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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbahan penduduk di kota akan selalu diikuti oleh pertumbahan 

kebutuhan akan ruang untuk permukiman, namun tanah yang ada selalu 

mempunyai luas yang relatif tetap karena secara administratif wilayah kota 

terbatas, maka dalam perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk 

yang semakin bertambah maka pembangunan akan bergerak ke pinggiran kota 

( Khiyaroh, 2017). Lahan tidak bertambah tapi pertumbuhan penduduk di 

daerah kota terus meningkat maka yang terjadi adalah perubahan penggunaan 

lahan yang cenderung menurunkan proporsi lahan-lahan yang sebelumnya 

merupakan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (Kusrini, 2011). 

Daerah pinggiran kota berada dalam tekanan kegiatan perkotaan yang 

meningkat dan berdampak pada perubahan fisik sekitarnya. Perluasan sifat 

kekotaan ini banyak mengubah tata guna lahan di daerah pinggiran terutama 

daerah yang berbatasan langsung dengan kota, akibatnya banyak penggunaan 

lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi daerah non pertanian. Terkait 

dengan penggunaan lahannya, daerah pinggiran merupakan wilayah yang 

banyak mengalami perubahan penggunaan lahan terutama perubahan 

penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian yang disebabkan adanya 

pengaruh perkembangan kota di dekatnya (Rahayu, 2009).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan antara 

lain pertumbuhan penduduk, perkembangan suatu daerah perkotaan ke daerah 

pedesaan, dan kebijaksaaan pembangunan pusat atau daerah (Philip, 1983). 

Kesesuaian perubahan penggunaan lahan perlu dilakukan agar tidak timbul 

masalah dalam penataan ruangnya sehingga nantinya lahan tersebut sesuai 

dengan RDTR. Perkembangan penelitian perubahan penggunaan lahan tidak 

hanya hanya fokus terhadap perubahannya saja, tetapi di gabungkan dengan 

RDTR sehingga lahan yang ada sesuai dengan arahan pemerintah. Menurut 

Astuti, dkk (2012), permasalahan akibat perkembangan kota merupakan 
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kecenderungan pergeseran fungsi-fusngsi perkotaan ke daerah pinggiran 

(urban fringe) yang lazim disebut proses perembetan kenampakan fisik. 

Yunus (2008) menyebut daerah pinggiran sebagai wilayah “peri urban”. 

Wilayah Peri Urban (WPU) didefinisikan sebagai wilayah yang ditandai 

dengan percampuran kenampakan fisikal kekotaan dan kedesaan. Dalam teori 

Land Use Triangle : Continuum, Yunus menjelaskan bahwa secara kontinum 

makin ke arah lahan kekotaan terbangun utama maka akan makin besar 

proporsi lahan kekotaan dan makin jauh dari lahan terbangun utama makin 

besar proporsi kedesaannya. Teori ini dianggap paling sesuai untuk 

menggambarkan kondisi WPU di negara‐ negara berkembang termasuk 

Indonesia. Wilayah perkotaan di Indonesia telah berkembang dengan pesat 

pada periode tahun 1983‐1993. Pada periode tersebut telah terjadi perubahan 

penggunaan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian sebanyak kurang 

lebih 40.000 Ha/tahun dalam periode tahun tersebut (Setiawan dkk, 2006). 

Bersadarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman tahun 2017, 

Kecamatan Depok memiliki jumlah dan kepadatan penduduk paling banyak 

disbanding dengan wilayah lainnya.  

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Penduduk tahun 2009-2017 sebagian kecamatan 

di Kabupaten Sleman 

Sumber : (BPS Kabupaten Sleman, 2017) 

No Kecamatan 

Luas 

Wilaya

h (km2) 

Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Pertumbuhan 

Penduduk 

Pertahun 

2009-2017 

Pertumbuha

n Penduduk 

(%) 2009-

2017 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km²) 

1 Godean 26.84 
2009 62969 

9059 12.58% 
2346.09 

2017 72028 2683.61 

2 Depok 35.55 
2009 124234 

65415 34.49% 
3494.63 

2017 189649 5334.71 

3 Mlati 28.52 
2009 92601 

21131 18.58% 
3246.88 

2017 113732 3987.80 

4 Gamping 29.52 
2009 89823 

18852 17.35% 
3042.78 

2017 108675 3681.40 

5 Ngemplak 35.71 
2009 54484 

11467 17.39% 
1525.74 

2017 65951 1846.85 
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Pertumbuhan bangunan di Kecamatan Depok paling besar dibanding 

dengan kecamatan lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Kecamatan 

Depok sangat strategis karena terdapat beberapa Universitas Negeri ataupun 

Swasta yang ada di Kecamatan depok, contohnya Universitas Gadjah Mada, 

Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional (Veteran) 

Yogyakarta, dan masih banyak universitas swasta lainnya. Perubahan 

penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Depok salah satunya adalah Hartono 

mall sebagai pusat perbelanjaan yang ada di Desa Caturtunggal. Pertumbuhan 

penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan 

lahan, sering kali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan 

serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana 

peruntukannya (Khadiyanto, 2005). 

Rencana detail tata ruang (RDTR) dibuat untuk dijadikan pedoman 

pembangunan suatu daerah. Adanya perubahan penggunaan lahan yang terjadi, 

nantinya dapat diketahui kesesuaian fakta di lapangan dengan apa yang sudah 

direncanakan oleh pemerintah setempat. Sebab itu, perlu diketahui tingkat 

kesesuaian antara penggunaan lahan saat ini dengan yang sudah direncanakan 

dalam RDTR. Kesesuaian tersebut dapat dilihat melalui bentuk perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi apakah sudah sesuai dengan rencana tata 

ruang.Penelitian ini diharapkan dapat diketahui tingkat kesesuaian RDTR yang  

sudah diterapkan hingga saat ini dan selanjutnya dapat diberikan suatu arahan 

kebijakan baru untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sebaran keruangan perubahan penggunaan lahan yang terjadi 

di Kecamatan Depok dari tahun 2010 – 2018. 

2. Bagaimana kesesuaian perubahan penggunaan lahan dengan RDTR di 

Kecamatan Depok. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengalanisis sebaran keruangan perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tahun 2010-2018. 

2. Mengalanisis tingkat kesesiauan perubahan penggunaan lahan dengan 

RDTR di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tahun 2010-2018. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan ilmiah dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan tentang alih fungsi 

lahan. 

2. Dapat dijadikan untuk pengembangan wilayah melalui hasil yang 

diperoleh dari RDTR terhadap pembangunan saat ini. 

3. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, baik untuk alih fungsi 

lahan maupun yang berkaitan dengan RDTR. 

1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka  

1.5.1.1 Dinamika Penggunaan Lahan Pinggiran Kota 

Proses perkembangan kota dan berubahnya struktur tata guna lahan 

sebagian besar disebabkan oleh adanya daya sentrifugal dan data 

sentripetal pada kota (Daldjoeni, 1998).  

Adapun yang mendorong gerak sentrifugal kota, yaitu : 

1. Adanya gangguan yang berulang seperti kemacetan lalu lintas, 

polusi dan gangguan bunyi yang menjadikan penduduk kota merasa 

tidak betah hidup di kota. 

2. Industri modern di kota memerlukan lahan yang relatif kosong di 

pinggiran kota dimana dimungkinkan pemukiman yang tak padat 

penghuninya, kelancaran lalu lintas kendaraan dan kemudahan 

parkir. 

3. Sewa tanah yang jauh lebih murah jika dibandingkan di pusat kota 

atau CBD. 
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4. Gedung-gedung bertingkat di tengah kota tak mungkin lagi 

diperluas. Ini sama halnya dengan perindustrian kecuali dengan 

mengeluarkan biaya yang amat tinggi. 

5. Perumahan di dalam kota pada umumnya serba sempit, tidak sehat 

dan kumuh. Sebaliknya rumah-rumah di pinggiran kota dapat 

dibangun sesuai dengan keinginan, kesehatan, luas dan modern. 

6. Sebagian penduduk kota berkeinginan serba naluri untuk menghuni 

wilayah di luar kota yang terasa serba alami. 

Adapun yang mendorong gerak sentripetal kota, yaitu : 

1. Lokasi dekat pelabuhan atau persimpangan jalan yang strategis 

bagi industri yang berlokasi umumnya di tengah kota. 

2. Bagi beberapa perusahaan dan bisnis, lokasi yang dekat pusat 

bisnis, stasiun, terminal, tempat wisata sangat disukai. 

3. Ada kecenderungan bahwa tempat praktek ahli-ahli hukum, dokter, 

tukang jahit, tukang jahit berdekatan. 

4. Di kota-kota sendiri telah muncul pusat-pusat khusus untuk 

macam-macam pertokoan seperti Pasar Baru Jakarta, Braga dan 

Cihampelas Bandung, Malioboro Yogyakarta dan Tunjungan 

Surabaya. Orang akan senang bermukim dekat lokasi-lokasi 

kegiatan tersebut. 

5. Kelompok-kelompok gedung yangs sejenis fungsinya seperti 

apartemen, perkantoran ikut menentukan harga tanah atau pajak 

sewa. 

6. Adanya tempat-tempat untuk olahraga, hiburan dan seni budaya 

dapat dikunjungi pada waktu senggang, menjadikan orang suka 

bermukim di dekatnya. 

7. Tempat kerja yang dekat rumah menjadikan manusia lebih senang 

hidup di kota. Mereka bisa menghemat waktu tempuh dan tidak 

terjebak macet berlama-lama. 
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1.5.1.2 Perkembangan Wilayah Pinggiran Kota 

Daerah pinggiran kota mempunyai kemungkinan lebih banyak untuk 

berkembang menjadi daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah 

yang jauh dari kota.Perubahan lahan terkait dengan letak suatu lahan 

dan kemudahannya dijangkau.Aksesibilitas dari suatu lahan terhadap 

fasilitas perkotaan dianggap memberi keuntungan dengan anggapan 

semakin mudah dijangkau atau semakin strategis suatu lahan maka 

permintaan akan lahan meningkat.Sarana dan prasarana perhubungan 

merupakan media yang sangat penting untuk mengembangkan sektor 

kehidupan disuautu wilayah.Adanya fasilitas perdagangan dan 

pendidikan merupakan salah satu indikator kegiatan sosial ekonomi 

disuatu wilayah. 

1.5.1.3 Perkembangan Wilayah Kota Yogyakarta 

Salah satu pusat perkembangan Yogyakarta yang menurut beberapa 

ahli justru bisa lebih besar pengaruhnya di masa yang akan datang 

adalah daerah utara, perbatasan antara Kotamadya Yogyakarta dengan 

Kabupaten Sleman. Di daerah tersebut terdapat beberapa universitas 

seperti Universitas Gadjah Mada, IKIP Negeri, IAIN, Universitas Islam 

Indonesia, Universitas Atmadjaya, IKIP Sanata Dharma, dan beberapa 

universitas serta akademi swasta lainnya. Salahsatu kecamatan yang 

berbatasan dengan Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, yang 

mana termasuk kedalam wilayah perkembangan Kota Yogyakarta.  

Sumbangan pelajar yang berasal dari luar Yogyakarta terhadap 

perekonomian boleh dikatakan cukup besar. Dari suatu penelitian 

(Bappeda dan Kantor Statistik DIY, 1982) menemukan bahwa rata-rata 

seorang pelajar menerima uang 33.242 rupiah dan pada tahun yang 

sama terdapat 55.770 orang pelajar dari luar daerah, maka transfer uang 

yang masuk ke Yogyakarta dalam tahun tersebut sebanyak lebih dari 22 

miliar rupiah. Angka ini tentunya makin besar sekarang.  

Faktor yang tampaknya akan berubah cukup berarti dalam waktu 

dekat,  baik untuk DIY maupun untuk kota Yogyakarta, adalah peran 
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Sultan sebagai pemegang kekuasaan. Sejak kemerdekaan Indonesia, 

Sultan Yogyakarta, pada saat itu adalah Sultan Hamengku Buwono IX, 

berperan juga sebagai gubernur. Dengan demikian Sultan tidak hanya 

sebagai pemegang kekuasaan secara tradisional, tetapi juga dikukuhkan 

secara yuridis formal. Dengan demikian pusat kekuasaan sekarang 

memecah menjadi dua. Meskipun pada awalnya keadaan ini belum 

begitu berpengaruh terhadap perkembangan sosial di Yogyakarta, tetapi 

bisa diperkirakan bahwa di masa yang akan datang terjadi perubahan 

sejalan dengan berubahnya fungsi Sultan. Kondisi ini sekaligus 

memperkuat tesis terdahulu bahwa kraton bukan satu-satunya pusat 

perkembangan kota. 

1.5.1.4 Perubahan Penggunaan Lahan 

Perubahan penggunaan lahan dapat diartikan sebagai suatu proses 

pilihan pemanfaatan ruang guna memperoleh manfaat yang optimum, 

baik untuk pertanian maupun non-pertanian (Junaedi, 2008). Menurut 

Kazaz dan Charles (2001) dalam Munibah (2008) perubahan 

penggunaan lahan adalah perubahan penggunaan atau aktivitas 

terhadap suatu lahan yang berbeda dari aktivitas sebelumnya, baik 

untuk tujuan komersial maupun industri. Sementara menurut Winoto et 

al. (1996), perubahan penggunaan lahan diartikan sebagai perubahan 

dari penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lahan lain yang 

dapat bersifat permanen maupun sementara dan merupakan 

konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi 

perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang 

berkembang. Apabila penggunaan lahan untuk sawah berubah menjadi 

pemukiman atau industri maka perubahan penggunaan lahan ini bersifat 

permanen dan tidak dapat kembali (irreversible), tetapi jika beralih 

guna menjadi perkebunan biasanya bersifat sementara. Perubahan 

penggunaan lahan pertanian berkaitan erat dengan perubahan orientasi 

ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat. Perubahan 

penggunaan lahan pada umumnya dapat diamati dengan menggunakan 
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data spasial dari peta penggunaan lahan dari beberapa titik tahun yang 

berbeda. Data penginderaan jauh seperti citra satelit, radar, dan foto 

udara sangat berguna dalam pengamatan perubahan penggunaan lahan. 

1.5.1.5 Pengertian Lahan 

Lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang terdiri atas tanah, 

iklim, relief, hidrologi, vegetasi, dan benda-benda yang ada di atasnya. 

Selanjutnya seluruh faktor-faktor yang ada di atasnya tersebut 

mempengaruhi penggunaan lahan. Di dalamnya juga terdapat hasil 

kegiatan manusia, baik saat ini maupun masa lampau (FAO, 1975 

dalam Eko dan Sri, 2012). Dalam pengertian yang lebih luas, lahan 

sangat terkait dengan aktivitas manusia maupun fauna di masa lalu 

maupun di masa sekarang.Hampir seluruh aktivitas yang dikerjakan 

manusia selalu berkaitan dengan lahan, contohnya seperti kegiatan 

pertanian, indutri, transportasi, permukiman, hingga untuk rekreasi.   

Lahan selalu terkait dengan ruang ataupun lokasi tertentu di dalam 

pemanfaatannya, karena itu lahan juga merupakan konsep geografis 

yang karakteristiknya akan sangat tergantung dari lokasinya. 

Kemampuan lahan untuk penggunaan tertentu akan berbeda dari satu 

lokasi dengan lokasi lainnya (Vink,1975 dalam Gandasasmita, 2001). 

 

1.5.1.6 Pengertian Penggunaan Lahan 

Pengertian Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia 

,baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok 

sumberdaya alam dan sumber daya buatan,yang secara keseluruhan 

disebut lahan,dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-

kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun kedua-

duanya (  Malingreau,1977 ). Peta penggunaan lahan merupakan salah 

satu aplikasi data penginderaan jauh yang sangat penting digunakan 

dalam perencanaan penggunaan lahan dan tata guna lahan. Pemetaan 

penggunaan lahan suatu daerah merupakan usaha untuk mengumpulkan 

menganalisa ,dan mengklasifikasi data penggunaan lahan suatu daerah 
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yang bersangkutan serta menuangkannya dalam bentuk peta   dengan 

menggunakan metode tertentu  agar peta yang dihasilkan dapat dengan 

mudah dimengerti,memberikan gambaran yang jelas dan sebenarnya 

rapi dan bersih (Sandy,I Made,1973). Pola permukiman yang ada di 

dalam penggunaan lahan terbagi menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Pola pemukiman mengelilingi fasilitas tertentu. Biasanya 

terdapat di dataran rendah. Fasilitas yang dikelilingi penduduk biasanya 

berupa : pusat-puat pelayanan sosial, lapangan pesawat terbang, waduk, 

mata air dan lain-lain. 

2. Pola pemukiman memusat. Biasanya terdapat di daerah 

pegunungan, karena didorong oleh rasa solidaritas dan gotong royong 

yang tinggi. Di sana penduduknya mempunyai hubungan kekerabatan. 

3. Pola pemukiman penduduk linier. Biasanya terdapat di 

daerah dataran rendah dimana pola pemukiman penduduknya sejajar 

dengan alur jalan atau alur sungai atau pantai, dengan tujuan agar lebih 

mudah untuk melakukan aktifitas keseharian. Untuk pengembangan 

pemukiman biasanya mengorbankan lahan pertanian. 

1.5.1.7 Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu biasanya dievaluasi 

berdasarkan karakteristik atau kualitas lahan. Karakteristik lahan 

merupakan kelengkapan lahan itu sendiri, yang dapat dihitung atau 

diperkirakan seperti curah hujan, jenis tanah, dan ketersediaan air. 

Sedangkan kualitas lahan merupakan sifat tanah yang lebih kompleks 

seperti kesesuaian kelembapan tanah, kelembaban terhadap erosi dan 

ketahanan banjir (FAO, 1976). 

1.5.1.8 Faktor-Faktor Perubahan Lahan 

Lahan sebagai suatu sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh 

seluruh masyarakat memiliki sifat dinamis. Artinya akan mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu (terkait jenis penggunaannya). 

Perubahan penggunaan lahan merupakan suatu proses yang berjalan 

seiring perkembangan jumlah dan aktivitas penduduk. Perubahan 
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penggunaan lahan dapat terjadi karena adanya faktor dominan yang 

mempengaruhinya. Ada 4 proses utama yang menyebabkan terjadinya 

perubahan penggunaan lahan (Bourne, 1982) yaitu : 

1. Perluasan batas kota; 

2. Peremajaan pusat kota; 

3. Perluasan jaringan infrastruktur; 

4. Tumbuh dan hilangnya pemusatan aktivitas tertentu 

misalnya, tumbuh aktivitas industri dan pembangunan aktivitas industri 

dan pembangunan sarana rekreasi atau wisata.   

1.5.1.9 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 

Rencana detail tata ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 

rencana  secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota 

yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Sesuai 

ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW 

kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota 

yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun 

RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategi 

kabupaten/kota.  

Sesuai dengan Permen PU No 20 Tahun 2011 tentang pedoman 

penyusunan RDTR dan peraturan zonasi kabupaten/kota, RDTR 

disusun dengan dilengkapi peraturan zonasi.Peraturan zonasi tersebut 

merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan 

ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap 

blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata 

ruang. Kegiatan zonasi atau pembagian kawasan ke dalam beberapa 

zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi 

pengembangan fungsi-fungsi lain tersebut dilakukan sesuai dengan 

kriteria pengklasifikasian zona dan subzone yang telah disusun. 
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1.5.1.10 Interpretasi Citra 

Menurut Susanto (1979) interpretasi berhubungan dengan 

mengidentifikasi objek.  terdapat beberapa tahap dalam 

menginterpretasi foto udara yaitu diantaranya identifikasi dan delinasi. 

Identefikasi merupakan pengejaan foto yakni mengenali objek yang 

langsung nampak berdasarkan pengetahuan lkal atau pengetahuan 

tertentu. Sedangkan delinasi merupakan upaya penarikan batas pemisah 

berupa garis antara dua satuan objek yang berbeda dan berdampingan 

(Susanto 1979). 

Terdapat dua cara interpretasi citra yaitu secara visual-manual dan 

digital (komputer) ( Sugiarto 2013). Interpretasi  secara manual-visual, 

sebagaimana arti katanya, merupakan metode interpretasi yang 

didasarkan pada hasil penyimpulan visual terhadap ciri-ciri spesifik 

obyek pada citra yang dikenali dari bentuk, ukuran, pola, bayangan, 

tekstur, dan lokasi obyek. Metode ini disebut sebagai metode manual 

karena penafsirannya dilakukan oleh manusia sebagai interpreter. 

Proses interpretasi dapat saja menggunakan bantuan komputer untuk 

digitasi on screen, namun identifikasinya tetap dilakukan secara 

manual.  

1.5.1.11 Citra Geo-Eye 

Satelit GeoEye-1 awalnya menghasikan citra satelit (dalam posisi 

nadir) yaitu 41 cm (0.41 m) untuk moda pankromatik dan 1.65 m untuk 

moda multispektral, sebelum pada tahun 2013 silam, orbit Satelit 

GeoEye-1 dinaikkan dari awalnya berada di ketinggian 681 km menjadi 

770 km di atas permukaan laut. Perubahan tersebut membuat Ground 

Sample Distance (GSD) dari citra satelit yang dihasilkan Satelit 

GeoEye-1 pun turut berubah, dimana untuk moda pankromatik dari 

awalnya mempunyai GSD sebesar 0.41 m menjadi 0.46 m, sedangkan 

untuk moda multispektral menjadi 1.84 meter dari awalnya 1.65 

meter. Spesifikasi citra satelit Geo-Eye1 sebagai berikut ; 
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Tabel 1.2 Spesifikasi citra satelit Geo-Eye1 

Rangkuman Spesifikasi Satelit Geo-Eye1 

Resolusi Spasial 
0.46 Meter (Band Pankromatik) - Nadir 

1.84 Meter (Band Multispektral) - Nadir 

Band 

Pankromatik : 450-800 nm 

Biru : 450-510 nm 

Hijau : 510-580 nm 

Merah : 655-690 nm 

Inframerah Jarak Dekat : 780-920 nm 

Altitude/Ketinggian 

Di Atas Permukaan 

Laut 

770 Km 

Inklinasi 98 Derajat 

Waktu 

Pengambilan Data  
10 :30 AM Waktu Lokal (Pagi Hari) 

Tipe Orbit Sun-Synchronous 

Lebar Sapuan 15.2 Km-Nadir 

Akurasi 
5 Meter dan 3 Meter CE 90 (Tanpa Titik 

Kontrol dan Tergantung Topografi) 

Sumber : (citrasatelit.wordpress.com) 

1.5.1.12 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data 

pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan 

akhirnya memetakan hasilnya. Data yang diolah pada SIG adalah data 

spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan 

lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar 

referensinya sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa 

pertanyaan seperti lokasi, kondisi, pola dan pemodelan. SIG memiliki 

arti merupakan manajemen data spasial dan non-spasial yang berbasis 

komputer dengan tiga karakteristik dasar, yaitu: (i) mempunyai 

fenomena aktual (variabel data non-lokasi) yang berhubungan dengan 

topik permasalahan di lokasi bersangkutan; (ii) merupakan suatu 

kejadian di suatu lokasi; dan (iii) mempunyai dimensi waktu. Alasan 

GIS dibutuhkan adalah karena untuk data spasial penanganannya sangat 
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sulit terutama karena peta dan data statistik cepat kadaluarsa sehingga 

tidak ada pelayanan penyediaan data dan informasi yang diberikan 

menjadi tidak akurat. 

Banyak manfaat apabila melakukan perencanaan tata ruang 

menggunakan SIG antara lain seperti penanganan data geospasial yang 

lebih mudah, dapat dilakukan pemutakhiran data serta revisi, selain itu 

juga dapat menghemat waktu maupun biaya karena dibandingkan 

pemetaan manual. Hal tersebut tentu dapat meningkatkan presentase 

keakuratan guna pengambilan keputusan seperti perencanaan, 

pemanfaatan, dan pengendalian dalam penataan ruang (Muta’ali, 2013). 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan perubahan 

penggunaan lahan di pinggiran kota serta berkaitan dengan RDTR  dijadikan 

sebagai referensi, antara lain; 

Nur Rahmi Wahyundari dengan judul Perubahan Bentuk Penggunaan 

Lahan di Bagian Pinggiran Kota Surakarta Tahun 1993-2003. Metode 

penelitian yang digunakan adalah analisis deskriftif dengan overlay peta dan 

analisis kuantitatif menggunakan korelasi spearman rho. Hasil penelitian 

menunjukan kegiatan di Kota Surakarta secara tidak langsung 

mempengaruhi kecepatan perubahan lahan di daerah pinggiran kota. 

Penelitan Etty Wihdatul Khiyaroh (2017) yang berujudul Analisi 

Kesesuaian Perubahan Penggunaan Penggunaan Lahan Dengan Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 

2009-2017. Metode yang digunakan adalah metode survey dan metode 

analisis SIG dengan melakukan overlay. Hasil penelitian menunjukkan 

perubahan penggunaan lahan yang terjadi seluas 163,84 ha selama kurun 

waktu delapan tahun. Klasifikasi kesesuaian perubahan penggunaan lahan 

dengan Rencana Detail Tata Ruang diketahui sebagian besar sesuai yakni 

132,99 ha atau 81,18%, kurang sesuai 16,88 ha atau 10,30%, dan tidak 

sesuai 13,96 ha atau 8,52%. 
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Trigus Eko dan Sri Rahayu juga melakukan penelitian yang berjudul 

Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya Terhadap RDTR di 

Wilayah Peri-Urban Kecamatan Mlati. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif dengan mengalasisis foto udara dan gambar 

satelit melalui proses overlay dan analisis input-output  disertai analisis 

SWOT atas kebijakan-kebijakan guna lahan. Hasil yang diperoleh 

menunjukan bahwa 10,32% guna lahan di Kecamatan Mlati beruban 

sepanjang kurun waktu tersebut, yang mengakibatkan hilangnya 290.67 ha 

area pertanian dengan 13,12% diantaranya menjadi permukiman. Namun 

65,9% dari guna lahan disana masih sesuai dengan dokumen perencanaan.  

Penelitian selanjutnya milik Anindyakusuma Hapsari (2015) dengan 

judul Kesesuaian Alih Fungsi Lahan dengan Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) di Wilayah Peri-Urban Kasus: Kecamatan Godean Tahun 2009-

2014. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dan metode survei dengan 

menggunakan SIG untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan RDTR. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan perubahan banyak terjadi pada persawahan yang 

berubah menjadi lahan permukiman. Ketidaksesuaian penggunaan lahan 

terjadi karena pengaruhi faktor geografis berupa jenis tanah, ketersediaan 

air, dan kemiringan lereng.
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Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tahun  Metode  Hasil 

Nur Rahmi 

Wahyundari 

Perubahan Bentuk Penggunaan 

Lahan di Bagian Pinggiran Kota 

Surakarta Tahun 1993-2003.  

 

2006 Metode penelitian yang digunakan 

adalah analisis deskriftif dengan 

overlay peta dan analisis kuantitatif 

menggunakan korelasi spearman 

rho. 

Hasil penelitian menunjukan 

kegiatan di Kota Surakarta 

secara tidak langsung 

mempengaruhi kecepatan 

perubahan lahan di daerah 

pinggiran kota. 

Etty Wihdatul 

Khiyaroh 

 

Analisi Kesesuaian Perubahan 

Penggunaan Penggunaan Lahan 

Dengan Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) di Kecamatan 

Margorejo Kabupaten Pati Tahun 

2009-2017. 

2017 Metode yang digunakan adalah 

metode survey dan metode analisis 

SIG dengan melakukan overlay. 

Hasil penelitian menunjukkan 

perubahan penggunaan lahan 

yang terjadi seluas 163,84 ha 

selama kurun waktu delapan 

tahun. Klasifikasi kesesuaian 

perubahan penggunaan lahan 

dengan Rencana Detail Tata 

Ruang diketahui sebagian 

besar sesuai yakni 132,99 ha 

atau 81,18%, kurang sesuai 

16,88 ha atau 10,30%, dan 

tidak sesuai 13,96 ha atau 

8,52%. 
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Lanjutan Tabel 1.3  

Nama Peneliti Judul Tahun Metode  Hasil 

Trigus Eko dan 

Sri Rahayu 

Perubahan Penggunaan Lahan 

dan Kesesuaiannya Terhadap 

RDTR di Wilayah Peri-Urban 

Kecamatan Mlati. 

2012 Metode yang digunakan adalah 

kuantitatif dengan mengalasisis foto 

udara dan gambar satelit melalui 

proses overlay dan analisis input-

output  disertai analisis SWOT atas 

kebijakan-kebijakan guna lahan. 

Hasil yang diperoleh 10,32% 

guna lahan di Kecamatan 

Mlati beruban sepanjang 

kurun waktu tersebut, yang 

mengakibatkan hilangnya 

290.67 ha area pertanian 

dengan 13,12% diantaranya 

menjadi permukiman. Namun 

65,9% dari guna lahan disana 

masih sesuai dengan dokumen 

perencanaan. 

Anindyakusuma 

Hapsari  

Kesesuaian Alih Fungsi Lahan 

dengan Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) di Wilayah Peri-

Urban Kasus: Kecamatan Godean 

Tahun 2009-2014. 

2015 Metode yang digunakan yaitu 

deskriptif dan metode survei dengan 

menggunakan SIG untuk 

mengetahui perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi sehingga dapat 

diketahui kesesuaiannya dengan 

RDTR. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan perubahan 

banyak terjadi pada 

persawahan yang berubah 

menjadi lahan permukiman. 

Ketidaksesuaian penggunaan 

lahan terjadi karena pengaruhi 

faktor geografis berupa jenis 

tanah, ketersediaan air, dan 

kemiringan lereng. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pertumbuhan penduduk di daerah pinggiran kota sangatlah tinggi yang 

diakibatkan banyak masyarakat yang ingin menetap di daerah pinggiran kota 

tersebut, karena lahan di daerah kota sangatlah terbatas. Aktifitas sosial 

ekonomi di daerah pinggiran kota terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari. Kebutuhan lahan di daerah pinggiran kota otomatis akan 

meningkat, hal tersebut akan menimbulkan dinamika wilayah, karena akan 

banyak perubahan yang terjadi baik dari segi sosial ataupun dari segi ekonomi. 

Perluasan sifat kekotaan ini banyak mengubah tata guna lahan di daerah 

pinggiran terutama daerah yang berbatasan langsung dengan kota, akibatnya 

banyak penggunaan lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non 

pertanian. Alih fungsi lahan yang ada perlu diketahui kesesuaiannya dengan 

rencana detail tata ruang (RDTR) yang mengacu pada penggunaan lahan yang 

ada. Pemanfaatan data penginderaan jauh berupa citra satelit dapat digunakan 

untuk mengamati penggunaan lahan secara menyeluruh dan membandingkan 

perubahan penggunaan lahan setiap tahunnya. Salah satu citra satelit yang 

dapat digunakan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan di daerah 

perkotaan adalah citra Geo-Eye yang memiliki resolusi tinggi mencapai 0.46 

meter untuk mengamati perubahan kota yang dinamis. 

Perubahan penggunaan lahan yang tidak dapat dihindari menuntut 

pemerintah harus bertindak dan melakukan penanganan yang tepat agar 

nantinya penggunaan lahan yang ada sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) yang telah dibuat.  
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Gambar 1.1 Kerangka Penelitian  
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1.7 Batasan Operasional 

1. Penggunaan lahan adalah segala bentuk campur tangan manusia, baik 

secara mentap maupun secara berkala untuk mendapatkan kebutuhan 

hidupnya baik material dan spiritual (Vink, 1975 dalam Gandasamita, 

2001). 

2. Perubahan penggunaan lahan adalah proses perubahan penggunaan lahan 

ke bentuk lain dan memiliki sifat permanen maupun sementara (Winoto et 

al.,1996 dalam Rosnila, 2004).  

3. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu 

penggunaan tertentu (kamus tata ruang, 1998)  

4. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota adalah rencna 

terperinci tentang tata ruang wulayah kabupaten/kota yang dilengkapi 

dengan peraturan zonasi kabupaten/kota (Permen PU No 20 Tahun 2011) 

5. Wilayah peri-urban ialah wilayah yang dikenal sebagai urban finge dan 

memerlukan perhatian yang serius karena begitu pentingnya daerah 

tersebut terhadap peri kehidupan penduduk desa maupun kota di masa 

yang akan datang (Yunus, 2008). 

6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 

unsure terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administrative dan/atau aspek fungsional (UU No 26 Tahun 2007). 


