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ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN 

DI PERKOTAAN KECAMATAN TENGGARONG, KAB. KUTAI 

KARTANEGARA MENGGUNAKAN FOTO UDARA DENGAN WAHANA 

DRONE FIXED WING 

Abstrak 

Seiring dengan perkembangan kegiatan perkotaan salah satu dampak yang timbul 

adalah masalah permukiman. Kabupaten kutai kartanegara ditunjuk sebagai salah 

satu rencana pemindahan ibukota selain di Penajam Pasir Utara. Secara tidak 

langsung wilayah Kabupaten Kutai kartanegara akan mengalami perubahan baik 

secara sosial atau ekonomi. Wilayah Kecamatan tenggarong yang merupakan 

ibukota Kabupaten dari Kabupaten kutai kartanegara pasti akan menjadi sorotan 

serta destinasi oleh para pendatang. Drone adalah pesawat tanpa awak yang 

dikendalikan dari jarak jauh. Pesawat tanpa awak atau Pesawat nirawak (Unmanned 

Aerial Vehicle atau UAV), adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan 

kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, 

menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan 

kembali dan mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya. Drone 

merupakan pesawat tanpa pilot. Pesawat ini dikendalikan secara otomatis melalui 

program komputer yang dirancang, atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang 

terdapat di dataran atau di kendaraan lainnya. Adapun Tujuan penelitian ini yaitu 

Menganalisis agihan tingkat kualitas lingkungan permukiman di Kota Tenggarong 

berdasarkan parameter penentu yang diinterpretasi dari Foto Udara dan 

Menganalisis faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kualitas lingkungan 

permukiman di daerah penelitian’ 

Metode penelitian yang  digunakan  dalam penelitian ini  merupakan gabungan 

antara teknik interpretasi Foto Udara dan teknik kerja lapangan. Teknik intepretasi 

digunakan untuk menyadap informasi variabel kualitas lingkungan permukiman, 

yaitu terdiri dari  kepadatan bangunan, tata  letak bangunan, lebar jalan, pohon 

pelindung,  kondisi  permukaan  jalan, kualitas atap bangunan dan lokasi 

permukiman. Kerja lapangan diperlukan untuk mencocokkan  hasil  interpretasi 

dengan keadaan sebenarnya  di lapangan. Teknik sampling penelitian secara  Simple 

random sampling. 

Hasil penelitian tentang Analisis Kualitas Lingkungan Permukiman di Kota 

Tenggarong menggunakan Foto Udara Dengan Wahana Drone menunjukan bahwa 

wilayah yang termasuk dalam kategori klas kualitas baik yaitu seluas 47, 076 Ha 

dengan tingkat prosentase 10 % dari luas blok permukiman area penelitian. Untuk 

blok permukiman kualitas baik persebaranya berada di Kelurahan Timbau berjumlah 

2 blok, Kelurahan Melayu 2 blok, Kelurahan Sukarame 2 Blok dan Kelurahan Loa 

Ipuh 3 Blok. Sedangkan di kelurahan Panji tidak ditemukan kualitas lingkungan 

permukiman kelas baik. Klas Permukiman Kualitas sedang merupakan klas 

permukiman yang paling banyak terdapat di Kota Kecamatan Tenggarong dengan 

luas 412,694 Ha Atau sebesar 89 %. Dengan rincian di Kelurahan Timbau berjumlah 

22 blok, Kelurahan Melayu 26 blok, Kelurahan Panji 7 Blok, Kelurahan Sukarame 3 

Blok dan Kelurahan Loa Ipuh 21 Blok. Dikota Kecamatan Tenggarong hanya 

terdapat 1 ( Satu ) Kualitas lingkungan permukiman kualitas buruk yang terdapat di 

kelurahan loa ipuh Factor paling dominan yang mempengaruhi kualitas permukiman 

baik yakni tata letak, kondisi jalan, lokasi permukiman dan pohon pelindung. 

Keempat factor tersebut mempengaruhi kelas kualitas permukiman baik. 

Kata Kunci:  kualitas permukiman, foto udara, drone, uav, tenggarong 
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Abstract 

Along with the development of urban activities, one of the impacts that arise is the 

problem of settlements. Kutai Kartanegara Regency was appointed as one of the 

plans to move the capital apart from Penajam Pasir Utara. Indirectly, the area of 

Kutai Kartanegara Regency will experience changes both socially and economically. 

The Tenggarong District area, which is the district capital of the Kutai Kartanegara 

Regency, will definitely be in the spotlight and a destination for immigrants. Drones 

are drones that are controlled remotely. An unmanned aircraft or unmanned aerial 

vehicle (UAV), is a flying machine that functions remotely controlled by the pilot or 

is able to control itself, uses the laws of aerodynamics to lift itself, can be reused and 

is capable of carrying payloads of both weapons and equipment. and other loads. 

Drones are aircraft without a pilot. The aircraft is controlled automatically through a 

computer program designed, or via remote control from the pilot on the ground or in 

another vehicle. The purpose of this study is to analyze the distribution of the quality 

level of the residential environment in Tenggarong City based on the determining 

parameters interpreted from aerial photography and to analyze what factors have the 

most influence on the quality of the residential environment in the research area. 

The research method used in this study is a combination of aerial photography 

interpretation techniques and fieldwork techniques. The interpretation technique is 

used to tap information on the variable of the quality of the residential environment, 

which consists of building density, building layout, road width, protective trees, road 

surface conditions, quality of building roofs and residential locations. Field work is 

needed to match the interpretation results with the actual situation in the field. The 

research sampling technique was simple random sampling. The results of the 

research on the Analysis of the Quality of the Settlement Environment in the City of 

Tenggarong using Aerial Photography with Drone Vehicles showed that the area 

included in the good quality class category was an area of 47, 076 Ha with a 

percentage level of 10% of the area of the residential block of the research area. For 

good quality residential blocks, the distribution is in Timbau Village, totaling 2 

blocks, Malay Village 2 blocks, Su-karame Village 2 blocks and Loa Ipuh Village 3 

blocks. Meanwhile, in Panji village, the quality of the residential neighborhoods was 

not found to be of good grade. The Medium Quality Settlement Class is the most 

common residential class in the City of Tenggarong District with an area of 412,694 

Ha or 89%. With details, there are 22 blocks in Timbau Village, 26 blocks of Malay 

Village, 7 blocks of Panji Village, 3 blocks of Sukarame Village and 21 blocks of 

Loa Ipuh Village. In the town of Tenggarong sub-district there is only 1 (one) 

quality of poor quality residential environment found in the Loa Ipuh sub-district. 

The most dominant factors that affect the quality of good settlements are layout, 

road conditions, location of settlements and protective trees. These four factors 

affect the quality class of good settlements.  

Keywords: quality of settlements, aerial photography, drones, uav, tenggarong 
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1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan kegiatan perkotaan salah satu dampak yang 

timbul adalah masalah permukiman didaerah perkotaan. Berbagai parameter 

yang mengakibatkan terjadinya masalah permukiman. Tingginya angka 

kepadatan penduduk di perkotaan disebabkan oleh pertumbuhan alami, 

urbanisasi dan migrasi. Kota mempunyai daya tarik sendiri bagi kebanyakan 

penduduk untuk menetap di kota. Daya tarik tersebut diantaranya, kota 

memiliki tingkat fasilitas umum yang tinggi, aksesbilitas yang baik, dan 

banyak kesempatan kerja di kota. Pembangunan dan laju pertumbuhan 

penduduk yang meningkat selalu membawa perubahan, salah satunya adalah 

perubahan pada tingkat kualitas lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk 

disebabkan oleh dua faktor yaitu adanya pertambahan penduduk secara alami 

dan migrasi dari desa ke kota yang berlebih (over urbanization). Pertumbuhan 

penduduk yang berkembang dengan cepat berimplikasi pada makin besarnya 

kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan fasilitas lainnya (Hadi Sabari 

Yunus, 2005:56).  

Secara adminitrasi Kecamatan Tenggarong Wilayah Kecamatan 

Tenggarong secara geografis terletak di daerah khatulistiwa dan berada pada 

posisi antara 116’0’47’ BT – 117’0’04’BT dan 0’0’21’ LS – 0’0’34’LS yang 

mempunyai luas 423,92 km2 merupakan Kota Kabupaten Kutai Kartanegara. 

KecamatanTenggarong merupakan pusat kota kabupaten Kutai Kartanegara, 

sehingga semua kegiatan baik itu perkantoran maupun perdagangan terpusat 

disini.  

Menurut sumber: 1News.id yang judul: Tenggarong Masuk Kategori 

Kawasan Kumuh – Kecamatan Tenggarong ternyata salah satu dari sembilan 

kawasan yang masuk katagori kumuh di Kukar. Hal terungkap dalam Rapat 

Koordinasi (Rakor) Program Percepatan Penanganan Kumuh Kabupaten 

Kukar 2016, di Aula Serba Guna Gedung Bappeda Kukar. Gambar 1 di bawah 

ini menunjukan dimana permukiman kumuh dibantaran anak sungai Mahakam 

di Kecamatan Tenggarong 
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Sedangkan delapan kawasan lainnya seperti Kecamatan Samboja, Muara 

Badak, Loa Janan, Loa Kulu, Sebulu, Tenggarong Seberang, Kota Bangun dan 

Kecamatan Tabang. “Kesembilan kawasan yang masuk katagori kawasan 

kumuh tersebut sudah ditetapkan Bupat Kukar melalui SK. Oleh karenanya, 

Rahmat menegaskan pihaknya akan membantu Pemkab Kukar untuk 

percepatan pengentasan kawasan kumuh hingga tuntas pada tahun 2019. 

Kawasan kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan 

kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat,” ujar 

Rahmat. 

Kabupaten kutai kartanegara ditunjuk sebagai salah satu rencana 

pemindahan ibukota selain di Penajam Pasir Utara. Secara tidak langsung 

wilayah Kabupaten Kutai kartanegara akan mengalami perubahan baik secara 

sosial atau ekonomi. Wilayah Kecamatan tenggarong yang merupakan ibukota 

Kabupaten dari Kabupaten kutai kartanegara pasti akan menjadi sorotan serta 

destinasi oleh para pendatang. Wilayah kota tenggarong merupakan wilayah 

permukiman yang berada di pingir sungai Mahakam dan anak sungai 

tenggarong yg dahulu permukiman disana merupakan bakas rawa yang 

dikeringkan dan sehingga masih banyak terdapat rumah pangung dari kayu. 

Apakah kondisi tersebut mempengaruhi kondisi lingkungan permukiman dan 

apakah kualitas permukiman disana sudah layak untuk para pendatang. Untuk 

itu diperlukan analisis atau penilaian terhadap kualitas lingkungan 

permukiman. Salah satu upaya untuk mempermudah melakukan analisis 

tersebut digunakan perangkat teknologi penginderaan jauh dan sistem 

informasi geografi. 

Perkembangan teknologi di era modern kini telah memberikan banyak 

keuntungan dalam segala kebutuhan atau keperluan manusia, baik dalam 

bidang informasi, komunikasi, transpotasi dan bidang-bidang lainnya. 

Berbagai jenis teknologi dan perlengkapan diciptakan untuk membantu 

pekerjaan manusia agar lebih efektif, cepat dan mudah. UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle) merupakan salah satu pengembangan teknologi dalam yang 
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dapat diterapkan pada beberapa aplikasi pengambilan gambar di beberapa 

sektor seperti industri, pemantauan bencana, pertanian, dan masih banyak lagi 

aplikasi yang dapat diterapkan dengan menggunakan UAV tergantung dari 

tujuan pengguna memanfaatkan teknologi tersebut. Foto udara merupakan 

salah satu jenis citra penginderaan jauh yang paling tua perkembangannya dan 

paling banyak digunakan sampai saat ini. Hal ini dikarenakan foto udara 

mempunyai beberapa kelebihan dibanding dengan jenis citra lainnya, yaitu 

caranya yang sederhana, relatif murah, resolusi spasial baik dan integritas 

geometrinya baik, dan yang sangat menguntungkan adalah kerana foto udara 

menggambarkan wujud dan letak obyek yang mirip wujud dan letaknya 

dipermukaan bumi, serta meliputi daerah yang luas dan permanen (Sutanto, 

1986). 

UAV memiliki 3 jenis yaitu fixedwing, single rotor dan multi rotor 

seperti ditunjukan pada Gambar 1. Fixwing digunakan pada proses pemetaan, 

untuk pengambilan video udara pada awalnya digunakan single rotor yang 

sering disebut dengan helicam dan memiliki resiko yang sangat besar pada 

crash dan harus memiliki keahlian yang tinggi pada pilot pengendali helicam 

tersebut, multi rotor merupakan salah satu wahana yang dapat digunakan 

untuk pengambilan video udara dengan mudah dan sangat aman. 

Tujuan Pertama ( 1 ) dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

agihan tingkat kualitas lingkungan permukiman di Kota Tenggarong 

berdasarkan parameter penentu yang diinterpretasi dari Foto Udara dan untuk 

tujuan kedua ( 2 ) adalah untuk mengetahui Faktor-faktor  dominan  apakah  

yang  mempengaruhi  pola persebaran kualitas lingkungan permukiman 

kualitas baik di daerah penelitian. 



6

2. METODE

Metode penelitian yang  digunakan  dalam penelitian ini  merupakan 

gabungan antara teknik interpretasi Foto Udara dan teknik kerja lapangan. 

Teknik intepretasi digunakan untuk menyadap informasi variabel kualitas 

lingkungan permukiman, yaitu terdiri dari  kepadatan bangunan, tata  letak 

bangunan, lebar jalan, pohon pelindung,  kondisi  permukaan  jalan, kualitas 

atap bangunan dan lokasi permukiman.  

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah 

perkotaan Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 

mengunakan foto udara hasil pemotretan drone Fixed wing dengan resolusi 

spasial 8 cm/pixel untuk mengetahui klasifikasi pengunaan lahan di wilayah 

perkotaan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Purposive Random Sampling dimana tehnik penentuan sampel yang 

didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel sampel mana saja 

yang paling sesuai, bermanfaat dan diangap dapat mewakili suatu populasi ( 

Representatif ). Tehnik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi 

kualitas sampelnya. Karena peneliti telah membuat kisi kisi atau batas 

berdasarkan kreteria tertentu yang akan dijadikan sampel penelitian, 

misalkan dekat dengan sungai, dekat dengan area pasar, terminal dan lain 

lain. 

Metode analisis data yang digunakan Untuk mengetahui tujuan I , 

yang digunakan adalah skoring dengan analisis GIS kuantitatif berjenjang. 

Metode pengharkatan yang digunakan adalah metode pengharkatan 

berjenjang dimana setiap parameter kualitas permukiman diberikan harkat  

pada  setiap  parameter  penentu  yang  digunakan. Parameter  yang  

mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  kualitas lingkungan  permukiman  

diberikan  nilai  harkat yang  tinggi  (nilai  3 untuk  klasifikasi  baik)  

sedangkan  parameter  yang  mempunyai pengaruh yang kecil diberikan nilai 

harkat yang rendah (nilai 1 untuk klasifikasi buruk). Pengharkatan ini 

dilakukan untuk menggambarkan perbedaan  fungsi  setiap  parameter  yang  

digunakan  untuk  menilai kualitas lingkungan permukiman. dimana  setiap 

parameter kualitas permukiman diberikan harkat  pada  setiap  parameter  

penentu  yang  digunakan.  
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Untuk mengetahui tujuan II digunakan analisis tabel frekuensi untuk 

melihat faktor dominan yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan 

permukiman. Dalam tabel ini akan dianalisis kualitas lingkungan 

permukiman kualitas baik, parameter apa yang sering muncul didalam table 

yang  memuat  data  dari  variabel  pengaruh  dan  variabel terpengaruh. 

Variabel terpengaruh dalam penelitian ini berupa persebaran kondisi kualitas 

lingkungan permukiman, sedangkan variabel pengaruhnya berupa  

kepadatan  bangunan,  lebar  jalan,  kondisi jalan Masuk, pohon  pelindung,  

tata  letak, lokasi permukiman, kualitas atap bangunan, 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini adalah berupa peta kualitas lingkungan permukiman kota 

kecamatan tenggarong dan faktor dominan yang paling berpengaruh 

terhadap kualitas lingkungan permukiman baik.  Untuk membuat peta 

kualitas lingkungan permukiman mengunakan data foto udara. Terdapat 2 

parameter yang digunakan dalam pembuatan peta kualitas lingkungan 

permukiman yaitu parameter interprestasi foto udara dan data sekunder.  

3.1  Hasil Identifikasi Tingkat Kualitas Lingkungan Permukiman. 

Tingkat kualitas lingkungan permukiman merupakan suatu kondisi yang 

memberikan gambaran secara jelas tentang keadaan kualitas lingkungan 

sebagai tempat mukim. Penilaian kualitas lingkungan permukiman dilakukan 

dengan menggunakan tujuh parameter penentu kualitas lingkungan melalui 

itepretasi Foto Udara yaitu kepadatan bangunan permukiman, lebar jalan 

masuk permukiman, tata letak bangunan, kondisi permukaan jalan masuk 

permukiman, pohon pelindung jalan, kualitas atap bangunan dan lokasi 

permukiman. Penentuan kualitas lingkungan permukiman ini diperoleh dengan 

menghitung nilai total parameter penentu kualitas lingkungan yaitu dengan 

menambahkan nilai hasil perkalian antara bobot masing-masing parameter 

yang mempengaruhi dengan nilai faktor penimbang masing-masing parameter 

penentu kualitas lingkungan. Besarnya nilai yang mempengaruhi kualitas 

lingkungan permukiman dibagi menjadi tiga yaitu angka satu yang berarti 

parameter mempunyai pengaruh kecil terhadap lingkungan permukiman, 

sebaliknya bila dinyatkan dengan angka tiga berarti parameter tersebut 

mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas lingkungan permukiman. Setelah 
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masing-masing blok permukiman diketahui skor total selanjutnya 

diklasifikasikan klas kualitas permukimannya. Hasil yang diperoleh terdapat 

tiga kelas permukiman di wilayah Kota Kecamatan Tenggarong yaitu kelas 

kualitas I (baik), kelas kualitas II (sedang) dan kelas kualitas III (buruk). Dari 

peta dapat dilihat persebaran kondisi kualitas lingkungan permukiman di Kota 

Kecamatan Tenggarong. Untuk luasan pada masing-masing klas dan jumlah 

blok pada masing-masing desa di Kecamatan Tenggarong dapat dilihat pada 

tabel dibawah berikut ini : 

Tabel 1. Luas Blok Permukiman Berdasarkan Klas Kualitas Lingkungan 

Permukiman 
No Kelas Luas ( Ha ) Persentase ( % ) 

1 Kualitas Lingkungan Baik 47,076 10% 

2 Kualitas Lingkungan Sedang 412,694 89% 

3 Kualitas Lingkungan Buruk 4,675 1% 

Jumlah 464,445 100% 

Sumber: hasil analisis data, 2020 

Tabel 2. Jumlah blok Permukiman berdasarkan Klas Kualitas Lingkungan Permukiman. 

No Kelas Timbau Melayu Panji Sukarame Loa Ipuh 

Luas 

 ( Ha) 

Jumla

h Blok 

Luas 

 ( Ha) 

Jumla

h Blok 

Luas 

 ( Ha) 

Jumla

h Blok 

Luas 

 ( Ha) 

Jumla

h Blok 

Luas 

 ( Ha) 

Jumlah 

Blok 

1 Kualitas 

Lingkungan 

Baik 

18,875 2 3,623 2 - - 4,849 2 16,495 3 

2 Kualitas 

Lingkungan 

Sedang 

136,869 22 110,06 26 36,678 7 18,884 3 95,533 21 

3 Kualitas 

Lingkungan 

Buruk 

- - - - - - - - 4,675 1 

Jumlah 155,744 24 113,68 28 36,678 7 23,733 5 116,70 25 

Sumber: hasil analisis data, 2020 
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Tabel 3. Persentase Luas Blok Lingkungan Permukiman berdasarkan Lokasi kelurahan. 

Nomor Kelurahan Luas ( Ha ) Prosentase ( % ) 

1 Loa Ipuh 116,703 26% 

2 Melayu 113,686 25% 

3 Panji 36,678 8% 

4 Sukarame 23,733 5% 

5 Timbau 155,744 35% 

Jumlah 446,544 100% 

Sumber: hasil analisis data, 2020 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa Klas 

kualitas I (Baik) merupakan total jumlah harkat pada masing masing 

parameter yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas lingkungan 

permukiman yang berada pada kisaran 18-21. Berdasarkan klasifikasi kualitas 

permukiman menunjukkan bahwa wilayah yang termasuk dalam kategori klas 

kualitas baik yaitu seluas 47, 076 Ha dengan tingkat prosentase 10 % dari luas 

blok permukiman area penelitian. Untuk blok permukiman kualitas baik 

persebaranya berada di Kelurahan Timbau berjumlah 2 blok, Kelurahan 

Melayu 2 blok, Kelurahan Sukarame 2 Blok dan Kelurahan Loa Ipuh 3 Blok. 

Sedangkan di kelurahan Panji tidak ditemukan kualitas lingkungan 

permukiman kelas baik. Kualitas lingkungan permukiman kelas baik banyak 

dijumpai berupa blok- blok Perumahan yang dimana bangunan sudah tertata 

rapi dengan kondisi jalan yang sudah bagus dan lebar serta banyak pohon2 

pelindung di sepanjang jalan 

Klas kualitas II ( Sedang ) merupakan total jumlah harkat pada masing 

masing parameter yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas lingkungan 

permukiman yang berada pada kisaran 12 – 17. Klas Permukiman Kualitas 

sedang merupakan klas permukiman yang paling banyak terdapat di Kota 

Kecamatan Tenggarong dengan luas 412,694 Ha Atau sebesar 89 %. Dengan 

rincian di Kelurahan Timbau berjumlah 22 blok, Kelurahan Melayu 26 blok, 

Kelurahan Panji 7 Blok, Kelurahan Sukarame 3 Blok dan Kelurahan Loa Ipuh 

21 Blok. Kualitas lingkungan permukiman kelas banyak dijumpai yaitu 

merupakan blok permukiman mandiri yang dibangun masyarakat dengan pola 

mengikuti jaringan jalan yang tersedia. 

Klas kualitas  III ( Buruk ) merupakan total jumlah harkat pada masing 

masing parameter yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas lingkungan 
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permukiman yang berada pada kisaran 7 – 11. Dikota Kecamatan Tenggarong 

hanya terdapat 1 ( Satu ) Kualitas lingkungan permukiman kualitas buruk yang 

terdapat di kelurahan loa ipuh. Dilokasi blok tersebut kondisi kepadatan 

bangunan sudah sangat padat dan kondisi jalan disana sangat sempit sehinga 

tidak terdapat pohon pelindung di pinggir jalan. Efek negative dari lokasi ini 

adalah apabila terjadi kebakaran maka akan merambat dengan cepat karena 

kondisi bangunan banyak terbuat dari kayu dan dengan tingkat kepadatan yang 

sangat padat. 

3.2  Faktor dominan yang paling berpengaruh terhadap kualitas 

lingkungan permukiman baik 

Penentuan faktor dominan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan blok 

blok permukiman yang memiliki kelas kualitas permukiman baik. 

Didaerah penelitian ada 9 blok yang memiliki kualis baik. Selanjutnya masing 

masing blok dirinci per parameter dan dicari yang berharkat maksimal dalam 

hal ini yaitu harkat 3. Langkah selanjutnya tiap tiap parameter ditentukan 

prosentase harkat 3 yang muncul. Hasil perhitungan tabel frekuensi sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat pada tabel 21. 

Tabel 4. faktor dominan yang paling berpengaruh terhadap kualitas lingkungan permukiman 

No KPDT % Tata 

Letak 

% Lebar 

Jalan 

% Kondisi 

Jalan 

% Atap 

Bangunan 

% Lokasi % Pohon 

Pelindung 

% 

1 3 - - 3 - - 3 3 

2 3 - - 3 - - 3 3 

3 3 - - 3 - - 3 3 

4 3 - - 3 - - 3 3 

5 3 3 - - 3 - - 3 3 

6 3 3 - - 3 - - 3 3 

7 3 3 - - 3 - - 3 

8 3 - - 3 - - 3 3 

9 3 - - 3 - - 3 3 

JML 4 10 8 21 - - 9 24 - - 9 24 8 21 

Sumber: hasil analisis data, 2020 

Berdasarkan tabel 21 maka dapat diketahui Factor paling dominan yang 

mempengaruhi kualitas permukiman baik yakni tata letak, kondisi jalan, lokasi 

permukiman dan pohon pelindung. Keempat factor tersebut mempengaruhi 

kelas blok permukiman yang ada pada suatu wilayah. Tata letak yang 

berkaitan dengan permukiman semakin bagus tata letak permukiman semakin 
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bagus juga kualitas lingkungan permukiman. Karena ketersediaan ruang akan 

semakin mudah utk direncanakan dan akan membuat ruang gerak atau akses 

jalan akan semakin mudah. Serta kondisi jalan yang sudah diperkeras dan 

lokasi permukiman yang jauh dari sumber polusi seperti bantaran sungai, 

pabrik serta terminal sehingga akan membuat permukiman akan semakin baik. 

Dengan banyaknya jumlah pohon pelindung juga akan membuat permukiman 

menjadi baik. 

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kualitas Lingkungan 

Permukiman DI Kota Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara Menggunakan 

Foto Udara Dengan Wahana Drone fixed wing dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Interpretasi Penggunaan Lahan Permukiman, Non Permukiman DI 

Kota Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk Blok 

Permukiman adalah seluas 464,445 Ha atau dengan prosentase 67 % dan 

untuk Blok Non Permukiman adalah 228,528 Ha atau dengan Prosentase 33 % 

dengan total luas 692,973 Ha. 

Sebaran kualitas permukiman menunjukkan bahwa wilayah yang 

termasuk dalam kategori klas kualitas baik yaitu seluas 47, 076 Ha dengan 

tingkat prosentase 10 % dari luas blok permukiman area penelitian. Untuk 

blok permukiman kualitas baik persebaranya berada di Kelurahan Timbau 

berjumlah 2 blok, Kelurahan Melayu 2 blok, Kelurahan Sukarame 2 Blok dan 

Kelurahan Loa Ipuh 3 Blok. Sedangkan di kelurahan Panji tidak ditemukan 

kualitas lingkungan permukiman kelas baik. Klas Permukiman Kualitas 

sedang merupakan klas permukiman yang paling banyak terdapat di Kota 

Kecamatan Tenggarong dengan luas 412,694 Ha Atau sebesar 89 %. Dengan 

rincian di Kelurahan Timbau berjumlah 22 blok, Kelurahan Melayu 26 blok, 

Kelurahan Panji 7 Blok, Kelurahan Sukarame 3 Blok dan Kelurahan Loa Ipuh 

21 Blok. Dikota Kecamatan Tenggarong hanya terdapat 1 ( Satu ) Kualitas 

lingkungan permukiman kualitas buruk yang terdapat di kelurahan loa ipuh. 

Faktor paling dominan yang mempengaruhi kualitas permukiman baik 

yakni tata letak, kondisi jalan, lokasi permukiman dan pohon pelindung. 

Keempat factor tersebut mempengaruhi kelas blok permukiman kualitas baik. 
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4.2   SARAN 

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

4.2.1 Bagi Pemerintah 

Peta tingkat kualitas lingkungan permukiman dapat digunakan sebagai 

masukan atau arahan bagi pemerintah dalam melaksanakan Rencana Tata 

Ruang Wilayah di perkotaan Kecamatan Tenggarong yang berkaitan dengan 

lingkungan permukiman penduduk. Pemerintah perlu memberikan arahan dan 

sosialisasi  kepada masyarakat tentang tingkat kualitas lingkungan 

permukiman yang baik kepada masyarakat. 

4.2.2 Bagi Peneliti selanjutnya  

Penggunaan foto udara format kecil dengan wahana drone fixed wing 

memiliki tingkat akurasi spasial lebih detail dan akan memperoleh hasil yang 

bagus 

4.2.3 Bagi Masyarakat 

Pentingnya informasi tentang kualitas lingkungan permukiman menyadarkan 

masyarakat untuk menjaga lingkungan permukiman agar dapat terciptanya 

kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik. 
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