Sistem Informasi Geografis. 

Tingkat kesesuaian lahan 

permukiman dan penyimpangan 

dalam penggunaan lahan 

permukiman serta rekomendasi 

untuk lokasi permukiman yang 

sesuai. 

2 Sri Rahayu 

(2013) 

Pemantauan Keselarasan 

Pemanfaatan Lahan 

terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

Kecamatan Klaten 

Selatan. 

Untuk mengetahui keselarasan 

pemanfaatan lahan terhadap 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

di daerah penelitian. 

Metode interpretasi citra satelit 

penginderaan jauh dan dengan 

analisis tumpang susun peta 

(overlay). 

Tingkat keselarasan pemanfaatan 

lahan terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kecamatan 

Klaten Selatan. 
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3 Ummu 

Salamah 

(2013) 

Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh dan 

Sistem Informasi 

Geografi dalam 

Pemetaan Keselarasan 

Pemanfaatan Ruang 

terhadap Perencanaan 

Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Bogor 

(Kasus Kawasan 

Cibinong Raya) 

Memetakan pemanfaatan 

ruang eksisting dan 

mengetahui lokasi sebaran dan 

tingkat keselarasan 

pemanfaatan ruang dikawasan 

Cibinong Raya tahun 2013. 

Metode interpretasi citra satelit 

penginderaan jauh, analisis overlay 

peta terhadap pola ruang dan 

survey lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta keselarasan pemanfaatan 

ruang terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah. 
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4 Ali Machsun 

(2018) 

Analisis Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) 

terhadap Kesesuaian 

Lahan di Kecamatan 

Parung Panjang Tahun 

2008-2015 

Menganalisa kesesuaian 

pemanfaatan ruang terhadap 

RTRW Kabupaten Bogor 

tahun 2005-2025, dan 

Mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya 

perubahan kesesuaian lahan di 

Kecamatan Parung Panjang. 

Metode kuantitatif dan kualitatif 

deskriptif dengan interpretasi citra 

satelit pengideraan jauh yang 

kemudian hasil peta tersebut di 

analisis berdasarkan tampilan 

tumpang susun peta (Overlay). 

Tingkat penurunan dan 

peningkatan lahan, serta faktor-

faktor pendorong perubahan 

penggunaan lahan di kecamatan 

Parung Panjang, kabupaten 

Bogor. 

5 Bintang Setya 

Putra (2018) 

Evaluasi Lahan 

Terbangun Aktual 

terhadap Rencana Tata 

Ruang Wilayah Tahun 

2011-2031 di Kabupaten 

Klaten 

Mengidentifikasi agihan lahan 

terbangun dan mengevaluasi 

kesesuaian lahan terbangun 

aktual terhadap RTRW di 

daerah penelitian. 

Metode interpretasi citra satelit 

dengan survey dan pengambilan 

sampel serta overlay data dengan 

analisis kualitatif. 

Tingkat kesesuaian lahan 

terbangun aktual terhadap 

Rencana Tata Ruang Wilayah di 

Kabupaten Klaten. 
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1.6  Kerangka Penelitian 

Lokasi yang strategis mendorong terjadinya pengalihan fungsi lahan 

yang dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang 

tinggi. Pertumbuhan lahan terbangun mempengaruhi keselarasan pola ruang 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai akibatnya kondisi ini 

tercermin pada lahan terbangun aktual saat ini yang seharusnya mengacu 

pada arahan fungsi pola ruang yang sudah di rencanakan oleh pemerintah 

dalam RTRW banyak yang mulai diabaikan dan pembangunannya yang tidak 

terkendali. 

Rencana pola ruang wilayah merupakan salah satu produk dari RTRW 

yang di buat oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatan lahan 

untuk jangka waktu menengah hingga panjang yaitu 20 tahun ke depan dan 

berfungsi sebagai pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah, dimana dalam 

perjalanannya akan dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali sehingga akan 

diketahui apakah pemanfaatan lahan yang dilakukan saat ini sudah sesuai 

terhadap yang direncanakan dalam RTRW terutama adalah lahan terbangun. 

Kebutuhan akan tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang 

terus meningkat akan mendorong pembangunan lahan terbangun yang tidak 

sesuai dengan arahan fungsi dari rencana tata ruang wilayah, sehingga 

dibutuhkan pengawasan terhadap pembangunan tersebut dengan evaluasi 

lahan terbangun aktual yang ada di wilayah. 

Evaluasi lahan terbangun dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang 

kemudian akan dianalisia dan dievaluasi dengan menggunakan peta pola 

ruang arahan RTRW Kabupaten sehingga akan menghasilkan peta 

keselarasan lahan terbangun aktual terhadap RTRW. Penggunaan teknologi 

ini akan sangat bermanfaat karena selain memerlukan waktu yang sedikit juga 

menghemat tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Peta keselarasan lahan 

terbangun dapat dimanfaatkan sebagai informasi lokasi sebaran keselarasan 

pemanfaatan ruang dan rujukan pengalihan fungsi lahan yang dapat 

digunakan oleh stakeholder setempat. Rekomendasi dilakukan sebagai upaya 
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penyelarasan antara peta rencana tata ruang wilayah dan pemanfaatan ruang 

aktual. Dengan informasi ini, pemerintah dapat melakukan penanganan dan 

evaluasi perencanaan tata ruang agar sesuai dengan fungsinya dan potensi 

lahan di suatu wilayah. 

Adapun Kerangka penelitian ini dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Diagram Alir Kerangka Pemikiran 

Pertumbuhan Penduduk 

Tinggi 

Kebutuhan ekonomi 

meningkat 

Kebutuhan tempat 

tinggal meningkat 

Wilayah/Ruang Relatif 

Tetap 

Perkembangan wilayah 

secara fisik 

Tekanan terhadap lahan 

Alih fungsi lahan menjadi lahan 

terbangun 

Pembangunan yang tidak sesuai 

dengan peruntukannya 

Keselarasan lahan terbangun aktual 

terhadap RTRW 

Rencana Tata 

Ruang Wilayah 
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1.7  Batasan Operasional 

Interpretasi Citra adalah suatu kegiatan mengidentifikasi objek melalui citra 

penginderaan jauh dan mengetahui arti penting objek tersebut (Hardiyanti dkk, 

2015). 

Lahan adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang mempunyai sifat-sifat 

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

maupun di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer, tanah geologi, 

geomorfologi, hidrologi, vegetasi, dan binatang yang merupakan hasil aktivitas 

manusia di masa lampau maupun masa sekarang, dan perluasan sifat-sifat 

tersebut mempunyai pengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia disaat 

sekarang maupun dimasa yang akan datang (FAO, 1976 dalam Juhadi, 2007). 

Lahan Terbangun merupakan areal yang telah mengalami substitusi penutup 

lahan alamiah atau semi alamiah dengan penutup lahan buatan yang biasanya 

bersifat kedap air dan relatif permanen (Badan Standardisasi Nasional, 2010). 

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum 

dari wilayah kabupaten yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan 

yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, 

rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, 

penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan 

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. (Peraturan 

Pemerintah Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009) 

Overlay adalah integrasi informasi atau dikenal dengan melalui teknik 

tumpang susun (Hardiyanti dkk, 2015). 

 

 


