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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini, 55 % populasi dunia hidup di daerah perkotaan, 

dengan 54 % populasi penduduk perkotaan dunia tinggal di Asia. Kawasan 

perkotaan yang memiliki pertumbuhan penduduk yang paling cepat adalah 

kota-kota kecil, yang berpopulasi kurang dari 500.000 jiwa per kotanya, 

terutama pada negara-negara berkembang (United Nations, 2018). 

Pertumbuhan cepat yang terjadi ini berlangsung secara informal di 

kawasan pinggiran perkotaan dan di luar daerah yang direncanakan 

sebagai kawasan perkotaan (Inostroza, 2017). Kota-kota kecil cepat 

tumbuh berada di dekat kota besar pada kawasan-kawasan yang memiliki 

keunggulan lokasi dan kondisi fisik alam, dan berkembang sebagai 

kawasan campuran (mix used) (Firman, 2016; Prawatya, 2013). Khususnya 

di Pulau Jawa, Indonesia juga mengalami fenomena kota-kota kecil cepat 

tumbuh yang banyak muncul dan berkembang di wilayah kabupaten-

kabupaten (Mardiansjah, 2011). Selanjutnya dalam fenomena ini kota-kota 

kecil cepat tumbuh akan diistilahkan sebagai kawasan perkotaan 

kabupaten cepat tumbuh. 

Dilihat dari proses pembentukannya, kawasan perkotaan kabupaten 

cepat tumbuh di Indonesia disebabkan oleh dua hal. Pendapat pertama, 

dikemukakan oleh Setyono et al. (2017), Firman (2016), Mardiansjah 

(2013) dan Prawatya (2013), bahwa kawasan perkotaan kabupaten cepat 

tumbuh, tumbuh dan berkembang karena pengaruh tekanan yang terus 

menerus dan melebar dari kota besar/kota inti, yang bersebelahan dengan 

kabupaten tersebut. Hal ini ditandai dengan pergeseran pusat kegiatan 

manufaktur dari kota besar/kota inti ke kawasan perkotaan kabupaten di 

sekitarnya, sedangkan kota besar/kota inti menjadi pusat kegiatan 

perdagangan dan jasa (Firman, 2016). 
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Pendapat kedua, diutarakan oleh Mardiansjah (2011), bahwa 

kawasan perkotaan kabupaten berkembang dari pertumbuhan penduduk 

dan kegiatan non pertanian (real estate, kegiatan industri, dan kegiatan 

komersial) berkembang dari berbagai pusat pelayanan perdesaan atau 

pusat aktivitas lainnya, baik yang berupa pertumbuhan dari satu pusat 

aktivitas maupun proses penggabungan dua atau lebih pusat-pusat aktivitas 

perkotaan yang telah berkembang sebelumnya. Sehingga, desa-desa 

perkotaan tersebut telah berkembang dan bergabung menjadi kawasan 

perkotaan kabupaten karena secara fungsi, aktivitas dan kelengkapan 

fasilitas telah mencirikan suatu perkotaan. Pendapat lain yang senada 

dengan pendapat tersebut adalah yang diutarakan oleh Firman (2016) dan 

Salim & Firman (2011), bahwa pertumbuhan penduduk di kota-kota kecil 

yang berada di sekitar kota besar di Jawa tidak hanya karena migrasi dari 

kota inti/kota besar tetapi juga karena tejadinya reklasifikasi perdesaan 

menjadi desa perkotaan. 

Kecamatan Depok dipilih sebagai lokasi penelitian karena masuk 

dalam wilayah administrasi Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman 

merupakan salah satu kabupaten cepat tumbuh di Pulau Jawa 

(Mardiansjah, 2013). Kecamatan Depok secara geografis, bagian selatan 

berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, ibukota Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan sebagai destinasi wisata internasional. Selain itu, 

Kecamatan Depok juga menerima limpahan aktivitas dari Kota 

Yogyakarta serta banyak berdiri perguruan tinggi besar dan ternama di 

Kecamatan Depok. Sehingga Kecamatan Depok telah berkembang sebagai 

fungsi kawasan yang heterogen. Namun, menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah 

Administrasi Pemerintah, saat ini keseluruhan desa di Kabupaten Sleman 

masih dikategorikan sebagai desa, belum ada yang berkategori kelurahan. 

Kecamatan Depok selain menjadi wilayah kawasan perkotaan 

kabupaten cepat tumbuh, menurut Perda nomor 12 tahun 2012 tentang 
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Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman,  Kecamatan 

Depok juga menjadi salah satu kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 

dari empat Kecamatan lainnya di Kabupaten Sleman yaitu Kecamatan 

Mlati, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Godean dan Kecamtan Gamping. 

Kawasan ini nantinya akan berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

provinsi, nasional, atau internasional. 

Dan berdasarkan data BPS Kabupaten Sleman tahun 2019, Kecamatan 

Depok memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan 

lima Kawasan Pusat Kegiatan (PKN) lainnya. Total jumlah penduduk di 

Kecamatan Depok sebesar 120.375 jiwa  

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kawasan PKN per Kecamatan di Kabupaten 

Sleman tahun 2019 

No. Kecamatan Jumlah Penduduk  

(jiwa) 

1.  Godean 69.949 

2.  Gamping 93.549 

3.  Mlati 92.083 

4.  Depok 122.305 

5.  Ngaglik 96.996 

Sumber : BPS Kabupaten Sleman 2019 

 Jumlah penduduk ini selaras dengan data perubahan penggunaan lahan 

menurut BPS Kecamatan Depok tahun 2015 – 2019, terjadi peningkatan 

sebesar 17% selama 5 tahun terakhir, yaitu perubahan penggunaan lahan non 

pertanian dari 1.969.13 ha menjadi 2.574.00 ha. Kecamatan Depok sebagai 

kawasan tumbuh cepat dan kawasan PKN, potensi ini menjadi medan magnet 

penarik bagi penduduk dari daerah lain untuk tinggal di Depok. Hal di 

buktikan dengan kecamatan dengan tingkat kemiskinan terendah dan PBB 

tertinggi di Kabupaten Sleman yang mencapai Rp. 25.545.411.801 pada tahun 

2019 (BPS Kabupaten Sleman tahun 2020), dan Menurut data referensi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di Kecamatan 
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Depok, tercatat ada 25 perguruan tinggi. keberadaan berbagai perguruan 

tinggi tersebut mendatangkan ribuan pelajar, mahasiswa dan pendatang yang 

berdomisili di daerah ini. 

Adanya potensi tersebut juga memunculkan masalah baru  berupa 

perubahaan penggunaan tata guna lahan yang ada. Contohnya penggunaan 

lahan untuk kawasan industri, emplasemen tetap, perumahan, tanah terbuka, 

tempat bersejarah, tambak, sawah, dan sebagainya (Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015), dan pada dasarnya 

alih fungsi lahan tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. 

Tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan, seringkali mengakibatkan 

benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian 

antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya (Affan, 2014), 

dalam hal  ini alih fungsi lahan yang di kaji adalah adanya bangunan 

perumahan yang tidak sesuai dengan tata ruang yang berlaku, Kecamatan 

Depok mengalami peningkatan pembangunan perumahan secara terus 

menerus dan beberapa tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RDTR) 

yang berlaku. 

 

Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah Perumahan kumulatif Depok dan Gamping 

Sumber :Ridho & Ari, 2015 

Dari Gambar 1.1 Kecamatan Depok mengalami perkembangan jumlah 

perumahan pada kurun waktu 2009-2014. Hal ini menunjukan bahwa terjadi 
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pertambahan jumlah perumahan pada tiap tahunnya di Kecamatan Depok, 

apabila dirata-rata terjadi pertambahan jumlah perumahan sebesar 5,8% 

perumahan tiap tahunnya.  

Tabel 1.2 Tingkat Kesesuaian Perumahan PerTahun 2009-2014 dengan 

RDTR Kecamatan Depok 

 

 

TAHUN 

TINGKAT 

KESESUAIAN 

 

 

TOTAL 

PRESENTASE 

SESUAI TIDAK 

SESUAI 

SESUAI TIDAK 

SESUAI 

2009 13 1 14 92,86 7,14 

2010 6 2 8 75 25 

2011 1 0 1 100 0 

2012 3 1 4 75 25 

2013 4 0 4 100 0 

2014 3 1 4 75 25 

TOTAL 30 5 35 85,71 14,29 

Sumber : Ridho & Ari, 2015 

Dari tabel 1.2 ditemukan total jumlah 5 lokasi perumahan yang tidak 

sesuai dengan RDTR dalam kurun 6 tahun, dan yang sesuai dengan RDTR 

berjumlah 30 lokasi. Hal ini menunjukan masalah di Kecamatan Depok, 

selain adanya peningkatan pertumbuhan perumahan secara terus menerus 

juga terdapat lokasi perumahan yang tidak sesuai dengan RDTR yang 

berlaku.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang di sebutkan sebelumnya 

berupa adanya kepadatan penduduk, pembangunan perumahan yang terus 

meningkat dan tidak sesuai dengan RDTR yang berlaku maka perlu dilakukan 

analisis tingkat kesesuaian lahan perumahaan dengan rencana tata ruang yang 

berlaku. Hal ini guna mengetahui tingkat kesesuaian pemanfaat lahan untuk 

perumahan berdasarkan hasil pemetaan penulis melakukan penelitian dengan 

judul penelitian yaitu “Analisis Perkembangan Perumahan Terhadap 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Depok Kabupaten 

Sleman” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang 

diajukan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola agihan perumahan di Kecamatan Depok ? 

2. Bagaimana tingkat kesesuaian perkembangan perumahan terhadap 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi agihan serta pola perumahan di Kecamatan Depok 

2. Menganalisis seberapa besar tingkat kesesuaian dan faktor yang 

mempengaruhi ketidaksesuain perkembangan perumahan terhadap 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok  

1.4. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk keperluan sebagai berikut : 

1. Ilmiah  

a) Bahan evaluasi kondisi kesesuaian perumahan terkait dengan 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Depok 

2. Praktis  

a) Sebagai sumber informasi mengenai kondisi kesesuaian perumahan 

terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan 

Depok. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka  

a. Perumahan 

The Dictioonary of Real Estate Appraisal dalam Rahma tahun 2010 

menjelaskan bahwa properti perumahan adalah tanah kosong atau 

sebidang tanah yang dikembangkan, digunakan atau disediakan untuk 

tempat kediaman, seperti single family houses, apartemen, rumahsusun. 

Perumahan tidak sama dengan pemukiman. Pemukiman merupakan 

lingkungan tempat tinggal manusia dan sekaligus berfungsi sebagai 

pendukung perikehidupan dan penghidupan para penghuninya. Perumahan 
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lebih tepat didefinisikan sebagai sekelompok atau sekumpulan rumah. 

Dalam SNI 03-6981 2004 perumahan didefinisikan sebagai kelompok 

rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sebagai 

kelompok rumah, perumahan dapat menjadi bagian dari pemukiman. 

Perbedaan nyata perumahan dan pemukiman terletak pada fungsinya. Pada 

kawasan pemukiman, lingkungan tersebut memiliki fungsi ganda yaitu 

sebagai tempat tinggal sekaligus mencari nafkah bagi sebagian 

penghuninya. Pada perumahan, lingkungan tersebut hanya berupa 

sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para 

penghuninya.  

 Rahman dalam Rahma tahun 2010 menjelaskan bahwa properti 

perumahan bisa dikategorikan beberapa jenis, yaitu : 

1. Rumah tinggal, dapat dibedakan menjadi rumah elit, rumah 

menengah,rumah sederhana dan rumah murah 

2. Flat, dapat dibedakan menjadi rumah susun, apartemen, dan 

kondominium. 

SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, Menteri Perumahan Rakyat 

Tahun 1992 menjelaskan bahwa Properti perumahan dapat dikategorikan 

menjadi beberapa jenis,yaitu : 

1. Rumah sederhana adalah rumah yang dibangun di atas tanah 

dengan luas kaveling antara 54 m2 sampai 200 m2 dan biaya 

pembangunan per m2 tidak melebihi dari harga satuan per m2 

tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas pemerintan kelas C 

yang berlaku. 

2. Rumah menengah adalah rumah yang dibangun di atas tanah 

dengan luas kaveling antara 200 m2 sampai 600 m2 dan/atau biaya 

pembangunan per m2 antara harga satuan per m2 tertinggi untuk 
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pembangunan perumahan dinas pemerinah kelas C sampai A yang 

berlaku. 

3. Rumah mewah adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan 

luas kaveling antara 600 m2 sampai dengan 2000 m2 dan/ atau 

biaya pembangunan per m2 di atas harga satuan per m2 tertinggi 

untuk pembangunan perumahan dinaskelas A yang berlaku. 

Dapat di simpulkan perumahan adalah sekumpulan bangunan rumah 

yang dibangun oleh pengembang, yang memiliki karakteristik yang khas 

(bentuk dan ukuran ) yang dapat di bedakan dengan permukiman pada 

umumnya.  

b. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) 

Menurut Peraturan Menteri ATR Kepala BPN No. 16 Th. 2018 

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan 

Kabupaten Kota atau 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 2010 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 strategis kabupaten/kota. Kawasan strategis kabupaten/kota 

dapat disusun RDTR apabila merupakan: 

1. kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan 

menjadi kawasan  perkotaan; dan  

2. memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR yang 

ditetapkan dalam pedoman ini. 

RDTR disusun apabila sesuai kebutuhan, RTRW kabupaten/kota perlu 

dilengkapi dengan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang 

kabupaten/kota. Dalam hal RTRW kabupaten/kota memerlukan RDTR, 

maka disusun RDTR yang muatan materinya lengkap, termasuk peraturan 
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zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada 

RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.  

Kedudukan RDTR dalam perencanaan wilayah dan kota  berada di 

bawah naungan RTRW kabupaten atau kota sehingga dalam penyusunan 

RDTR harus mengacu RTRW kabupaten atau kota. Dokumen rencana tata 

ruang memiliki beberapa tingkatan yaitu nasional, provinsi, kabupaten dan 

kota. RDTR merupakan jabaran umum dari RTRW, setelah ditetapkan 

RDTR  menghasilkan peraturan daerah. Kedudukan RDTR dalam sistem 

perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional 

dapat dilihat pada Gambar 1.3 

 
Gambar 1.2 Kedudukan RDTR dalam Sistem Perencanaan 

Tata Ruang 

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.  20/Prt/M/2011 

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan 

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. 
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RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan 

fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang 

memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar 

tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan 

penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. 

c. Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan Rencana Detail Tata Ruang 

Penggunaan Lahan 

Rencana Detail Tata Ruang merupakan hasil analisis kesesuaian 

penggunaan lahan. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Detail 

Tata Ruang adalah perbandingan antara arahan kawasan menurut tata 

ruang dengan kondisi eksiting penggunaan lahan saat ini. Beberapa 

literatur menggunakan istilah penyimpangan penggunaan lahan sebagai 

padanan ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana penggunaan 

lahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan  adalah kepdatan 

penduduk, luas lahan pertanian, bangunan di bantaran sungai dan jarak ke 

pusat kota. Faktor sosial ekonomi masyarakat seperti pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan, kepemilikan lahan serta tingkat pengetahuan 

masyarakat tentang rencana tata ruang yang rendah akibat kurangnya 

sosialisasi dari instansi terkait (Restina,2009) 

d. Perkembangan Kota 

Kawasan perkotaan di Indonesia adalah kawasan yang mempunyai 

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai 

tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi (UU No. 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang). Kecenderungan perkembangan kota secara 

fisik dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan dan melebar 

(dinamis), sementara batas administrasi kota relatif sama (statis). 

Perkembangan batas fisik kota yang diperlihatkan oleh perubahan wujud 

tata ruang kota merupakan akibat dari kebutuhan yang meningkat, baik 
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karena peningkatan jumlah penduduk maupun karena peningkatan 

kegiatan ekonomi. Batas administrasi kota adalah alat kontrol pemerintah 

lokal guna memecahkan masalahnya sendiri. Oleh karena batas fisik selalu 

berubah, maka batas fisik maya dari kota berada jauh diluar batas 

administrasi kota. (Nelson & Nelson, 2010). 

e. Pola Perkembangan  

Penggunaan lahan merupakan salah satu kegiatan campur tangan 

manusia atas penguasaan terhadap tanah, baik itu dilakukan secara 

terencana atau tidak terencana. Dalam penggunaan lahan pada suatu 

wilayah akan membentuk sebuah pola perkembangan sebuah wilayah, baik 

itu nanti berbentuk teratur atau tidak teratur. Pola perkembangan lahan 

terbangun pada kawasan perkotaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu : pola 

linier dengan bentuknya mengikuti jaringan jalan, pola kantong dengan 

bentuk mengelompok disekitar pusat kota, pola hirarki dengan bentuk 

yang teratur dan berada disekitar pusat kota (Koestoer, 2001).  

Perkembangan pemanfaatan lahan di suatu wilayah merupakan 

artikulasi dari kegiatan manusia yang ada di permukaan bumi. 

Perkembangan pemanfaatan lahan pada suatu wilayah dapat berupa 

perubahan bentuk pemanfaatan lahan, perubahan harga lahan dan 

perubahan lingkungan. Perkembangan pemanfaatan lahan ini dicirikan dari 

perubahan lahan (Yunus, 2000).   

Dapat di simpulkan bahwa perkembangan suatu wilayah, ditandai oleh 

perkembangan kota-kota sebagai nodal yang merupakan pusat konsentrasi 

penduduk dan segala aktivitas atau kegiatan, yang akan  terus mengalami 

pertumbuhan dan berkembang baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. 

Dari waktu ke waktu kota berkembang secara dinamis dalam artian selalu 

berubah dari waktu ke waktu, dan demikian pula pola penggunaan 

lahannya. 
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f. Pengindraan Jauh 

Menurut Lindgren, 1985 penginderaan jauh merupakan teknik yang 

dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang 

bumi. Informasi itu berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan 

atau dipancarkan dari permukaan bumi. 

Pengenalan obyek merupakan bagian paling vital dalam interpretasi 

citra. Foto udara sebagai citra tertua di dalam penginderaan jauh memiliki 

unsur interpretasi yang paling lengkap dibandingkan unsur interpretaasi 

pada citra lainnya. (Sutanto, 1994:121). Unsur interpretasi citra terdiri :  

1. Rona dan Warna Rona ialah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan 

obyek pada citra, sedangkan warna ialah wujud yang tampak oleh mata 

dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum 

tampak. Melihat gambar di tersebut kita akan mengetahui bahwa 

gambar tersebut merupakan lokasi semburan lumpur lapindo. Genangan 

lumpur bisa kita kenali dengan adanya obyek yang berwarna keabu-

abuan dengan rona cerah. Titik semburan lumpur pun bisa kita kenali 

dengan warna putih dan rona yang lebih cerah yang ada di tengah-

tengah genangan lumpur. Daerah yang belum tergenang oleh lumpur 

juga bisa kita kenali dengan adanya objek berwarna hijau, yang 

menandakan masih adanya vegetasi yang hidup. 

2. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi 

atau kerangka suatu obyek. Kita bisa adanya objek stadion sepakbola 

pada suatu foto udara dari adanya bentuk persegi panjang. demikian 

pula kita bisa mengenali gunung api dari bentuknya yang cembung.  

3. Ukuran Atribut obyek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, lereng, 

dan volume. Ukuran meliputi dimensi panjang, luas, tinggi, kemirigan, 

dan volume suatu objek. Perhatikan gambar lokasi semburan lumpur di 

atas; ada banyak objek berbentuk kotak-kotak kecil. Kita bisa 

membedakan mana objek yang merupakan rumah, gedung sekolah, atau 

pabrik berdasarkan ukurannya.  



13 
 

4. Tekstur Frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona 

kelompok obyek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual.  

5. Pola atau susunan keruagan merupakan ciri yang menandai bagi banyak 

obyek bentukan manusia dan bagi beberapa obyek alamiah. 

6. Bayangan sering menjadi kuci pengenalan yang penting bagi beberapa 

obyek dengan karakteristik tertentu, seperti cerobong asap, menara, 

tangki minyak, dan lainlain. Jika objek menara disamping diambil tegak 

lurus tepat dari atas, kita tidak bisa langsung mengidentifikasi objek 

tersebut. Maka untuk mengenali bahwa objek tersebut berupa menara 

adalah dengan melihat banyangannya.  

7. Situs Menurut Estes dan Simonett, Situs adalah letak suatu obyek 

terhadap obyek lain di sekitarnya. Situs juga diartikan sebagai letak 

obyek terhadap bentang darat, seperti situs suatu obyek di rawa, di 

puncak bukit yang kering, dan sebagainya. Itulah sebabnya, site dapat 

untuk melakukan penarikan kesimpulan (deduksi) terhadap spesies dari 

vegetasi di sekitarnya. Banyak tumbuhan yang secara karekteristik 

terikat dengan site tertentu tersebut. Misalnya hutan bakau ditandai 

dengan rona yang telap, atau lokasinya yang berada di tepi pantai. 

Kebun kopi ditandai dengan jarak tanamannya, atau lokasinya yaitu 

ditanam di daerah bergradien miring/pegunungan.  

8. Asosiasi Keterkaitan antara obyek yang satu dengan obyek yang lain. 

Karena adanya keterkaitan ini maka terlihatnya suatu obyek pada citra 

sering merupakan petunjuk bagi adanya obyek lain. Misalnya fasilitas 

listrik yang besar sering menjadi petunjuk bagi jenis pabrik alumunium. 

gedung sekolah berbeda dengan rumah ibadah, rumah sakit, dan 

sebagainya karena sekolah biasanya ditandai dengan adanya lapangan 

olah raga.  Dalam mengenali obyek pada foto udara atau pada citra 

lainnya, dianjurkan untuk tidak hanya menggunakan satu unsur 

interpretasi citra. Semakin ditambah jumlah unsur interpretasi citra 

yang digunakan, maka semakin menciut lingkupnya ke arahtitik simpul 

tertentu. Pengenalan obyek dengan cara ini disebut konvergensi bukti. 
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Dari berbagai pengertian penginderaan jauh yang telah dijelaskan 

diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penginderaan jauh merupakan suatu 

sistem yang digunakan untuk merekam data mengenai permukaan bumi 

berdasarkan pengukuran yang dilakuakan dari jarak jauh, dalam hal ini 

menggunakan pesawat terbang atau sistem satelit, dengan tujuan agar dapat 

merekam data daerah bumi yang cukup luas untuk kepentingan survai, 

maupun pemantauan sumber daya alam.   

g. Sistem Informasi Geografis 

SIG (Sistem Informasi Geografis) atau dikenal pula dengan GIS 

(Geographical Information System) merupakan suatu istilah dalam bidang 

pemetaan yang memiliki ruang lingkup mengenai bagaimana suatu sistem 

dapat menghubungkan objek geografis dengan informasinya. Rahmad 

dalam Skripsi Cita Ichtiara 2008 mendefinisikan SIG berdasarkan 

pemahaman tiap-tiap kata yaitu :  

a) Geografis   

SIG dibangun berdasarkan geografis atau spasial, didalamnya 

terdapat objek-objek yang dapat berupa fisik, budaya, atau 

ekonomi alamiah. Keterangan spasial dari objek-objek ini 

ditampilkan pada suatu peta untuk memberikan gambaran yang 

representatif dari keadaan sebenarnya di muka bumi.  

b) Informasi  

Pada representasi permukaan geografis SIG, terdapat beberapa 

objek objek dimana tiap-tiap objek memiliki informasi masing-

masing yang unik. Hubungan langsung antara objek dan informasi 

yang bersifat interaktif membuat peta menjadi intelligent. 

c) Sistem   

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling 

berintegrasi dan berketergantungan dalam lingkungan yang 

dinamis untuk mencapai tujuan tertentu. Pada SIG sistem 
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merupakan kumpulan dari informasi, data geospatial, dan juga 

sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya.  

Fungsi SIG adalah meningkatkan kemampuan menganalisis informasi 

spasial secara terpadu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. SIG 

dapat memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk analisis 

dan penerapan database keruangan (Prahasta, 2002). SIG mampu 

memberikan kemudahan kemudahan yang diinginkan. Dengan SIG kita 

akan dimudahkan dalam melihat fenomena kebumian dengan perspektif 

yang lebih baik. SIG mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, 

dan penayangan data spasial digital bahkan integrasi data yang beragam, 

mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan data statistik. SIG juga 

mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data yang akan menjadi 

lebih mudah (Swastikayana, 2011). 

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka SIG dapat 

diuraikan menjadi beberapa sub-sistem sebagai berikut :  

a) Data Input : sub-sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, 

mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari 

berbagai sumber. Sub-sistem ini pula yang bertanggungjawab 

dalam mengkonversikan atau mentransformasikan format-format 

data aslinya ke dalam format (native) yang dapat digunakan oleh 

perangkat SIG yang bersangkutan.  

b) Data Output : sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau 

menghasilkan keluaran (termasuk mengekspornya ke format yang 

dikehendaki) seluruh atau sebagian basis data (spasial) baik dalam 

bentuk softcopy maupun hardcopy seperti halnya tabel, grafik, 

report, peta, dan lain sebagainya.  

c) Data Management : sub-sistem ini mengorganisasikan baik data 

spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem 

basis data sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali atau 

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



16 
 

d) Data Manipulation & Analysis : sub-sistem ini menentukan 

informasiinformasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, sub-

sistem ini juga melakukan manipulasi (evaluasi dan penggunaan 

fungsi-fungsi dan operator matematis dan logika) dan pemodelan 

data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.  

Dalam tahapan kerja SIG ada beberapa hal yaitu: masukan (input), 

proses dan keluaran atau hasil (output). Secara simpel, tahapan kerja SIG 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1.3 Sub Sistem SIG 

(Sumber : Demers, 1997) 

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan suatu sistem yang 

mempunyai kemampuan analisis terhadap data spasial untuk keperluan 

manipulasi maupun pemodelan (Arifin 2006). Pemasukan data ke dalam 

SIG dilakukan dengan cara digitasi dan tabulasi (Aronoff 1989, diacu 

dalam Prahasta 2001). Salah satu kemudahan SIG dalam pemetaan bahaya 

longsoran adalah kemampuannya menumpangtindihkan longsoran dalam 

unit peta tertentu sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif (Barus 1999) 

Dapat disimpulkan SIG  dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan 

dan menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografi 
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merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Dengan 

demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki empat 

kemampuan untuk menangani data bereferensi geografis, yaitu pemasukan 

data, pengelolaan atau manajemen data (menyimpan atau pengaktifan 

kembali), analisis, dan manipulasi data serta keluaran data. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terkait dengan identifikasi perkembangan dan pola  

perumahan terhadap RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang telah 

dilakukan oleh beberapa pihak yang kemudian menjadi salah satu referensi 

dan bahan untuk penelitian yang dilakukan saat ini. Berikut ini beberapa 

penelitian terkait identifikasi perkembangan dan pola perumahan 

terhhadap RDTR secara garis besar: 

Hamzah F. Rahman (2010), melakukan penelitian dengan judul 

”Kajian Pola Spasial Pertumbuhan Kawasan Perumahan dan Permukiman 

di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo”  dengan tujuan untuk 

mengkaji dan menganalisis pola spasial pertumbuhan kawasan perumahan 

dan permukiman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

wawancara, observasi lapangan, pendekatan, teknik sampling, dan 

overlay. Hasil yang diperoleh berupa data pertumbuhan kawasan 

perumahan dan permukiman penduduk yang sesuai dengan RTRW 

Kabupaten Gorontalo tahun 2008-2028. 

Wijanarko Noor Imam Susilo (2015), melakukan penelitian yang 

berjudul “Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tahun 2013-2014 Terhadap 

Rencana Detail  Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Jogonalan Tahun 2013-

2018”. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kesesuaian dan 

penyimpangan pemanfaatan ruang tahun 2013-2014 terhadap Rencana 

Detail  Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Jogonalan Tahun 2013-2018 

Kecamatan Jogonalan dengan metode tumpang susun/overlay. Hasil 

penelitian ini menunjukan kesesuaian pemanfataan ruang Kecamtan 

Jogonalan tingkat Desa yaitu Klasifikasi sesuai terbesar terjadi di Desa 
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Dompyongan mendominasi sebesar 92,51% atau sebesar 171,57 Ha dari 

luas 185,45% Ha. 

Anita Dwijayanti dan Teguh Hariyanto (2015), melakukan  

penelitian yang berjudul “Evaluasi Tutupan Lahan Permukiman Terhadap 

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Surabaya pada Citra Resolusi 

Tinggi dengan Metode Klasifikasi Berbasis Objek (Studi Kasus : Up XI 

Tambak Osowilangun dan Up XII Sambikerep”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah  melakukan evaluasi tutupan lahan khususnya pemukiman 

terhadap Rencana Detail  Tata Ruang Kota  (RDTRK) Surabaya 

menggunakan metode klasifikasi berbasis objek. Hasilnya menunjukan 

terjadi ketidaksesuaian antara kondisi luas permukiman di lapangan 

dengan  Rencana Detail  Tata Ruang (RDTR) pada wilayah   Up XI 

Tambak Osowilangun ketidaksesuaian sebesar 2078,282 Ha dan di   Up 

XII Sambikerep   sebesar.279,28. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

seluruh penelitian tersebut memiliki sebuah objek kajian yang sama yaitu 

identifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan kebijakan tata 

ruang yang ada di daerah masing-masing. Metode yang digunakan pada 

penelitian tersebut juga memiliki kesamaan dengan yang akan dilakukan 

pada penelitian ini yaitu dengan tumpang susun (Overlay) dan survei 

lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada dua tujuan yang telah 

dijelaskan dalam penelitian yaitu berkaitan dengan bagaimana agihan 

perumahan dan menganalisis seberapa besar tingkat kesesuaian 

perkembangan perumahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian pemanfaatan 

ruang yang ada dengan RDTR. Untuk rincian penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya disajikan pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.3 Perbandingan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

No Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1.  Hamzah F. 

Rahman 

(2010) 

Kajian pola spasial 

Pertumbuhan 

Kawasan Perumahan 

dan Permukiman di 

Kecamatan Limboto 

Kabupaten Gorontalo 

Mengkaji dan menganalisis 

pola spasial pertumbuhan 

kawasan perumahan dan 

permukiman di Kecamatan 

Limboto Kabupaten 

Gorontalo 

Deskriptif  kualitatif 

wawancara, observasi 

lapangan, pendekatan, 

teknik sampling, dan 

overlay 

Data perumahaan kawasan 

perumahan dan permukiman 

penduduk yang sesuai dengan 

RTRW Kabupaten Gorontalo 

tahun 2008-2028 

 

2.  Wijanarko 

Noor Imam 

Susilo (2015) 

Evaluasi 

Pemanfaatan Ruang 

Tahun 2013-2014 

Terhadap Rencana 

Detail  Tata Ruang 

(RDTR) Kecamatan 

Jogonalan Tahun 

2013-2018 

Mengevaluasi kesesuaian dan 

penyimpangan pemanfaatan 

ruang tahun 2013-2014 

terhadap Rencana Detail  Tata 

Ruang (RDTR) Kecamatan 

Jogonalan Tahun 2013-2018 

Kecamatan Jogonalan 

 

 

Metode tumpang susun/ 

overlay 

Kesesuaian pemanfataan ruang 

Kecamtan Jogonalan tingkat 

Sdesa yaitu klasifikasi sesuai 

terbesar terjadi di Desa 

Dompyongan mendominasi 

sebesar 92,51% atau sebesar 

171,57 Ha dari luas 185,45 Ha. 
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No. Nama Peneliti Judul Tujuan Metode   Hasil 

3.  Anita 

Dwijayanti dan 

Teguh 

Hariyanto, 

2015 

Evaluasi Tutupan 

Lahan Permukiman 

Terhadap Rencana 

Detail Tata Ruang 

Kota (RDTRK) 

Surabaya pada Citra 

Resolusi Tinggi 

dengan Metode 

Klasifikasi Berbasis 

Objek (Studi Kasus : 

Up XI Tambak 

Osowilangun dan Up 

XII Sambikerep 

 

 

 

Melakukan evaluasi tutupan 

lahan khususnya permukiman 

terhadap RDTRK 

Metode klasifikasi 

berbasis objek 

Terjadi ketidaksesuaian 

antara kondisi luas 

permukiman di lapangan 

dengan Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR). Pada 

wilayah Up XI Tambak 

Osowilangun 

Ketidaksesuaian sebesar 

20178,282 Ha dan di Up XII 

Sambikerep sebesar 279,258 

Ha. 
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No. Nama Peneliti Judul Tujuan Metode   Hasil 

4.  Ummu 

Habibah 

(2019) 

Analisis 

Perkembangan 

Perumahaan 

Terhadap Rencana 

Detail Tata Ruang 

Kecamtan 

1. Mengetahui agihan serta 

pola perumahan di 

Kecamatan Depok tahun 

2015-2019 

2. Menganalisi seberapa besar 

tingkat kesesuaian 

perkembangan perumahan 

terhadap Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) 

Kecamatan Depok  

 

 

Metode plotting, survei 

lapangan dan analisis 

tetangga terdekat untuk 

mengetahui pola 

keruangan lokasi 

perumahan, dan overlay  

untuk mendapatkan 

analisis kesesuaian 

dengan RDTR 

1. Peta sebaran lokasi 

perumahan dan pola 

perkembangan perumahaan  

di Kecamatan Depok 

2. Peta sebaran lokasi   

perumahan berdasarkan 

kesesuaian dengan RDTR 

Kecamatan Depok 

 

 

 

 Sumber: Penulis,2020 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Aktivitas manusia yang semakin kompleks dan meningkatnya 

jumlah penduduk di suatu wilayah mendorong pemenuhan kebutuhan 

lahan untuk tempat tinggal. Serta adanya sarana penghubung sebagai akses 

antara suatu wilayah dengan wialyah lain yang secara langsung 

memberikan kemudahan dalam berinteraksi, sehingga menjadikan wilayah 

ini ikut berkembang dan menjadi alternatif pengembangan kawasan 

perumahan. Beberapa perumahan berkembang semakin pesat pada lokasi-

lokasi tertentu dengan karakteristik bangunan yang beragam. 

Pembangunan perumahan tak lepas dari kebutuhan lahan yang 

cukup serta lokasi yang sesuai, perumahan tak hanya terdapat di kota-kota 

besar namun kini pembangunan perumahan bergeser ke daerah pinggiran 

kota. Pembangunan perumahaan seharusnya mengacu pada peraturan 

pemerintah setempat yang berkaitan dengan rencana pembangunan yang 

akan dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur pembangunan 

agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

Kajian perkembangan perumahan dapat dilakukan evaluasi 

berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengetahui 

tingkat kesesuaian peruntukan lahan perumahan dengan rencana ruang 

yang ada. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian penggunaan lahan 

khususnya dalam hal ini adalah persebaran perumahan dengan RDTR 

dapat dilakukan dengan cara melakukan overlay peta RDTR dengan peta 

persebaran perumahan yang ada pada tahun 2015-2019. Peta RDTR serta 

perumahan yang digunakan didapat dari instansi terkait, kemudian 

diplotting. Hasil dari overlay tersebut menghasilkan peta kesesuaian lokasi 

perumahan dengan RDTR, dari peta tersebut selanjutnya dapat diketahui 

lokasi perumahan mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan RDTR. Data 

perumahaan yang berupa titik-titik kemudian dimasukkan dalam aplikasi 

ArcGis 10.2 dan diolah secara otomatis menggunakan analysis tools 
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Average Nearest Neighbor, sehingga keluarannya akan menghasilkan 

data-data statistik yang menunjukan pola perumahan. 

 

Gambar 1.4 Bagan alir kerangka berpikir 

Sumber: Penulis,2020 

 

1.7. Batasan Operasional 

1. Kesesuaian Lahan 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk 

suatu penggunaan tertentu.(Lutfi Rayes, 2006:183) 

2. Perumahaan 

Suatu area yang dibangun oleh pengembang pemerintah, badan swasta, 

maupun swadaya yang diperuntukkan sebagai lokasi hunian dengan 

beberapa kelompok bangunan rumah yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi 

dengan prasarana dan sarana lingkungan (UU No. 4 Tahun 1992). 
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3. RDTR 

RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah 

kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi 

kabupaten/kota.( Peraturan Menteri ATR Kepala BPN No. 16 Th. 

2018) 

4. Overlay  

Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang 

berbeda. Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang 

membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. 

5. Pola 

Pola adalah kekhasan distribusi dari gejala-gejala fisikal dan nonfisikal 

pada suatu ruang di permukaan bumi (Yunus, 1989). 

6. Pola Keruangan 

Pola keruangan adalah kekhasan distribusi lokasi perumahan terbangun 

beserta asosiasi dari setiap elemen yang terdapat di dalamnya, meliputi 

kondisi fisik, sosial ekonomi wilayah, dan sumberdaya manusia. Pola 

keruangan yang terbentuk dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu 

mengelompok, acak, dan seragam. (Yunus, 2000). 

7. Pola Sebaran 

Pola sebaran adalah bentuk atau model suatu objek yang ada di 

permukaan bumi (Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1987). 

 

8. Pola Sebaran Perumahan 

Pola sebaran perumahan adalah susunan persebaran perumahan dalam 

kaitannya dengan lignkungan perumahan yang satu dengan perumahan 

yang lain (Ritohardoyo, 2000). 

9. Interpretasi 

Interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji foto udara dan atau 

citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti 

pentingnya objek tersebut (Estes dan Simonett, 1975). 
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10. SIG 

Sistem informasi geografis (SIG) adalah sistem informasi khusus yang 

mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi 

keruangan). Sistem informasi geografis merupakan bentuk sistem 

informasi yang menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan 

menggunakan peta sebagai antarmuka. SIG tersusun atas konsep 

beberapa lapisan (layer) dan relasi (Prahasta, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


