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ANALISIS TINGKAT KUALITAS LINGKUNGAN 

PERMUKIMAN DENGAN PEMANFAATAN 

PENGEINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI 

GEOGRAFIS DI KECAMATAN JEBRES KOTA 

SURAKARTA 

 

 
Abstrak  

 

Kecamatan Jebres Kota Surakarta merupakan kecamatan yang dilalui 

oleh beberapa sungai dan banyaknya beberapa pabrik yang berada 

pada daerah seiktar selain itu ada beberapa lokasi yang berdekata 

dengan rel kereta api. Kondisi tersebut menyebabkan potensi 

permukiman kumuh sehingga mempengaruhi kualitas permukiman. 

Tingginya pertumbuhan penduduk yang berada pada kawasan tersebut 

juga memicu terjadinya rendahnya kualitas permukiman dan 

kenyamanan untuk bertempat tinggal pada daerah tersebut. 

Pembangunan yang semakin banyak dan berkembang namun keadaan 

lahan yang terbatas mengakibatkan tingkat kualitas permukiman 

semakin menurun dan rentan dengan permukiman kumuh. Tujuan dari 

penelitian ini untuk menganalisis agihan tingkat kualitas lingkungan 

permukiman dan menganalisis factor yang paling berpengaruh 

terhadap kualitas lingkungan permukiman. Metode yang digunakan 

yakni analisis Sistem Informasi Geografis kuantitatif berjenjang 

dengan skoring di setiap unit blok yang digunakan sebagai analisis. 

Metode tabel frekuensi sebagai metode untuk penentu factor yang 

paling berpengaruh dimana nilai harkat yang terbesar pada parameter 

merupakan fakor yang berpengaruh pada tingkat kualitas permukiman. 

Hasil yang didapat berupa peta agihan tingkat kualitas permukiman 

yang terdiri dari 3 kelas yakni kelas III merupakan kelas baik, kelas II 

merupakan kelas sedang dan kelas I merupakan kelas buruk. Agihan 

tingkat kualitas permukiman merata dengan tingkat kualitas 

permukiman sedang karena factor yang paling berpengaruh kepadatan 

permukiman dan factor lebar jalan masuk permukiman denga nada 

nya kedua factor tersebut semakin membaik maka kenyaman untuk 

bertempat tinggal juga semakin baik dan berpengaruh pada kualitas 

permuiman yang ada. 
 

Kata Kunci: kualitas permukiman , factor dominan, sistem informasi 

geogrifis, Jebres, Surakarta. 
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Abstract 

Jebres Subdistrict, Surakarta City, is a sub-district that is passed by several 

rivers and some factories located in the immediate area. Besides, there are 

several locations close to the railroad tracks. This condition causes the 

potential for slum settlements so that it affects the quality of the settlement. 

The high population growth in the area is also below the quality of 

settlements and the comfort to live in that area. The development that is 

increasingly numerous and developing, but the limited land conditions 

have resulted in the level of quality decreasing and vulnerable to slum 

settlements. This study aims to analyze the level of settlement environment 

and to analyze the factors that influence the quality of the settlement 

environment. The method used is a tiered quantitative GIS analysis with 

scoring and scoring in each metering unit or block. The frequency table 

method is a method for determining the most influential factors where the 

greatest value of the parameter is the factor that affects the level of 

settlement quality. The results of this study are a map of the level of 

settlement quality which consists of 3 classes, namely class III, class II, 

class II, and class I, class poor. Although the level of settlement quality is 

evenly distributed with a moderate level of settlement quality because the 

factor that most influences the density of the settlement and the width of 

the entrance to the settlement, the second factor is getting better, so the 

comfort to live in is also getting better and affects the quality of existing 

settlements. 

Keywords: settlement quality, dominant factor, geographic information 
system, Jebres, Surakarta. 

 
1. PENDAHULUAN  

 

Kualitas permukiman adalah derajat kemampuan suatu permukiman untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Penurunan kualitas permukiman biasanya 

dicirikan dengan munculnya permukiman kumuh dengan kerapatan bangunan 

tinggi (Yunus,1980). Kualitas permukman menunjkan akan kelayakan kota 

untuk ditinggali dan kualitas permukiman menakup beberapa factor yang 

digunakan dan untuk mengkaji kualitas permukiman yakni kepadatan 

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

masuk, pohon pelindung dan lokasi permukiman. Permasalahan yang timbul 

pada permukiman kota yakni dari segi kuantitas atau tidak seimbangnya antara 

rumah yang ada dengan kebutuhan rumah yang semakin meningkat namun 
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lahan yang tersedia belum mencukupi sehingga semakin menyempit dan untuk 

kualitas atau kenyamanan nya pun berkurang apabila terus terjadi 

pembangunan namun lahan yang tidak mencukupi. 

Kepadatan penduduk di kota surakarta yang tinggi disebabkan karena 

kota merupakan pusat kegiatan manusia yang menawarkan berbagai 

kesempatan yang lebih baik dan besar dari daerah desa disekitarnya. 

Kecamatan jebres adalah Kecamatan yang dilalui beberapa sungai, Kelurahan 

Gandekan tepatnya berada pada bantaran sungai pepe yang terhubung dengan 

kali buntung. Lokasi yang berada pada sekitar kali buntung lebih rendah 

sehingga tinggi muka air kali buntung kerap meluap. Kampung krajan juga 

mempunyai letak yang dipinggiran Sungai Kalianyar banyak penduduk yang 

memanfaatkan bantaran sungai Kalianyar sebagai permukiman, selain itu 

adanya pabrik permen, pabrik plastik, dan beberapa pabrik lainya kampung 

krajan yang paling dekat dari pabrik tersebut. Kelurahan jebres berlokasi pada 

bantaran rel kerata api yang berkehidupa dibawah garis kemiskinan. Kondisi 

beberapa lokasi pada Kecamatan Jebres ini memiliki potensi keberadaan 

permukiman kumuh disekitar bantaran yang mempengaruhi kualitas 

lingkungan permukimannya. 

Analisis kualitas lingkungan permukiman guna mengetahui tingkat 

kenyaman dan kelayakan untuk ditinggali melalui pemetaan terhadap kualitas 

lingkungan permukiman di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Selain itu 

diperlukan juga analisis dan penilaian terhadap kualitas lingkungan 

permukiman, salah satu upaya untuk mempermudah melakukan identifikasi 

dalam kondisi kualitas permukiman tanpa datang kelapangan dan melakukan 

analisis tersebut digunakan teknologi SIG dan PJ . Kelas permukiman terbagi 

menjadi tiga kelas yakni kelas rendah , kelas sedang dan kelas baik  

1.1 Tujuan penelitian  

1 Menganalisis agihan tingkat kualitas lingkungan permukiman. 

2 Menganalisis faktor yang paling berpengarauh terhadap kualitas 

lingkungan  permukiman di Kecamatan Jebres tahun 2020 
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2. METODE  

2.1 Metode Pengumpulan Data. 

Data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dilapangan. 

Data sekunder merupakan data yang terikat pada instansi yang 

menyediakan data tersebut. Data yang dibutuhkan citra tahun 2020, data 

peta adminstrasi kecamatan jebres, penggunana lahan kota khususnya 

pengguanan lahan untuk permukiman ddan survey lapangan untuk 

memastikan dan menyesuaikan dan memastikan yang kurang jelas atau 

kurang pasti dengan data yang sudah ada. 

2.2 Alat Dan Bahan Penelitian. 

Alat :  

1. Smartphone untuk melakukan saat pengecekan lapangan dengan di 

lengkapi GPS, GPS Essenstial, dan kamera untuk dokumentasi saat 

pengecekan lapangan. 

2. Alat tulis untuk mencatat saat melakukan cek lapangan atau untuk 

melakukan pencatatan yang data yang tidak sesuai saat di lapangan. 

Bahan : 

1. Peta Adminstrasi Kecamatan Jebres. 

2. Blok Permukiman. 

3. Citra GeoEye yang mencakup Kecamatan Jebres perekamaan tahun 

2020. 

2.3 Metode Pengambilan Sample. 

Pengambilan sample menggunakan Purposive sampling metode 

dilakukan dengan pendekatan untuk pengambilan sampel dengan blok 

permukiman. Pengambilan sampel tersebut dilakukan untuk menguji 

tingkat keakuratan parameter yang diperoleh dari hasil interpretasi. 
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2.4 Metode Analisis Data.  

Analisis yang digunakan untuk menentukan nilai kualitas 

lingkungan permukiman Kecamatan Jebres menggunakan analisis Sistem 

Informasi Geografis kuantitatif  berjenjang dengan skoring pada setiap 

blok. Skor dari setiap vairabel kualitas lingkungan dibagi menjadi tiga 

kelas yakni skor  satu buruk, skor dua sedang dan skor tiga baik. Variable 

untuk menilai kualitas lingkungan permukiman menggunakan pedoman 

yang telah disusun olej Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 

Tahun 1980. Analisis fakor dominan yang digunakan adalah metode 

analisis tabel frekuensi dengan mencari parameter-parameter yang 

berharkat besar serta pada kelas-kelas tinggi setalah di lakukan 

pengharkatan agar mengetahui mana factor yang paling dominan yang 

paling berpengaruh pada kualitas lingkungan permukiman pada daerah 

penelitan. 

2.5 Teknik Pengolahan Data.  

1. Georeferencing Porses yang digunkan untuk mengoreksi geometris 

pada citra agar informasi letak sesuai dengan kenampakan dilapangan, 

dengan cara relokasi posisi pixsel ke posisi yang seharusnya minimal 

4 titik. 

2. Interpretasi mengidentifikasi obyek-obyek berdasarkan parameter 

yang ada menggunakan unsur interpretasi pertama ini masih 

merupakan data tentative. 

3. Digitasi membuat data shapefile untuk diporses lebih lanjut. Data shp 

ini di buat berdasarkan identifikasi obyek pada citra yang digunakan. 

4. Pengharkatan memberkian skor pada tiap parameter berdasarkan besar 

kecilnya  yang berpengaruh pada kualitas lingkungan permukiman 

4.1 Parameter Kepadatan Permukiman.  

Kepadatan permukiman merupakan perbandingan antara luas 

permukiman dan area lahan yang ditutupi bangunan 
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Tabel 1. Klasifikasi Kepadatan Permukiman 

 

 
 

4.2 Parameter Pola Tata Letak Permukiman. 

Tata letak permukiman di hitung dengan membandingkan jumlah 

bangunan blok pemukiman dan bangunan tertata teratur 

 

 

4.2 Parameter Pohon Pelindung Jalan. 

Pohon pelindung jalan ini dimaksud sebagai peneduh jalan masuk 

dan berada di kanan kiri jalan masuk pada suatu blok permukiman 
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Tabel 2. Pohon Pelindung Jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Parameter Lebar Jalan Masuk Permukiman. 

Mengetahui mudah tidaknya transportasi dari dan ke blok 

permukimanyangbersangkutan. 
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4.4 Parameter Kondisi Permukaan Jalan Masuk. 

Bahan pengeras jalan tersebut yang didasarkan pada presentasi dari 

kondisi jalan masuk yang di perkeras aspal atau semen terhadap 

seluruh jalan 

 

Tabel 3. Lebar Jalan Masuk Pemukiman 

Tabel 4. Kondisi Permukaan Jalan Rusak 
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. 

4.5 Parameter Lokasi Permukiman. 

Penentuan jarak permukiman  terhadap bahaya bencana dan pusat 

kota ataupun sumber polusi. 

 

 

Tabel 5. Lokasi Permukiman 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Kualitas Permukiman. 

Kecamatan Jebres kualitas permukiman terbagi menjadi tiga yakni 

kelas baik, kelas sedang, dan kelas buruk. Kondisi blok permukiman yang 

padat dengan presentase tinggi kemudian tata letak permukiman yang 

tidak teratur, pohon pelindung yang jalan yang ada pada blok 

permukiman sedikit, lebar jalan masuk sempit dan lokasi permukiman 

yang dekat dengan sumber polusi atau sumber bencana itu termasuk 

kualitas permukiman yang buruk. Kualitas permukiman yang baik atau 

sedang berkondisi dengan kepadatan permukiman yang masih jarang, 

pola tata letak permukimannya semi teratur hingga teratur, pohon 

pelindung jalan yang banyak pada daerah blok permukiman, jalan masuk 

permukiman yang lebar, kemudian untuk kondisi jalan nya berupa aspal, 

semen atau konblok, dan untuk lokasi permukimannya jauh dari sumber 

polusi atau sumber bencana. 

NO KELURAHAN 
Luas Kelas Kualitas Pemukiman (Ha) 

TOTAL % 
Baik % B SEDANG % B BURUK % B 

Non 
P 

% B 

1 GANDEKAN 0,00 0,00 0,00 26,77 96,23 0,00 1,05 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 27,82 100,00 

2 JAGALAN 9,30 11,20 2,00 42,20 50,84 6,00 31,51 37,96 2,00 0,00 0,00 0,00 83,01 100,00 

3 JEBRES 93,63 23,87 10,00 200,14 51,01 24,00 17,67 4,50 2,00 80,88 20,62 2,00 392,32 100,00 

4 KEPATIHAN KULON 16,49 52,62 1,00 14,84 47,35 1,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 1,00 31,34 100,00 

5 KEPATIHAN WETAN 10,37 41,00 1,00 0,56 2,21 6,00 14,36 56,78 1,00 0,00 0,00 0,00 25,29 100,00 

6 MOJOSONGO 126,18 22,45 9,00 369,18 65,70 18,00 7,96 1,42 2,00 58,62 10,43 9,00 561,94 100,00 

7 PUCANGSAWIT 0,03 0,02 1,00 87,86 71,04 9,00 11,33 9,16 2,00 24,45 19,77 1,00 123,67 100,00 

8 PURWODININGRATAN 1,69 5,05 1,00 31,75 94,95 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,44 100,00 

9 SEWU 0,00 0,00 0,00 28,01 64,65 3,00 6,23 14,38 1,00 9,08 20,97 2,00 43,32 100,00 

10 SUDIROPRAJAN 0,00 0,00 0,00 16,28 100,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,28 100,00 

11 TEGALHARJO 0,06 0,19 1,00 31,15 99,73 7,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,08 2,00 31,24 100,00 

Sumber : Hasil analisis data, 2020. 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat untuk Kecamatan Jebres 

didominasi berada pada kelas sedang  seperti pada Kelurahan 

Sudiroprajan dengan presentase 100% dengan jumlah blok 1 dan 
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Kelurahan Tegalhajro dengan presentase 99,73% dengan jumlah blok 7. 

Kelurahan yang berada pada kelas buruk pun ada   pada Kelurahan 

Kepatihan Wetan dengan presentase paling tinggi yakni 56,78% dengan 

jumlah blok 1. Kelas baik pun ada pada di Kecamatan Jebres namun tidak 

semuanya berada di setiap kelurahan seperti pada Kelurahan  Kepatihan 

Kulon  52,62% dengan jumlah blok 1.  Untuk lihat lebih detail jumlah 

blok yang terdapat di Kecamatan Jebres berada pada Tabel  4.13 dibawah 

ini. 

Tabel 6. Jumlah Blok Kelas Kualitas Lingkungan Permukiman  Yang 

Berada Pada Kecamatan Jebres. 

NO Kelas Kuliatas Luas (Ha) Blok 

1 Non Pemukiman 173,24 17 

2 Rendah 89,10 10 

3 Sedang 848,80 82 

4 Tinggi 258,83 27 

  Total 1369,97 136 

Sumber : hasil analisis data, 2020. 

3.2 Faktor dominan. 

Pengolahan data setiap parameter yang digunakan menghasilkan 

tingkat kualitas pemukiman disetiap blok pemukiman.Beberapa 

parameter menjadi faktor pendukung dikatannya sebuah blok pemukiman 

bernilai baik, sedang dan rendah. Setiap blok pemukiman pada setiap 

kelurahan memiliki nilai yang berbeda beda tergantung dari komposisi 

parameter serta nilai parameter yang ada pada lokasi tersebut. Berikut 

gambar 3.2.1 ,3.2.2 ,3.2.3 merupakan hasil dari nilai dominan setiap 

parameter yang ada disetiap blok pemukiman. 
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Gambar 1. Attribute table kelas kualitas pemukiman baik 

 

Gambar 2. Attribute table kelas kualitas pemukiman sedang 

 

Gambar 3. Attribute table kelas kualitas pemukiman sedang 

Factor paling dominan yang mempengaruhi kualitas permukiman 

yakni kepadatan permukiman kemudian didukung pula dengan nilai lebar 

jalan masuk kepermukiman. Kedua factor tersebut mempengaruhi kelas blok 

permukiman yang ada pada suatu wilayah. Kepadatan permukiman kondisi 

yang berkaitan dengan akses dan ruang di permukiman. Permukiman 

kepadatan tinggi membuat ruang gerak atau akses jalan menjadi susah dan 

sempit dengan keadaan sempitnya ruang maka resapan air juga membuat 

permukiman padat rawan akan genangan jika permukiman tidak memiliki 

saluran hujan. Padat nya bangunan juga mempengaruhi sirkulasi udara yang 

tidak baik dan membuat udara di daerah permukiman menjadi tidak sehat, 

selain itu dengan kepadatan permukiman yang sangat padat akan minimnya 

sinar matahari yang mengakibatkan menjadi lembab. 

Lebar jalan yang menjadi faktor dominan kedua yang mempengaruhi 

kualitas pemukiman juga berpengaruhi dalam mobilitas penduduk pada setiap 

blok pemukiman, kondisi mudah tidaknya akses jalan masuk berpengaruh 

dengan kenyamanan penduduk dalam beraktivitas sehari hari. Faktor 
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kepadatan pemukiman dan lebar masuk jalan menjadi faktor dominan 

berdasarkan hasil pengolahan data,kedua faktor ini dinilai paling berpengaruh 

terhadap tingkat kenyamanan penduduk karena semakin baik kedua faktor 

tersebut maka akan berpengaruh secara komplek juga dengan parameter 

lainnya. 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan. 

 

1. Kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Jebres memiliki kelas 

yang paling dominan yakni kelas sedang dengan agihan pada disetiap 

kelurahan. Kelas baik terdapat pada Kelurahan Jebres, Mojosongo, 

Tegalharjo dan Kepatihan Wetan. Kemudian untuk kelas buruk paling 

banyak ada pada Kelurahan Jagalan, Pucangsawit, dan Sudiroprajan. 

2. Faktor dominan yang paling berpengaruh yaitu kepadatan penduduk 

blok dan lebar jalan masuk ke pemukiman, tinggi rendahnya nilai kedua 

faktor ini mempengaruhi kelas kualitas pemukiman pada suatu blok. 

4.2 Saran. 

peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan Jebres Kota 

Surakarta yakni, saran bagi masyarakat harus memiliki kesadaran dan 

wawasan akan lingkungan permukiman yang baik. Wawasan lingkungan 

permukiman yang baik bagi masyarakat akan menjadi dasar terciptanya 

kualitas permukiman diwilayah masyarakat akan tinggi dan baik. Pemberian 

izin juga harus memperhatikan agar lingkungan untuk kemudian hari tidak 

terjadi masalah atau hal yang tidak di inginkan seperti timbulnya masalah yang 

berkaitan denagan lingkungan permukiman yang ada. 
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