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ABSTRAK
Integrasi data penginderaan jauh dengan sistem informasi geografis telah banyak dikembangkan, dan
salah satunya dalam melihat perkembangan lahan terbangun. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat
perkembangan lahan terbangun dan kesesuaiannya dengan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kendal.
Kemudian metode yang digunakan yaitu metode supervised classification dengan memanfaatkan data citra
landsat 5 TM dan landsat 8 OLI yang selanjutnya dihitung luas dari masing lahan terbangun berdasarkan
data temporal tahun 1990, tahun 2015 dan tahun 2017. Setelah diketahui luas lahan terbangun selanjutnya
dioverlay dengan peta rencana pola ruang Kabupaten Kendal untuk melihat sesuai atau tidaknya
penempatan lahan terbangun tersebut. Adapun hasil penelitiannya yaitu setiap tahunnya lahan terbangun
terus meningkat di Kabupaten Kendal, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir
yaitu tahun 2015 hingga tahun 2017. Selanjutnya diperkirakan 88 % lahan terbangun tersebut telah sesuai
dengan RTRW karena sudah berada pada kawasan budidaya.
Kata kunci: Penginderaan Jauh, SIG, Lahan Terbangun, Pola Ruang

ABSTRACT
The integration of remote sensing data with geographic information systems has been widely
developed, and one of them is in seeing the expansion of built-up area. The purpose of this research is to
see the expansion of built up area and its compatibility with Kendal Regency's Space Pattern Plan. Then the
method used is the supervised classification method by utilizing landsat 5 TM and Landsat 8 OLI data, which
then calculated the area of each built up based on the temporal data of 1990, 2015 and 2017. After it is
known that the area of land is built then it is overlaid with Kendal Regency's space pattern plan map to see
whether or not the land is built. As for the results of his research that is every year the built land continues
to increase in Kendal Regency, there is a significant increase in the last two years, namely 2015 to 2017.
Furthermore, it is estimated that 88% of the built land is in accordance with the Spatial Plan because it is
already in the cultivation area.
Keywords: Remote Sensing, GIS, Built Up, Space Pattern

PENDAHULUAN
Memasuki era teknologi saat ini pemanfaatan satelit tidak hanya sebagai penghubung
telekomunikasi, bahkan lebih jauh di bidang penginderaan jauh misalnya. Penginderaan jauh yang
dihasilkan dari satelit yaitu berupa citra yang mampu menggambarkan permukaan bumi dengan
resolusi tertentu mampu membantu para peneliti untuk melakukan analisisi-analisis dengan
bantuan teknologi SIG (Sistem Informasi Geografis) (Purwadhi & Sanjoto, 2008). Selain itu,
dewasa ini penginderaan jauh perkotaan telah menarik perhatian yang bahkan belum pernah
terjadi sebelumnya karena pengetahuan tentang luas dan pola lahan yang dibangun dinilai penting
dalam perencanaan pembangunan lansekap dan perkotaan, penilaian risiko dan manajemen
bencana, dan manajemen sumber daya lingkungan (Estoque & Murayama, 2015). Di sisi lain,
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pemanfaatan data penginderaan jauh dan integrasinya dengan Sistem informasi Geografis (SIG)
memiliki peranan yang cukup signifikan di bidang perencanaan, di mana beberapa
pemanfaatannya diantaranya yaitu mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan (Wijaya, 2015),
pemetaan lahan terbangun (Xu, Huang, & Zhang, 2013), pemetaan kemampuan lahan (Sagita,
Gunawan, & Zuharnen, 2017), dan bahkan evaluasi produk perencanaan serta mampu untuk
melakukan prediksi transisi perubahan lahan (Mozumder, Tripathi, & Losiri, 2016) dan fungsi
lainnya dalam bidang perencanaan kota dan wilayah.
Penggunaan lahan dari masa ke masa cenderung mengikuti peradaban dan kebutuhan
manusia, hal ini dapat dilihat dari semakin tinggi kebutuhan manusia maka semakin tinggi pula
kebutuhan manusia akan lahan (Maru, Nasruddin, Ikhsan, & Laka, 2015). Perubahan penggunaan
lahan dalam suatu wilayah terutama menjadi lahan terbangun umumnya dipengaruhi oleh
berbagai hal, pengaruh urbanisasi di perkotaan misalnya (Xu et al., 2013) (Wijaya, 2015) ataupun
akibat meningkatnya jumlah penduduk dalam wilayah tersebut (Wijaya, 2015). Kawasan perkotaan
atau yang umumnya didominasi lahan terbangun biasanya terdiri dari area penggunaan intensif
dengan banyak lahan yang ditutupi oleh struktur, termasuk dalam kategori ini adalah kota, kota
kecil, desa, pembangunan jalan di sepanjang jalan raya, transportasi, tenaga listrik, dan fasilitas
komunikasi, dan area seperti yang ditempati oleh pabrik, pusat perbelanjaan, kompleks industri
dan komersial, dan lembaga yang mungkin, dalam beberapa contoh, diisolasi dari daerah
perkotaan (Anderson, Hardy, Roach, & Witmer, 1976). Built up area ataupun biasanya juga
didefinisikan sebagai area terbangun atau juga dikenal lahan terbangun umumnya identik dengan
kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, dan industri serta aktifitas lainnya dalam ruang yang
membutuhkan lahan untuk pembangunan sebagai wadah kegiatan.
Ada banyak isu yang berkembang terkait dengan perubahan lahan, salah satu isu penting
tersebut adalah dalam bidang perencanaan dan pembuat kebijakan yaitu masih lemahnya
penegakan hukum, terutama di negara-negara berkembang (Wijaya, 2015). Berbagai penelitian
terkait perubahan lahan telah dilakukan pada hampir setiap negara di dunia, termasuk di
Indonesia. Prawatya (2013) menyebutkan bahwa tingginya angka urbanisasi di kota besar
menyebabkan kota berkembang hingga kota-kota kecil disekitarnya, hal ini memberikan pengaruh
terhadap perubahan fungsi lahan akibat meningkatnya kebutuhan hidup manusia seperti
kebutuhan akan permukiman dan perdagangan dan jasa. Salah satu kota besar ataupun kota
induk yang memberikan pengaruh terhadap kota kecil ataupun sub urban disekitarnya yaitu Kota
Semarang, dimana Kota Semarang merupakan kota induk dari Kawasan metropolitan Kedungsepur
(Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi). Kawasan ini mengalami perkembangan lahan
terbangun yang cukup pesat. Dimana penggunaan lahan daerah pinggiran merupakan wilayah
yang banyak mengalami perubahan penggunaan lahan terutama perubahan penggunaan lahan
pertanian menjadi non pertanian karena adanya pengaruh perkembangan kota di dekatnya
(Rahayu 2009 dalam Eko & Rahayu, 2012). Kabupaten Kendal yang berada di sebelah barat Kota
Semarang berpotensi besar mengalami perkembangan lahan terbangun, hal ini juga dipengaruhi
dengan adanya KIK (Kawasan Industri Kendal). Kawasan Industri Kendal merupakan sebuah
proyek pengembangan lahan seluas 2.700 hektar dengan konsep pengembangan lahan multiguna, untuk industri, komersial, dan kawasan hunian.
Munculnya suatu kawasan industri akan memberikan efek berganda bagi kawasan sekitarnya
(Ismail, 2016). Efek berganda ini berpengaruh terhadap masyarakat sekitar kawasan yang memicu
munculnya aktivitas yang pada akhirnya terjadi konversi lahan di sekitar kawasan menjadi lahan
terbangun. Selain itu Kabupaten Kendal sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota
Semarang juga mendapat pengaruh perluasan aktivitas kota. Salah satu kota kecil di Kabupaten
Kendal seperti Boja merupakan kota kecil yang tergolong dalam kota dengan struktur ruang
konsentris dengan perkembangan lahan terbangun tergolong sedang (Prawatya, 2013). Wilayah
lainnya di Kabupaten Kendal yaitu Kaliwungu, dimana dalam penelitian yang telah dilakukan
tentang perubahan penggunaan lahan ditemukan bahwa diindikasikan terdapat perubahan dari
tanah kosong, lahan pertanian, tambak, dan TPA menjadi kawasan permukiman (Zamroh, 2014).
Melihat kondisi ini sehingga perlu adanya suatu kajian yang dapat melihat perkembangan
lahan terbangun, dan kesesuaian dari lahan terbangun tersebut terhadap produk RTRW (Rencana
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Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Kendal terutama dalam rencana pola ruang yang menyangkut
kawasan lindung dan budidaya. Sehingga selain dapat dilihat trend perkembangannya juga dapat
diketahui tingkat kesesuaiannya terhadap produk perencanaan, dengan demikian akan
memberikan masukan kepada penyusun kebijakan terkait penataan ruang.

METODE
Pada penelitian ini ada dua metode utama yang digunakan, pada analisis perkembangan
lahan terbangun digunakan metode klasifikasi supervised (terbimbing) dengan memanfaatkan
Training sample Area yang kemudian klasifikasi berdasarkan Maximum Likelihood Classification
(MLC) dengan memanfaatkan software Arcgis dan data citra Landsat tahun 1990, 2015 dan 2017.
Setelah diklasifikasi, kemudian data raster tersebut dikonversi menjadi data vektor untuk
memudahkan perhitungan luas lahan terbangun. Sedangkan dalam analisis kesesuaiannya dengan
produk perencanaan digunakan metode overlay dengan tool intersect dalam software Arcgis.
Adapun proses analisisnya yaitu sebagai berikut (lihat Gambar 1.).
Citra Landsat 5 TM
Tahun 1990

Citra Landsat 8 OLI/TIRS
Tahun 2015

Citra Landsat 8 OLI/TIRS
Tahun 2017

Pra Pengolahan Citra
1.Penggabungan band
2.Koreksi geometri
3. Koreksi radiometri
4. Kombinasi band
5. Cropping citra

Klasifikasi Termbimbing
Training sample area
Maximum likelihood classification

Peta Penggunaan
Lahan tahun 1990

Peta Penggunaan
Lahan tahun 2015

Peta Penggunaan
Lahan tahun 2017

Built Up Area 1990

Built Up Area 2015

Built Up Area 2017

Kesesuaian Lahan Terbangun (Overlay)
Peta Lahan Terbangun 2017
Peta Rencana Pola Ruang
Kawasan Budidaya

Kawasan Lindung

Gambar 2. Kerangka Analisis
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Lahan Terbangun
Berdasarkan dari hasil komposit band 6,4,2 pada citra landsat 5 TM dan komposit band 7,5,3
untuk landsat 8 OLI (lihat Gambar 2.) sehingga memudahkan dalam membuat training sample
area dan kemudian diklasifikasi dan dibedakan antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun
seperti pada Gambar 3.
Tahun 1990

Tahun 2015

Tahun 2017

Gambar 2. Citra Landsat dengan kombinasi band false color (urban)

Tahun 1990

Tahun 2015

Tahun 2017

Gambar 3. Peta Perkembangan Lahan terbangun Kabupaten Kendal.

Dari hasil pengklasifikasian diatas dapat dilihat bahwa perkembangan lahan terbangun dari
tahun 1990 ke tahun 2015 hingga tahun 2017 yang ditunjukkan oleh warna merah pada Gambar
3. terjadi perkembangan built up area yang cukup signifikan, berdasarkan perhitungan luasnya
didapatkan hasil bahwa luasan lahan terbangun berdasarkan tahunnya yaitu (Lihat Tabel 1.).
Tabel 1.
Tahun

Perkembangan luasan lahan terbangun Kabupaten Kendal.
Luas (Ha)
Perkembangan Luasan Lahan (Ha)
Persentase Perkembangan (%)
Akumulasi

Pertahun

Akumulasi

Pertahun

1990

5.999,03

-

-

-

-

2015

8.767,70

2.768,67

110,75

46,15

1,85

2017

10.018,77

1.251,07

625,54

14,27

7,14

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan built up area dari tahun
1990 hingga tahun 2015 ataupun dalam waktu 25 tahun terjadi peningkatan luasan lahan
terbangun seluas 2.768,67 Ha atau sebesar 46,15 % dari luasan lahan terbangun tahun 1990.
524

Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Dan Teknologi SIG Untuk Mengidentifikasi Built Up Area............................................ (Mailendra)

Apabila dirata-ratakan pertahunnya maka akan didapat hasil bahwa perkembangan luasan lahan
terbangun di Kabupaten Kendal pertahunnya yaitu 110,75 Ha/tahun atau bila dilihat dari
persentasenya yaitu sebesar 1,85 % pertahunnya. Selanjutnya bila dilihat perkembangan lahan
terbangun dari tahun 2015 menuju tahun 2017 atau dalam kurun waktu 2 tahun, maka
perkembangannya cukup signifikan yaitu 1.251 Ha atau sebesar 625,54 Ha per tahunnya.
Perkembangan ini bila dilihat dari angka persentasenya maka akan didapatkan sebesar 14,27 %
dalam dua tahun atau sebesar 7,14 % pertahunnya.

Kesesuaian Lahan Terbangun dengan RTRW Kabupaten Kendal
Setelah melihat perkembangan dari lahan terbangun selanjutnya akan dianalisis kesesuaian
lahan terbangun tersebut terhadap RTRW Kabupaten Kendal. Menurut Undang-undang 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terdapat Rencana
Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang, pada analisis ini akan digunakan metode overlay. Data
dalam analisis overlay ini adalah Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Lahan Terbangun tahun 2017
(lihat gambar 4.). Rencana pola ruang terdiri dari Rencana Kawasan Lindung dan Rencana
Kawasan Budidaya, lahan terbangun berdasarkan undang-undang penataan ruang hanya diizinkan
pada Kawasan Budidaya, dalam hal ini harus sesuai peruntukaannya. Sehingga dari hasil analisis
ini akan didapatkan hasil seberapa besar luasan lahan tebangun yang sesuai dengan RTRW
Kabupaten Kendal.

Gambar 4. Proses overlay kesesuaian lahan terbangun.

Gambar 5. Peta Hasil Overlay Lahan Terbangun dengan Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kendal.
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Dari hasil analisis yang dilakukan dengan software ArcGIS menggunakan tools intersect
didapatkan hasil bahwa lahan terbangun eksisting pada tahun 2017 diperkirakan yang sesuai dan
tidak sesuai yaitu dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini.
Tabel 2.

Perkembangan Luasan Lahan Terbangun Kabupaten Kendal.
Kesesuaian dengan Pola
Luas Lahan
Ruang
Pola Ruang
Terbangun
Sesuai
Tidak Sesuai
(Ha)

Keterangan

835,23

-

V

Kawasan Lindung

Sempadan Mata Air

15,84

-

V

Kawasan Lindung

Sempadan Pantai

47,90

-

V

Kawasan Lindung

Sempadan Rel Kereta Api

76,58

-

V

Kawasan Lindung

141,78

V

-

Kawasan Budidaya

49,39

V

-

Kawasan Budidaya

221,97

-

V

Kawasan Lindung

Kawasan Industri

90,44

V

-

Kawasan Budidaya

Kawasan Perikanan

14,79

V

-

Kawasan Budidaya

7.046,10

V

-

Kawasan Budidaya

315,51

V

-

Kawasan Budidaya

89,15

V

-

Kawasan Budidaya

1.074,11

V

-

Kawasan Budidaya

Sempadan Sungai

Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Lindung

Permukiman
Kawasan Tanaman Tahunan
Kawasan Holtikultura dan Perkebunan
Kawasan Tanaman Pangan

10.0018,77

Berdasarkan hasil overlay peta lahan terbangun tahun 2017 dengan peta rencana pola
ruang Kabupaten Kendal seperti yang ditampilkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa lahan
terbangun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ataupun berada pada kawasan lindung
yaitu terdapat pada sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan pantai, sempadan rel kereta
api dan hutan lindung. Luas lahan terbangun yang terbesar yang berada pada kawasan lindung
yaitu terdapat pada sempadan sungai yakni seluas 835,23 Ha. Selanjutnya kawasan yang telah
sesuai dengan pola ruang ataupun lahan terbangun yang sudah berada pada kawasan budidaya
yaitu terdapat pada rencana pola ruang hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, kawasan
industri, kawasan perikanan, permukiman, kawasan tanaman tahunan, kawasan holtikultura dan
perkebunan serta kawasan tanaman pangan. Dari hasil analisis tersebut lahan terbangun dengan
tingkat kesesuaian tertinggi terhadap rencana pola ruang yaitu kawasan permukiman, yaitu seluas
7.046,10 Ha.
Tabel 3.

Kesesuaian lahan terbangun Kabupaten Kendal.

Kesesuaian Lahan
Terbangun

Luas Lahan Terbangun (Ha)

Persentase (%)

Keterangan

Sesuai

8821,26

88,05

Kawasan Budidaya

Tidak Sesuai

1197,51

11,95

Kawasan Lindung

10.0018,77

100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lahan yang terbangun pada tahun 2017 di Kabupaten
Kendal diperkirakan 88,05 % telah berada pada kawasan budidaya sehingga dinilai sesuai, namun
11,95 % sisanya berada pada kawasan lindung. Kawasan lindung ini yaitu berupa sempadan
sungai, sempadan pantai, sempadan Rel Kereta Api, sempadan mata air dan hutan lindung.
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Sedangkan kawasan budidaya yang ditempati oleh lahan terbangun berdasarkan rencana pola
ruang Kabupaten Kendal yaitu Kawasan Permukiman, Kawasan Industri, Kawasan Hutan Produksi,
Kawasan Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kawasan Perikanan.

KESIMPULAN
Dari Hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulakan bahwa, setiap tahunnya lahan
terbangun terus meningkat di Kabupaten Kendal, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam
dua tahun terakhir. Selanjutnya diperkirakan sebesar 88,05 % lahan terbangun tersebut telah
sesuai dengan RTRW karena sudah berada pada kawasan budidaya. Lalu solusi penanganan yang
dapat dilakukan dalam mengimbangi semakin cepatnya perkembangan lahan terbangun tersebut
yaitu dengan memperkuat regulasi dalam izin membangun dan monitoring terhadap
perkembangan lahan terbangun, kemudian pengembangan insentif dan disinsentif dalam perizinan
serta pengembangan konsep compact city sehingga kota dapat berkembang sesuai dengan
harapan, ataupun dengan pola pembangunan vertical building sehingga lebih hemat lahan.
Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih adanya berbagai keterbatasan di
dalamnya, salah satunya yaitu faktor awan dalam klasifikasi citra masih belum diperhitungkan
meski citra yang dipilih memiliki tingkat awan yang paling rendah. Selanjutnya klasifikasi hanya
pada lahan terbangun dan non-terbangun, sementara pada kondisi nyata terdapat berbagai fungsi
ruang, dan penilaian kesesuaiannya juga dinilai hanya pada tingkat kawasan lindung dan
budidaya. Sebagai rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dapat mengembangkan berbagai
indikator dalam penentuan kesesuaiannya, sehingga hasil yang didapatkan lebih detail.
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