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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan kegiatan perkotaan salah satu 

dampak yang timbul adalah masalah permukiman didaerah perkotaan. 

Berbagai parameter yang mengakibatkan terjadinya masalah per-

mukiman. 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 ting-

kat 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 tem-

pat tinggal dan fasilitas lainnya (Hadi Sabari Yunus, 2005:56).  

Secara adminitrasi Kecamatan Tenggarong Wilayah Kecamatan 

Tenggarong secara geografis terletak di daerah khatulistiwa dan be-

rada 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 Kabu-

paten Kutai Kartanegara. KecamatanTenggarong merupakan pusat ko-

ta 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 Pe-

nanganan Kumuh Kabupaten Kukar 2016, di Aula Serba Guna Ge-

dung Bappeda Kukar. Gambar 1 di bawah ini menunjukan dimana 
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permukiman kumuh dibantaran anak sungai Mahakam di Kecamatan 

Tenggarong 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1  Permukiman dibantaran Sungai 

Sedangkan delapan kawasan lainnya seperti Kecamatan Sam-

boja, Muara Badak, Loa Janan, Loa Kulu, Sebulu, Tenggarong Seber-

ang, 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 kawa-

san 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 me-

menuhi syarat,” ujar Rahmat. 

Kabupaten kutai kartanegara ditunjuk sebagai salah satu rencana 

pemindahan ibukota selain di Penajam Pasir Utara. Secara tidak lang-

sung wilayah Kabupaten Kutai kartanegara akan mengalami peru-

bahan baik secara sosial atau ekonomi. Wilayah Kecamatan tengga-

rong yang merupakan ibukota Kabupaten dari Kabupaten kutai kar-

tanegara pasti akan menjadi sorotan serta destinasi oleh para penda-

tang. Wilayah kota tenggarong merupakan wilayah permukiman yang 

berada di pingir sungai Mahakam dan anak sungai tenggarong yg da-

hulu permukiman disana merupakan bakas rawa yang dikeringkan dan 
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sehingga masih banyak terdapat rumah pangung dari kayu. Apakah 

kondisi tersebut mempengaruhi kondisi lingkungan permukiman dan 

apakah kualitas permukiman disana sudah layak untuk para penda-

tang. Untuk itu diperlukan analisis atau penilaian terhadap kualitas 

lingkungan permukiman. Salah satu upaya untuk mempermudah 

melakukan analisis tersebut digunakan perangkat teknologi penginder-

aan 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 mu-

dah. UAV (Unmanned Aerial Vehicle) merupakan salah satu pengem-

bangan teknologi dalam yang dapat diterapkan pada beberapa aplikasi 

pengambilan gambar di beberapa sektor seperti industri, pemantauan 

bencana, pertanian, dan masih banyak lagi aplikasi yang dapat dit-

erapkan 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 ro-

tor 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 
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satu wahana yang dapat digunakan untuk pengambilan video udara 

dengan mudah dan sangat aman.  

 

 

 

 

 Gambar 2. Bentuk dari (a) Fixwing, (b) Single rotor dan (c) Multi rotor 

Berdasarkan berbagai latar belakang di atas mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian dengan Judul “Analisis Kualitas Ling-

kungan Permukiman di Perkotaan Kecamatan Tenggarong, Ka-

bupaten Kutai Kartanegara Menggunakan Foto Udara Dengan 

Wahana Drone Fixed Wing” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana agihan tingkat kualitas lingkungan permukiman di 

Perkotaan Kecamatan Tenggarong berdasarkan parameter 

penentu yang diintepretasi dari Foto Udara tahun 2019? 

2. Faktor-faktor  dominan  apakah  yang  mempengaruhi  pola per-

sebaran kualitas lingkungan permukiman di daerah penelitian?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum dari Penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menganalisis agihan tingkat kualitas lingkungan permukiman di 

Kota Tenggarong berdasarkan parameter penentu yang diinter-

pretasi dari Foto Udara. 

2. Menganalisis faktor apa yang paling berpengaruh terhadap 

kualitas lingkungan permukiman di daerah penelitian. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari Penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan masukan untuk pengembangan ilmu dan 

teknologi penginderaan jauh khususnya pemanfaatan Foto Udara 

bagi perencanaan studi permukiman. 

2. Bagi masyarakat, dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan 

keseimbangan lingkungan permukiman. 

3. Dapat dijadikan refrensi bagi penelitian sejenis berikutnya. 

4. Sebagai syarat untuk melengkapi studi tingkat sarjana di 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

a. Ruang Lingkup Studi Geografi Permukiman 

Ilmu geografi adalah suatu ilmu yang bersifat human orient-

ed, maka pengertian permukiman selalu dikaitkan dengan eksis-

tensi manusia sebagai subjek (Hadi Sabari Yunus, 2007:19). Sejak 

jaman pre-histori, manusia selalu membutuhkan tempat tinggal 

untuk menyelenggarakan kehidupannya, sehingga dikenal bentuk 

permukiman yang bersifat artificial dan di lain pihak dikenal juga 

permukiman yang bersifat natural.Dengan demikian,  secara 

umum, pengertian permukiman dapat diartikan sebagai suatu ben-

tukan artificial maupun natural dengan segala kelengkapannya 

yang dipergunakan oleh manusia, baik secara individualmaupun 

kelompok, untuk bertempat tinggal baik sementara maupun 

menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya (Hadi 

Sabari Yunus, 2007:20). 

Perhatian geografi permukiman yang berkembang pada saat 

ini lebih dipusatkan pada artificial settlements. Dengan mendasar-

kan diri pada tiga macam pendekatan utama dalam studi geografi, 

maka studi geografi permukiman mengacu pada ketiga macam 

pendekatan tersebut, yaitu (1) pendekatan keruangan (Spatial Ap-

proach), (2) Pendekatan ekologis (Ecological Approach), dan (3) 
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Pendekatan kompleks wilayah (Regional Complex Approach) 

(Hagget,1972 dalam Hadi Sabari Yunus, 2007:21). 

b. Pengertian Permukiman di Lingkungan Permukiman 

Permukiman dalam arti sempit adalah tempat tinggal atau 

bangunan tempat tinggal, sedangkan dalam arti luas adalah peri-

hal tempat tinggal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan 

tempat tinggal (Hadi sabari yunus, 1987:5). Dalam hal ini per-

mukiman bukan hanya merupakan tempat untuk berteduh saja, 

tetapi juga berfungsi melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari. 

Menurut Hadi Sabari Yunus (1987:6) permukiman adalah suatu 

bentuk artificial maupun natural dengan segala kelengkapanya 

yang dipergunakan oleh manusia, baik secara individu maupun 

kelompok, untuk bertempat tinggal, baik sementaramaupun 

menetap dalam  rangka menyelenggarakan kehidupannya. Ber-

dasarkan skala ruang lingkupnya, permukiman mempunyai ruang 

lingkup makro, meso dan mikro. Skala ruang lingkup per-

mukiman secara makro meliputi sistem kota-kota maupun sistem 

desa-desa dalam wilayah yang sangat luas. Eksistensi kota-kota 

maupun desa-desa dianggap sebagai suatu titik-titik yang tersebar 

dalam kawasan yang menjadi area bahasan (Hadi Sabari Yunus, 

2007:22). Dalam skala permukiman meso, analisisnya ditunjukan 

pada permukiman perdesaan maupun perkotaan secara individual 

yang digunakan untuk tempattinggal penduduk. Untuk studi per-

mukiman secara mikro cakupanya lebih sempit lagi dan sorotan 

utama ditunjukkan pada salah satu komponen dalam skala meso 

yaitu housing (Hadi Sabari Yunus, 2007:23). 

Berdasarkan dari konsep geografi permukiman yang telah di-

jelaskan di atas, maka obyek penelitian ini termasuk dalam 

kajianpermukiman buatan (artificial) karena permukiman yang 

terbentuk dalam proses pembentukanya terdapat campur tangan 

manusia. Adapun skala 
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ruang lingkupnya, termasuk dalam skala permukiman meso, 

karena cakupan wilayahnya yang tidak terlalu luas (blok, pe-

rumahan, kecamatan). 

c. Kualitas Permukiman 

Permukiman menurut UU No. 4 Tahun 1992 adalah bagian 

dari lingkungan hidup di luar dari kawasan lindung, baik yang 

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi se-

bagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tem-

pat kegiatan yang  mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan da-

lam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ru-

ang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.  

Dalam mempelajari permukiman ada dua hal yang harus di-

perhatikan, yaitu kondisi bangunan rumah itu sendiri dan juga 

lingkungan permukiman. Menurut Nurhadi (1989:15), lingkungan 

permukiman merupakan suatu ruang yang digunakan untuk 

kegiatan sehari-hari yang meliputi bangunan rumah permukiman 

beserta halaman dan pekarangannya, jaring-jaring jalan, dan 

perangkat lain yang Mendukung kelancaran hidup,sedangkan 

kualitas lingkungan permukiman adalah keadaan khususnya per-

mukiman dengan segala benda, keadaan dan makhluk hidup 

beserta perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perike-

hidupan dan kesejahteraan makhluk hidup di dalam permukiman 

tersebut. Secara umum cara untuk menilai kualitas lingkungan 

permukiman ada dua, yaitu cara terestrial dan menggunakan 

teknik penginderaan jauh. Penilaian secara terrestrial dilakukan 

dengan melakukan survei langsung di lapangan untuk mem-

peroleh  informasi, sedangkan teknik penginderaan jauh yaitu 

dengan memanfaatkan Foto Udara. 

 Adapun variabel dalam penelitian ini adalah kualitas permukiman 

secara interpretasi visual, yaitu: 
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a. Kepadatan Permukiman 

Kepadatan permukiman dapat diartikan sebagai penggunaan 

penutupan rumah mukim pada blok permukiman, antara ru-

mah yang satu dengan rumah yang lainnya, yang dihitung 

dengan perbandingan antara rumah mukim dengan luas blok 

permukiman, namun terlebih dahulu antara rumah mukim dan 

non mukim harus dipisahkan, sehingga jelas perbedaannya. 

b. Tata Letak Bangunan 

Tata letak bangunan permukiman dapat dilihat dengan jelas 

melalui pola bangunan yang ada pada suatu blok per-

mukiman. Bila dilihat dari Foto Udara, pola bangunan yang 

menghadap ke jalan pada umumnya mempunyai ukuran dan 

bentuk yang relatif sama. Tata letak permukiman dihitung 

dengan membandingkan jumlah bangunan yang tertata teratur 

dengan jumlah bangunan dalam blok permukiman. 

c. Lebar Jalan Masuk 

Lebar jalan masuk diartikan sebagai jalan yang menghub-

ungkan jalan lingkungan perumahan dengan jalan utamanya. 

Penilaian parameter ini dimaksudkan untuk mengetahui mu-

dah tidaknya transportasi dari dan ke blok permukiman. 

d. Kondisi Permukaan Jalan Masuk Permukiman 

Kondisi permukaan jalan masuk permukiman adalah 

pengerasan permukaan badan jalan yang dibedakan atas ba-

han pengerasan jalan tersebut, yang didasarkan pada persen-

tase dari kondisi jalan masuk yang telah diperkeras dengan 

aspal atau telah disemen terhadap seluruh jalan. 

e. Pohon Pelindung Jalan 

Pohon pelindung yang dimaksud adalah luas tutupan kanopi 

daun yang terdapat dalam suatu unit permukiman. Biasanya 

pohon pelindung tersebut terdapat di kanan kiri jalan pada 

suatu unit permukiman. Batasan dari pohon pelindung jalan 

adalah terdapatnya jajaran pohon yang ada di kanan kiri jalan 
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masuk pada suatu blok permukiman, yang didasarkan pada 

persentase dari jumlah tutupan kanopi daun dibandingkan 

dengan luas blok permukiman. 

f. Lokasi Permukiman 

Lokasi permukiman adalah letak suatu blok permukiman ter-

hadap daerah pusat kegiatan yang terkait sumber polusi / ba-

haya. 

g. Kualitas Atap Bangunan 

Kualitas atap bangunan yang dimaksudkan disini dilihat ber-

dasarkan jenis bahan yang digunakan untuk membuat atap 

bangunan. Jenis bahan yang digunakan mempengaruhi daya 

tahan bangunan terhadap bahaya seperti tiupan angin. 

Teknik penginderaan jauh dimanfaatkan karena perolehan da-

ta lebih cepat dan dapat menghemat waktu dibandingkan bila dil-

akukan secara terestrial.  

d. Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh adalah ilmu, seni dan teknik untuk mem-

peroleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena me-

lalui analisis data tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, 

atau fenomena yang dikaji (Lillesand and Kiefer dalam Sutanto, 

1994:2). Pengertian „tanpa kontak langsung‟ disini dapat diartikan 

bahwa memang tidak ada kontak antara objek dengan analis, 

selain itu jangkauan wilayah jauh lebih luasdan kerincian yang 

lebih tinggi.  

Menurut Hornby dalam Sutanto (1994:6), Foto Udara 

penginderaan jauh merupakan gambaran yang terekam oleh ka-

mera atau sensor lainnya. Foto Udara penginderaan jauh dapat di-

golongkan menjadi Foto Udara foto dan non foto. Pemanfaatan 

penginderaan jauh semakin meningkat pesat dalam berbagai bi-

dang. Peningkatan penggunaannya dilandasi oleh berbagai alasan. 

Ada enam alasan yang melandasi peningkatan penggunaan 

penginderaan jauh (Sutanto, 1994:18), yaitu : 
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a. Foto Udara penginderaan jauh mampu menggambarkan ob-

jek, daerah dan gejala di permukaan bumi dengan ujud dan 

letak objek yang mirip ujud dan letaknya di permukaan 

bumi, relatif lengkap, meliputi daerah luas dan permanen. 

b. Dari Foto Udara tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga 

dimensional apabila pengamatannya dilakukan dengan 

menggunakan alat stereoskop. 

c. Karakteristik objek yang tidak tampak dapat diujudkan da-

lam bentuk Foto Udara sehingga dimungkinkan pengenalan 

objeknya. 

d. Foto Udara dapat dibuat secara cepat meskipun untuk dae-

rah yang sulit dijelajahi secara terestrial. 

e. Merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah 

bencana. 

f. Foto Udara sering dibuat dengan periode ulang yang pen-

dek. Dengan demikian maka Foto Udara merupakan alat 

yang baik sekali untuk memantau perubahan cepat seperti 

pemekaran kota, pembukaan daerah hutan, perubahan kuali-

tas lingkungan dan perluasan  lahan garapan. 

Penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk studi kajian ko-

ta. Wilayah perkotaan memiliki wujud yang rumit, tidak teratur 

dan dimensi yang heterogen. Lahan kota pada umumnya sempit, 

bangunan padat dan fungsi bangunannya beraneka ragam. Oleh 

karena itu system penginderaan jauh yang diperlukan untuk me-

nyusun tata ruangdisesuaikan dengan resolusi spasial yang sepa-

dan. Resolusi spasial yang tinggi dari suatu Foto Udara mampu 

menyajikan data spasial secara rinci. Pengumpulan data dalam 

penginderaan jauh dilakukan dengan jarak jauh. 

Penginderaan jauh menurut Sutanto (1994, 54-59) meliputi 

dua proses utama yaitu pengumpulan data dan analisis data. Ele-

men proses pengumpulan data meliputi : (a) sumber energi, (b) 

perjalanan energi melalui atmosfer, (c) interaksi antara energi 



11 

 

dengan kenampakan di muka bumi, (d) sensor wahana pesawat 

terbang maupun satelit, (e) hasil pembentukan data dalam piktori-

al atau bentuk numerik. Proses analisis data meliputi pengujian 

data dengan menggunakan alat intepretasi dan alat pengamatan 

untuk menganalisis data piktorial, penyajian data dan memanfaat-

kannya untuk pengambilan keputusan.  

e. Drone ( UAV ) 

Pemetaan Menggunakan Drone – Pemetaan Menggunakan 

Drone adalah sebuah aktivitas untuk mendapatkan sebuah peta 

wilayah dengan gambar yang dihasilkan oleh drone (Foto-

grametri). Pemetaan menggunakan drone mulai populer pada se-

mester kedua tahun 2016, sampai hari ini drone menjadi populer 

di kalangan para mapper.  

Fotogrametri adalah suatu metode pemetaan objek-objek / 

ruang dipermukaan bumi (geo-spasial) yang menggunakan foto 

udara sebagai media. Dimana dilakukan penafsiran objek dan 

pengukuran geometri untuk selanjutnya dihasilkan peta garis, peta 

digital maupun peta foto. 

Secara umum fotogrametri merupakan teknologi geo-

informasi dengan memanfaatkan data geo-spasial yang diperoleh 

melalui pemotretan udara. 

Proses ini menghasilkan Peta Orthophoto Mosaic (mapping 

foto). Produk ini masih dapat dikembangkan lagi menjadi Peta 

Garis / Peta Topografi yang detail dengan skala yang diinginkan. 

Foto dan Video udara adalah pengambilan foto dan video me-

lalui wahana tanpa awak. Dengan sudut pengambilan tertentu 

dengan tujuan mendapatkan hasil gambar yang informatif sesuai 

keinginan dari pemberi tugas. Umumnya sudut pengambilan tidak 

tegak lurus untuk mendapatkan efek kedalaman gambar. 

Konsep pemetaan metode ini adalah metode kombinasi dari 

beberapa tahapan pembuatan peta. Kombinasi tersebut terdiri dari 

: 
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a. Pengukuran premark dengan GPS Geodetik dengan akurasi  

hingga sub milimeter. 

b. Foto udara format kecil dengan konsep fotogrametri. 

c. Pengolahan data dengan software LIDAR (light detection 

and ranging). 

Dengan menggunakan drone, hasil peta yang di buat bisa 

menjadi 3 Dimensi, dan sebagainya, lebih canggih lagi, pemetaan 

menggunakan drone juga bisa untuk mendeteksi kesetahatan veg-

etasi dengan sensor lidar, Dulunya gambar dengan LIDAR ini ha-

rus di peroleh dengan dana yang tidak sedikit. Dengan teknologi 

drone proses pemetaan menjadi lebih mudah, dan tentu saja jika 

harus dibandingkan dengan membeli citra satelite resolusi tinggi , 

menggunakan drone lebih murah. 

Ada beberapa jenis drone yang biasa digunakan untuk 

melakukan pemetaan. Drone -drone jenis ini rata – rata dijual 

dengan harga yang lebih tinggi, mengingat hasil yang akan 

didapatkan juga cukup banyak, mulai dari foto, video, sampai pa-

da log lokasi foto. adapun jenis drone yang biasa digunakan ada-

lah sebagai berikut : 

a. Fixed Wing 

  Drone Fixed Wing adalah jenis drone yang memiliki sayap 

seperti pesawat terbang, drone jenis ini adalah drone yang dipilih 

menjadi alat pemetaan karena jangkauannya yang cukup jauh, 

mampu menempuh 100 Km perjalanan dan mampu mencapai 

ketinggian 500 M, satu lagi kelebihan fixed wing adalah 

kamampuan membawa kamera dengan sensor yang cukup besar. 

  Dalam penelitian ini menggunakan Jenis Twin Dream dan 

jenis Skywalker untuk melakukan pemetaan di areal yang luas, 

dalam satu kali terbang pemetaan menggunakan drone ini mampu 

mencover area lebih dari 500 hektar. 
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          Gambar 3 : Contoh Pesawat fixedwing 

b. Multi Rotor 

  Jenis ini adalah alternatif dari drone yang biasa digunakan 

untuk melakukan pemetaan, hanya saja kekurangan drone yang 

satu ini adalah areal yang bisa di cover tidak lebih dari 30 

hektar, namun untuk lahan yang berukuran kecil saya rasa su-

dah cukup menggunakan ini. Adapun jenis yang sering saya 

gunakan adalah DJI Phantom 4 . DJI Phantom ini sebenarnya 

dibuat khusus untuk video dan fotografi, satu kelebihan dari 

drone ini adalah harganya yang lebih murah dibandingkan jika 

harus membeli model fixed wing. 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 4 : Contoh pesawat multirotor 
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Namun sayangnya drone jenis ini tidak bisa mengganti 

kamera, sementara kamera bawaan sensornya tidak memadai, 

selain itu, maksimal ketinggian hanya 150 meter. 

f. Intepretasi Foto Udara 

Intepretasi Foto Udara merupakan perbuatan mengkaji foto 

udara atau Foto Udara dengan maksud untuk mengidentifikasi ob-

jek dan menilai arti pentingnya objek tersebut (Sutanto, 1994:7). 

Intepretasi data dalam penginderaan jauh dilakukan secara digital 

bagi data numerik dan secara manual bagi data visual. Intepretasi 

data penginderaan jauh dilakukan untuk mengubah data numerik 

atau data visual menjadi informasi bagi keperluan tertentu. Di da-

lam pengenalan objek yang tergambar pada Foto Udara, ada tiga 

rangkaian kegiatan yang diperlukan, yaitu deteksi, identifikasi, 

dan analisis (Sutanto, 1994:5). Deteksi adalah pengamatan atas 

adanya suatu objek pada Foto Udara. Identifikasi adalah upaya 

mencirikan objek yang telah dideteksi dengan menggunakan ket-

erangan yang cukup. Pada tahap analisis dikumpulkan keterangan 

lebih lanjut. Untuk mengintepretasi suatu objek pada Foto Udara 

harus memperhatikan unsur- unsurnya. Adapun unsur-unsur in-

tepretasi, antara lain (Sutanto, 1994:120) : 

a. Rona dan warna 

Rona yaitu tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek 

pada Foto Udara. Pada foto udara hitam putih rona dapat di-

artikan sebagai tingkatan dari hitam ke putih atau sebaliknya. 

Warna merupakan ujud yang tampak oleh mata dengan 

menggunakan spektrum, lebih sempit dari spektrum tampak. 

Warna menunjukkan tingkat kegelapan yang beraneka ragam. 

b. Bentuk 

Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan kon-

figurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk merupakan atribut 

yang jelas sehingga banyak objek yang dikenali berdasarkan 

bentuk saja. 
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c. Ukuran 

Ukuran ialah atribut objek yang antara lain berupa jarak, luas, 

tinggi, lereng dan volume. Oleh karena ukuran objek pada 

Foto Udara merupakan fungsi skala, maka dalam memanfaat-

kan ukuran sebagai unsur intepretasi Foto Udara harus selalu 

diingat skalanya. 

d. Tekstur 

Tekstur adalah frekuensi perubahan atau pengolangan rona 

pada Foto Udara. Tekstur dibedakan menjadi tiga tingkatan, 

yaitu tekstur halus, sedang dan kasar. 

e. Pola 

Pola adalah kecenderungan bentuk suatu objek, misal pola 

aliran sungai, jaringan jalan dan pemukiman penduduk. Pola 

merupakan karakteristik makro yang digunakan untuk 

mendiskripsikan tata ruang pada kenampakan di Foto Udara. 

Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang yang me-

nandai bagi banyak objek bentukan manusia dan beberapa 

objek alamiah. Hal ini membuat unsur pola penting untuk 

membedakan pola alami dan hasil budidaya manusia. 

f. Bayangan 

Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang 

berada pada daerah gelap. Objek yang berada pada daerah 

gelap biasanya tidak terlihat atau hanya samar-samar. Mes-

kipun demikian bayangan sering menjadi kunci penting pada 

pengenalan beberapa objek yang justru lebih tampak pada 

bayangannya. 

g. Situs 

Situs merupakan tempat kedudukan suatu objek terhadap ob-

jek lain di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek 

secara langsung, melainkan dalam kaitannya dengan ling-

kungan sekitarnya. 
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h. Asosiasi 

Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan 

objek yang lain. Oleh karena adanya keterkaitan ini maka ter-

lihatnya suatuobjek pada Foto Udara sering merupakan pe-

tunjuk bagi adanya objek lain. 

g. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografi dalam arti luas adalah sistem 

manual dan atau komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, 

menyimpan, mengelola dan menghasilkan informasi yang 

mempunyai rujukan spasial atau geografis. I Wayan Nuarsa 

(2005:13) membatasi pengertian Sistem Informasi Geografi se-

bagai alat yang dapat digunakan untuk mengelola (input, mana-

jemen, proses dan output) data spasial atau data yang bereferensi 

geografis. Setiap data yang merujuk lokasi di permukaan bumi 

dapat disebut sebagai data bereferensi geografis, misalnya, data 

kepadatan penduduk suatu daerah, data jaringan jalan suatu kota 

dan sebagainya.  

SIG merupakan sistem komputer yang memiliki empat ke-

mampuan berikut dalam menangani data yang bereferensi geo-

grafi: (1) Masukan, (2) Manajemen (penyimpanan dan pemanggi-

lan data), (3) Analisis dan manipulasi data, (4) Keluaran. 

 Pada awal perkembangan SIG, peta digunakan untuk meng-

gambarkan informasi tentang realita di permukaan bumi. Data grafis 

yang disajikan dalam bentuk ini disebut SIG secara konvensional. Da-

ta tersebut disajikan sebagai titik, garis dan luasan (poligon) yang 

digambarkan di atas kertas atau film. Penggambarannya menggunakan 

simbol, tekstur dan warna yang dijelaskan dalam bentuk legenda. 

Dengan demikian peta merupakan basis data geografi karena informa-

si spasial tergambar secara lengkap pada peta. SIG cara konvensional 

ini hanya dimungkinkan untuk menganalisis data spasial dalam jumlah 

yang relative sangat terbatas. Jika informasi yang diperlukan dan di-

analisis cukup besar maka cara konvensional tersebut jelas tidak me-
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menuhi lagi. Oleh karena itu berkembanglah suatu teknologi komputer 

untuk mengelola dan menganalisis data spasial dalam bentuk digital 

yang selanjutnya disebut dengan sistem informasi geografi (SIG). Da-

lam bukunya I Wayan Nuarsa (2005:13), data dalam SIG dibagi men-

jadi dua macam, yaitu data grafis dan data atribut atau tabular. Data 

grafis adalah data yang menggambarkan bentuk atau kenampakan ob-

jek di permukaan bumi, sedangkan data tabular adalah data deskriptif 

yang menyatakan nilai dari data grafis tersebut. Adapun struktur data 

SIG ada dua macam, yaitu vektor dan raster. 

1.5.2. Kajian Sebelumnya 

Penelitian penelitian sebelumnya mengenai kualitas permukiman 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, antara lain : 

Diana Nur Fatimah (2006), melakukan penelitian Penilaian 

Kualitas Permukiman dengan pemetaan Menggunakan Foto Udara 

Ikonos diKecamatan Pasar kliwon Kota Surakarta. Penelitian ini  

penelitian ini merupakan penilaian terhadap lingkungan fisik yang 

mempengaruhi kualitas lingkungan penelitian. Analisis dan metode 

mengunakan cara Interprestasi Foto Udara Ikonos dan kerja lapangan  

Safitri,  2007  melakukan  penelitian  untuk  identifikasi  kualitas 

permukiman  menggunakan  citra  satelit  Ikonos  level  Geo  Mode  

Pan Sharpened untuk wilayah kecamatan Joyosuran dan Semanggi 

yang termasuk dalam kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Tujuan 

dari penelitian adalah untuk mengetahui ketelitian hasil identifikasi 

parameter kualitas permukiman dan  menyajikan  hasil  yang  di-

peroleh  dalam  bentuk  peta  tingkat  kualitas permukiman. Parameter 

yang digunakan yaitu kepadatan permukiman, tata letak permukiman, 

lebar jalan masuk permukiman, kondisi permukaan jalan masuk  per-

mukiman,  pohon  pelindung  jalan,  lokasi  permukiman  terhadap 

sumber  polusi/bahaya,  dan  ukuran  bangunan  dan  kualitas  atap  

bangunan. Metode yang digunakan adalah pengharkatan tertimbang 

dengan pemberian harkat pada setiap parameter yang digunakan.   
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Pribawanti,  2008  melakukan  penelitian  dengan  memanfaat-

kan  citra Ikonos level Geo Mode Pansharpened  untuk mengetahui 

kualitas lingkungan permukiman dengan mengambil studi kasus di 

kecamatan Gondokusuman. Metode  yang  digunakan  adalah  metode  

kombinasi  antara  parameter interpretasi dan survei lapangan. Pa-

rameter interpretasi yang digunakan yaitu kepadatan  permukiman,  ta-

ta  letak  permukiman,  lebar  jalan  masuk permukiman, kondisi per-

mukaan jalan masuk permukiman, pohon pelindung jalan, lokasi per-

mukiman. Parameter survei lapangan adalah banjir, sumber air bersih, 

sanitasi, saluran air hujan, tempat pembuangan sampah, sekolah, salu-

ran  air  limbah.  Hasil  yang  diperoleh  adalah  peta  sebaran  kualitas 

lingkungan permukiman.   

Andrias Hudi santosa, 2022 Melakukan penelitian penilaian 

kualitas lingukungan permukiman mengunakan foto udara dengan 

wahana drone dengan mengambil study di perkotaan kecamatan 

tenggarong kabupaten kutai kartanegara. Tujuan dari penelitian adalah 

untuk mengetahui ketelitian hasil identifikasi parameter kualitas per-

mukiman dan  menyajikan  hasil  yang  diperoleh  dalam  bentuk  peta  

tingkat  kualitas permukiman. Parameter yang digunakan yaitu 

kepadatan permukiman, tata letak permukiman, lebar jalan masuk 

permukiman, kondisi permukaan jalan masuk  permukiman,  pohon  

pelindung  jalan,  lokasi  permukiman  terhadap sumber  polu-

si/bahaya,  dan  ukuran  bangunan  dan  kualitas  atap  bangunan. 

Metode yang digunakan adalah pengharkatan tertimbang dengan pem-

berian harkat pada setiap parameter yang digunakan.   

Adapun  untuk  lebih  jelasnya  mengenai  perbandingan  antara  

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

1.1 berikut : 
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Tabel 1.  Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian tentang 

kualitas lingkungan  permukiman dengan memanfaatkan Foto Udara 

diKota Kecamatan Tenggarong  Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 

menggunakan variabel-variabel penelitian dari Foto Udara. Penelitian 

yang relevan diatas kaitannya dengan penelitian yang akan dil-

aksanakan adalah penggunaan parameter pada penilaian kualitas per-

mukiman Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan 

perbedaanya pada hasilnya. 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Diana Nur 

Fatimah 

(2006) 

Penilaian Kualitas 

Permukiman dengan 

pemetaan 

Menggunakan Foto 

Udara kualitas Ikonos 

diKecamatan Pasar 

kliwon Kota Surakarta 

Melakukakan pemetaan 

kualitas lingkungan 

permukiman 

Penilaian kualitas 

lingkungan per-

mukiman 

Dan membuat model 

spasialkualitas per-

mukiman 

Interprestasi 

Foto Udara Iko-

nos 

dan kerja 

lapangan 

1. Peta kualitas permukiman 

diKecamatan Pasar kliwon Kota 

Surakarta. 

2. Permukiman disana masuk 

dalam tiga kelas baik, buruk dan 

sedang 

3. Model spasial kulaitas per-

mukiman didaerah tersebut. 

2 Safitri 

(2007) 

Idetifikasi  Kualitas 
Permukiman 
Menggunakan Citra  
Satelit  Ikonos  Level 
Geo Mode Pan Sharp-
ened di Kecamatan  
Pasar  Kliwon Kota 
Surakarta 

Untuk  mengetahui  
ketelitian hasil  identif-
ikasi  parameter  
kualitas permukiman  

 

Pengharkatan  

tertimbang 

dengan pem-

berian harkat 

pada setiap  pa-

rameter  yang 

digunakan   

Peta  Sebaran  Kualitas Ling-

kungan Permukiman   

3 Pribawanti 

(2008)  

Pemanfaatan  Citra  

Satelit Ikonos Level 

Geo Mode Pan Sharp-

ened  Untuk Menge-

tahui  Kualitas Ling-

kungan  Permukiman 

Kecamatan  

Gondokusuman Yog-

yakarta   

Mengetahui  kualitas  
lingkungan per-
mukiman   

 

 

 

 

Kombinasi anta-

ra parameter 

interpretasi  dan  

survei lapangan   

 

Peta  Sebaran  Kualitas Ling-

kungan Permukiman   

4 Andrias 

Hudi San-

tosa (2021) 

Analisis kualitas ling-

kungan permukiman  
mengunakan foto udara 

dengan wahana drone 

dengan mengambil 

study di perkotaan 

kecamatan tenggarong 

kabupaten kutai kar-

tanegara 

Mengetahui  kualitas  

lingkungan per-
mukiman   

Kombinasi anta-

ra parameter 

interpretasi  dan  

survei lapangan   

Peta  Sebaran  Kualitas Ling-

kungan Permukiman   
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1.6 . Kerangka penelitian 

Pertambahan penduduk dan meningkatnya kegiatan penduduk 

berdampak pada semakin menyempitnya ruang yang tersedia untuk 

Permukiman sehingga berpengaruh pada kualitas lingkungan per-

mukiman. Jika pertambahannya terus berlangsung dan tidak terkendali 

dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan permukiman ka-

rena daya dukung lingkungan tidak mampu lagi menampung jumlah 

penduduk yang banyak.  

Kebutuhan penduduk yang diantaranya papan sandang pangan 

dan tersier akan mempengaruhi pola hidup kehidipan penduduk . pa-

pan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting kare-

na merupakan salah satu kebutuhan yang sangat pokok bagi penduduk.  

Tingginya angka kebutuhan akan papan akan berpengaruh terse-

diaan lahan untuk papan/ perumahan apabila ketersediaan lahan se-

makin menyempit/ sedikit akan timbul kelompok- kelompok per-

mukiman yang tidak pada tempatnya sehingga akan menjadi persoalan 

bagi masyarakat setempat :  

Dalam meneliti kualitas permukiman ada faktor yang  

mempengaruhi  yaitu  kondisi  permukaan  jalan,  lebar  jalan,  

kepadatan bangunan,  pola  bangunan,  pohon  pelindung,  kualitas  

atap  bangunan,  lokasi permukiman.   

Foto Udara digunakan untuk identifikasi objek melalui inter-

pretasi visual dan digitasi on screen yang menghasilkan blok per-

mukiman dan non permukiman, dari blok permukiman selanjutnya 

dibuat satuan pemetaan daerah permukiman berdasarkan parameter 

penilaian kualitas permukiman yang terdiri dari tujuh parameter pada 

tahap ini metode pengharkatan pada setiap parameter dilakukan se-

hingga menghasilkan satuan pemetaan yang sudah terharkat yang 

kemudian dilakukan overlay dari peta tujuh parameter untuk 

mendapatkan hasil berupa peta tingkat kualitas lingkungan kualitas 

baik, sedang dan buruk. 
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Gambar 5. Kerangka Penelitian 

 

 

Parameter kualitas permukiman  

    1. Kepadatan permukiman 

    2. Lebar jalan 

    3. Pohon pelindung 

    4. letak bangunanTata 

    5. Kondisi permukaan jalan 

    6. Kualitas atap bangunan 

    7. Lokasi permukiman 

Penduduk 
 

kebutuhan 

Sandang 
 

Pangan 
 

Tersier 
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Permukiman Tid-

ak Kumuh

KUALITAS LINGKUNGAN PER-

MUKIMAN  
 

 

Permukiman 

Permukiman Ku-

muh

Pemetaan 

Drone/UAV 
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1.7 Batasan istilah 

Lingkungan permukiman : suatu ruang untuk kegiatan sehari-hari 

yang meliputi bangunan  rumah  mukim,  halaman  dan  

pekarangannya,  jaring-jaring jalan  dan  perangkat  lain  

yang  mendukung  kelancaran  hidup.  Unsur pembentuk 

lingkungan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling 

berhubungan,  baik  dalam  hubungan  aksial,  interaksial,  

dependensial maupun interdependensial (Rahardjo, 1989).  

Permukiman  adalah  suatu  bentukan  artifisial  maupun  natural  

dengan  segala kelengkapannya yang dipergunakan oleh 

manusia, baik secara individu maupun  kelompok,  untuk  

bertempat  tinggal  baik  sementara  maupun menetap da-

lam rangka menyelenggarakan  kehidupannya (Yunus, 

1987). Berdasarkan  skala  ruang  lingkupnya,  per-

mukiman  mempunyai  ruang  lingkup makro, meso dan 

mikro (Yunus, 1987).  

permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni ka-

rena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan 

bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana 

dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Ta-

hun 2011 ) 

Kualitas lingkungan permukiman adalah suatu keadaan khususnya 

permukiman dengan segala benda, keadaan dan makhluk 

hidup beserta perilakunya yang  mempengaruhi  kelang-

sungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan makhluk hidup 

di dalam permukiman tersebut (Hardoyo, 1994).  

Blok adalah suatu luasan tertentu yang dibatasi oleh batas fisik yang 

tegas. Seperti laut, sungai, jalan dan terdiri dari 1 atau 

lebih persil bangunan (Ditjen Cipta Karya, 1985)  

Identifikasi  adalah  upaya  mencirikan  obyek  yang  telah  
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dideteksi  dengan menggunakan keterangan yang cukup 

(Sutanto, 1982)  

Klasifikasi adalah penggolongan obyek-obek ke dalam kelas-kelas 

dengan dasar adanya beberapa persamaan sifatnya atau 

adanya kaitan antara obyek-obyek (Bintarto dan Surasto-

po, 1979)  

Penggunaan lahan adalah aktivitas manusia atas lahan untuk me-

menuhi kebutuhan hidupnya (Sutanto, 1981)  

Foto Udara adalah hasil pemotretan suatu daerah dari ketinggian 

tertentu, dalam ruang lingkup atmosfer menggunakan ka-

mera. 

Drone / UAV : Unmanned Aerial Vehicle atau dising-

kat UAV, adalah pesawat yang diterbangkan tanpa awak 

atau unmanned. 

Titik kontrol (GCP) adalah target besar yang ditandai di tanah, 

ditempatkan secara strategis di seluruh area survey dengan 

teknis dan preferensi tertentu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


