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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kecamatan Jepara secara administrasi merupakan ibu kota 

Kabupaten. Terdapat pusat-pusat perkantoran dan pemerintahan yang 

menyebabkan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Jepara tumbuh 

dengan pesat. Kecamatan Jepara merupakan kecamatan dengan  

kepadatan penduduk yang paling  tinggi di Kabupaten Jepara, dengan 

luas wilayah 28,16 km2 memiliki jumlah penduduk 92.967 jiwa sehingga 

memiliki kepadatan penduduk terpadat dibanding kecamatan lainnya 

(Badan Pusat Statistika Kabupaten Jepara, 2019). Hal tersebut 

menyebabkan Kecamatan Jepara menjadi wilayah yang sangat strategis 

untuk wilayah disekitarnya terutama dalam bidang perumahan dan 

permukiman. Jumlah penduduk Kecamatan Jepara sebesar 87.822 jiwa 

pada tahun 2015 dan telah bertambah menjadi sebesar 92.967 jiwa pada 

tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Jepara sebesar 

0,0143 dalam kurun tahun 2015–2019 (Badan Pusat Statistika 

Kecamatan Jepara, 2020). Besarnya laju pertumbuhan penduduk, 

ditambah dengan potensi strategis dalam bidang perumahan dan 

permukiman tersebut, akan berdampak terhadap meningkatnya 

kebutuhan pemanfaatan lahan kota sebagai lahan permukiman 

(Rindarjono, 2012). 

 Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Jepara semakin pesat, 

sehingga kepadatan penduduk sudah tidak sebanding dengan lahan yang 

tersedia dan kemakmuran yang meningkat di wilayah tersebut (Ridhuan, 

2011).  Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun menyebabkan 

peningkatan kebutuhan lahan guna tempat tinggal yang akan mendorong 

terciptanya pembangunan tanpa perencanaan sehingga menyebabkan 

masalah permukiman seperti harga lahan yang kian meningkat masalah 

hunian liar, atau daerah permukiman kumuh yang berkembang di daerah 
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perkotaan.  

 Permasalahan kependudukan memiliki keterkaitan dengan kondisi 

lingkungan. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang 

terjadi selama ini berkaitan erat dengan tingkat pertambahan penduduk 

dan pola penyebaran yang kurang seimbang dengan jumlah dan 

penyebaran sumber daya alam serta daya dukung lingkungan hidup yang 

ada. Kerusakan tersebut juga merupakan akibat dari pengaturan 

penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum 

memadai. Sebagai akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang 

cukup tinggi dan kurang memadainya peraturan penggunaan sumber 

daya alam dan lingkungan hidup maka beberapa daerah ditinjau dari 

kerusakan lingkungan hidup yang telah merupakan rawan (Soerjani et 

al., 1987; Rofiana, 2015). 

 Permukiman kumuh merupakan masalah yang ada di setiap 

wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut mencerminkan belum berhasilnya 

dan ketidakmerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Sebagaimana 

diamanatkan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditetapkan pada tanggal 18 

Agustus Tahun 2000, dalam Pasal 28 H ayat (1) disebutkan bahwa 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh 

pelayanan kesehatan”. Hal ini dapat dimaknai bahwa perumahan dan 

kawasan pemukiman yang baik dan sehat merupakan hak dasar bagi 

setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara dan menjadi 

tanggung jawab negara. Karena merupakan hak dasar bagi setiap warga 

negara, maka hal ini menjadi hak bagi warga negara, baik yang telah 

mampu memenuhi kebutuhan tersebut sendiri, maupun bagi warga 

negara yang belum mampu memenuhinya sendiri, sehingga menjadi 

kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan menciptakan 

kesejahteraan bagi seluruh warga negara (DPR RI, 2000; Wijaya, 2016). 

 Keberadaan permukiman kumuh merupakan cerminan belum 
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berhasilnya pembangunan permukiman di perkotaan hal ini juga dialami 

oleh Kecamatan Jepara yang memiliki masalah pemukiman kumuh di 

beberapa kelurahan. Kota Jepara memiliki beberapa wilayah kumuh yang 

tersebar di enam kelurahan, antara lain kelurahan tersebut yaitu Bulu, 

Kauman, Jobokuto, Ujungbatu, Demaan, serta Karangkebagusan 

(Disperkim Kabupaten Jepara, 2014; Esariti & Haulah, 2019). Berikut ini 

merupakan tabel lokasi serta luas wilayah permukiman kumuh 

perkelurahan di Kecamatan Jepara. 

Tabel 1.1 Lokasi Permukiman Kumuh dan Luas perkelurahan di 

Kecamatan Jepara 

No.  Kelurahan  Luas 

(Ha) 

Kategori  

1.  Kelurahan Bulu Kecamatan 

Jepara 

5,47 Kumuh Sedang 

2.  Kelurahan Kauman Kecamatan 

Jepara 

1,35 Kumuh Sedang 

3.  Kelurahan Jobokuto Kecamatan 

Jepara 

8,90 Kumuh Sedang 

4.  Kelurahan Ujungbatu Kecamatan 

Jepara 

0,92 Kumuh Sedang 

5.  Kelurahan Demaan Kecamatan 

Jepara 

19,18 Kumuh Sedang 

6.  Kelurahan Karangkebagusan 

Kecamatan Jepara 

13,45 Kumuh Sedang 

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2014; Esariti & Haulah, 2019 

 

 Tabel 1.1 menunjukkan Wilayah Kumuh di Kecamatan dengan 

total luas 49,27 ha yang tersebar di enam kelurahan.  Kelurahan Demak 

merupakan wilayah dengan  area dengan permukiman kumuh terluas, 

sedangkan kelurahan dengan permukiman terendah dari enam kelurahan 

yaitu Kelurahan Ujungbatu. 
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 Masalah permukiman kumuh menjadi  tolak ukur tingkat kualitas 

lingkungan hidup yang rendah yang salah satunya dapat dilihat dari 

kondisi fisik permukiman. Permukiman kumuh identik dengan minimnya 

fasilitas, sarana dan prasarana serta dapat dikategorikan dalam rumah 

yang tidak layak huni. Rumah tidak layak huni adalah rumah atau tempat 

tinggal yang dibangun dari bahan material bekas (keterbatasan) dan 

berada pada lokasi yang tidak cocok untuk kegiatan permukiman (Dirjen 

Perkim, 2002). Rendahnya kondisi fisik permukiman mencerminkan 

rendah juga kualitas lingkungan fisik di sekitarnya. Kondisi fisik tersebut 

dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain tampak dari kondisi 

bangunan yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan 

jalan tidak berpola dan kondisi perkerasan yang kurang baik, sanitasi 

umum dan saluran drainase tidak berfungsi dengan baik, serta 

pengelolaan sampah yang kurang baik. Kondisi tersebut sering juga 

mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, 

sumber penyebaran penyakit dan kesehatan rendah, yang berdampak 

pada kehidupan kota keseluruhannya (Wijaya, 2016). Keadaan tersebut 

diperburuk dengan terbatasnya lahan sebagai wadah kegiatan hidup dan 

tempat tinggal, yang mengakibatkan tingginya harga tanah dan 

perumahan yang layak di Jepara. Oleh karena itu kawasan pemukiman 

kumuh dianggap sebagai permasalahan kota yang harus diatasi.  

 Konversi lahan secara masif dapat saja terjadi untuk pembangunan 

berbagai infrastuktur dan industri, maupun digunakan untuk 

permukiman. Pembangunan infrastuktur dalam skala besar terjadi di 

Kecamatan Jepara yang sedang disorot yaitu pembangunan dan 

pengembangan PLTU Tanjung Jati B disusul dengan pembangunan 

PLTN dalam rangka mengatasi krisis energi nasional. Hal ini berdampak 

baik bagi perekonomian dan ketersediaan energi di Kecamatan Jepara, 

akan tetapi mengesampingkan dampak lingkungan yang akan terjadi 

dalam jangka waktu panjang, pembukaan perhutanan menjadi ruas-ruas 

jalan dan pembangunan perubahan jaringan air dan irigasi tentunya 
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mempengaruhi ekosistem lingkungan di Kecamatan Jepara. Selain 

pembangunan PLTU dan PLTN konversi lahan yang banyak terjadi di 

Kecamatan Jepara yaitu pembangunan berbagai pabrik. Pabrik-pabrik itu 

antara lain industri meubel yang merupakan industri ciri khas yang 

terdapat di Jepara. Dewasa ini pendirian pabrik-pabrik mebel banyak 

terjadi, yang patut dicermati adalah fakta bahwa banyaknya pabrik-

pabrik tersebut datang dan pergi seiring dengan kondisi ekonomi 

masyarakat Jepara. Penutupan pabrik tidak hanya meninggalkan 

persoalan ekonomi, namun juga permasalahan lingkungan. Pada saat 

pembukaan pabrik tentunya dilakukan dengan perubahan lahan yang 

mengurangi daya dukung lingkungan, yang ketika ditutup banyak yang 

ditelantarkan seperti beberapa pabrik yang terletak di Kelurahan 

Kedungcino. Dari kondisi tersebut menunjukkan terjadinya 

ketidaksesuaian perencanaan Tata Ruang. Konversi lahan secara masif 

sulit dihentikan jika pembangunan perumahan, infrastruktur dan industri 

tidak terkontrol dengan baik dan tidak diimbangi dengan penegakan 

hukum yang kuat. Rendahnya kualitas lingkungan fisik di Kecamatan 

Jepara ditunjukkan dengan Gambar 1.1 dan Gambar 1.2. 

                       
 

Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 Permukiman Kumuh yang ada di Desa 

Kauman dan Bulu Kecamatan Jepara 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021 

 Terlihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 kondisi lingkungan di 

sekitar permukiman kumuh memiliki kondisi yang memprihatinkan. 
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Gambar 1.1 merupakan permukiman liar yang ada di sekiar Desa 

Kauman, tidak jauh dari permukiman tersebut terdapat plang keterangan 

“Tanah Milik Pemerintah”, letak permukiman tersebut berada tepat 

disebelah gorong-gorong apabila terjadi luapan akan mengenai langsung 

ke permukiman warga sekitar. Gambar 1.2 merupakan salah satu 

permukiman yang berada di Desa Bulu, permukiman tersebut berada 

tepat diatas saluran pembuangan air, dari hasil dokumentasi terlihat 

terdapat sejumlah sampah yang berserakan, hal ini mengakibatkan 

semakin rendahnya kualitas permukiman di wilayah tersebut. Terlihat 

pada Gambar 1.2 kualitas pembuangan air sangat memprihatinkan. 

Padahal krisis air untuk kebutuhan pendukung seperti pertanian sudang 

sering terjadi, terutama pada musim kemarau panjang. Sumber daya air 

mengalami penurunan daya dukung karena habitat pendukungnya seperti 

hutan dan daerah resapan banyak yang telah mengalami alih fungsi 

sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk (Kementerian 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, 2019). Terlihat dari beberapa 

kondisi permasalahan permukiman kumuh di Kecamatan Jepara dapat 

disebabkan karena rendahnya kualitas hidup masyarakat tidak mampu 

membangun rumah yang memenuhi standar rumah sehat menurut 

Kepmenkes R.I No. 288/MENKES/SK/III/2003 tentang pedoman 

penyehatan sarana dan bangunan umum bahwa sarana dan bangunan 

umum dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan apabila 

memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan dapat mencegah 

penularan penyakit (Kementrian Kesehatan RI, 2003).  

 Jepara memiliki potensi timbulan sampah 1.128 ton/hari dan hanya 

11,51% yang terkumpul di TPA. Keberadaan TPA yang jauh dari 

permukiman dan pengangkutan sampah yang tidak sampai pada jalan 

masuk permukiman, dan hanya mencakup permukiman yang berada di 

pinggir jalan saja membawa persoalan tersendiri (Kementerian 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, 2019).  

 Polusi sampah dapat menyebabkan penurunan kualitas air, tanah 
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dan udara. Saat ini dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat adalah 

udara yang semakin panas, tanah yang tidak subur dan penumpukan 

sampah di perairan yang dapat menyumbat dan menyebabkan air sungai 

menghitam. 

Kondisi lingkungan fisik permukiman merupakan tolak ukur 

kondisi penghuninya. Perumahan juga dapat mencerminkan 

kesehatan penduduk disekitar perumahan tersebut. Hal tersebut 

berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada disekitar wilayah 

tempat tinggal meliputi pada lokasi, bangunan, kualifikasi, adaptasi, 

manajemen, penggunaan dan pemeliharaan rumah dan lingkungan di 

sekitarnya, serta mencakup unsur apakah rumah tersebut memiliki 

penyediaan air minum dan sarana yang memadai untuk memasak, 

mencuci, menyimpan makanan, serta pembuangan kotoran manusia 

maupun limbah lainnya. Selain itu kesehatan lingkungan merupakan 

keadaan dimana terbebas dari berbagai penyakit, gangguan mental, 

cacat fisik maupun sosial (WHO, 2001). 

Setiap warga negara memiliki hak atas tempat tinggal yang 

nyaman dan layak dihuni. Peraturan tersebut diatur dalam UU 1 tahun 

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diantara peraturan 

tersebut mengandung salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan bermukim. Penyelenggaraan tersebut bertujuan 

guna menciptakan kondisi lingkungan tempat tinggal yang layak, sehat, 

aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang 

wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan 

permukiman yang terpadu dan berkelanjutan (Kementriaan Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat R.I, 2011) 

Berdasarkan beberapa pemaparan yang terdapat pada penjelasan 

di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tatanan 

kebijakan permukiman dengan kondisi di lapangan, sehingga 

menyebabkan tumbuhnya permukiman dengan kualitas lingkungan yang 
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buruk.  

Penelitian  ini mengkaji mengenai kualitas permukiman 

dikarenakan permukiman termasuk kajian dalam geografi. Melalui 

perkembangan kualitas permukiman dapat menentukan kualitas hidup 

manusia. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala di 

permukaan bumi secara fisik maupun yang menyangkut kehidupan yang 

saling mengalami ketergantungan dan dikaji melalui beberapa 

pendekatan yaitu keruangan, kelingkungan serta regional untuk proses 

serta keberhasilan untuk suatu pembangunan (Bintarto, 1981; Khakim, 

2012). Geografi permukiman merupakan bagian dari geografi manusia 

yang membahas hubungan antara pemanfaatan lingkungan oleh manusia 

dan manusia itu sendiri, bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan 

sebagai tempat bermukim serta sebagai tempat untuk melangsungkan 

kehidupan sehari-hari, baik individu maupun kelompok (Wesnawa, 

2015:11; Ariyanti, 2017). Kajian geografi dalam penelitian permukiman 

yakni geografi memandang gejala atau kenampakan universal saling 

memiliki hubungan ketergantungan dengan interaksi manusia dan 

lingkungan di sekitarnya, melalui pendekatan keruangan, lingkungan, 

dan pendekatan kompleks wilayah. Geografi melihat permukaan bumi 

merupakan wadah lingkungan hidup manusia yang dapat mengalami 

perubahan, pembangunan pada lingkungan sesuai dengan kehendak 

manusia sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manudia (Bintarto, 1987; 

Kartanti, 2015) 

Pemanfaatan teknologi berbasis komputer telah digunakan dalam 

berbagai kajian ilmu pendidikan melalui berbagai teori dan aplikasi. 

Penginderaan jauh merupakan ilmu yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan informasi fenomena alam melalui hasil rekaman obyek, 

daerah atau fenomena yang dianalisis (Lillesand and Kiefer, 1979;  

Sutanto, 1986; Kartanti, 2015). Teknologi penginderaan jauh banyak 

digunakan untuk kajian pemetaan, karena kemampuannya yang dapat 

menghasilkan data dan informasi dari hasil foto udara maupun dari citra 
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satelit yang memungkinkan untuk memetakan permukaan buki secara 

cepat mudah dan efisien (Hardaningrum, 2005). Proses ekstraksi 

informasi dan data pada penelitian ini melalui pengamatan visual 

berdasarkan obyek kajian permukiman yang berada pada wilayah 

penelitian yang diolah  menggunakan aplikasi SIG. SIG sebagai alat 

yang digunakan dalam pengolahan, penilaian, serta pengambilan 

keputusan untuk pemecahan masalah, penentuan pilihan serta 

pengambilan kebijakan melalui metode analisis data peta dengan 

keruangan dengan pemanfaatan teknologi SIG dan data dari 

Penginderaan Jauh (Fithri et al., 2017). 

Sistem Informasi Geografis digunakan untuk proses pembuatan 

peta agihan tingkat kualitas lingkungan fisik permukiman di Kecamatan 

Jepara serta sebagai penentu faktor parameter lingkungan fisik yang 

paling dominan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan fisik 

permukiman di Kecamatan Jepara. Proses yang dilakukan yaitu digitasi 

peta dari masing-masing parameter dan menambahkan atribut untuk 

dilakukan penilaian selanjutnya dilakukan scorring. Adapun data yang 

digunakan dalam penilaian tersebut yaitu Citra Penginderaan Jauh. 

Identifikasi kawasan permukiman jika dilakukan secara terestrial secara 

keseluruhan pada tiap parameternya akan membutuhkan waktu, tenaga, 

dan biaya yang cukup besar. Kehadiran teknologi pemrosesan citra yang 

diintegrasikan dengan penginderaan jauh mampu meningkatkan potensi 

pemanfaatan citra satelit tak lagi hanya berdasarkan aspek spektralnya, 

melainkan telah mengalami perkembangan dari perpiksel menjadi 

perobjek sehingga dapat memudahkan analisis kajian perkotaan 

(Danoedoro, 2012; Wasisa et al, 2016). 

 Citra yang digunakan yaitu citra World View-2 yang dapat 

diakses dan diunduh melalui SAS Planet. Satelit Worldview-2 dengan 

resolusi spasial yang sangat baik yaitu 0,460-0,500 meter dapat 

digunakan dalam identifikasi kualitas lingkungan fisik permukiman. 

Penelitian kualitas lingkungan fisik permukiman menggunakan citra 
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satelit dengan resolusi tinggi dalam perkembangannya telah banyak 

dilakukan dalam dekade terakhir (Patino & Duque, 2013; Wasisa et al, 

2016). Hal tersebut dikarenakan semakin detail kenampakan pada suatu 

citra akan semakin mampu membedakan kualitas lingkungan fisik di 

kawasan permukiman disekitarnya. Aspek spasial yang baik juga akan 

membantu dalam identifikasi parameter penentu kualitas lingkungan 

permukiman dalam kaitannya mengenai aspek fisik permukiman. 

Berdasarkan perolehan data dan masalah diatas maka penulis 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis Spasial Tingkat 

Kualitas Lingkungan Fisik Permukiman Menggunakan Citra 

WorldView-2 di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa 

Tengah”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang sebelumnya dapat ditarik 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana agihan tingkat kualitas lingkungan fisik permukiman 

di daerah penelitian? 

2. Faktor lingkungan fisik permukiman apakah yang paling 

dominan yang mempengaruhi kualitas lingkungan fisik 

permukiman dengan tingkat buruk di daerah penelitian? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang serta permasalahan 

sebelumnya dapat ditarik permasalahan sebagai berikut. 

1. Menganalisis agihan tingkat kualitas lingkungan fisik di daerah 

penelitian. 

2. Menganalisis faktor lingkungan fisik permukiman yang 

dominan yang  berpengaruh terhadap kualitas lingkungan di 

daerah penelitian dengan tingkat kualitas permukiman buruk.  
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1.4 Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, khususnya pada 

akademik serta masyarakat. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan dapat memberikan perkembangan kemampuan 

ilmu geografi dalam bidang permukiman.  

2. Diharapkan dapat menjadi sumber referensi penelitian terkait 

kualitas lingkungan fisik permukiman di Kecamatan Jepara. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Permukiman  

Permukiman merupakan tempat hidup manusia serta 

tempta untuk menjalani kehidupan. Permukiman dapat 

didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari content dan 

countainer. Content  merupakan manusia dan yang dimaksud 

countainer merupakan wadah yang menampung manusia yang 

dapat digunakan untuk tempat menetap, baik buatan manusia 

maupun  alam  sebagai  tempat  untuk  hidup manusia  dengan  

segala  aktivitasnya, dalam definisi tersebut dapat dikatakan 

bahwa permukiman dalam batasan geografi merupakan bumi 

itu sendiri. Permukiman mencakup seluruh settlement manusia 

termasuk kota, desa, dan seluruh lingkungan alam yang 

menopang, dengan menyangkut ruang dan manusia yang hidup 

di dalamnya. Container  sebagai  ruang diartikan  sebagai  

prasarana  dan  sarana,  sedangkan  content  yaitu  semua 

elemen  fisik  alam  abiotik,  biotik,  dan  makhluk-makhluk  di 

dalamnya dalam kesatuan ekologi  (Soetomo, 2009; Rofiana, 

2015). Penjelasan tentang perumahan sendiri dalam UU 1 tahun 

2011 merupakan bagian dari permukiman yang terdiri dari 

kumpulan rumah yang terdapat berbagai sarana prasanan serta 

utilitas umum yang bertujuan sebagai upaya tempat tinggal 
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yang layak huni mencakup kawasan perkotaan maupun 

kawasan perdesaan. Sedangkan permukiman merupakan bagian 

dari linkungan hunian yang terdiri dari beberapa perumahan 

yang terdapat sarana prasanan serta utilitas umum yang 

berperan sebagai penunjang kegiatan fungsi lain mencakup 

kawasan perkotaan dan perdesaan. 

Permukiman itu sendiri dapat diartikan suatu area atau 

lahan yang digunakan untuk tempat tinggal yang kemudian 

berkembang menjadi tempat kegiatan yang dapat mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan lingkungan 

permukiman merupakan kesatuan ruang yang digunakan tempat 

tinggal berkehidupan sehari-hari yang meliputi rumah 

bermukim yang termasuk di dalamnya pekarangan beserta 

halaman, jaring-jaring jalan, dan hal-hal lain yang berada di 

sekitar permukiman yang berpengaruh pada kelancaran hidup 

(Rahardjo, 1989; Khakim, 2012). 

Area permukiman  merupakan bagian dari lingkungan 

hidup yang bukan bagian dari kawasan lindung,  yang meliputi 

kawasan perkotaan maupun   pedesaan.  sedangkan definisi dari 

permukiman manusia atau human settlement adalah segala 

bentukan atau buatan manusia yang terjadi secara alami dengan 

segala perlengkapannya baik secara individu maupun kelompok 

yang digunakan untuk tempat tinggal yang bersifat sementara 

maupun menetap (Banowati, 2006; Khakim, 

2012).  Permukiman merupakan suatu ruang yang meliputi 

bangunan rumah beserta halaman dan pekarangannya, jaring-

jaring jalan, dan perangkat lain yang mendukung kelancaran 

hidup yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal dan dapat 

mendukung aktifitas kehidupan sehari-hari.  
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b. Kualitas Lingkungan Fisik Permukiman 

Kualitas permukiman penduduk diartikan bahwa suatu 

permukiman dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang yang 

tinggal di permukiman tersebut. Kualitas permukiman 

berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang yang tinggal di 

kawasan permukiman tersebut. Kualitas permukiman yang 

buruk akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan 

penduduk, maka sangat perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui tingkat kualitas suatu permukiman (Pratiwi et al, 

2018). Kualitas lingkungan perumahan merupakan tolak ukur 

kondisi penghuninya. Perumahan juga dapat mencerminkan 

kesehatan penduduk disekitar perumahan tersebut. Hal tersebut 

berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada disekitar 

wilayah tempat tinggal. meliputi pada lokasi, bangunan, 

kualifikasi, adaptasi, manajemen, penggunaan dan 

pemeliharaan rumah dan lingkungan di sekitarnya, serta 

mencakup unsur apakah rumah tersebut memiliki penyediaan 

air minum dan sarana yang memadai untuk memasak, mencuci, 

menyimpan makanan, serta pembuangan kotoran manusia 

maupun limbah lainnya. Selain itu kesehatan lingkungan 

merupakan keadaan dimana terbebas dari berbagai penyakit, 

gangguan mental, cacat fisik maupun sosial (Komisi WHO, 

2001). 

Tingkat kualitas fisik permukiman sangat 

mempengaruhi lingkungan yang ada di wilayah sekitar 

permukiman. Kualitas lingkungan fisik permukiman 

menyangkut beberapa hal, jika tidak diatas dengan baik dapat 

memicu masalah antara lain penyediaan saran dan pengawasan 

kualitas air bersih, pembuangan sampah dan limbah, 

penyediaan sarana pembuangan kotoran, penyediaan fasilitas 

dan pelayanan umum serta penanganan pencemaran air dan 
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udara (Budiharjo, 1984; Kurniasari, 2012; Kartanti, 2015).  

Deteksi agihan tingkat kualias lingkungan fisik 

permukiman menggunakan data penginderaan jauh melalui 

penilaian dari hasil digitasi beberapa parameter yang dapat 

terlihat dari citra. Secara umum ciri kondisi dari permukiman 

dengan kualitas rendah lokasi permukiman berada pada 

kawasan yang bukan diperuntukan sebagai kawasan 

permukiman, berkondisi dibawah standar dan tidak layak huni, 

berada pada wilayah yang pada penduduk, jalan sempit, fasilitas 

sanitasi tidak memadai, dan bahan bangunan rumah dari bahan 

yang tidak memadai standar (Widayani, 2018). Kualitas 

permukiman penduduk diartikan bahwa suatu permukiman 

dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang yang tinggal di 

permukiman tersebut. Kualitas permukiman berpengaruh 

terhadap kualitas hidup seseorang yang tinggal di kawasan 

permukiman tersebut. Kualitas permukiman yang buruk akan 

berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk, 

maka sangat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

tingkat kualitas suatu permukiman (Pratiwi et al, 2018). 

Kualitas fisik lingkungan permukiman memiliki makna 

erat kaitanya dengan kondisi dari suatu permukiman yang 

berbeda – beda sesuai dengan kemampuan penghuninya dalam 

memanfaatkan permukiman tersebut. Kualitas permukiman 

mencakup mengenai kondisi bangunan rumah, lingkungan 

rumah dan manusia yang ada didalamnya. Kualitas permukiman 

juga erat kaitannya dengan kondisi biofisik, seperti letak, 

topografi, batuan, tanah, air dan vegetasi. Berbanding lurus juga 

dengan penghuni yang ada didalamnya, yang di pengaruhi oleh 

tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan, dan pekerjaan. 

Kondisi yang wajar tentu saja dapat dijelaskan bahwa kualitas 

permukiman yang dimiliki akan terlihat sejajar dengan kondisi 



 
 

15 

penghuninya (Mayasari & Ritohardoyo, 2012).  

Kualitas lingkungan permukiman fisik mencakup segala 

keadaan, perilaku masyarakat yang ada di sekitar meliputi 

bangunan rumah permukiman beserta halaman dan 

pekarangannya, jaring-jaring jalan, dan perangkat lain yang 

mendukung kelancaran hidup permukiman yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup 

di dalam permukiman tersebut. 

c. Penginderaan Jauh 

Pendekatan yang di gunakan pengindraan jauh dalam 

penelitian kualitas lingkungan fisik pemukiman yakni 

penyadapan data yang di dapat dari citra. Citra pengindraan 

jauh memiliki resolusi yang tinggi sehingga dapat 

menghasilkan objek kenampakan yang jelas dan detail dan 

memudahkan dalam interpretasi citra.Interpretasi citra 

merupakan kegiatan guna menentukan bentuk serta sifat obyek 

ataupun fenomena tanpa kontak langsung dengan obyek yang 

terkait dengan cara menganalisis melalui citra. Penyusun spasial 

dibutuhkan resolusi yang sepadan agar sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan. Data yang diperlukan dapat didapat 

dari interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan kegiatan 

menyadap data melalui foto udara atau citra untuk mendapatkan 

informasi dari objek dan penilaian arti dari objek tersebut 

(Lillesand et al, 1994; Sutanto, 1986; Kartanti, 2015). 

Penginderaan jauh dapat mengolah dan mendapatkan 

data dengan komputer yang dapat berfungsi untuk menangkap 

(capture), menyimpan (store), memanggil kembali (retrieve), 

menganalisis dan mendisplay data spasial (Aeronoff, 1995; 

Maretta et al, 2019). Data didapatkan dari penyadapan dari citra 

yang didigitasi sesuai dengan parameter dalam penelitian. 
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Penginderaan jauh digunakan untuk penelitian terkait 

permukiman. Wilayah permukiman memiliki bentuk yang 

padat, rumit dan tidak teratur. Oleh sebab itu penginderaan jauh 

digunakan untuk mengantisipasi keterbatasan manusia dalam 

mencapai data spasial yang dibutuhkan.  

Interpreasi citra meupakan proses pengolahan untuk 

mendapatkan informasi dari citra sebagai sumber data atau 

sebagai perantara (Sutanto, 1979; Nurma & Sigit, 2016). 

Terdapat 8 unsur interpretasi citra yang harus di perhatikan 

dalam mengenali obyek yang tampak pada citra, delapan unsur 

tersebut yaitu sebagai berikut : warna (rona), ukuran, bentuk, 

tekstur, bayangan, pola, asosiasi dan situasi (Lillesandn et al., 

1994; Sutanto, 1986; Kartanti, 2015). Pengunaan penginderaan 

jauh dalam penelitian ini sebagai sarana mendapatkan informasi 

parameter yang di butuhkan dalam penelitian kualitas 

lingkungan fisik, selain mendapatkan parameter yang 

disebutkan pengunaan penginderaan jauh juga menghemat 

waktu dan biaya dalam mendapatkan data sehingga penelitian 

yang dilakukan lebih efisien dan efektif. 

Pendekatan yang digunakan penginderaan jauh dalam 

penelitian kualitas lingkungan fisik pemukiman yakni 

penyadapan data yang di dapat dari citra. Citra yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Citra WorldView-2 yang didapatkan 

dari SAS Planet. Citra penginderaan jauh memiliki resolusi 

yang tinggi sehingga dapat menghasilkan objek kenampakan 

yang jelas dan detail dan memudahkan dalam interpretasi citra. 

Interpretasi citra merupakan kegiatan guna menentukan bentuk 

serta sifat obyek ataupun fenomena tanpa kontak langsung 

dengan obyek yang terkait dengan cara menganalisis melalui 

citra. 
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d. Citra WorldView-2 

Pengolahan kajian penelitian terkait perumahan 

memerlukan data yang didapat dari hasil interpretasi citra. Citra 

yang digunakan yaitu WorldView-2 yang didapatkan melalui 

aplikasi SAS Planet. Data citra WorldView-2 daerah Kecamatan 

Jepara yang digunakan adalah citra hasil perekaman pada 02 Mei 

2018. Secara spesifikasi citra Worldview-2 dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 1.2 Spesifikasi Citra WorldView-2 

Peluncuran  Tanggal: 8 Oktober 2009 

Roket Peluncur: Delta 7920 

Lokasi Peluncuran: Vandenberg Air Force 

Base, California 

Orbit  Tinggi: 770 kilometers Sun synchronous, 

jam 10:30 am (LT) descending Node 

Periode orbit: 100 menit 

Masa Operasi 

100 menit; Masa misi 7,25 tahun, termasuk 

semua bahan habis pakai dan bahan yang 

dapat terurai (misalnya, propelan) 

Dimensi Satelit, Bobot dan 

Power 

4,3 meter tinggi x 2,5 meter, 7,1 meter 

melintasi susunan surya yang dipasang;  

Bobot: 2800 kilogram (6200 pon);  

Power: 3,2 kW, baterai 100 Ahr 

Sensor Bands 

Pankromatik 

8 Multispektral  

4 warna standar: read, blue, green, near IR  

4 warna baru: coastal, yellow, red edge, 

near-IR2 

Resolusi Sensor (GSD = 

Ground Sample Distance) 

Pankromatik : 0.46 meter GSD pada nadir 

0.52 meter GSD pada 20° off-nadir 
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Multispektral: 1.84 meter GSD pada nadir 

2.08 meter GSD pada 20° off-nadir (catatan 

: citra satelit harus diresampling ke ukuran 

0.5 meters bagi kostumer di luar 

pemerintahan Amerika) 

Jangkauan Dinamis 11-bits per pixel 

Lebar Sapuan Petak 16,4 kilometer di titik nadir 

Maksimal area terekam 

pada sekali lintas 

65.6 km x 110 km mono  

48 km x 110 km stereo 

Kapasitas penyimpanan  2199 gigabit Perekaman per orbit 524 

gigabit 

Putaran ke lokasi yang 

sama 

1.1 hari pada 1 meter GSD atau kurang  3.7 

hari pada 20° off-nadir atau kurang (0.52 

meter GSD) 

Ketelitian lokasi (CE 90) 6.5m CE90, dengan perkiraan antara 4.6 

s/d 10.7 meter CE90, di luar pengaruh 

terrain dan off-nadir 2.0 m jika 

menggunakan registrasi titik kontrol tanah 

Sumber: https://www.satimagingcorp.com/satellite-

sensors/worldview-2/ 

Satelit WorldView adalah satelit generasi terbaru dari 

Digitalglobe yang diluncurkan pada tanggal 8 Oktober 2009. 

Citra Satelit yang dihasilkan selain memiliki resolusi spasial 

yang tinggi juga memiliki resolusi spectral yang lebih lengkap 

dibandingkan produk citra sebelumnya. Resolusi spasial yang 

dimiliki citra satelit WorldView ini lebih tinggi, yaitu : 0.46 m 

– 0.5 m untuk citra pankromatik dan 1.84 m untuk citra 

multispektral. Citra multispektral dari WorldView ini memiliki 

jumlah band sebanyak 8 band, sehingga sangat memadai bagi 

keperluan analisis-analisis spasial sumber daya alam dan 
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lingkungan hidup (Dinatha, 2015). Informasi citra multispektral 

WorldView-2 lebih lengkap dibanding citra sebelumnya 

WorldView-1 yaitu 6 band. Keunggulan World View-2 adalah 

mampu menyajikan data dengan resolusi 0,460-0,500 meter, 

dengan resolusi setinggi ini sebuah lokasi permukiman dapat 

diidentifikasi perindividu bangunan, sebuah jaringan jalan dapat 

diidentifikasi sebagai poligon dua sisi. Citra WorldView-2 

sering dimanfaatkan untuk keperluan analisis-analisis spasial 

sumber daya alam, karena hasil identifikasi dari citra 

WorldView-2 menampilkan objek detail dan penggunduhan 

data melalui SAS Planet juga mudah dan tidak perlu 

mengeluarkan biaya sehingga  digunakan dalam penelitian 

penilaian kualitas lingkungan fisik permukiman. 

e. Sistem Informasi Geografis 

Semakin berkembangnya kebutuhan informasi pada era 

modern ini, mendukung semakin berkembangnya Sistem 

Informasi Geografi (SIG). Penggunaan SIG memungkinkan 

dilakukannya integrasi data spasial dari beberapa sumber yang 

berbeda. SIG mampu memanipulasi, menganalisis,dan 

memvisualisasikan gabungan dari beberapa data. Inilah yang 

menjadi salah satu alasan semakin berkembangnya pemanfaatan 

SIG dalam berbagai bidang, termasuk bidang permukiman. 

SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan sistem 

yang menyediakan layanan dengan kemampuan khusus yang 

berbasis data untuk menangani data yang berhubungan dengan 

keruangan serta berkaitan dengan seperangkat operasi kerja 

(Barus et al, 2000; Kartanti, 2015). SIG sistem komputer yang 

dapat digunakan untuk memanipulasi data spatial. SIG 

diimpelementasikan dengan perangkat keras dan perangkat luna 

pada komputer yang memiliki fungsi sebagai akuisisi dan 
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validasi data, penyimpanan, kompilasi, pertukaran data, 

manajemen data, perubahan dan updating data, penggalian 

presentasi, dan analisis dari data yang ada (Bern, 1992; 

Prahasta, 2005; Kartanti, 2015). 

SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan 

menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografi 

merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk 

dianalisis. SIG memiliki 4 komponen dalam menangani data 

yang bereferensi geografi : (a) masukan, (b) manajemen data 

(penyimpanan dan pengambilan data), (c) analisis dan 

manipulasi data, (d) keluaran (Aronoff, 1989; Dinatha, 2015). 

a. Masukan ( input) data  

Masukan data dalam SIG biasanya dari data grafis 

atau data spasial dan data atribut atau tabular. 

Kumpulan data tersebut disebut basis data 

(database). Sumber database SIG secara 

konvensional dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 

: 1. Data atribut atau numerik berasal dari data 

statistik, data sensus, data lapangan dan data tabular 

lainya. 2. Data grafis atau data spasial, berasal dari 

peta analog, foto udara dan citra penginderaan jauh 

lainya dalam bentuk cetak kertas. 3. Data 

penginderaan jauh dalam bentuk digital, seperti 

yang diperoleh dari satelit.  

b. Pengelolaan atau Manajemen  

Data Manajemen data meliputi semua operasi 

penyimpanan, pengaktifan, penyimpanan kembali dan 

pencetakan semua data yang diperoleh dari masukan 

data. Struktur data spasial dalam SIG terdiri dari 2 

macam, yaitu struktur data 12 vektor, yang 

kenampakan keruangannya akan disajikan dalam 
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bentuk titik dan garis yang membentuk kenampakan 

tertentu. Struktur data yang kedua adalah struktur 

data raster, yang kenampakan keruanganya akan 

disajikan dalam bentuk konfigurasi sel-sel yang 

membentuk gambar. Pengelolaan data memerlukan 

adanya data yang telah tersusun ke dalam database. 

Dalam pengelolaan data ini diperlukan suatu sistem 

yang dapat melakukan beberapa aplikasi program 

sekaligus. Kumpulan program terpadu yang dapat 

menangani data dinamakan Data Base Management 

System (DBMS). Keuntungan adanya DBMS ini 

adalah kualitas, kerahasiaan dan keutuhan dapat 

dijamin dan dipelihara, serta efisien dalam 

aplikasinya. 

c. Manipulasi dan Analisis Data  

Manipulasi dan analisis data merupakan salah satu 

kemampuan utama dalam SIG untuk menghasilkan 

informasi baru sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Data yang telah dimasukkan dapat 

dimanipulasi dan dianalisis dengan menggunakan 

perangkat lunak SIG antara lain berfungsi untuk 

merubah bentuk data, pengkaitan data atribut dengan 

data grafis, overlay peta, perhitungan aritmatik dan 

statistik atau kalkulasi, dan operasi model spasial. 

Manipulasi data dilakukan dengan menciptakan 

variabel-variabel campuran melalui proses langsung 

dari data spasial dan non-spasial dalam suatu sistem. 

Operasi analisis melakukan pengujian data yang 

ditujukan untuk mengestrak atau membuat data baru 

untuk memenuhi beberapa kebutuhan dan kondisi, 

sebagai contoh adalah proses overlay. 
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Overlay adalah proses penting dalam analisis SIG. 

Overlay merupakan kemampuan menempatkan grafis suatu peta 

di atas peta lainya sehingga menampilkan penggabungan dua 

atau lebih layer data yang ditumpang susun. Overlay memiliki 

beberapa teknik pendekatan antara lain  matriks dua dimesional, 

kuantitatif binary, kuantitatif berjenjang, dan kuantitatif 

berjenjang tertimbang. Pada penelitian ini teknik overlay yang 

digunakan yaitu teknik kuantitatif berjenjang, dimana nilai dari 

masing-masing parameter memiliki bobot yang sama. 

Sedangkan teknik overlay berjenjang tertimbang perbedaannya 

terletak pada nilai bobot dari masing-masing parameter 

memiliki nilai tersendiri sesuai dengan tingkat pengaruhnya 

terhadap kajian yang dilakukan, semakin besar tingkat 

pengaruhnya maka semakin besar bobot yang diberikan. 

Penggunaan teknik overlay berjenjang karena pada kajian ini 

belum diketahui parameter mana yang memiliki pengaruh yang 

paling besar, sehingga bobot dari masing-masing parameter 

dianggap sama (Esri, 1990; Widjayanti et al, 2015). 

d. Keluaran (Output)  

Data Keluaran adalah seperangkat prosedur yang 

digunakan untuk menampilkan informasi dari SIG 

dalam bentuk yang disesuaikan dengan pengguna. 

Data keluaran SIG umumnya dalam format hardcopy, 

softcopy serta file elektronik. Hardcopy yaitu bentuk 

cetakan dapat berupa tampilan gambar pada layar 

monitor komputer dalam bentuk data digital berupa 

file yang dapat dibaca oleh komputer. Sedangkan file 

elektronik adalah file kompatibel dengan komputer 

(digital) dan dapat digunakan untuk transfer data ke 

sistem komputer yang lain dan disimpan dalam media 

magnetik. 
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SIG memiliki empat peran antara lain sebagai 

pengukuran (measurement), pemetaan (mapping), Pemantauan 

(monitoring), dan pemodelan (modelling).  

1. Pengukuran (measurement) SIG dapat digunakan 

untuk menganalisis pengukuran melalui 

komponen data pendukung, sebagai contoh 

untuk mengukur luasan suatu wilayah, jarak 

antar titik, mengukur tingkat produktivitas, 

kerusakan lahan, dan lain-lain. 

Fungsi measurement ialah penggunaan data 

geospasial dalam SIG untuk melakukan 

pengukuran, seperti pengukuran perubahan garis 

pantai, pengkuran volume Daerah Aliran Sungai 

(DAS), dan lain-lain. 

2. Pemetaan (mapping) Aplikasi SIG dapat 

digunakan untuk pemetaan yaitu 

memvisualisasikan kenampakan objek 

dipermukaan bumi, yaitu data realita permukaan 

bumi akan dipetakan dalam suatu layer. Setiap 

layer merupakan representasi kumpulan benda 

(feature) yang mempunyai kesamaan. 

Fungsi Mapping ialah penggunaan data 

geospasial untuk pemetaan di berbagai bidang 

seperti penggunaan lahan, kelautan, studi 

perkotaan dan sebagainya.  

3. Pemantauan (monitoring) Aplikasi SIG juga 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemantauan 

atau memonitoring suatu aktivitas atau kejadian 

di permukaan bumi. Fungsi monitoring ialah 

penggunaan data geospasial yang multitemporal 

untuk melihat perubahan suatu bidang kajian 
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dalam berbagai bidang kegeografian. 

4. Pemodelan (modelling) SIG dapat diaplikasikan 

untuk melakukan proses pembentukan model 

suatu gejala atau objek, karena tidak semua 

gejala atau objek dapat digambarkan secara 

langsung. Penggunakan aplikasi SIG dapat 

mempermudah peneliti atau akademis atau 

praktisi dalam hal analisis untuk memodelkan 

suatu kajian atau objek. Fungsi modelling ialah 

pemodelan untuk menganalisis data geospasial 

dengan berbagai macam model proses dalam 

SIG. 

Kajian fungsi SIG yang digunakan dalam penelitian kali 

ini yaitu mapping, measurement, modelling. Mapping 

digunakan saat penggunaan citra sebagai pemetaan kualitas 

fisik yaitu data realita permukaan bumi akan dipetakan dalam 

suatu layer.  Modelling digunakan dalam proses overlay, 

measurement digunakan dalam pengukuran jarak maupun 

harkat dari penentuan penilaian kualitas lingkungan fisik 

permukiman, sedangkan monitoring tidak digunakan karena 

penggunaan fungsi monitoring digunakan ketika penelitian 

yang dikaji memfokuskan pada perubahan dalam jangka waktu 

yang ditentukan. 

f. Analisis Spasial 

Analisis spasial atau yang disebut juga dengan analisis 

keruangan merupakan salah satu pendekatan dalam geografi 

yang berkaitan dengan ciri khas berupa distribusi gejala tertentu 

di suatu wilayah. Terdapat 9 analisis keruangan antara lain 

analisis pola keruangan, proses keruangan, interaksi keruangan, 

struktur keruangan, asosiasi keruangan, organisasi keruangan, 



 
 

25 

kecenderungan keruangan, komparasi keruangan, dan 

sinergisme keruangan (Yunus, 2010; Lutfitasari, 2020).  

Pada definisi lainnya analisis spasial pada hakekatnya 

merupakan analisis lokasi yang menitikberatkan kepada tiga 

unsur geografi yaitu jarak (distance), kaitan (interaction), 

gerakan (movement) (Bintarto et al.,1991; Alviasari & Jumadi, 

2020). Penelitian ini menggunakan interaksi keruangan, dimana 

interaksi antar parameter saling mempengaruhi kualitas 

lingkungan fisik di daerah penelitian. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

(Ambarasakti, 2013) dalam penelitiannya berjudul 

“Analisis  Kualitas Lingkungan Permukiman  Dengan  

Menggunakan Aplikasi Citra Penginderaan Jauh Tahun 2006 

Dan 2010 Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul” 

bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana kondisi  kualitas  

lingkungan  permukiman  di  Kecamatan  Sewon  pada  tahun  

2006 dan  2010  berdasarkan  Citra  Quickbird,  dan  

mengetahui  persebaran  dan  pola kualitas   lingkungan   

permukiman   di   Kecamatan   Sewon   berdasarkan   Citra 

Quickbird perekaman Tahun 2006 dan 2010. Metode  yang  

digunakan adalah interpretasi citra Quickbird, metode  

pengharkatan  (scoring),  tumpang susun  (overlay). Semua 

parameter di overlay intersection, sehingga mendapatkan 

kualitas lingkungan permukiman pada Tahun 2006 dan 2010. 

Hasil dari penelitian ini Peta Kualitas Lingkungan 

Permukiman Tahun 2006, Peta Kualitas Lingkungan 

Permukiman Tahun 2010, yang dibandingkan menghasilkan 

perbandingan kualitas permukiman wilayah tersebut pada 

antara masing-masing kualitas dan perubahan kualitas 

permukiman dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Persamaan 
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dari penelitian ini yaitu penilaian kualitas permukiman yang 

menggunakan penginderaan jauh, selain itu variabel pada 

penelitian kali ini didapat dari pengolahan citra digital dan 

metode pengolahan pengharkatan menggunakan scoring dan 

overlay. Perbedaan penelitian ini yaitu analisis yang 

dilakukan dengan membandingkan hasil dari pemetaan 

kualitas permukiman dari kedua tahun yakni pada tahun 2006 

dan 2010. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian yang 

berbeda, selain itu penelitian tersebut menggunakan Citra 

Quickbird sedangkan pada penelitian ini menggunakan Citra 

WorldView-2. 

(Awanda, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Kualitas Lingkungan Fisik Permukiman 

Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta”. Tujuan  

penelitian   ini adalah mengetahui  sebaran  kondisi kualitas 

lingkungan permukiman berdasarkan parameter-parameter 

penentu yang diinterpretasi   dari   citra Quickbird dan 

mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi 

sebaran kondisi kualitas   lingkungan permukiman di daerah 

penelitian. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  

yaitu  survei  dengan  metode pengambilan  sampel 

Purposive  Sampling  serta  analisis  yang  digunakan  

berupa overlay.  Hasil dari penelitian ini yaitu Peta Kualitas 

lingkungan Fisik Permukiman. Persamaan dari penelitian 

ini yaitu bertemakan penilaian kualitas permukiman, proses 

pengolahan data menggunakan overlay dan scorring, selain 

itu pada penelitian ini juga dicari faktor parameter yang 

paling dominan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. 

Perbedaan dari penelitian ini yaitu lokasi penelitian, 

parameter yang digunakan pada penelitian, pada penelitian 

ini menggunakan citra Quickbird. 
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(Yuniawan, 2011) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Kondisi Kualitas Lingkungan Permukiman 

Menggunakan Citra Quickbird Di Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman”. Tujuan  penelitian ini adalah 

Mengetahui  sebaran  kondisi Kualitas lingkungan 

permukiman berdasarkan parameter-parameter penentu yang 

diinterpretasi   dari   citra Quickbird dan mengetahui faktor-

faktor dominan yang mempengaruhi sebaran kondisi kualitas   

lingkungan permukiman di daerah penelitian. Metode yang 

digunakan untuk menentukan kualitas permukiman adalah 

interpretasi visual on  screen untuk identifikasi parameter 

penentu kualitas  permukiman dan metode pengharkatan  

tertimbang. Hasil dari penelitian ini yaitu peta persebaran 

kondisi kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan   

Depok Kabupaten Sleman dan faktor-faktor dominan yang 

mempengaruhi   persebaran kondisi kualitas lingkungan 

permukiman. Perbedaan pada penelitian ini yaitu lokasi 

penelitian yang terletak di Kecamatan Depok Kabupaten 

Sleman serta citra yang digunakan, , selain itu penelitian 

tersebut menggunakan Citra Quickbird sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan Citra WorldView-2. Persamaan 

pada penelitian ini yaitu penilaian kondisi permukiman 

berdasarkan parameter yang sama, yang dihasilkan dari 

digitasi citra, serta metode pengolahan menggunakan overlay 

dan scorring.  

(Wijaya, 2016) Kawasan permukiman kumuh 

perkotaan timbul sebagai salah satu dampak kurang 

berhasilnya pembangunan permukiman di perkotaan dan 

keterbatasan lahan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh, 

menentukan kawasan prioritas untuk peningkatan kualitas 
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infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh, dan 

memberikan rekomendasi strategi peningkatan kualitas 

infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh di Kota 

Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

berdasarkan penilaian terhadap kawasan-kawasan yang 

menjadi lokasi penelitian ini, terdapat sebelas klasifikasi 

kawasan permukiman kumuh dan lima kawasan prioritas 

untuk peningkatan kualitas infrastruktur kawasan 

permukiman kumuh. Hasil analisis SWOT 

direkomendasikan strategi peningkatan kualitas infrastruktur 

pada kawasan permukiman kumuh, yaitu: penyusunan 

rencana peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan 

permukiman kumuh secara komprehensif; meningkatkan 

koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan; 

melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana; 

meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait 

dalam pemanfaatan ruang wilayah kota serta pada kawasan 

sempadan dan bantaran; meningkatkan sosialisasi sebagai 

upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi 

masyarakat; dan mengupayakan peluang kerjasama dengan 

serta sektor swasta dalam peningkatan kualitas infrastruktur 

permukiman kumuh. Perbedaan dalam penelitian ini 

terletak dalam beberapa hal, yang pertama yakni kajian 

pokok yang dibahas dalam penelitian tersebut permukiman 

kumuh, sedangkan pada penelitian ini permukiman kumuh 

digunakan dalam penentuan faktor dominan yang 

mempengaruhi kualitas lingkungan menjadi buruk akan 

tetapi kajian pokok yang dilakukan dalam penelitian ini 

mencakup seluruh permukiman di Jepara. Perbedaan 

selanjutnya terletak pada tujuan penelitian tersebut 

memberikan rekomendasi strategi peningkatan kualitas 
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infrasturktur pada permukiman, sedangkan dalam penelitian 

Analisis Kualitas Lingkungan Fisik Permukiman di 

Kecamatan Jepara strategi penentuan perbaikan dari faktor 

dominan parameter yang ada, perbedaan selanjutnya terletak 

pada analisis yang digunakan pada penelitian tersebut 

merupakan analisis SWOT, sedangkan dalam penelitian 

Analisis Kualitas Lingkungan Fisik Permukiman di 

Kecamatan Jepara menggunakan analisis penilaian harkat 

dan scorring. Persamaan dalam kedua penelitian ini 

merupakan kajian pokok kedua penelitian penilaian kawasan 

permukiman 

(Esariti, L., & Haulah, L. 2019) Slums are one of the 

main problems in almost urban areas, especially in coastal 

areas such as in Jepara. However, the issue has not been 

handled comprehensively, but only partially, focusing on the 

physical aspects of slums only. One of the problems that 

have not been resolved in  some  slums  is  related to  the  

environmental  and  social aspects  of  society. But  so  far,  

the assessment of slums by the government is still dominated 

by the physical aspect. This study aims to analyse the spatial 

assessment of slums area in Jepara City by combining 

physical and nonphysical problems approach. The mixed 

method approach is chosen as the method used to answer the 

research objectives. By collecting primary data, secondary 

data and map overlay for locations that are still categorized 

as slum. The results show that the assessment of slum 

settlements in Jepara is still limited because it has not been 

analyzed related to socio-economic aspects in depth. In 

addition, the role of institutions or local communities is not 

strong enough yet to support the slum  upgrading program.  

In  essence,  the  government  needs  to  re-examine  the  
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important indicators that need to be prioritized in the 

assessment of slums, so that the action handling can be done 

properly and comprehensively.  

(Lutfia, 2020) dalam penelitian berjudul “Analisis 

Tingkat Kualitas Lingkungan Fisik Permukiman Kecamatan 

Jepara”. Tujuan pada penelitian ini antara lain menganalisis 

agihan tingkat kualitas lingkungan fisik di daerah penelitian 

serta menganalisis faktor lingkungan fisik dominan yang 

paling berpengaruh terhadap kualitas lingkungan di daerah 

penelitian. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  

yaitu  survei  dengan  metode pengambilan  sampel 

Purposive  Sampling  serta  analisis  yang  digunakan  

berupa overlay 

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan 

antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Berikut 

pada tabel 1.2 merupakan ringkasan dari penelitian di atas.
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Tabel 1.3 Perbandingan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 
No. Nama  Judul  Tujuan  Metode  Hasil  

1.  GESIT YOGA 
AMBARASAKTI 
(2013) 

ANALISIS  
KUALITAS 
LINGKUNGAN 
PERMUKIMAN  
DENGAN  
MENGGUNAKAN 
APLIKASI CITRA 
PENGINDERAAN 
JAUH TAHUN 2006 
DAN 2010 DI 
KECAMATAN 
SEWON 
KABUPATEN 
BANTUL 

Tujuan  dilakukannya  
penelitian  ini  adalah  untuk  
mengetahui  bagaimana 
kondisi  kualitas  lingkungan  
permukiman  di  Kecamatan  
Sewon  pada  tahun  2006 dan  
2010  berdasarkan  Citra  
Quickbird,  dan  mengetahui  
persebaran  dan  pola kualitas   
lingkungan   permukiman   di   
Kecamatan   Sewon   
berdasarkan   Citra Quickbird 
perekaman Tahun 2006 dan 
2010 

Metode  yang  
digunakan adalah 
intepretasi citra 
Quickbird, metode  
pengharkatan  
(scoring),  tumpang 
susun  (overlay). 
Semua parameter di 
overlay intersection, 
sehingga mendapatkan 
kualitas lingkungan 
permukiman pada 
Tahun 2006 dan 2010 

Peta Kualitas Lingkungan Permukiman 
Tahun 2006, Peta Kualitas Lingkungan 
Permukiman Tahun 2010, yang 
dibandingkan menghasilkan perbandingan 
kualitas permukiman wilayah tersebut pada 
antara masing-masing kualitas dan 
perubahan kualitas permukiman dari tahun 
2006 hingga tahun 2010. 

2.  HANIFA NOOR 
AWANDA 
(2017) 

ANALISIS 
KUALITAS 
LINGKUNGAN 
FISIK 
PERMUKIMAN 
KECAMATAN 
PAKUALAMANKO
TA YOGYAKARTA  

Tujuan  dari penelitian   ini   
yaitu,   1)   Mengetahui   
persebaran   kualitas   
lingkungan   fisik permukiman  
di  Kecamatan  Pakualaman  2)  
Mengetahui  faktor  dominan  
yang paling   mempengaruhi   
kualitas   lingkungan   fisik   
permukiman   yang   ada   di 
Kecamatan Pakualaman. 

Metode  yang  
digunakan  dalam  
penelitian  ini  yaitu  
survei  dengan  
metode pengambilan  
sampel Purposive  
Sampling  serta  
analisis  yang  
digunakan  berupa 
overlay.   

Peta Kualitas lingkungan Fisik 
Permukiman 
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3.  DONNY 
WAHYU 
WIJAYA (2016)  

PERENCANAAN 
PENANGANAN 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 
KUMUH STUDI 
PENENTUAN 
KAWASAN 
PRIORITAS UNTUK 
PENINGKATAN 
KUALITAS 
INFRASTRUKTUR 
PADA KAWASAN 
PEMUKIMAN 
KUMUH DI KOTA 
MALANG 

(1) melakukan identifikasi 
karakteristik kawasan 
permukiman kumuh yang ada 
di Kota Malang; (2) 
menentukan kawasan 
permukiman kumuh yang 
menjadi prioritas untuk 
peningkatan kualitas 
infrastruktur kawasan 
permukiman kumuh di Kota 
Malang; dan (3) menyusun 
strategi peningkatan kualitas 
infrastruktur pada kawasan 
permukiman kumuh di Kota 
Malang. 

Adapun metode 
pengumpulan data 
dalam penelitian ini 
dilakukan sebagai 
berikut: (1) Metode 
angket atau kuesioner; 
(2) Metode observasi; 
dan (3) Metode 
dokumentasi. 
Responden dalam 
penelitian ini 
ditentukan dengan 
teknik purposive 
sampling. 

Identifikasi kondisi kekumuhan pada 
kawasan permukiman kumuh di kelurahan-
kelurahan yang menjadi objek penelitian 
dilakukan dengan memberikan penilaian 
(scoring) pada variabel, indikator dan item 
yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 
pada Infrastruktur yang meliputi: (1) 
kondisi Jalan Lingkungan; (2) kondisi 
Penyediaan Air Minum; (3) kondisi 
Drainase Lingkungan;(4) kondisi 
Pengelolaan Air Limbah; (5) Kondisi 
Pengelolaan Sampah; dan (6) Kondisi 
Proteksi Kebakaran. Sedangkan variabel 
Status Lahan dan variabel Kepadatan 
Penduduk dinilai dari hasil pengumpulan 
data dilapangan serta data sekunder 
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4.  ESARITI, L., & 
HAULAH, L. 
2019 

SPATIAL 
ASSESSMENT OF 
SLUM AREA IN 
JEPARA CITY FROM 
PHYSICAL AND 
NONPHYSICAL 
ASPECTS 
PERSPECTIVE 

This study aims  
to analyse the spatial 
assessment of slums area in 
Jepara City by combining 
physical and nonphysical 
problems approach 

The mixed method 
approach is chosen as 
the method used to 
answer the research 
objectives. By 
collecting primary 
data, secondary data 
and map overlay for 
locations  
that are still 
categorized as slum. 

The results show that the assessment of 
slum settlements in Jepara is still limited 
because it has not been analyzed related to 
socioeconomic aspects in depth.  In 
addition, the role of institutions or local 
communities is not strong enough yet to 
support the 
slum  upgrading program.  In  essence,  
the  government  needs  to  re-examine  the  
important indicators that need to be 
prioritized in the assessment of slums, so 
that the action handling can  
be done properly and comprehensively 

5.  RAHMAD 
YUNIAWAN 
(2011) 

ANALISIS KONDISI 
KUALITAS 
LINGKUNGAN 
PERMUKIMAN 
MENGGUNAKAN 
CITRA QUICKBIRD 
DI KECAMATAN 
DEPOK 
KABUPATEN 
SLEMAN 
 

Tujuan  penelitian   ini adalah  
Mengetahui  sebaran  kondisi  
Kualitas lingkungan 
permukiman berdasarkan 
parameter-parameter penentu 
yang diinterpretasi   dari   citra 
Quickbird dan mengetahui 
faktor-faktor  
dominan yang mempengaruhi 
sebaran kondisi kualitas   
lingkungan permukiman di 
daerah penelitian 
 

Metode yang  
digunakan untuk 
menentukan kualitas 
permukiman adalah  
interpretasi visual on  
screen untuk 
identifikasi parameter 
penentu kualitas  
permukiman dan  
metode pengharkatan  
tertimbang.  

Peta Persebaran Kondisi Kualitas  
Lingkungan Permukiman di Kecamatan   
Depok Kabupaten Sleman dan faktor-
faktor dominan yang mempengaruhi   
persebaran kondisi kualitas lingkungan 
permukiman. 
 

6.  ZAQIA 
ANANDYA 

ANALISIS 
TINGKAT 

Tujuan pada penelitian ini 
antara lain menganalisis agihan 

Metode  yang  
digunakan  dalam  
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LUTFIA (2020) KUALITAS FISIK 
LINGKUNGAN 
PERMUKIMAN 
KECAMATAN 
JEPARA 

tingkat kualitas lingkungan fisik 
di daerah penelitian serta 
menganalisis faktor lingkungan 
fisik dominan yang paling 
berpengaruh terhadap kualitas 
lingkungan di daerah penelitian. 
Metode yang dilakukan pada 
penelitian ini yaitu survei.  
 

penelitian  ini  yaitu  
survei  dengan  
metode pengambilan  
sampel Purposive  
Sampling  serta  
analisis  yang  
digunakan  berupa 
overlay.   
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1.6 Kerangka Penelitian 

Peningkatan jumlah penduduk yang terus menerus, sedangkan 

lahan permukiman yang tetap dan terbatas menyebabkan permasalahan 

lingkungan berupa tumbuhnya permukiman di lingkungan atau area yang 

tidak diperuntukkan sebagai wilayah permukiman. Hal tersebut dalam 

jangka panjang akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. 

Disisi lain permintaan lahan untuk permukiman semakin meningkat 

setiap tahunnya. Sedangkan kualitas lingkungan merupakan cerminan 

kondisi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Menurunnya kualitas 

lingkungan permukiman menyebabkan standar kesehatan masyarakat di 

sekitar permukiman menurun. Untuk mengantisipasi terjadinya 

permasalahan terkait lingkungan permukiman lebih jauh seperti 

munculnya permukiman dengan kualitas buruk yang akan berkembang 

menjadi permukiman kumuh dilakukan penelitian persebaran kualitas 

permukiman.  

Berdasarkan penjabaran dari telaah pustaka serta hasil penelitian-

penelitian sebelumnya mengenai tingkat kenyamanan permukiman 

berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kenyamanan suatu wilayah. 

Pelaksanaan penelitian ini mengacu pada Ditjen Cipta Karya 

Departemen Pekerjaan Umum 1990 yang terdapat dalam penelitian 

Yuniawan, 2011, dari berbagai penelitian tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor fisik diantaranya parameter tersebut adalah kepadatan 

bangunan permukiman, tata letak bangunan, lebar jalan masuk 

permukiman, lokasi permukiman, kondisi jalan masuk, kualitas atap 

bangunan serta faktor lainnya. Masing-masing aspek tersebut 

menyebabkan pengaruh terhadap kenyamanan permukiman.  

Penilaian kualitas lingkungan permukiman disini dinilai 

berdasarkan beberapa parameter yang sudah pernah dilakukan untuk 

penilaian kualitas permukiman mengacu pada Ditjen Cipta Karya 

Departemen Pekerjaan Umum 1990. Diantaranya parameter tersebut 
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adalah kepadatan bangunan permukiman, tata letak bangunan, lebar jalan 

masuk permukiman, lokasi permukiman, kondisi jalan masuk, kualitas 

atap bangunan serta faktor lainnya. Masing-masing parameter 

menentukan kualitas lingkungan permukiman.  

Kepadatan bangunan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan 

fisik dikarenakan jarak antar rumah  padatnya bangunan permukiman 

menyebabkan wilayah permukiman kekurangan space yang 

mempengaruhi sirkulasi udara di dalam masing-masing rumah, semakin 

padat blok permukiman maka semakin memperkecil proses evaporasi 

yang dihasilkan dan melemahkan gerakan angin, semakin rapat 

kepadatan bangunan penerimaan energi matahari akan semakin besar, 

sehingga meningkatkan suhu di sekitarnya.  

Lebar jalan masuk permukiman berpengaruh terhadap tingkat 

kualitas lingkungan dikarenakan jarak blok permukiman terhadap jalan 

utama. Lalu lintas yang padat dapat menyebabkan tingginya gas-gas 

polutan. Kepadatan lalu lintas menyebabkan peningkatan suhu di blok 

permukiman.  

Tata letak bangunan, Bangunan dalam suatu blok permukiman 

jika dilihat memiliki ukuran dan bentuk yang sama, serta letak dari blok 

permukiman mengikuti pola tertentu sehingga terlihat dari citra blok 

permukiman berjejer rapi, maka blok permukiman tersebut 

dikelompokkan dalam satuan yang sama. Semakin rapi tata letak 

bangunan menciptakan lingkungan yang rapi dan indah secara visual, 

selain itu akses yang dilalui akan lebih mudah. 

Kondisi jalan masuk permukiman, parameter tersebut 

mempengaruhi aksesibilitas yang dilalui untuk menuju permukiman. 

Lebar jalan menentukan kemungkinan kendaraan dan transportasi yang 

dapat melewati blok permukiman tersebut serta keluar masuknya 

kendaraan dan transportasi. 

Pengelompokan pohon pelindung berpengaruh pada kenyamanan 

permukiman karena vegetasi dapat menyerap dan menyimpan panas 
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yang diterima. Sehingga penyimpanan ini dapat mengurangi jumlah 

panas yang terasa di lingkungan sekitar permukiman dan dapat 

menciptakan kesejukan. 

Kualitas atap bangunan berpengaruh karena jenis bahan yang 

digunakan sebagai atap bangunan mempengaruhi daya tahan bangunan 

dari resiko bencana. Parameter yang terakhir yakni Letak lokasi 

permukiman sangat berpengaruh karena dari lokasi permukiman dapat 

dilihat terdapat pusat kegiatan yang mempengaruhi faktor kenyamanan 

seperti sumber polusi atau resiko bencana. 
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                     Diagram Kerangka Penelitian 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Gambar 1.3 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Ketersediaan lahan 
yang terbatas 

Keterbatasan lahan peruntukan 
permukiman 

Munculnya keberadaan 
permukiman tidak peruntukan 

sebagai lahan permukiman 

Pertumbuhan permukiman 

Variasi tingkat kualitas 
lingkungan permukiman 

Pertumbuhan 
penduduk 

Kebutuhan lahan permukiman 
semakin meningkat 

Tingkat Kualitas Permukiman 



 
39 

1.7 Batasan Operasional 

Analisis merupakan kegiatan dalam melakukan evaluasi atau 

kemampuan dalam memecahkan suatu informasi secara detail dengan 

menghubungkan dengan komponen lainnya sehingga dapat dijelaskan 

secara ilmiah. 

Permukiman adalah Permukiman itu sendiri dapat diartikan 

suatu area atau lahan yang digunakan untuk tempat tinggal yang 

kemudian berkembang menjadi tempat kegiatan yang dapat 

mendukung perikehidupan dan penghidupan.  Area 

permukiman  merupakan bagian dari lingkungan hidup yang bukan 

bagian dari kawasan lindung,  yang meliputi kawasan perkotaan 

maupun   pedesaan.  sedangkan definisi dari permukiman manusia 

atau human settlement adalah segala bentukan atau buatan manusia 

yang terjadi secara alami dengan segala perlengkapannya baik secara 

individu maupun kelompok yang digunakan untuk tempat tinggal 

yang bersifat sementara maupun menetap (Banowati, 2006).  

Lingkungan Permukiman merupakan kesatuan ruang yang 

digunakan tempat tinggal berkehidupan sehari-hari yang meliputi 

rumah bermukim yang termasuk di dalamnya pekarangan beserta 

halaman, jaring-jaring jalan, dan hal-hal lain yang berada di sekitar 

permukiman yang berpengaruh pada kelancaran hidup (Rahardjo, 

1989).  

Kualitas Lingkungan Permukiman merupakan keadaan 

tingkat derajat kemampuan wilayah lingkungan dalam memenuhi 

kebutuhan kehidupan penduduk yang tinggal di dalamnya 

(Sumarwoto, 1975). Dalam penelitian kali ini penilaian kualitas 

lingkungan permukiman dilakukan pada wilayah lingkungan 

permukiman di Kecamatan Jepara dengan beberapa parameter sesuai 

dengan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (1990).  
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Overlay merupakan kemampuan menempatkan grafis suatu 

peta di atas peta lainya sehingga menampilkan penggabungan dua 

atau lebih layer data yang ditumpang susun.  
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