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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota merupakan suatu zona atau daerah yang merupakan pusat kegiatan 

ekonomi, pusat pemerintahan, pendidikan, serta pemusatan penduduk dengan cara 

hidup yang heterogen (Lindgren, 1974 dalam Suharyadi, 2008). Salah satu 

permasalahan utama yang dihadapi oleh perkotaan adalah permasalahan 

permukiman. Permasalahan mengenai permukiman ini pada umumnya disebabkan 

oleh besarnya jumlah penduduk dan perkembangan penduduk yang pesat 

(Prasetyo dkk, 2013). Peningkatan jumlah penduduk di kota tidak hanya terjadi 

karena pertumbuhan alami penduduk namun juga tingginya urbanisasi yang 

terjadi di daerah perkotaan. Sebagai pusat berbagai kegiatan dan ekonomi, 

perkotaan mendorong masyarakat di daerah pedesaan untuk melakukan urbanisasi 

ke kota dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan dengan besarnya 

kesempatan yang ada di daerah perkotaan dibanding di pedesaan. Kondisi inilah 

yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di daerah kota sulit untuk 

dikendalikan. Masyarakat kota pun cenderung akan mulai memanfatkan lahan 

terbatas bahkan lahan yang tidak seharusnya digunakan untuk permukiman dan 

membangun permukiman tanpa memperhatikan kualitas atau dampak yang 

mungkin akan ditimbulkan.  

Kawasan sepanjang sungai atau bantaran sungai menjadi sasaran lokasi 

mendirikan permukiman informal di daerah perkotaan. Bantaran sungai yang 

memiliki status kepemilikan yang tidak jelas peruntukannya menjadi potensi besar 

untuk berkembangnya lingkungan pemukiman bagi pendatang di kota. 

Pertumbuhan permukiman di bantaran sungai berlangsung cepat terutama setelah 

pemerintah RI memperbolehkan warga negaranya menempati lahan-lahan kosong 

milik negara pada tahun 1954 (Mallisa, 2015). Perkembangan permukiman 

informal sepanjang bantaran sungai yang semakin cepat dan tidak teratur lambat 

laun menjadi permasalahan serius. Kondisi ini memicu timbulnya permukiman 

padat dan kumuh yang dapat menurunkan kualitas permukiman di perkotaan. 

Kawasan di bantaran sungai cenderung memiliki kondisi yang tidak layak huni 
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dengan sanitasi yang buruk. Kawasan kumuh di bantaran sungai juga menghadapi 

berbagai masalah yang serius seperti, kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak 

didukung oleh prasarana lingkungan yang baik, kerawanan terhadap bahaya banjir 

dan tanah longsor, serta pencemaran dari limbah rumah tangga yang mencemari 

sumber daya air sungai. 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman, pemukiman kumuh didefinisikan sebagai pemukiman yang 

tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan 

yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana tidak memenuhi 

syarat. Kondisi permukiman tersebut jika ditinjau dari segi kesehatan tentu 

merupakan kawasan yang tidak layak huni karena sangat rentan akan berbagai 

masalah kesehatan bahkan menjadi lokasi perkembangbiakan vektor penyakit. 

Dampak langsung dari adanya kawasan permukiman kumuh secara keruangan 

adalah penurunan kualitas fisik permukiman yang kemudian berakibat pada 

semakin rendahnya mutu lingkungan sebagai tempat tinggal. Kualitas lingkungan 

permukiman yang rendah akan mempegaruhi tingkat kenyamanan penduduk 

untuk bermukim di kawasan permukiman tersebut. Sehingga kajian mengenai 

kualitas lingkungan permukiman menjadi sangat penting tidak hanya sebagai 

langkah pengendalian kawasan kumuh namun juga untuk menunjukan tingkat 

kelayakan dan kenyamanan permukiman untuk ditinggali. 

Kualitas lingkungan permukiman adalah derajat kemampuan suatu 

permukiman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penurunan kualitas lingkungan 

permukiman biasanya dicirikan dengan munculnya permukiman kumuh dengan 

karapatan bangunan tinggi (Yunus, 1980). Kualitas lingkungan dapat menujukan 

tingkat kelayakan suatu kota untuk ditinggali. Kualitas lingkungan permukiman 

dapat ditinjau dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan permukiman. 

Beberapa kondisi fisik permukiman yang dapat digunakan untuk mengkaji 

kualitas permukiman adalah kepadatan permukiman, pola tata letak bangunan, 

lebar jalan masuk, kondisi jalan masuk, pohon pelindung, dan lokasi permukiman. 

Kajian kualitas sudah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai metode 

dan berbagai daerah seperti penelitian dengan judul “Pemetaan Kualitas 
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Permukiman dengan Menggunakan Penginderaan Jauh dan SIG di Kecamatan 

Batam Kota Batam” oleh Farizki pada tahun 2017. 

Kota Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar ini juga tidak terlepas 

dari permasalahan permukiman. Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan 

Umbulharjo merupakan kecamatan  yang terletak di Kota Yogyakarta. Kedua 

kecamatan ini dilalui oleh Sungai Code dan memiliki perkembangan yang 

semakin pesat menjadikan kawasan ini memiliki permukiman yang cukup padat. 

Berdasarkan laman Tribun Jogja (2017) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad menyebut, Kota Yogyakarta 

masih memiliki 269,4 hektar wilayah kumuh yang masih terdapat di dua 

kecamatan yakni Kecamatan Gondomanan dan Pakualaman. Selain itu, 

berdasarkan laman Harianjogja (2016) menurut Triyastuti Setyaningrum selaku 

Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM menyatakan 

Kecamatan Umbulharjo memiliki kawasan kumuh terluas di Kota Yogyakarta 

pada tahun 2016 yakni seluas 75,2 Ha. Sketsa potensi kawasan kumuh dan salah 

satu kawasan kumuh Sungai Code disajikan dalam Gambar 1.1 dan Gambar 1.2. 

 

 

Gambar 1. 1 Sketsa Potensi Kawasan Kumuh Bantaran Kali Code 

Sumber : Citra Worldview Kota Yogyakarta 

Keterangan: 

    Potensi Kawasan Kumuh 
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Gambar 1. 2 Deretan Rumah Berhimpit Salah Satu Titik Kawasan Kumuh Kali 

Code 

Sumber: Kharisma, 2017 

Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk 

terbanyak di Kota Yogyakarta yakni 21,47% penduduk Kota Yogyakarta dan 

dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2000 – 2010 yakni 

sebesar 1,04%. Kecamatan Umbulharjo memiliki jumlah penduduk sebanyak 

67.882 jiwa pada tahun 2015, 68.403 jiwa pada tahun 2016 dan mengalami 

peningkatan jumlah penduduk menjadi 68.760 jiwa pada tahun 2017 (BPS 2016 – 

2018). Total dari tahun 2015 – 2017 Kecamatan Umbulharjo mengalami 

peningkatan jumlah penduduk sebanyak 878 jiwa atau 1,29% dari tahun 2015. 

Kecamatan Pakualaman merupakan salah satu kecamatan dengan kepadatan 

penduduk tertinggi di Kota Yogyakarta yakni sebesar 14.827 jiwa/km
2
 (BPS, 

2018). Jumlah penduduk yang datang ke Kecamatan Pakualaman juga terus 

meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Pakualaman dalam Angka (2017) 

Pada tahun 2016 jumlah pendatang di Kecamatan Pakualaman sebanyak 322 

orang, bertambah 66 orang dari tahun sebelumnya. Pertambahan penduduk yang 

terjadi setiap tahunnya mengakibatkan kebutuhan akan lahan untuk permukiman 

pun meningkat sedangkan lahan Kecamatan Pakualaman yang seluas 63 Ha. 

Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Umbulharjo adalah kecamatan 

yang dilalui beberapa sungai. Kecamatan Umbulharjo dilalui oleh dua sungai 

yaitu Sungai Gajah Wong dan Sungai Code sedangkan Kecamatan Pakualaman 

berada diantara Sungai Code dan Sungai Manunggal. Kondisi lokasi kedua 

kecamatan ini memiliki potensi keberadaan permukiman kumuh di sekitar 
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bantarannya yang mempengaruhi kualitas permukimannya. Keberadaan Kawasan 

kumuh, tingginya pertumbuhan penduduk, dan lokasi kedua kecamatan yang 

dilalui oleh beberapa sungai memerlukan pemeliharaan terhadap kualitas 

permukimannya guna mengetahui tingkat kenyamanan Kecamatan Pakualaman 

dan Kecamatan Umbulharjo untuk ditinggali melalui pemetaan terhadap kualitas 

permukiman di Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh perkotaan adalah 

permasalahan permukiman. Permukiman kumuh yang dapat menurunkan kualitas 

permukiman menjadi permasalahan yang cukup krusial di perkotaan. 

Pertumbuhan penduduk yang cepat sebagai akibat dari tingginya urbanisasi 

mendorong peningkatan kebutuhan akan lahan tempat tinggal yang semakin tinggi 

sementara ketersediaan lahan cenderung tetap. Ketersediaan lahan yang tidak 

dapat mendukung pertumbuhan penduduk mendorong tumbuhnya permukiman 

yang tidak teratur dan tidak layak huni, kondisi permukiman tersebut dapat 

menurunkan kualitas di lingkungan permukiman. Dari sisi kesehatan permukiman 

dengan kualitas yang buruk rentan terhadap berbagai penyakit dan menjadi tempat 

perkembangan vektor penyakit. 

Selain menggunakan metode survey lapangan pemetaan kualitas 

permukiman di Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Umbulharjo dapat 

dilakukan dengan menggunakan pengolahan Sistem Informasi Geografi dan 

memanfaatkan data penginderaan jauh untuk menyadap informasi parameter-

parameter. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi (SIG) dan penginderaan jauh 

dalam analisis permasalahan kekotaan memiliki beberapa kelebihan seperti dapat 

menekan biaya penelitian karena tidak semua objek memerlukan survey, selain itu 

pemanfaatan teknologi ini juga menghasilkan data yang lebih up to date dan 

memiliki efisiensi waktu yang baik. Selain itu data penginderaan jauh memiliki 

berbagai resolusi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kajian. Data 

penginderaan jauh yang dapat dimanfaatkaan untuk melakukan pemetaan kualitas 

lingkungan permukiman adalah citra Quickbird. Citra ini memiliki kelebihan 
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berupa resolusi spasial yang tinggi yaki 2,44 meter untuk saluran multispektral 

sehingga dapat dengan baik menyadap informasi-informasi terkait parameter 

untuk menentukan kualitas permukiman seperti tata letak permukiman, lebar jalan 

masuk, kepadatan permukiman, kondisi jalan masuk, pohon pelindung, dan lokasi 

permukiman.  

Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki citra Quickbird untuk 

meyadap informasi terkait kualitas permukiman, citra Quickbird dapat digunakan 

sebagai sumber data utama dalam penelitian kualitas permukiman. Beberapa 

penelitian sebelumnya juga telah menggunakan citra Quickbird sebagai sumber 

data utama seperti pada penelitian dengan judul “Kajian Kualitas Permukiman 

dengan Citra Quickbird dan SIG di Kecamatan Serengan Kota Surakarta” pada 

tahun 2013, dan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Citra Quickbird 

Terintegrasi Survei Lapangan untuk Pemetaan Kualitas Lingkungan Permukiman 

di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2018” pada tahun 2018. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa pertanyaan 

penelitian antara lain: 

1. Bagaimana kualitas permukiman di Kecamatan Pakualaman dan 

Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta ? 

2. Apa faktor dominan yang menentukan kualitas permukiman di Kecamatan 

Pakualaman dan Kecamatan Umbulharjo ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni: 

1. Menganalisis dan memetakan persebaran kualitas permukiman di 

Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. 

2. Menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi kualitas permukiman di 

Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai pemetaan tingkat kualitas lingkungan permukiman 

diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran bagaimana data penginderaan jauh dapat 

digunakan untuk menyadap informasi terkait parameter dalam pemetaan 

kualitas lingkungan permukiman. 

2. Memberikan gambaran persebaran kualitas lingkungan permukiman di 

Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Umbulharjo. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan kepada 

masyarakat dalam memilih lokasi tempat tinggal di Kecamatan 

Pakualaman dan Kecamatan Umbulharjo. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Penelitiaan ini menggunakan beberapa telaah pustaka untuk menyampaikan 

teori terkait pada penelitian. Telaah pustaka ini berisikan kajian atau pembahasan 

mengenai topik terkait penelitian yang telah ditulis oleh para peneliti. Telaah 

pustaka yang dipaparkan pada penelitian ini yakni terkait dengan permukiman, 

kualitas permukiman, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan citra 

Quickbird. 

1.5.1.1 Permukiman 

Secara formal berdasarkan UU No 1 tahun 2011, permukiman 

didefinisikan sebagai lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan 

perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai 

penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. 

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia 

yang sangat penting. Kini permukiman tidak hanya sebatas sebagai tempat 

berteduh, namun lebih dari itu permukiman juga mencakup rumah dan segala 

fasilitasnya seperti transportasi, aksesbilitas, pendidikan, kesehatan, persediaan 

air minum dan lainnya. Sedangkan, menurut Sumaatmadja (1988) permukiman 

adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi segala sarana 
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dan prasarana yang menunjang kehidupannya yang menjadi satu kesatuan 

dengan tempat tinggal yang bersangkutan. 

Permukiman digambarkan lebih jauh melalui elemen lima elemen 

pembentuknya, yaitu : 

a. Nature (unsur alami), merupakan lingkungan alamiah yang menjadi 

tempat manusia untuk beraktivitas yang mencakup sumber-sumber daya 

alam seperti geologi, topografi, hidrologi, tanah, iklim maupun unsur 

hayati yaitu vegetasi dan fauna. 

b. Man (manusia) merupakan manusia sebagai individu dengan segala 

kebutuhannya baik biologis emosional, perasaan, presepsi, dan nilai nilai 

moral.  

c. Society (masyarakat), yaitu adanya manusia sebagai kelompok masyarakat. 

Manusia selain sebagai makhluk individu pada akhirnya akan membentuk 

kelompok-kelompok social dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan bertahan hidup. Kelompok-kelompok social ini kemudian 

mengembangkan norma dan relasi yang dikenali sebagai masyarakat. 

d. Shells (hunian) merupkan lingkungan alamiah untuk menjadi hunian 

dimana manusia sebagai individu maupun kelompok masyarakat 

melangsungkan kegiatan atau melaksanakan kehidupannya. 

e. Network (jaringan), yang merupakan sistem alami maupun buatan 

manusia, sebagai elemen penunjang aktivitas yang menghubungkan 

hunian-hunian dalam satu sistem lingkungan seperti jalan, airbersih, listrik 

dan sebagainya. 

Syarat rumah sehat juga dipaparkan oleh American Public Health 

Association (1954: dalam Mayasari, 2012), dimana didalamnya 

mengemukakan adanya rumah sehat maka dapat memberikan beberapa fungsi 

terkait dengan penghuni yang ada didalamnya, di antaranya : 

1. Tempat beristirahat dari kegiatan yang telah dilakukan. 

2. Tempat berkumpulnya anggota keluarga sehingga dapat menumbuhkan 

rasa kekeluargaan. 
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3. Tempat yang dapat melindungi kemungkinan adanya bahaya baik yang 

dari keadaan alam dan makhluk lainnya. 

4. Dapat digunakan sebagai status. 

5. Merupakan tempat untuk menyimpan segala harta/ barang yang berharga. 

6. Modal 

7. Kepemilikan barang dan kesempatan yang dapat menunjang anggota 

keluarga untuk dapat menunjukkan adanya prestasi dan nilai. 

1.5.1.2 Kualitas Permukiman 

Berdasarkan Permen PU No 2 tahun 2016 perumahan Kumuh adalah 

perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 

Dalam mempelajari permukiman ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu 

kondisi bangunan rumah itu sendiri dan juga lingkungan permukiman.  

Kualitas permukiman memiliki makna erat kaitanya dengan kondisi dari suatu 

permukiman yang berbeda – beda sesuai dengan kemampuan penghuninya 

dalam memanfaatkan permukiman tersebut (Mayasari, 2012). Kualitas 

permukiman mencakup beberapa hal seperti mengenai kondisi bangunan 

rumah, lingkungan rumah dan manusia yang ada didalamnya. Tinggi 

rendahnya kualitas permukimn dipengaruhi oleh komponen–komponen yang 

membentuk permukiman. 

Beberapa faktor yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian 

kualitas permukiman baik secara fisik maupun lingkungan seperti : 

1. Kepadatan Permukiman 

Kepadatan permukiman dapat diartikan sebagai kerapatan rumah 

atau penggunaan atap dalam suatu blok permukiman. Lingkungan 

permukiman dengan kepadatan yang tinggi memiliki dampak yang buruk 

bagi penghuninya. Kepadatan bangunan yang tinggi menyebabkan 

sempitnya ruang gerak penghuninya dan akses atau jalan menuju 

lingkungan permukiman yang sulit. Selain itu, lingkungan dengan 

kepadatan bangunan yang tinggi juga akan mempengaruhi kondisi daerah 

perespan yang semakin buruk. 
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2. Pola Tata Letak Bangunan 

Kondisi tata letak permukiman berhubungan dengan keteraturan 

letak, dan besar/kecilnya bangunan pada blok permukiman yang ada. Pola 

tata letak bangunan yang tidak teratur menunjukan kualitas permukiman 

yang buruk. 

3. Lebar Jalan Masuk 

Lebar jalan masuk diartikan sebagai rata-rata lebar jalan yang 

menghubungkan jalan lingkungan permukiman dengan jalan utama. Lebar 

jalan masuk juga menunjukan tingkat aksesbilitas atau kemudahan kawasan 

permukiman tersebut untuk diakses. Semakin besar jalan masuk maka 

kualitas lingkungan permukiman pun semakin baik. 

4. Kondisi Jalan Masuk 

Kondisi permukaan jalan masuk adalah jenis pengerasan permukaan 

badan jalan seperti penggunaan aspal atau konblok. Kondisi jalan masuk ini 

juga dapat menunjukan aksesbilitas lingkungan permukiman dan 

kenyamanan dalam penggunaan jalan oleh penghuni permukiman. Jalan 

dengan perkerasan berupa aspal atau semen merupakan kondisi jalan yang 

dinilai baik. 

5. Pohon Pelindung 

Pohon pelindung dimaksudkan sebagai pohon yang terdapat di sisi 

jalan masuk menuju lingkungan permukiman. Keberadaan pohon pelindung 

di jalan masuk berperan sebagai peneduh jalan masuk lingkungan 

permukiman, selain itu juga dapat mengurangi polusi dari gas karbon. Jalan 

masuk dengan pohon pelindung yang banyak menunjukan kulitas 

lingkungan yang semakin baik. 

6. Lokasi Permukiman 

Lokasi permukiman dimaksudkan sebagai letak jauh dekatnya suatu 

blok permukiman dari pusat kota, sumber polusi, dan kemungkinan 

bencana. Letak permukiman yang dekat dengan sumber polusi berpengaruh 

terhadap tingkat kualitas udara di permukiman tersebut. Lokasi permukiman 
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yang baik adalah berada jauh dari sumber polusi dan bencana serta berada 

dekat dengan pusat kota. 

1.5.1.3 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah suatu ilmu dan seni dalam memperoleh 

informasi mengenai suatu wilayah atau objek yang dikaji melalui analisis 

data dengan menggunakan suatu alat tanpa melakukan kontak langsung 

dengan objek yang dikaji (Lilisand dan Kiefer, 2004). Sedangkan menurut 

Sabins (1996) merupakan suatu ilmu untuk memperoleh, mengolah, dan 

menginterpretasi citra yang direkam dari interaksi gelombang 

elektromanetik dengan suatu objek yang dikaji. Sebagai suatu sistem 

penginderaan jauh bekerja dengan komponen-komponen yang saling 

berhubungan. Komponen dalam penginderaaan jauh terdiri dari sumber 

tenaga, objek, interaksi antara tenaga dengan objek, atmosfer, dan sensor 

satelit yang divisualisasikan dalam Gambar 1.3 berikut. 

 

Gambar 1. 3 Komponen Penginderaan Jauh 

Sumber: gispedia.com diakses pada 21 Maret 2019 

Sumber tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh dapat 

berupa tenaga pasif atau yang bersumber langsung dari sinar matahari dan 

menggunakan tenaga aktif yang bersumber dari sensor itu sendiri. 

Komponen atmosfer yang melindungi bumi memiliki pengaruh terhadap 

gelombang elektromagnetik yang mencapai bumi dan dapat mempengaruhi 

nilai piksel. Komponen objek dalam penginderaan jauh dapat berupa objek 

di darat, laut, dan udara yang memiliki kemampuan pantulan yang berbeda-
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beda. Interaksi yang terjadi antara objek dengan energi elektromagnetik 

penginderaan jauh dapat berupa dipantulkan (reflection), diserap 

(absorption), dan diteruskan (transmition). Setiap sensor penginderaan jauh 

memiliki kepekaan tersendiri dalam spektrum elektromagnetiknya. Hasil 

dari interaksi komponen-komponen tersebut adalah berupa citra 

penginderaan jauh yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. 

  Data penginderaan jauh diperoleh dari perekaman sensor yang 

dipasang di suatu wahana seperti satelit, pesawat ulak  alik, drone, balon 

udara, dan lain-lain. Data yang dihasilkan dari rekaman sensor dengan 

karakterikstik dan ketinggian yang berbeda menentukan perbedaan data 

penginderaan jauh yang dihasilkan (Ricards dan Jia, 2006). Data 

penginderaa jauh yang dihasilkan dapat berupa citra dan non citra. Secara 

definitif, citra merupakan gambaran yang diperoleh dari hasil perekaman 

optik, elektro optik, optik meknik, atau elektrik (Lilisand dan Kiefer, 2004) 

sedangkan data non citra dapat berupa diagraf, grafik, dan numerik. 

Hasil perekaman data penginderaan jauh memiliki tingkat ketelitian 

yang berbeda-beda tergantung pada resolusi data penginderaan jauh 

tersebut. Terdapat empat resolusi dalam penginderaan jauh yakni resolusi 

spasial, spektral, radiometrik, dan temporal. Resolusi spasial penginderaan 

jauh adalah ukuran piksel terkecil yang dapat direkam oleh sensor 

penginderaan jauh, resolusi radiometrik adalah tingkat keteletian 

berdasarkan ukuran saluran radiometrik, resolusi radiometrik adalah tingkat 

keabuan dari suatu citra yang dinyatakan dalam satuan bit, sedangkan 

resolusi temporal adalah waktu yang dibutuhkan oleh satelit atau sensor 

untuk merekam kembali wilayah yang sama. Setiap sensor penginderaan 

jauh memiliki resolusi tersendiri. Perbedaan resolusi data penginderaan jauh 

memiliki kaitan dengan aplikasinya dalam berbagai bidang. 

Teknologi penginderaan jauh saat ini masih terus berkembang baik 

dalam kemampuannya maupun pemanfaatannya, khususnya dalam 

mengenali dan mendapatkan informasi suatu objek yang ada di permukaan 

bumi atau badan air yang diperoleh melalui pengukuran energi 
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elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari objek tersebut 

(Campbell, 1987). Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh pun tidak lagi 

hanya berbatas pada ilmu vegetasi seperti untuk mendapatkan informasi 

persebaran, jenis vegetasi, dan luasan vegetasi yang ada di permukaan bumi, 

ataupun penutup dan penggunaan lahan. namun kini meluas hingga 

pemanfaatan dalam bidang hidrologi, ilmu-ilmu tanah, meteorology, dan 

kekotaan. Seperti pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian permukiman 

melalui interpretasi. 

1.  Interpretasi Citra untuk Permukiman 

Intepretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau 

citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti 

pentingnya objek tersebut (Sutanto, 1994). Intepretasi data dalam 

penginderaan jauh dilakukan secara digital bagi data numerik dan secara 

manual bagi data visual. Intepretasi data penginderaan jauh dilakukan 

untuk mengubah data numerik atau data visual menjadi informasi bagi 

keperluan tertentu. Di dalam pengenalan objek yang tergambar pada citra, 

ada tiga rangkaian kegiatan yang diperlukan, yaitu deteksi, identifikasi, 

dan analisis (Sutanto, 1994). Deteksi adalah pengamatan atas adanya suatu 

objek pada citra. Identifikasi adalah upaya mencirikan objek yang telah 

dideteksi dengan menggunakan keterangan yang cukup. Pada tahap 

analisis dikumpulkan keterangan lebih lanjut. Untuk mengintepretasi suatu 

objek pada citra harus memperhatikan unsur-unsurnya.  

Untuk dapat melakukan interpretasi, penafsir memerlukan 

unsur-unsur pengenalan pada obyek atau gejala yang terekam pada 

citra. Unsur-unsur pengenal pada obyek atau gejala yang terekam pada 

citra. Unsur-unsur pengenal ini secara individual maupun secara 

kolektif mampu membimbing penafsir ke arah pengenalan yang benar. 

Unsur-unsur ini disebut unsur-unsur interpretasi dan meliputi 9 

(sembilan) hal, yaitu rona/warna, bentuk, ukuran, tinggi, bayangan, 

tekstur, pola, situs, dan asosiasi. 
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Permukiman dapat diidentifikasi pada citra dengan 

mempertimbangkan unsur unsur interpretasi. Permukiman umumnya 

mudah dikenali pada citra baik pada citra resolusi rendah hingga 

resolusi tinggi karena memiliki kenampakan yang khas pada citra. 

Permukiman dapat dengan mudah diidentifikasi dari warna atap. 

Permukiman memiliki warna atap yang cenderung coklat gelap atau 

putih cerah bergantung pada jenis atap yang digunakan. Permukiman 

dengan atap berupa genting cenderung memiliki kenampakan yang agak 

gelap atau berwarna coklat pada citra sedangkan permukiman dengan 

atap seng akan menampilkan rona yang cerah pada citra. Selain itu 

permukiman juga diidentifikasi dari polanya yang mengelompok atau 

memanjang mengikuti bentuk jalan atau sungai, memiliki betuk atap 

rumah berupa persegi hingga persegi panjang dan memiliki ukuran 

yang tidak terlalu besar. Beberapa permukiman memungkinkan 

menampakan tinggi bangunan yang teridentifikasi dari ada tidaknya 

bayangan. Permukiman memiliki situs yang cenderung berada di 

pinggir jalan atau mengikuti pola jalan atau sungai. Permukiman juga 

dapat diidentifikasi berdasarkan unsur asosiasinya yakni cenderung 

berada dekat dengan jalan dan memiliki halaman. 

 

1.5.1.4 Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografis adalah suatu teknologi atau suatu sistem 

yang berbasiskan komputer yang digunakan untuk tujuan mengumpulkan, 

menganalisis, menyimpan, dan mengolah, dan dapat menyajikan data 

beserta informasi dari suatu objek atau fenomena yang memiliki kaitan 

dengan letaknya di permukaan bumi (Ekadinata, 2008).  Salah satu manfaat 

dari SIG adalah mengetahui persebaran lahan misalnya pada bidang 

sumberdaya alam. SIG terbangun atas komponen komponen yang saling 

bekerja sama. Secara garis besar komponen SIG menurut Ekadinata dkk 

(2008) terdiri dari 5 komponen yaitu: 
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1. Perangkat Lunak : Komponen perangkat lunak dalam SIG cukup 

banyak tersedia dengan kelemahan dan kelebihan tersendiri. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perangkat 

lunak SIG tidak hanya terfokus pada pengelolaan SIG.  

2. Perangkat Keras : Perangkat keras utama dalam SIG adalah komputer. 

Perangkat keras yang digunakan dalam SIG memiliki spesifikasi 

sumber daya yang cukup tinggi, baik dalam processor, kapasitas 

memori maupun kapasitas penyimpanan. Spesifikasi perangkat keras 

yang digunakan akan mendukung penggunaan SIG, namun spesifikasi 

tersebut juga masih bergantung dengan jenis perangkat lunak yang 

digunakan, analisis yang dilakukan, juga jumlah data yang 

dipergunakan dalam analisa. 

3. Data : SIG dapat mengumpulkan berbagai data baik secara langsung 

mauppun tidak langsung. 

4. Pengguna : Pengguna atau brainware merupakan komponen yang 

terpenting di dalam SIG. pengguna yang akan menentukan jenis 

analisa yang dilaakukan, melakukan analisa, ingga menyajikan hasil 

analisa ke dalam bentuk yang komunikatif. 

5. dan, Aplikasi 

Selain itu, SIG terdiri dari beberapa subsistem yang dapat diguakan 

untuk melakukan input data, menyimpan hingga mengeluarkan informasi 

yang diperlukan. Secara garis besar komponen tersebut adalah: 

a. Masukan data (Input data) : subsitem ini adalah faasilitas dalam SIG 

yang diunakan untuk melakukan input atau memasukan data dan 

merubah bentuk asli ke bentuk yang dapat diterima dan diolah dalam 

SIG. Data masukan daam SIG dapat diperoleh dari berbagai sumber. 

b. Pengelolaan Data: Terdapat berbagai cara dalam pengelolaan data. 

Pengelolaan data SIG dapat dilakukan dalam bentuk arsip. Berbagai 

perbaikan data dilakukan di subsistem ini baik menambang, 

mengurangi, maupun memperbaharui. 
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c. Manipulasi dan analisis : subsistem ini digunakan untuk mengubah 

format data, mendapatkan parameter. Setiap perangakat lunak SIG 

memiliki fasilitas dalam manipulasi dan analisis yang beragam seperti 

overlay, kalkulasi, management data atribut, dan lain-lain. Overlay 

dala SIG dapat dilakukan dalam empat cara yaitu identity, Union, 

Intersect, dan Update. 

d. Keluaran data : subsitem ini berfungsi untuk menyajikan hasil atau 

informasi dari analisis geografis yang dilakukan baik secara kualitatif 

maupun kuaantitatif. 

Manfaat utama yang dapaat diperoleh dari SIG adalah memudahkan 

dalam melakukan analisa berbagai fenomena kebumian dengan persfektif 

yang lebih baik. Selain itu integrasi SIG dapat digunakan untuk berbagai 

data spasial seperti citra satelit., foto udara, peta, hingga berupa data 

statistik. 

 

1.5.1.5 Citra Quickbird 

Citra Quickbird merupakan salah satu citra penginderaan jauh 

resolusi spasial tinggi. Satelit Quickbird diluncurkan pada tanggal 18 

Oktober 2001 di Vandenberg Air Force Base,  California, U.S.A. dan mulai 

memproduksi data pada bulan Mei 2002. Satelit Quickbird diproduksi oleh 

DigitalGlobe, Inc. dan diluncurkan dengan pesawat Boeing Delta II Misi 

pertama kali dari Quickbird adalah menampilkan citra penginderaan jauh 

resolusi tinggi untuk kebutuhan komersil yang berisi informasi geografi 

seperti sumber daya alam. Quickbird juga memperoleh data tutupan lahan 

atau kebutuhan lain untuk keperluan GIS berdasarkan kemampuan 

Quickbird untuk menyimpan data dalam ukuran besar dengan resolusi 

tertinggi dan medium-inclination, non - polar orbit. Memiliki resolusi 

spasial yang tinggi citra Quickbird memungkinkan untuk ekstraksi 

informasi yang detil dan akurat. Resolusi spasial citra Quickbird adalah 0,61 

m untuk saluran pankromatik dan 2,44 m untuk saluran multispektral. 

Quickbird diluncurkan dengan 98º orbit sun-synchronous dengan ketinggian 
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450 km dari permukaan bumi. Satelit Quickbird bergerak ke arah utara-

selatan hingga mendekati kutub bumi, 11 satelit Quickbird mampu meliput 

sebagian besar permukaan bumi. Quickbird dapat digunakan untuk berbagai 

aplikasi khususnya dalam memperoleh data yang memuat infrastruktur, 

sumber daya alam bahkan untuk keperluan pengelolaan tanah (manajemen, 

pajak). Spesifikasi satelit Quickbird lainnya terdapat pada Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1. 1 Spesifikasi Satelit Quickbird 

No. Sistem Quickbird 

1. Tanggal peluncuran 18 Oktober 2001 

2. Onboard storage 128 Gb 

3. Altitude 450-482 km 

4. Inklinasi 97,2
o
 

5. Kecepatan 7,1 km/second 

6. Orbit Sun syncronous 

7. Waktu rekan di ekuator 10:30 a.m (descending node)  

8. Waktu satu kali orbit 93,6 menit  

9. Kapasitas 200.000 km
2
 per hari  

10. Lebar citra 16,5 km x 16,5 km titik nadir  

11. Akurasi metrik 23 meter horizontal (CE90%)  

17 meter (LE90%)  

12. Resolusi temporal 2- 12 hari tergantung lintang (400N 

Latitude)  

13. Resolusi radiometrik 11 bits per piksel  

14. Resolusi spasial Pankromatik : 61 cm (altitude 450 km) - 

65 cm (altitude 482 km)  

Multispektral : 2,44 m (altitude 450 km) 

2,62 m (altitude 482 km) 

15. Resolusi spektral Pankromatik : 0,45 – 0,53 µm  

Biru : 0,430 – 0,545 µm  

Hijau : 0,466 – 0,620 µm  

Merah : 0,590 – 0,710 µm  

Inframerah dekat : 0,715 – 0,918 µm 

Sumber: Digital Globe, 2018     

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian-penelitian terkait kualitas permukiman telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti, diantaranya penelitian oleh Rosiana Adi Roiqoh (2018), 

Muhammad Farizki (2017), Wahyu Tirto Prasetyo (2013), dan Eko Sapto 
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Nugroho (2012). Penelitian-penelitian tersebut telah dilakukan dengan berbagai 

latar belakang, tujuan, lokasi penelitian, data yang digunakan, hingga hasil 

penelitian.  

Rofiqoh (2018) melakukan penelitian yang mengintegrasikan citra 

Quickbird dengan survei lapangan untuk memetakan kualitas lingkungan 

permukiman di Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan 

untuk ekstraksi data citra Quickbird untuk perolehan parameter (kepadatan 

permukiman, kondisi jalan masuk, lebar jalan masuk, pohon pelindung, tata letak 

permukiman, dan lokasi permukiman) kualitas lingkungan permukiman di 

Kecamatan Umbulharjo dan melakukan pemetaan kualitas lingkungan 

permukiman di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat diketahui beberapa manfaat dari pengintergrasian hasil interpretasi 

citra Quickbird dengan data data hasil survey lapangan untuk menentukan kualitas 

lingkungan permukiman di Kecamatan Umbulhardjo Kota Yogyakarta. Selain 

menggunakan parameter kepadatan permukiman, tata letak bangunan, kondisi 

jalan masuk, lebar jalan masuk, pohon pelindung dan lokasi permukiman , 

penelitian ini juga menggunakan parameter hasil pengukuran terrestrial yang terdiri 

dari sanitasi, banjir, persampahan, saluran air hujan, saluran air limbah, dan air 

minum. Metode yang digunakan dalam penyusunan peta kualitas lingkungan 

permukiman menggunakan pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. 

Farizki (2017) melakukan penelitian terhadap kualitas permukiman di 

Kecamatan Batam Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 

permukiman di Kecamatan Batam dengan faktor-faktor penentu yang diekstraksi 

dari citra resolusi tinggi (Google Earth). Metode yang digunakan adalah metode 

pengharkatan (scoring), tumpang susun (overlay). Parameter yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kepadatan permukiman, tata letak bangunan, kondisi 

jalan masuk, lebar jalan masuk, pohon pelindung dan lokasi permukiman. Hasil 

dari overlay tersebut adalah peta kualitas permukiman di kecamatan Batam Kota, 

Kota Batam yang didominasi oleh permukiman dengan kualitas sedang. 

Prasetyo (2013) melakukan penelitian dengan judul Kajian Kualitas 

Permukiman dengan Citra Quickbird dan SIG di Kecamatan Serengan Kota 
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Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi fisik 

Kecamatan Sarengan, Kota Surakarta, menentukan variabel/parameter kualitas 

permukiman, menganalisis pola kepadatan permukiman, tata letak bangunan, 

kondisi jalan masuk, lebar jalan masuk, pohon pelindung dan lokasi permukiman 

melalui interpretasi citra Quickbird, menganalisis banjir yang terjadi, kualitas air 

minum, sanitasi permukiman, tempat pembuangan sampah, saluran air hujan dan 

limbah di Kecamatan Serengan melalui survei lapangan dan survei sekunder, dan 

menganalisis kualitas permukiman di Kecamatan Sarengan berdasarkan variabel-

variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan metode skoring dan overlay dari 

parameter-parameter kualitas permukiman menggunakan software GIS. Hasil dari 

penelitian ini adalah berupa Peta Kualitas Permukiman di Kecamatan Sarengan 

Kota Surakarta.  

Nugroho (2012) melakukan penelitian serupa menggunakan citra Ikonos 

di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan citra Ikonos untuk kajian kualitas permukiman di 

Kecamatan Colomadu tahun 2009, mengetahui persebaran permukiman di 

Kecamatan Colomadu, dan mengetahui kualitas permukiman di Kecamatan 

Colomadu Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data parameter dilakukan 

dengan interpretasi citra Ikonos. Hasil penelitian ini adalah Peta Kualitas 

Permukiman Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang didominasi 

oleh kualitas sedang, rata-rata ketelitian hasil interpretasi pada penelitian ini 

adalah 96%. 

Berdasarkan keempat penelitian tersebut terdapat perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian terkait kualitas permukiman di Kecamatan 

Pakualaman dan Kecamatan Umbulharjo ini. Perbedaan yang tampak adalah pada 

lokasi penelitian, sumber data, dan beberapa parameter yang digunakan. 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Umbulharjo 

untuk menegtahui kualitas permukiman di kedua kecamatan tersebut, mengetahui 

faktor dominan yang mempengaruhi kualitas permukiman, dan menganalisis 

perbandingan kualitas permukiman di Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan 

Umbulharjo. Penelitian ini menggunakan citra Quickbird sebagai sumber data 
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utama dikarenakan kesusuaian karakteristik citra Quickbird untuk kajian kualitas 

permukiman yakni resolusi spasial citra Quickbird yang tinggi dan mampu 

menampilkan kawasan permukiman dengan jelas. Parameter yang digunakan 

dalam penentuana kualitas permukiman pada penelitian ini terbatas pada 

parameter yang dapat diekstraksi melalui data penginderaan jauh, yakni kepadatan 

permukiman, tata letak permukiman, kondisi jalan masuk, lebar jalan masuk, 

pohon pelindung, dan lokasi permukiman. Metode yang digunakan cenderung 

hampir sama yakni melalui pengharkatan (skoring) berjenjang tertimbang pada 

setiap parameter yang digunakan untuk memperoleh peta kualitas permukiman di 

Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Umbulharjo serta metode analisis regresi 

berganda untuk menentukan faktor dominan melalui Uji Standardized Beta. 

Ringkasan dari beberapa perbedaan penelitian disajikan dalam Tabel 1.2. 
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Tabel 1. 2 Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Judul Penelitian Tujuan Data Metode Hasil 

Rosiana Adi 

Rofiqoh (2018) 

Pemanfaatan 

Citra Quickbird 

Terintegrasi 

Survei Lapangan 

untuk Pemetaan 

Kualitas 

Lingkungan 

Permukiman di 

Kecamatan 

Umbulharjo Kota 

Yogyakarta 

Tahun 2018  
 

1. Mengetahui agihan 

kondisi setiap 

parameter yang 

mempengaruhi kualitas 

permukiman di 

Kecamatan 

Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta. 

2. Melakukan pemetaan 

kualitas lingkungan 

permukiman di 

Kaecamatan 

Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta. 

Data Citra 

Quickbird 

tahun 2015, 

Peta 

Penyalurah Air 

Limbah. 

 

Metode yang digunakan 

adalah overlay hasil 

penilaian paramater 

kepadatan permukiman, 

tata letak permukiman, 

kondisi permukiman 

jalan masuk, lebar jalan 

masuk, pohon 

pelindung jalan, lokasi 

permukiman dari citra 

Quickbird, dan 

parameter banjir, air 

minum, sanitasi, saluran 

air hujan, tempat 

pembuangan sampah, 

dan saluran air limbah 

secara terestrial.  

Peta Kualitas 

Lingkungan 

Permukiman di 

Kecamatan 

Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta  

 

 

Muhammad 

Farizki (2017) 

Pemetaan Kualitas 

Permukiman 

dengan 

Menggunakan 

Penginderaan Jauh 

dan SIG di 

Kecamatan Batam 

Kota, Batam 

Mengetahui kualitas 

permukiman di Kecamatan 

Batam dengan faktor-

faktor penentu yang 

diekstraksi dari citra 

resolusi tinggi (Google 

Earth) 

Citra resolusi 

tinggi (Google 

Earth) 

Pengharkatan (scoring), 

tumpang susun 

(overlay). 

Peta kualitas 

permukiman di 

kecamatan Batam 

Kota, Kota Batam 

yang didominasi 

oleh permukiman 

dengan kualitas 

sedang 
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Peneliti Judul Penelitian Tujuan Data Metode Hasil 

Wahyu Tirto 

Prasetyo (2013) 

Kajian Kualitas 

Permukiman 

dengan Citra 

Quickbird dan SIG 

di Kecamatan 

Serengan Kota 

Surakarta 

  

 

1. Mengidentifikasi 

kondisi fisik 

Kecamatan Serengan, 

Kota Surakarta.  

2. Menentukan 

variabel/parameter 

kualitas permukiman 

untuk Kecamatan 

Serengan, Kota 

Surakarta, yang 

diantaranya yaitu pola 

kepadatan bangunan, 

pola tata letak 

bangunan, pohon 

pelindung lingkungan 

permukiman, lebar 

jalan masuk 

permukiman, kondisi 

jalan masuk, lokasi 

permukiman, banjir 

yang terjadi, kualitas 

air minum, sanitasi 

permukiman, tempat 

pembuangan sampah, 

saluran air hujan dan 

limbah.  

3. Menganalisis pola 

Citra 

Quickbird 

tahun 2003 dan 

Peta 

adminitrasi 

Kota 

Yogyakarta.  

 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

skoring dan overlay 

dari parameter-

parameter kualitas 

permukiman 

1. Peta Parameter 

kualitas 

permukiman 

Hasil 

Interpretasi dari 

citra  

2. Peta Parameter  

Kualitas 

Permkiman 

hasil survei 

lapangan 

3. Peta Kualitas 

Permukiman  
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Peneliti Judul Penelitian Tujuan Data Metode Hasil 

  kepadatan bangunan, 

pola tata letak 

bangunan, pohon 

pelindung lingkungan 

permukiman, lebar 

jalan masuk 

permukiman, kondisi 

jalan masuk, dan lokasi 

permukiman di 

Kecamatan Serengan, 

melalui interpretasi 

citra Quickbird.  

4. Menganalisis banjir 

yang terjadi, kualitas 

air minum, sanitasi 

permukiman, tempat 

pembuangan sampah, 

saluran air hujan dan 

limbah di Kecamatan 

Serengan melalui 

survei lapangan dan 

survei sekunder.  

5. Menganalisis kualitas 

permukiman di 

Kecamatan Serengan 

berdasarkan variabel-

variabel tersebut. 
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Peneliti Judul Penelitian Tujuan Data Metode Hasil 

Eko Sapto 

Nugroho (2012) 

Pemanfaatan Citra 

Ikonos utuk Kajian 

Kualitas 

Pemukiman di 

Kecamatan 

Colomadu 

Kabupaten 

Karanganyar 

Tahun 2009 

Penelitian tersebut 

bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan 

citra Ikonos untuk kajian 

kualitas permukiman di 

Kecamatan Colomadu 

tahun 2009, mengetahui 

persebaran permukiman di 

Kecamatan Colomadu, dan 

mengetahui kualitas 

permukiman di Kecamatan 

Colomadu Kabupaten 

Karanganyar. 

Citra Ikonos Pengharkatan (scoring), 

tumpang susun 

(overlay). 

Hasil penelitian ini 

adalah Peta 

Kualitas 

Permukiman 

Kecamatan 

Colomadu 

Kabupaten 

Karanganyar 

Sumber : Telaah Pustaka      
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1.6 Kerangka Penelitian 

Peningkatan jumlah penduduk suatu kota berdampak pada semakin 

menyempitnya ruang yang tersedia untuk permukiman. Kebutuhan akan lahan 

untuk tempat tinggal akan meningkat seiring waktu dengan pertumbuhan 

penduduk yang kian meningkat, sedangkan ketersediaan akan lahan permukiman 

cenderung tetap. Masyarakat kota cenderung akan mulai memanfatkan lahan 

terbatas bahkan lahan yang tidak seharusnya digunakan untuk permukiman dan 

membangun permukiman tanpa memperhatikan kualitas atau dampak yang 

mungkin akan ditimbulkan. Kondisi ini memicu timbulnya permukiman padat dan 

kumuh yang dapat menurunkan kualitas permukiman di perkotaan. Kualitas 

lingkungan permukiman disuatu kota dapat dijadikan parameter untuk melihat 

tingkat kenyamanan dan keamanan untuk kawasan tersebut untuk ditinggali. 

Ilmu geografi dapat membatu penyelesaian permasalahan permukiman 

melalui perpaduan antara teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografi 

untuk kajian kualitas lingkungan permukiman. Kualitas permukiman dapat 

diketahui dari parameter penentu kualitas permukiman yakni tata letak 

permukiman, lebar jalan masuk, kepadatan permukiman, kondisi jalan masuk, 

pohon pelindung, dan lokasi permukiman. Salah satu data penginderaan jauh yang 

dapat dimanfaatkaan untuk melakukan pemetaan kualitas lingkungan permukiman 

adalah citra Quickbird. Citra Quickbird digunakan untuk identifikasi objek 

melalui interpretasi visual dan digitasi on screen yang menghasilkan blok 

permukiman dan non permukiman, dari blok permukiman tersebut selanjutnya 

digunakan sebagai satuan pemetaan berdasarkan parameter penilaian kualitas 

permukiman. Analisis yang digunakan untuk mengetahui kualitas permukiman 

adalah dengan menggunakan pengharkatan atau scoring pada setiap parameter 

penentu kualitas permukiman di setiap blok permukiman, yang kemudian hasil 

pengharkatan enam parameter dihitung harkat total untuk mengetahui persebaran 

kualitas lingkungan permukimannya. Secara keseluruhan, kerangka penelitian 

digabambarkan sebagaimana Gambar 1.4 berikut:  
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   Peningkatan Jumlah 

penduduk 

Luas Lahan Tetap 

Timbulnya lingkungan padat dan kumuh, 

kualitas lingkungan permukiman menurun 

Penilaian kualitas lingkungan permukiman 

Parameter kualitas lingkungan permukiman: 

1. Tata letak permukiman  

2. Lebar jalan masuk  

3. Kepadatan permukiman  

4. Kondisi jalan masuk 

5.  Pohon pelindung  

6. Lokasi permukiman 

Citra Quickbird 

Perhitungan Harkat Total 

Cek lapangan 

Peta kualitas lingkungan permukiman 

Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan 

Umbulharjo 

Gambar 1. 4 Diagram Kerangka Penelitian 

 

Faktor dominan penentu kualitas 

permukiman 
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1.7 Batasan Operasional 

Permukiman, didefinisikan sebagai lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari 

satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta 

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan 

pedesaan. 

Blok permukiman merupakan kelompok bangunan rumah beserta fasilitas-

fasilitas lain yang diperlukan untuk tempat tinggal yang berada di kelompok 

tersebut. 

Kepadatan permukiman, diartikan sebagai kerapatan rumah atau penggunaan 

atap dalam suatu blok permukiman. 

Tata letak permukiman, merupakan kondisi permukiman yang berhubungan 

dengan keteraturan letak, dan besar/kecilnya bangunan pada blok permukiman 

yang ada. 

Lebar jalan masuk, diartikan sebagai rata-rata lebar jalan yang menghubungkan 

jalan lingkungan permukiman dengan jalan utama. 

Kondisi permukaan jalan masuk, adalah jenis pengerasan permukaan badan 

jalan seperti penggunaan aspal atau konblok. 

Pohon pelindung, dimaksudkan sebagai pohon yang terdapat di sisi jalan masuk 

menuju lingkungan permukiman. 

Lokasi permukiman, dimaksudkan sebagai letak jauh dekatnya suatu blok 

permukiman dari pusat kota, sumber polusi, dan kemungkinan bencana. 

 

 

  


