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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan suatu wilayah merupakan salah satu hal yang akan terus 

berjalan dari waktu ke waktu. Setiap wilayah akan selalu mengalami perubahan dan 

pembangunan untuk menuju keadaan wilayah yang lebih baik dan lebih tertata guna 

menciptakan keindahan wilayah dan kenyamanan bagi masyarakatnya. 

Pembangunan wilayah biasanya didorong oleh keinginan dan kebutuhan 

masyarakat yang selalu bertambah akibat meningkatnya jumlah penduduk, adanya 

kemajuan budaya, dan kemajuan teknologi. 

Pembangunan wilayah tersebut tidak lepas dari suatu permasalahan, baik 

masalah fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Permasalahan yang paling 

berdampak bagi kehidupan yang diakibatkan oleh adanya pembangunan di suatu 

wilayah adalah masalah lingkungan. Pembangunan yang terjadi di suatu wilayah 

tentunya akan mempengaruhi luasan lahan yang ada, salah satunya adalah 

berkurangnya lahan vegetasi atau ruang terbuka hijau di wilayah tersebut. 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 

tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau 

mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman, 

baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja untuk ditanam. Berdasarkan 

Permen PU No: 05/PRT/M/2008, proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau di suatu 

wilayah minimal 30% dari luas keseluruhan wilayah tersebut, yang terdiri dari 20% 

ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Pembangunan 

wilayah seharusnya dilakukan secara terencana, bertahap, dan tentunya sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah. Oleh karena itu, adanya pembangunan yang terjadi di suatu wilayah 

seharusnya tidak mengurangi ketersediaan ruang terbuka hijau yang sudah ada. 

Keberadaan ruang terbuka hijau di suatu wilayah sangat penting karena 

memiliki berbagai manfaat yaitu sebagai produsen oksigen terbesar, dapat 
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membersihkan udara dengan efektif, melestarikan fungsi lingkungan, serta 

meningkatkan estetika. Oksigen menjadi hal yang sangat penting bagi makhluk 

hidup untuk bernafas, terutama bagi manusia dan hewan. Udara yang sehat dan 

bersih juga sangat dibutuhkan untuk pernafasan makhluk hidup. Semakin luas lahan 

ruang terbuka hijau yang ada di suatu wilayah, maka semakin besar pula oksigen 

yang dapat dihasilkan, sehingga makhluk hidup dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya untuk bernafas. Hal ini menjadi salah satu alasan penting perlunya 

pelestarian ruang terbuka hijau di suatu wilayah. 

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman merupakan kecamatan yang 

berbatasan dengan Kota Yogyakarta sebelah utara. Secara administratif, Kota 

Yogyakarta merupakan ibukota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana 

memiliki fungsi sebagai pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, serta pendidikan. 

Hal ini menyebabkan Kota Yogyakarta akan selalu melakukan pembangunan 

fasilitas kota sehingga dapat mempengaruhi keberadaan Kecamatan Depok yang 

berbatasan secara langsung dengan Kota Yogyakarta untuk ikut serta melakukan 

pembangunan wilayah guna menjadi penunjang fungsi ibukota tersebut. Dampak 

dari adanya perkembangan pembangunan tersebut adalah Kecamatan Depok 

menjadi daya tarik bagi para pendatang untuk mencari kehidupan yang lebih baik 

seperti bekerja atau menuntut ilmu yang menyebabkan jumlah penduduk yang 

cenderung mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Adapun jumlah 

penduduk Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dari tahun 2010 hingga tahun 2019 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Depok Tahun 2010 – 2019 

Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) 
2010 124.234 
2011 125.239 
2012 126.553 
2013 124.599 
2014 128.709 
2015 126.959 
2016 123.152 
2017 188.771 
2018 189.649 
2019 190.526 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2010 – 2019 
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Berdasarkan tabel jumlah penduduk Kecamatan Depok tahun 2010 – 2019, 

peningkatan jumlah penduduk yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 

sebesar 65.619 jiwa. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya kelahiran yang 

tinggi dan kematian yang rendah atau jumlah imigrasi yang tinggi dan jumlah 

emigrasi yang rendah. Sementara laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Depok 

dalam kurun waktu 2018 – 2019 sebesar 0,49%. 

Jumlah penduduk yang selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu 

akan mempengaruhi kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk adalah 

perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni (Mantra, 

2007). Berdasarkan tabel jumlah penduduk Kecamatan Depok tahun 2010 – 2019, 

jumlah penduduk Kecamatan Depok tahun 2019 sebesar 190.526 jiwa. Luas 

wilayah Kecamatan Depok adalah 35,55 km2, sehingga kepadatan penduduk 

Kecamatan Depok pada tahun 2019 adalah 5.359 jiwa per km2. Data kepadatan 

penduduk di Kecamatan Depok tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Depok Tahun 2019 

No Desa 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Luas 

(Km2) 

Kepadatan 

per Km2 

1 Caturtunggal 81.225 11,04 7.357 

2 Maguwoharjo 41.411 15,01 2.759 

3 Condongcatur 67.890 9,50 7.146 

 Kecamatan 190.526 35,55 5.359 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2019 

Berdasarkan tabel kepadatan penduduk menurut desa di Kecamatan Depok 

pada tahun 2019, desa Caturtunggal merupakan desa yang paling padat 

penduduknya dengan 7.357 jiwa per km2. Desa Maguwoharjo memiliki wilayah 

yang paling luas dan jumlah penduduk yang paling sedikit dibandingkan dengan 

desa lain sehingga kepadatan penduduknya rendah. Berdasarkan tabel tersebut 

dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Depok menyebar 

terutama di desa Caturtunggal dan Condongcatur. 

Meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Depok akan mempengaruhi 

ketersediaan lahan vegetasi yang ada. Jumlah penduduk yang semakin tinggi 

tersebut sebanding dengan kebutuhan penduduk akan tempat tinggal yang juga akan 
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semakin bertambah. Dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya jumlah 

penduduk tersebut adalah terjadinya konversi lahan yang semula merupakan ruang 

tumbuh bagi vegetasi berubah menjadi permukiman maupun sarana penunjang 

kegiatan seperti perkantoran, perhotelan, industri, dan pusat perbelanjaan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat peningkatan luas lahan bukan 

pertanian dalam kurun waktu 2018 – 2019 yaitu dari 2.540 ha (71,44% dari luas 

lahan keseluruhan) menjadi 2.953,41 ha (83,20% dari luas lahan keseluruhan). 

Peningkatan luas lahan bukan pertanian tersebut dapat dilihat pada meningkatnya 

pembangunan hotel di Kecamatan Depok dimana pada tahun 2018 terdapat 76 unit 

hotel, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 191 unit hotel. 

Selain itu permintaan akan pembelian kendaraan bermotor juga semakin 

bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kecamatan Depok 

menjadi pusat pendidikan di Provinsi DI Yogyakarta karena di daerah tersebut 

terdapat beberapa universitas, dimana tentunya banyak mahasiswa yang berasal 

dari luar daerah yang membawa kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi. 

Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dan ruas jalan yang tidak 

bertambah menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. 

Dampak dari penggunaan kendaraan bermotor yang semakin bertambah 

adalah adanya peningkatan kebutuhan energi sehingga jumlah emisi 

karbondioksida juga akan meningkat (Nirmalasari, 2013). Kendaraan bermotor 

menjadi sumber pencemaran udara yang dapat menyebabkan penurunan kualitas 

kesehatan masyarakat. Dampak lain yang dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat Kecamatan Depok selain adanya konversi lahan dan kemacetan lalu 

lintas adalah kenaikan suhu udara. 

Salah satu cara untuk membantu Pemerintah Daerah setempat dalam 

menanggulangi masalah tersebut dan mendukung standar penyediaan ruang terbuka 

hijau di suatu wilayah adalah dengan mengetahui ketersediaan dan tingkat 

kecukupan ruang terbuka hijau di wilayah tersebut. Ketersediaan data penginderaan 

jauh resolusi spasial tinggi dalam format digital dapat digunakan untuk mengetahui 

dan menganalisis tingkat kecukupan ruang terbuka hijau suatu wilayah. Data 

penginderaan jauh beresolusi spasial tinggi yang dapat digunakan untuk penelitian 
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ini adalah Citra Quickbird. Citra Quickbird ini dapat membantu dalam melakukan 

ekstraksi data ruang terbuka hijau melalui interpretasi visual dengan melakukan 

digitasi. Informasi yang diperoleh melalui interpretasi visual pada citra Quickbird 

dapat ditampilkan kembali dalam bentuk peta dengan menggunakan Sistem 

Informasi Geografis sebagai sarana pengolahan data dan keluaran data, sehingga 

nantinya dapat dilakukan analisis ketersediaan ruang terbuka hijau. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis 

menyusun penelitian dengan judul Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 

Terhadap Kebutuhan Oksigen di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebelumnya, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana ketersediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman pada tahun 2019? 

2. Berapa besar tingkat kebutuhan oksigen terhadap jumlah penduduk, 

hewan ternak, dan kendaraan bermotor yang ada di Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman pada tahun 2019? 

3. Bagaimana tingkat kecukupan ruang terbuka hijau yang ada di 

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman berdasarkan kebutuhan oksigen 

pada tahun 2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui agihan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan 

Depok Kabupaten Sleman pada tahun 2019. 

2. Mengetahui besaran tingkat kebutuhan oksigen terhadap jumlah 

penduduk, hewan ternak, dan kendaraan bermotor yang ada di 

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman pada tahun 2019. 

3. Menganalisis tingkat kecukupan ruang terbuka hijau di Kecamatan 

Depok Kabupaten Sleman berdasarkan kebutuhan oksigen pada tahun 

2019. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah setempat dalam 

pengambilan kebijakan untuk melakukan pengelolaan lingkungan 

perkotaan terutama dalam penataan ruang terbuka hijau. 

2. Mengaplikasikan ilmu penginderaan jauh dan sistem informasi 

geografis dalam melakukan pemetaan ruang terbuka hijau terhadap 

kebutuhan oksigen. 

3. Sebagai bahan referensi bagi para akademisi khususnya untuk 

pengembangan penelitian yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Ruang Terbuka Hijau 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah area 

memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat 

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah 

maupun yang sengaja ditanam. Penggunaan tanaman pada ruang terbuka hijau 

dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan 

estetika. Ruang terbuka hijau menjadi salah satu konsep untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan sebagai kawasan hijau dengan jenisnya yang beragam 

berdasarkan fungsinya. Hal ini menjadikan ruang terbuka hijau sebagai salah 

satu kebutuhan yang sangat penting bagi suatu daerah perkotaan yang 

umumnya dinamis terhadap adanya perubahan dan pembangunan (Dhaniar, 

2017). 

Berdasarkan kepemilikannya, ruang terbuka hijau terdiri dari dua jenis, 

yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka 

hijau publik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan 

dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan 
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masyarakat secara umum. Jenis ruang terbuka hijau publik antara lain taman 

pemakaman umum, taman kota, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan 

pantai. Sedangkan, ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau milik 

institusi tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan 

terbatas antara lain berupa halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta 

atau kebun yang ditanami tumbuhan. Adapun pembagian jenis-jenis ruang 

terbuka hijau berdasarkan kepemilikan RTH tersebut dapat dilihat pada Tabel 

3. 

Tabel 3 Kepemilikan RTH 

No. Jenis 
RTH 

Publik 

RTH 

Privat 

1. RTH Pekarangan   

 a. Pekarangan rumah tinggal  √ 

 
b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat 

usaha 
 √ 

 c. Taman atap bangunan  √ 

2. RTH Taman dan Hutan Kota   

 a. Taman RT √ √ 

 b. Taman RW √ √ 

 c. Taman kelurahan √ √ 

 d. Taman kecamatan √ √ 

 e. Taman kota √  

 f. Hutan kota √  

 g. Sabuk hijau (green belt) √  

3. RTH Jalur Hijau Jalan   

 a. Pulau jalan dan median jalan √ √ 

 b. Jalur pejalan kaki √ √ 

 c. Ruang dibawah jalan layang √  

4. RTH Fungsi Tertentu   

 a. RTH sempadan rel kereta api √  

 b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi √  

 c. RTH sempadan sungai √  

 d. RTH sempadan pantai √  

 e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air √  

 f. Pemakaman √  

Sumber: Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan 

dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 
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1.5.1.1.1 Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau 

Tujuan dari penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau antara lain: 

a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; 

b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan 

antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk 

kepentingan masyarakat; 

c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana 

pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, indah, segar, 

dan bersih. 

1.5.1.1.2 Fungsi Ruang Terbuka Hijau 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 05/PRT/M/2008, 

fungsi dari ruang terbuka hijau antara lain: 

a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis: 

 memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem 

sirkulasi udara (paru-paru kota); 

 pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara 

alami dapat berlangsung lancar; 

 sebagai peneduh; 

 produsen oksigen; 

 penyerap air hujan; 

 penyedia habitat satwa; 

 penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta; 

 penahan angin. 

b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu: 

 Fungsi sosial dan budaya: 

- menggambarkan ekspresi budaya lokal; 

- merupakan media komunikasi warga kota; 

- tempat rekreasi; 

- wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam 

mempelajari alam. 
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 Fungsi ekonomi: 

- sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, 

daun, sayur mayur; 

- bisa menjadi bagian dari usahan pertanian, perkebunan, 

kehutanan dan lain-lain 

 Fungsi estetika: 

- meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik 

dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, 

maupun skala makro: lansekap kota secara keseluruhan; 

- menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; 

- pembentuk faktor keindahan arsitektural; 

- menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun 

dan tidak terbangun. 

Dalam suatu wilayah, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan 

sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan wilayah seperti 

perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konversi hayati. Oleh karena 

itu, keberadaan ruang terbuka hijau di suatu wilayah sangatlah dibutuhkan 

karena berbagai fungsi yang diperoleh dari penyediaan ruang terbuka hijau 

dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung bagi manusia dan 

lingkungan. 

1.5.1.1.3 Manfaat Ruang Terbuka Hijau 

Manfaat Ruang Terbuka Hijau berdasarkan fungsinya dibagi atas: 

a. Manfaat langsung (cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk 

keindahan dan kenyamanan (teduh, sejuk, segar) dan mendapatkan 

bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah); 

b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat 

intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, 

pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian 

fungsi lingkungan beserta segala isi flora flora dan fauna yang ada 

(konservasi hayati atau keanekaragaman hayati). 
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1.5.1.1.4 Ketentuan Luasan Ruang Terbuka Hijau 

Penetapan masing-masing luasan ruang terbuka hijau di suatu wilayah 

seharusnya disesuaikan dengan standarnya. Standar penyediaan ruang terbuka 

hijau berdasarkan luas wilayah di perkotaan berdasarkan Permen PU No: 

05/PRT/M/2008 adalah sebagai berikut: 

a. proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan sebesar minimal 30% 

yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka 

hijau privat; 

b. apabila luas ruang terbuka hijau baik publik maupun privat di kota yang 

bersangkutan telah memiliki total luas yang lebih besar dari peraturan 

atau perundang-undangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus 

tetap dipertahankan keberadaaanya. 

Proporsi 30% tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin 

keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan 

keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat 

meningkatkan nilai estetika kota. Proporsi 30% maksudnya adalah setiap 

wilayah harus memiliki ruang terbuka hijau dengan presentase minimal 30% 

dari luas keseluruhan wilayah. Ruang terbuka hijau memiliki banyak fungsi 

yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung sehingga 

seharusnya persentase minimal ketersediaan ruang terbuka hijau tersebut 

dipenuhi oleh setiap wilayah. 

1.5.1.2 Kebutuhan Oksigen (O2) 

Vegetasi merupakan produsen utama penghasil gas oksigen (O2) dan 

sebagai penyerap gas karbondioksida (CO2) melalui proses fotosintesis yang 

terjadi pada daun yang mempunyai klorofil. Vegetasi mempunyai manfaat 

untuk mensuplai kebutuhan oksigen, menyerap molekul karbon di udara, dan 

sebagai media untuk peresapan air (Aprianto dkk, 2010). Faktor yang 

menentukan daya serap karbondioksida sebuah pohon antara lain mutu klorofil, 

luas keseluruhan daun, umur daun, fase pertumbuhan tanaman, suhu, 

ketersediaan air, dan sinar matahari (Nirmalasari, 2013). Gas karbondioksida 
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dalam kadar tertentu dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia 

maupun hewan, sehingga keberadaannya perlu diseimbangkan. 

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang, gas oksigen menjadi 

gas utama yang dibutuhkan untuk pernafasan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan hewan. Makhluk hidup akan mati apabila tidak ada gas oksigen. 

Proses fotosintesis yang menghasilkan gas oksigen ini dapat mengurangi 

pencemaran udara dengan menyerap molekul karbon di udara. Kadar gas 

oksigen ini akan berkurang apabila vegetasi yang ada semakin sedikit karena 

tidak adanya proses fotosintesis, sehingga keseimbangan ekosistem sangat 

diperlukan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Adapun 

suatu tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis melalui proses kimiawi 

dengan rumus: 

 

Untuk keseimbangan ekosistem tersebut, terdapat perhitungan 

kebutuhan luasan ruang terbuka hijau berdasarkan masalah penting yang ada 

di suatu wilayah dengan menggunakan pendekatan perhitungan pemenuhan 

kebutuhan oksigen yang menggunakan rumus Gerakis. Rumus ini 

menggunakan beberapa variabel dalam perhitungannya. Variabel yang 

digunakan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen ini adalah oksigen yang 

digunakan oleh manusia, kendaraan bermotor, dan hewan ternak. Untuk 

mengetahui kebutuhan oksigen di suatu wilayah maka perlu mengetahui 

jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Kebutuhan oksigen untuk 

manusia dapat dihitung dengan asumsi bahwa manusia mengoksidasi 3.000 

kalori per hari dari makanan dan menggunakan sekitar 600 liter oksigen dan 

memproduksi sekitar 480 liter karbondioksida (Muis, 2005). 

Kendaraan bermotor juga merupakan konsumen oksigen yang 

mengonsumsi oksigen dalam jumlah yang besar sehingga penting untuk 

diperhitungkan. Untuk dapat melakukan perhitungan konsumsi oksigen oleh 

kendaraan bermotor, maka perlu mengetahui jumlah dan jenis dari kendaraan 

bermotor. Jenis kendaraan bermotor dikategorikan menjadi kendaraan beban, 

kendaraan penumpang, kendaraan bis, dan sepeda motor (Muis, 2005). Selain 

Energi matahari + 6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 
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itu, hewan ternak juga membutuhkan oksigen untuk metabolisme dalam 

tubuhnya. Kebutuhan oksigen bagi manusia, kendaraan bermotor, dan hewan 

ternak yang dihitung berdasarkan rumus Gerakis menggunakan asumsi bahwa 

suplai oksigen hanya disediakan oleh tumbuhan. 

1.5.1.3 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan untuk memperoleh informasi 

mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang 

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

fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1990). Teknologi penginderaan 

jauh dapat menjadikan informasi kenampakan permukaan bumi seperti 

kenyataan tanpa harus mendatangi objek permukaan bumi tersebut secara 

langsung. Informasi permukaan bumi dapat diperoleh melalui proses 

penyadapan dengan menggunakan sifat fisik dan kenampakan yang terlihat 

pada citra atau gambar sebagai medianya. 

Terdapat dua jenis media yang dapat digunakan untuk memperoleh 

informasi di permukaan bumi melalui penginderaan jauh yaitu media citra foto 

dan non foto. Citra foto dapat diperoleh dengan melakukan pemotretan udara 

dengan wahana pesawat terbang, paralayang, helikopter atau balon udara. 

Sedangkan citra non foto diperoleh dari perekaman satelit menggunakan sensor 

panjang gelombang dan luas liputan yang tergantung pada karakteristik sensor 

masing-masing satelit perekaman. 

Citra merupakan gambaran kenampakan objek di permukaan bumi 

yang dihasilkan dari pantulan atau pancaran radiasi elektromagnetik objek 

yang direkam dengan cara optik, elektro optik, optik mekanik atau elektrik 

(Rasiwi, 2019). Untuk mendapatkan informasi yang terdapat pada citra 

penginderaan jauh dapat dilakukan dengan cara interpretasi citra tersebut. 

Interpretasi citra penginderaan jauh merupakan suatu proses yang dilakukan 

untuk mengkaji citra sehingga dapat mengidentifikasi objek dan menilai arti 

pentingnya objek yang tergambar pada citra tersebut (Este dan Simonett, 1975 
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dalam Sutanto, 1986). Proses interpretasi citra dilakukan melalui beberapa 

tahapan kegiatan antara lain: 

1. Deteksi, adalah mengenali objek melalui suatu pengamatan pada objek 

tersebut, misalnya pada gambaran sungai terdapat objek yang bukan air. 

2. Identifikasi, adalah cara untuk mencirikan objek yang telah dideteksi 

dengan menggunakan keterangan yang cukup. Misalnya berdasarkan 

bentuk, ukuran, dan letaknya, objek yang tampak pada sungai tersebut 

disimpulkan sebagai perahu motor. 

3. Analisis, adalah pengumpulan keterangan lebih lanjut. Misalnya 

dengan mengamati jumlah penumpangnya, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perahu motor tersebut berisi dua belas orang. 

Tujuan interpretasi adalah untuk mendapatkan informasi dan data yang 

berkaitan dengan objek di permukaan bumi (Lillesand dan Kiefer, 1990). 

Tahapan identifikasi pada interpretasi citra dilakukan dengan menggunakan 

unsur-unsur interpretasi. Menurut Sutanto (1986), terdapat delapan unsur-

unsur interpretasi yang terdiri dari: 

a. Rona/Warna 

Rona merupakan tingkat kegelapan – kecerahan objek pada suatu citra, 

sedangkan warna merupakan tampilan visual objek tersebut sehingga 

dapat membedakan objek satu dengan objek yang lain. Rona 

dipengaruhi oleh posisi matahari, variasi tanaman, dan kualitas cetakan 

foto yang ditampilkan. Objek yang sama tidak selalu memiliki rona 

yang sama. Tampilan rona mempengaruhi warna dari objek tersebut. 

b. Bentuk 

Bentuk merupakan kenampakan objek yang mudah diliat dengan jelas 

dan merupakan suatu variabel kualitatif yang memberikan suatu 

gambaran umum. Interpretasi objek pada citra berdasarkan bentuk 

sangat penting dilakukan setelah mengetahui kenampakan rona/warna 

dari objek tersebut. 
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c. Ukuran 

Ukuran merupakan atribut suatu objek pada citra yang dapat dikenali 

melalui jarak, luas dan tinggi, lereng dan volume. Ukuran objek pada 

suatu citra dipengaruhi oleh skala citra yang ditampilkan. 

d. Pola 

Pola merupakan susunan keruangan dari berbagai kenampakan objek 

yang dihasilkan pada suatu citra. Pola yang paling mudah diinterpretasi 

adalah pola permukiman dan lahan pertanian. Pola permukiman lebih 

teratur apabila dihubungkan dengan jalan. 

e. Bayangan 

Bayangan merupakan rona gelap yang dihasilkan oleh suatu objek yang 

memiliki ketinggian tertentu akibat terhalangnya cahaya pada objek 

tersebut. Unsur bayangan sangat penting terutama untuk mengetahui 

perbedaan ketinggian objek tersebut dan untuk mendapatkan kesan 

topografi. Bayangan dapat mempengaruhi tampilan objek di sekitarnya 

yang terkena bayangan objek lain sehingga tampak samar dan lebih 

gelap karena tertutup bayangan. 

f. Tekstur 

Tekstur merupakan unsur interpretasi yang menunjukkan tingkat 

kekasaran sampai kehalusan objek pada citra. Tekstur juga merupakan 

perubahan rona pada citra. 

g. Situs 

Situs merupakan unsur interpretasi yang berkaitan dengan posisi objek 

terhadap kondisi regional yang menjelaskan tentang lokasi objek relatif 

terhadap objek lain yang mudah dikenali. Situs juga dapat dikenali 

berdasarkan ciri objek terhadap lingkungan di sekitarnya. 

h. Asosiasi 

Asosiasi merupakan unsur interpretasi yang menunjukkan kaitan antara 

objek satu dengan objek lain pada citra. Misalnya objek bangunan 

sekolah ditandai dengan asosiasinya terhadap lapangan olahraga. 
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Interpretasi citra penginderaan jauh dapat dilakukan secara manual dan 

digital (Purwadhi, 2001). Interpretasi citra secara langsung dapat dilakukan 

dengan melakukan interpretasi objek yang tampak pada citra secara langsung 

dan diidentifikasi dengan cara memberi batasan-batasan pada objek yang 

tampak berbeda. Proses memberi batasan-batasan pada objek secara manual 

biasa disebut delineasi, sedangkan secara digital disebut digitasi. 

Perkembangan teknologi citra non foto (citra satelit) saat ini semakin 

baik, yang dapat dilihat dari resolusi spasial citra satelit tersebut. Resolusi 

spasial adalah ukuran objek terkecil yang masih dapat disajikan atau dibedakan 

dan dikenali pada citra (Rudianto, 2010). Resolusi spasial dapat mencerminkan 

seberapa detil suatu sensor penginderan jauh yang dipasang pada satelit untuk 

dapat merekam objek yang ada di permukaan bumi secara terpisah. Semakin 

besar nilai resolusi spasial pada suatu citra, maka informasi objek yang dapat 

ditampilkan pada suatu citra akan semakin detil, begitupun sebaliknya. Citra 

satelit resolusi tinggi yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra 

Quickbird. 

1.5.1.4 Citra Quickbird 

Citra Quickbird dikelola oleh Digital Globe yang merupakan citra 

digital hasil sensor satelit Quickbird. Satelit ini pertama kali diluncurkan pada 

tanggal 18 Oktober 2001 di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, 

California, USA sebagai satelit dengan resolusi spasial tinggi. Quickbird 

merupakan satelit komersial resolusi tinggi yaitu 60 cm (0,6 meter) yang 

memiliki ketelitian hampir tiga kali ketelitian dari citra IKONOS pankromatik 

(Purwadhi dkk, 2015). Adapun karakteristik citra Quickbird dapat dilihat pada 

Tabel 4. 
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Tabel 4 Karakteristik Satelit Quickbird 

Saluran 

Resolusi 

Spektral/Lebar 

Spektrum  (µm) 

Resolusi Spasial 

(m) pada nadir 

1 0,45 – 0,52 2,44 

2 0,52 – 0,60 2,44 

3 0,63 – 0,69 2,44 

4 0,76 – 0,89 2,44 

Pan 0,45 – 0,90 0,61 

Sensor Linear array, pushbroom 

Swath 16 km 

Rate 50 Mb/detik 

Revisit 1 – 5 hari, tergantung lintang 

Bit Coding 11 bit (0-2047) 

Orbit 600 km, tidak sinkron matahari, 

melintas ekuator pada waktu yang tidak 

tentu 

Peluncuran 18 Oktober 2001 

Sumber: Pengantar Penginderaan Jauh Digital 2012, Projo Danoedoro 

Satelit Quickbird merupakan satelit yang baik untuk data lingkungan 

seperti analisis perubahan iklim, penggunaan lahan, kehutanan, dan pertanian 

(LAPAN, 2015). Citra Quickbird memiliki resolusi yang sangat halus sehingga 

dapat digunakan untuk menghitung rumah di perkotaan, jaringan jalan, serta 

taman kota hingga pohon-pohon secara jelas dan teliti (Purwadhi dkk, 2015). 

Citra Quickbird juga sangat efektif untuk melihat bentuk dan jumlah vegetasi, 

baik di wilayah perkebunan maupun di wilayah perkotaan. Dalam kaitannya 

dengan penataan ruang dan pengembangan wilayah, citra Quickbird 

mempunyai kemampuan lebih rinci karena dapat digunakan untuk membuat 

peta hingga skala 1:2.000 (Purwadhi dkk, 2015). Adapun satelit dan hasil 

perekaman dari citra Quickbird dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Satelit dan Hasil Perekaman Citra Quickbird 

Sumber: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2015 

 

Citra Quickbird memiliki kelebihan lainnya dibandingkan dengan citra 

satelit lain, seperti memiliki kemampuan dalam mendeteksi objek dengan 

ukuran terkecil 0,61 cm sehingga objek seperti kendaraan akan terlihat jelas 

bentuk dan ukurannya. Kemampuan citra Quickbird juga dapat ditunjukkan 

dalam membedakan fungsi bangunan dalam hal penggunaan lahan, seperti 

permukiman pola teratur dengan kepadatan rendah, mall, pertokoan, pasar, 

masjid, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, citra Quickbird banyak 

dimanfaatkan dalam berbagai tema penelitian khususnya kajian yang 

memanfaatkan ruang seperti perencanaan kota, mendeteksi perubahan 

penggunaan dan penutup lahan, perencanaan jalan baru, penentuan nilai jual 

objek pajak, dan lain sebagainya. 

Citra Quickbird dengan karakteristik seperti di atas memiliki berbagai 

kelebihan dalam penelitian skala detil. Pemanfaatan citra Quickbird dalam 

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai ruang terbuka hijau, 

baik publik maupun privat. Untuk memperoleh data tersebut dapat melakukan 

interpretasi visual pada cita penginderaan jauh. 

1.5.1.5 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System) yang 

disingkat SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk 

menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi (Petrus 

Paryono, 1994). 
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Sistem Informasi Geografis dapat diuraikan menjadi beberapa sub-

sistem yaitu (Prahasta, 2009): 

a) Data Input 

Sub-sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan 

menyimpan data spasial dan atributnya yang diperoleh dari berbagai 

sumber, serta bertanggung jawab dalam mengonversikan format-format 

data asli ke dalam format digital yang dapat digunakan oleh perangkat 

SIG yang bersangkutan. 

b) Data Output 

Sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan 

keluaran seluruh atau sebagian basis data (spasial) baik dalam bentuk 

softcopy maupun hardcopy seperti tabel, grafik, peta, laporan, dan lain 

sebagainya. 

c) Data Management 

Sub-sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel 

atribut terkait dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah dipanggil 

kembali (di-load ke memori), di-update, dan di-edit. 

d) Data Manipulation dan Analysis 

Sub-sistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan 

oleh SIG, memanipulasi (evaluasi dan penggunaan fungsi-fungsi dan 

operator matematis & logika), serta melakukan pemodelan data untuk 

menghasilkan informasi yang diharapkan. 

Adapun ilustrasi dari sub-sistem Sistem Informasi Geografis dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

Sistem Informasi 

Geografi

Data Manipulation 

dan Analysis

Data Output

Data Management

Data Input

 

Gambar 2 Ilustrasi Sub-Sistem SIG 
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Sistem Informasi Geografis sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa 

komponen dengan berbagai karakteristiknya (Prahasta, 2009): 

1. Perangkat Keras 

Sistem Informasi Geografis membutuhkan spesifikasi komponen 

perangkat keras yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 

spesifikasi komponen sistem informasi lainnya. Hal ini disebabkan 

karena data-data yang digunakan dalam SIG, penyimpanannya 

membutuhkan ruang yang besar dan dalam proses analisanya 

membutuhkan memori yang besar dan processor yang cepat. Adapun 

perangkat keras yang sering digunakan untuk aplikasi SIG adalah 

komputer, mouse, monitor (pluas VGA-card grafik) yang beresolusi 

tinggi, digitizer, printer, plotter, receiver GPS, dan scanner. 

2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak adalah sistem modul yang berfungsi untuk 

mengoperasikan sistem informasi geografis. Pemilihan perangkat lunak 

SIG akan sangat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk tujuan-

tujuan penggunaan atau aplikasi, biaya pembelian dan pemeliharaan, 

kesiapan dan kemampuan personil-personil pengguna beserta agen 

perangkat lunak yang bersangkutan. Elemen yang harus terdapat dalam 

komponen perangkat lunak SIG adalah tools untuk melakukan input 

dan transformasi data geografis, sistem manajemen basis data, tools 

yang mendukung query geografis, analisis, dan visualisasi. 

3. Data dan Informasi Geografi 

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data atau informasi yang 

diperlukan baik secara tidak langsung (dengan cara meng-import-nya 

dari format-format perangkat lunak SIG yang lain) maupun secara 

langsung dengan cara melakukan digitasi data spasialnya di atas 

tampilan layar monitor atau manual dari peta analog kemudian 

memasukkan data atribut dari tabel-tabel atau laporan dengan 

menggunakan keyboard. 
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4. Manajemen 

Manajemen ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia 

yang berpengaruh terhadap sistem SIG. Manusia menjadi komponen 

yang penting dalam mengaplikasikan sistem SIG sehingga dapat 

menghasilkan suatu analisa yang baik. 

Sistem Informasi Geografis memerlukan data masukan agar dapat 

berfungsi dan memberikan informasi lain hasil analisisnya. Data masukan 

tersebut dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu (a) lapangan, (b) peta, dan (c) 

citra penginderaan jauh (Petrus Paryono, 1994): 

(a) Data lapangan 

Data ini diperoleh langsung dari pengukuran lapangan secara langsung, 

misalnya pH tanah, salinitas air, curah hujan suatu wilayah, dan 

sebagainya. 

(b) Data peta 

Informasi yang telah terekam pada peta kertas atau film, dikonversikan 

ke dalam bentuk digital. Misalnya, peta geologi, peta tanah, dan 

sebagainya. Apabila data sudah terekam dalam bentuk peta, tidak lagi 

diperlukan data lapangan, kecuali untuk pengecekan kebenarannya. 

(c) Data citra penginderaan jauh 

Citra penginderaan jauh yang berupa foto udara atau radar dapat 

diinterpretasi terlebih dahulu sebelum dikonversi ke dalam bentuk 

digital. Sedangkan citra yang diperoleh dari satelit yang sudah dalam 

bentuk digital dapat langsung digunakan setelah diadakan koreksi 

seperlunya. 

Star dan Estes (1990) menyebutkan terdapat empat kemampuan 

aplikasi Sistem Informasi Geografis yang dikenal sebagai 4M, yaitu: 

a. Pengukuran (Measurement) 

Fungsi pengukuran adalah penggunaan data geospasial dalam Sistem 

Informasi Geografis untuk melakukan pengukuran, seperti pengukuran 

perubahan garis pantai, pengukuran volume Daerah Aliran Sungai 

(DAS), dan lain-lain. 
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b. Pemetaan (Mapping) 

Fungsi pemetaan adalah penggunaan data geospasial untuk pemetaan di 

berbagai bidang seperti penggunaan lahan, studi perkotaan, kelautan, 

dan sebagainya. 

c. Pemantauan (Monitoring) 

Fungsi pemantauan adalah penggunaan data geospasial yang 

multitemporal untuk melihat perubahan suatu bidang kajian dalam 

berbagai bidang geografi. 

d. Pembuatan model (Modelling) 

Fungsi modelling adalah pemodelan untuk menganalisis data 

geospasial dengan berbagai macam model proses dalam Sistem 

Informasi Geografis. 

Adapun perangkat lunak SIG yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ArcGIS 10.2. Sistem Informasi Geografis menggunakan software 

ArcGIS yang digunakan untuk memperoleh data ruang terbuka hijau melalui 

interpretasi visual pada citra penginderaan jauh dengan melakukan proses 

digitasi, memberi informasi mengenai hasil digitasi dengan mengisi atribut 

datanya, dan mengolah data. Penggunaan kemampuan Sistem Informasi 

Geografis pada penelitian ini berupa pengukuran (measurement) yang 

digunakan untuk mengukur luas ketersediaan ruang terbuka hijau dan 

pemetaan (mapping) yang dilakukan pada data ruang terbuka hijau sehingga 

menghasilkan output berupa peta. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya yang menjadi acuan 

dan referensi yang tentunya memiliki persamaan dan perbedaan pada masing-

masing penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai ruang terbuka hijau 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai latar belakang, tujuan, 

metode, dan hasil penelitiannya. Beberapa penelitian yang digunakan sebagai acuan 

dan referensi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Hanifah 

Nurhayati (2012), Ratih Nirmalasari (2013), dan Sri Purwatik dkk (2014). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Nurhayati (2012) berjudul “Analisis 

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kebutuhan Oksigen (Studi Kasus 

Kota Semarang)”. Persamaan yang ditemukan pada penelitian Hanifah Nurhayati 

(2012) terletak pada metode analisis kebutuhan oksigen yang digunakan yaitu 

metode Gerakis, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan 

variabel yang digunakan dimana variabel untuk menentukan luas RTH 

menggunakan data Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan citra Landsat. 

Latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah peningkatan 

jumlah penduduk di Kota Semarang menyebabkan terjadinya konversi lahan dari 

ruang tumbuh vegetasi menjadi permukiman, industri, dan tempat perdagangan 

sehingga menyebabkan masalah lingkungan seperti peningkatan polusi udara. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan luas RTH yang dibutuhkan di 

Kota Semarang tahun 2015, tahun 2020, dan tahun 2025 yang akan datang 

berdasarkan kebutuhan oksigen; serta mengkaji pengaruh perubahan luas RTH 

Kota Semarang terhadap keadaan iklim kota. Hasil yang diperoleh dalam penelitian 

ini adalah Kota Semarang pada tahun 2012 memiliki RTH seluas 15.261 ha atau 

42% dari luas Kota Semarang dan pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 

luas sebesar 14.804 ha, serta pengurangan RTH di Kota Semarang dari tahun ke 

tahun berdampak pada iklim Kota Semarang yaitu terjadinya peningkatan suhu 

udara rata-rata, penurunan kelembaban, relatif udara rata-rata, penurunan intensitas 

curah hujan rata-rata, dan penurunan radiasi surya rata-rata yang sampai ke 

permukaan kota. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Nirmalasari (2013) berjudul “Analisis 

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pendekatan Kebutuhan Oksigen di 

Kota Yogyakarta”. Persamaan yang ditemukan pada penelitian Ratih Nirmalasari 

(2013) terletak pada metode untuk menentukan kebutuhan oksigen yaitu metode 

Gerakis, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan metode yang 

digunakan untuk memperoleh data RTH yaitu dengan menggunakan klasifikasi 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Latar belakang yang mendasari 

adanya penelitian ini adalah adanya pertumbuhan jumlah penduduk di Kota 

Yogyakarta yang mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian kendaraan 
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bermotor yang dapat meningkatkan kebutuhan energi sehingga mengakibatkan 

peningkatan pencemaran udara, penurunan kualitas udara, efek rumah kaca, dan 

peningkatan suhu udara. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui 

sebaran RTH di Kota Yogyakarta; mengetahui kebutuhan luas RTH aktual 

berdasarkan kebutuhan oksigen; dan memperkirakan kebutuhan luas RTH di Kota 

Yogyakarta berdasarkan kebutuhan oksigen tahun 2015, 2020, dan 2025. Hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kondisi RTH aktual di Kota Yogyakarta 

tahun 2011 sebesar 181,04 ha dengan kecamatan yang memiliki RTH terluas yaitu 

Umbulharjo sebesar 181,04 ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas RTH 

terkecil adalah Pakualaman dengan luas 2,51 ha. Kebutuhan luas RTH aktual 

berdasarkan kebutuhan oksigen oleh penduduk, kendaraan bermotor, dan hewan 

ternak pada tahun 2011 sebesar 8.612,82 ha, tahun 2015 diperkirakan mencapai 

9.504,39 ha, tahun 2010 diperkirakan mencapai 11.709,83 ha, dan tahun 2025 akan 

meningkat hingga 11.733,32 ha. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Purwatik dkk (2014) berjudul “Analisis 

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Kebutuhan Oksigen (Studi 

Kasus Kota Salatiga)”. Persamaan yang dapat ditemukan pada penelitian Sri 

Purwatik dkk (2014) adalah metode yang digunakan yaitu digitasi on screen dan 

metode Gerakis, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan 

variabel yang digunakan. Latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian 

ini adalah perubahan penggunaan lahan mengacu pada dua hal yang berbeda yaitu 

pada penggunaan lahan sebelumnya atau rencana tata ruang yang ada dimana setiap 

wilayah kota/kabupaten harus menyisakan 30% dari luas wilayahnya untuk 

dijadikan RTH sebagai produsen oksigen untuk dikonsumsi oleh manusia dan 

hewan, serta untuk proses pembakaran mesin kendaraan bermotor. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian luasan RTH Kota Salatiga 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga dan mengetahui luas RTH yang 

dibutuhkan berdasarkan kebutuhan oksigen. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah luas RTH Kota Salatiga 

tahun 2012 sebesar 910,58 ha atau sekitar 16,31% dari total luas wilayah, sehingga 

luas RTH eksisting di Kota Salatiga belum memenuhi jumlah yang ditentukan 
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dalam RTRW Kota Salatiga yaitu sebesar 30% dari total luas wilayah. Kebutuhan 

luas RTH berdasarkan kebutuhan oksigen di Kota Salatiga adalah sebesar 

3.452,6515 ha, sehingga dengan luas RTH yang ada belum memenuhi. Namun, bila 

ditambah dengan vegetasi Non RTH penghasil oksigen, maka luas penghasil 

oksigen menjadi 4.912,79 ha, sehingga dengan luas penghasil oksigen tersebut 

sudah memenuhi batas minimum suplai oksigen. 

Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat 

pada Tabel 5 berikut. 
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Tabel 5 Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Hanifah Nurhayati 

(2012) 

Analisis Kebutuhan 

Ruang Terbuka 

Hijau Berdasarkan 

Kebutuhan Oksigen 

(Studi Kasus Kota 

Semarang) 

1. Menentukan luas RTH yang 

dibutuhkan di Kota 

Semarang tahun 2015, 

tahun 2020, dan tahun 2025 

yang akan datang 

berdasarkan kebutuhan 

oksigen. 

2. Mengkaji pengaruh 

perubahan luas RTH Kota 

Semarang terhadap keadaan 

iklim kota. 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

Gerakis. 

Kota Semarang pada tahun 2012 

memiliki RTH seluas 15.261 ha 

atau 42% dari luas Kota Semarang 

dan pada tahun 2020 diperkirakan 

akan mencapai luas sebesar 14.804 

ha. Pengurangan RTH di Kota 

Semarang dari tahun ke tahun 

berdampak pada iklim Kota 

Semarang yaitu terjadinya 

peningkatan suhu udara rata-rata, 

penurunan kelembaban, relatif 

udara rata-rata, penurunan 

intensitas curah hujan rata-rata, dan 

penurunan radiasi surya rata-rata 

yang sampai ke permukaan kota. 

Ratih Nirmalasari 

(2013) 

Analisis Kebutuhan 

Ruang Terbuka Hijau 

Berdasarkan 

Pendekatan 

Kebutuhan Oksigen 

di Kota Yogyakarta 

1. Mengetahui sebaran RTH di 

Kota Yogyakarta. 

2. Mengetahui kebutuhan luas 

RTH aktual berdasarkan 

kebutuhan oksigen. 

3. Memperkirakan kebutuhan 

luas RTH di Kota 

Yogyakarta berdasarkan 

kebutuhan oksigen tahun 

2015, 2020, dan 2025. 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

klasifikasi NDVI 

dan metode 

Gerakis. 

Kondisi RTH aktual di Kota 

Yogyakarta tahun 2011 sebesar 

181,04 ha. Kebutuhan luas RTH 

aktual berdasarkan kebutuhan 

oksigen pada tahun 2011 sebesar 

8.612,82 ha, tahun 2015 

diperkirakan mencapai 9.504,39 ha, 

tahun 2010 diperkirakan mencapai 

11.709,83 ha, dan tahun 2025 akan 

meningkat hingga 11.733,32 ha. 



26 
 

 
 

Sri Purwatik, 

Bandi Sasmito, dan 

Hani’ah 

(2014) 

Analisis 

Ketersediaan Ruang 

Terbuka Hijau 

(RTH) Berdasarkan 

Kebutuhan Oksigen 

(Studi Kasus Kota 

Salatiga) 

1. Mengetahui kesesuaian 

luasan RTH Kota Salatiga 

dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota 

Salatiga. 

2. Mengetahui luas RTH yang 

dibutuhkan berdasarkan 

kebutuhan oksigen. 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah digitasi on 

screen dan 

metode Gerakis. 

Luas RTH Kota Salatiga tahun 

2012 sebesar 910,58 ha atau sekitar 

16,31% dari total luas wilayah, 

sehingga luas RTH eksisting di 

Kota Salatiga belum memenuhi 

jumlah yang ditentukan dalam 

RTRW Kota Salatiga. Kebutuhan 

luas RTH berdasarkan kebutuhan 

oksigen di Kota Salatiga adalah 

sebesar 3.452,6515 ha, sehingga 

dengan luas RTH yang ada belum 

memenuhi. 

Cahyaningtyas 

Putri Islami 

(2020) 

Analisis Ketersedian 

Ruang Terbuka 

Hijau Terhadap 

Kebutuhan Oksigen 

di Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman 

1. Mengetahui agihan 

ketersediaan ruang terbuka 

hijau di Kecamatan Depok. 

2. Mengetahui besaran tingkat 

kebutuhan oksigen terhadap 

jumlah penduduk, hewan 

ternak, dan kendaraan 

bermotor yang ada di 

Kecamatan Depok pada 

tahun 2019. 

3. Mengetahui tingkat 

kecukupan ruang terbuka 

hijau di Kecamatan Depok 

berdasarkan kebutuhan 

oksigen pada tahun 2019. 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

survei, 

interpretasi visual 

citra Quickbird, 

dan metode 

Gerakis. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Suatu wilayah terutama wilayah perkotaan akan selalu mengalami 

perkembangan dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek pembangunan. Bukan 

hanya di wilayah perkotaan saja, tetapi wilayah yang berbatasan langsung dengan 

wilayah perkotaan akan terkena pengaruh dari pembangunan di wilayah tersebut. 

Perkembangan wilayah didorong oleh adanya permintaan masyarakat yang tinggi 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya 

jumlah penduduk sehingga terjadi peningkatan permintaan lahan untuk tempat 

tinggal dan sarana pendukung perkotaan. Adanya pembangunan tersebut 

mengakibatkan berkurangnya ketersediaan ruang tumbuh untuk vegetasi atau ruang 

terbuka hijau karena adanya konversi lahan. 

Seiring dengan perkembangan kota, sarana transportasi yang memadai juga 

diperlukan oleh masyarakat untuk melancarkan dan mempermudah segala 

aktivitasnya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan kendaraan 

bermotor oleh masyarakat yang juga dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar. 

Semakin banyak bahan bakar yang digunakan, maka gas buang kendaraan juga akan 

semakin besar. 

Ruang terbuka hijau memiliki peranan yang sangat penting bagi makhluk 

hidup, terutama untuk keseimbangan ekosistem. Berkurangnya ruang terbuka hijau 

karena adanya konversi lahan tersebut mengakibatkan berkurangnya juga jumlah 

oksigen yang dapat diproduksi oleh suatu tanaman. Semakin diperparah dengan 

adanya peningkatan jumlah penduduk yang menggunakan oksigen untuk bernafas 

dan jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang juga menggunakan oksigen 

untuk proses pembakaran bahan bakar. Sehingga terjadi penggunaan oksigen yang 

berlebih, sementara produksi oksigennya berkurang. 

Perencanaan dan penataan ruang terbuka hijau penting dilakukan untuk 

memenuhi lingkungan yang ideal. Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografis diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan 

perencanaan ruang terbuka hijau. Penginderaan jauh di dalam penelitian ini 

memanfaatkan citra resolusi tinggi yaitu Citra Quickbird yang digunakan untuk 

ekstraksi data ruang terbuka hijau. Ekstraksi data ruang terbuka hijau dilakukan 
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dengan cara interpretasi visual pada citra. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis 

dalam penelitian ini adalah melakukan digitasi untuk memberi batasan-batasan 

yang termasuk objek ruang terbuka hijau. Informasi ruang terbuka hijau yang 

didapatkan dari hasil interpretasi visual dan digitasi memiliki tingkat akurasi yang 

akurat karena menggunakan citra resolusi yang tinggi, sehingga objek kenampakan 

yang ada di citra memiliki tingkat kejelasan yang sama seperti objek yang ada di 

lapangan. 

Data terkait kebutuhan oksigen diperoleh dari data sekunder yang kemudian 

dilakukan analisis terkait dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang ada di 

daerah penelitian. Ketersediaan luas ruang terbuka hijau berdasarkan kebutuhan 

oksigen dilakukan perhitungan menggunakan metode Gerakis. Perhitungan 

kebutuhan oksigen ini dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter yaitu 

jumlah penduduk, hewan ternak, dan kendaraan bermotor. 

Gambaran alur kerangka pemikiran dari penelitian yang akan dilaksanakan 

dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. 
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Berkurangnya jumlah 

oksigen yang dihasilkan 

oleh vegetasi 

Peningkatan suhu 

udara 

Analisis Ketersediaan RTH 

terhadap Kebutuhan Oksigen 

Perkembangan 

Kecamatan Depok 

Peningkatan jumlah 

penduduk 

Kebutuhan ruang 

semakin meningkat 

Konversi lahan ruang 

terbuka hijau menjadi 

permukiman dan fasilitas 

penunjang perkotaan 

1. Peningkatan volume 

lalu lintas oleh 

kendaraan bermotor 

2. Peningkatan jumlah 

hewan ternak 

Berkurangnya luasan 

Ruang Terbuka Hijau 

Gambar 3 Kerangka Penelitian 
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1.7 Batasan Operasional 

Citra merupakan gambaran kenampakan objek di permukaan bumi yang 

dihasilkan dari pantulan atau pancaran radiasi elektromagnetik objek 

yang direkam dengan cara optik, elektro optik, optik mekanik atau 

elektrik (Rasiwi, 2019). 

Interpretasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengkaji citra 

sehingga dapat mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya 

objek yang tergambar pada citra tersebut (Este dan Simonett, 1975 

dalam Sutanto, 1986). 

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan 

luas wilayah yang dihuni (Mantra, 2007). 

Nonprobability sampling adalah metode pengambilan sampel dengan tidak 

memberi kemungkinan atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur 

populasi untuk dipilih karena tidak diketahui atau dikenal jumlah 

populasi sebenarnya (Tika, 2005). 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan untuk memperoleh informasi mengenai 

suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh 

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

fenomena yang dilkaji (Lillesand dan Kiefer, 1990). 

Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel dimana 

sampel dipilih secara cermat dengan mengambil objek penelitian yang 

selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik (Tika, 2005). 

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, 

yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, 

baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam 

(Undang-Undang No. 26 Tahun 2007). 

Ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu 

atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara 

lain berupa halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta atau 

kebun yang ditanami tumbuhan (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007). 
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Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan 

dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk 

kepentingan masyarakat secara umum (Undang-Undang No. 26 Tahun 

2007). 

Sampel adalah sebagian dari objek atau individu-individu yang mewakili 

suatu populasi (Tika, 2005). 

Satelit Quickbird merupakan satelit yang baik untuk data lingkungan seperti 

analisis perubahan iklim, penggunaan lahan, kehutanan, dan pertanian 

(LAPAN, 2015). 

Sistem Informasi Geografis adalah sistem berbasis komputer yang 

digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis 

informasi geografi (Petrus Paryono, 1994). 

  


