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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Pada BAB ini akan dijelaskan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan 

landasan teori dan konsep yang mendukung metodologi dan proses penelitian 

seperti yang dilaporkan pada BAB III. 

II.1 Pengertian Lahan 

Lahan merupakan materi dasar dari suatu area dan dapat diidentifikasi terkait 

dengan karakteristik natural seperti topografi, iklim, geologi tanah, hidrologi serta 

hayati (Lo, 1995). Lahan merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh manusia 

dalam memenuhi kebutuhan sebagai media untuk membangun permukiman, 

menanam dalam pertanian dan penggunaan lahan yang lain (Ritohardoyo, 2013). 

Fungsi dasar lahan ada dua yaitu fungsi kebudayaan dan fungsi lindung. Fungsi 

kebudayaan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk permukiman, baik sebagai 

kawasan perkotaan maupun pedesaan, hutan produksi, perkebunan, dan lain 

sebagainya. Fungsi lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 

utamanya yaitu untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada seperti 

sumberdaya alam dan buatan, nilai sejarah bangsa yang bisa menunjang dalam 

usaha pelestarian budaya (Utomo, Rifai dan Muthalib, 1992). 

II.2 Penggunaan Lahan dan Perubahan Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan lahan yang terkena campur tangan manusia 

secara permanen atau periodik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik 

secara kebutuhan kebendaan, spiritual ataupun gabungan keduanya (Malingreau, 

1979). Secara umum, penggunaan lahan tergantung dengan kemampuan lahan dan 

lokasi lahan tersebut. Penggunaan lahan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dapat mewujudkan penggunaan lahan yang optimal. 

Kebijakan penggunaan lahan dalam hubungannya dengan optimalisasi lahan adalah 

serangkaian dari kegiatan dalam melakukan tindakan yang sistematis dan 

terorganisir dalam penyediaan lahan agar penggunaan lahan tepat guna (Suryanto, 

2002).  
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Perubahan penggunaan lahan adalah perubahan fungsi dari sebagian maupun 

seluruh kawasan dari fungsi semula atau seperti yang direncanakan menjadi fungsi 

lain yang dapat menjadi dampak negatif untuk lingkungan serta potensi lahan itu 

sendiri (Lestari, 2009). Proses utama yang menyebabkan terjadinya perubahan 

penggunaan lahan di perkotaan ada empat yaitu: 

• perluasan kota; 

• peremajaan di pusat kota; 

• perluasan jaringan infrastruktur serta tumbuh; 

• hilangnya aktivitas tertentu. 

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan data spasial temporal yang bersumber dari hasil interpretasi citra 

dan/atau data perubahan dari instansi pemerintah (Tambajong, Mononimbar dan 

Lahamendu, 2017). 

II.3 Tata Ruang dan Penataan Ruang 

Dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang pemanfaatan ruang, tata 

ruang adalah realisasi dari pola ruang dan struktur ruang. Pola ruang ialah distribusi 

dalam peruntukan ruang yang meliputi fungsi budidaya dan fungsi lindung. 

Sedangkan yang dimaksud dengan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat dari 

permukiman serta sistem prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 

dari kegiatan sosial dan ekonomi juga secara hierarki memiliki hubungan 

fungsional. Perencanaan tata ruang ialah proses dalam menentukan suatu pola ruang 

dan struktur ruang yang meliputi penyusunan serta penetapan suatu rencana tata 

ruang (Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2007). 

Penataan ruang merupakan suatu sistem yang ada dalam proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian dari suatu pemanfaatan ruang 

yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan 

ruang. Penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan yaitu dapat mewujudkan 

keharmonisan antara lingkungan alami dan buatan, mewujudkan keterpaduan 

antara penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumber 

daya manusia yang ada dan terwujudnya suatu perlindungan dari fungsi ruang serta 

pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat diakibatkan oleh 

pemanfaatan suatu ruang (Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 
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Ruang, 2007). Untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang maka 

perlu dilakukan tindakan pengawasan. Tindakan pengawasan meliputi pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah sesuai dengan kewenangannya serta melibatkan masyarakat yang berperan 

sebagai pelapor dan/atau yang menyampaikan pengaduan (Undang-Undang No 26 

Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2007).  

II.4 Proses Pembuatan Peta Dari Citra 

Dalam upaya melakukan pemantauan dan evaluasi penataan ruang salah satu 

yang perlu dilakukan ialah adanya peta tematik penggunaan lahan yang mutakhir. 

Apabila tidak/belum tersedia atau peta tematik yang ada sudah terlalu lama tahun 

pembuatannya maka harus dilakukan pembuatan peta tematik penggunaan lahan 

yang baru antara lain dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh 

(Inderaja). Sistem Inderaja dimanfaatkan untuk melakukan digitasi on-screen pada 

citra satelit berdasarkan interpretasi penggunaan lahan terhadap perencanaan pola 

ruang di dalam rencana tata ruang. Peta tematik hasil digitasi tersebut kemudian di-

overlay dengan rencana tata ruang wilayah yang kemudian dianalisis untuk 

mendeskripsikan kesesuaiannya. 

Salah satu sumber data dasar yang dapat digunakan dalam pembuatan peta 

penggunaan lahan adalah data dari citra SPOT. SPOT atau Satellite Pour 

l'Observation de la Terre dijalankan oleh Spot Image di Prancis merupakan sistem 

satelit observasi bumi yang mencitra secara optis dengan resolusi tinggi dan 

dioperasikan di luar angkasa. Sampai saat ini ada sejumlah satelit SPOT, antara lain 

SPOT 6 yang diluncurkan pada 9 September 2012 dan SPOT 7 diluncurkan pada 

tanggal 30 Juni 2014 yang dikembangkan oleh AIRBUS Defence & Space (SPOT-

6 and SPOT-7 Commercial Imaging Constellation, 2017). 

Sebelum dilakukan pendigitasian, data dasar yang berupa citra SPOT perlu 

dilakukan pre-processing citra atau pengolahan awal pada citra. Tahap pre-

processing citra terdiri dari mosaik citra, pemotongan (cropping) citra, koreksi 

geometrik serta penghilangan liputan dan bayangan awan yang selanjutnya 

dilakukan proses digitasi.   
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II.4.1 Digitasi On Screen 

Digitasi merupakan proses ekstraksi data peta secara digital, dengan sumber 

berupa peta analog, peta citra/foto dan/atau citra satelit/foto. Hasil digitasi 

kemudian disimpan dalam suatu sistem basis data geospasial dengan memanfaatkan 

software Spatial Data Base Management Systems (SDBMS).  

Selain menggunakan meja digitasi, digitasi dapat dilakukan dengan cara on 

screen (melalui layar monitor komputer) dengan syarat sumber data yang akan 

didigitasi harus sudah berada dalam format digital. Apabila sumber data yang akan 

didigitasi, mis.  untuk pembuatan peta penggunaan lahan, berupa citra satelit maka 

citra satelit tersebut harus sudah ter-orthorektifikasi agar hasil digitasi yang 

diperoleh memiliki karakteristik sebagai halnya unsur/objek pada sebuah peta yang 

sistem proyeksinya bersifat orthogonal.  

Dari sisi hardware, apabila ingin melakukan digitasi on screen, graphic-card 

pada sistem komputer dan layar monitor yang digunakan harus memiliki resolusi 

yang cukup tinggi. Demikian juga sistem mouse yang dipakai harus memiliki 

increment yang teliti apabila digerak-gerakan pada saat proses digitasi berlangsung.  

II.4.1.1 Mosaik Citra 

Apabila suatu wilayah terliput oleh lebih dari satu scene citra maka harus 

dibuat mosaik citra agar proses orthorektifikasi dapat dilakukan sekaligus untuk 

wilayah tersebut. Mosaik citra adalah penggabungan beberapa citra yang memiliki 

bagian berkesesuaian sehingga membentuk citra dengan visualisasi yang lebih lebar 

yang bisa meliput satu kawasan (Indartono dkk, 2017). Persyaratan utama dalam 

proses mosaik ini adalah dua atau lebih citra yang akan digabungkan harus memiliki 

kualitas dan band yang sama (Sari dan Pandansari, 2012). 

II.4.1.2 Cropping Citra 

 Dalam proses pengolahan data citra, cropping (pemotongan) citra bertujuan 

untuk membatasi dan mengambil area yang akan diamati untuk memperkecil 

memori penyimpanan sehingga dapat mempercepat proses pengolahan citra 

(Arinta, 2015). Cropping citra dapat dilakukan menggunakan data vektor yaitu 

dengan  melakukan proses clip antara data raster (data citra satelit) dengan data 
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vektor yang merupakan batas wilayah yang akan diteliti (Hanindito, Sediyono dan 

Setiawan, 2014). 

II.1.1.3 Koreksi Geometrik 

Koreksi geometrik merupakan proses memposisikan citra agar supaya 

memiliki sistem koordinat peta yang sesungguhnya (Pujianto and Sukojo, 2016). 

Koreksi geometrik dilakukan untuk menghilangkan distorsi geometrik saat 

perekaman objek sehingga didapatkan citra ter-orthorektifikasi yang kemudian 

dapat dilakukan proses pendigitasian (Soenarmo, 2009). Koreksi geometrik citra 

dilakukan dengan menggunakan GCP dan DEM karena permukaan bumi pada 

dasarnya tidak rata (Hidayat, Subiyanto dan Sasmito, 2016). 

Ground Control Point (GCP) atau titik kontrol tanah adalah titik lokasi yang 

diketahui atau diidentifikasi dalam ruang nyata (di tanah), dan GCP digunakan 

untuk verifikasi posisi fitur peta. GCP berfungsi sebagai titik sekutu antara sistem 

koordinat peta dan sistem koordinat foto. Independent Check Point (ICP) atau titik 

uji akurasi adalah sebagai kontrol kualitas dari objek dengan cara membandingkan 

koordinat model dengan koordinat sebenarnya (Al Amin, 2017). Penentuan titik 

GCP atau ICP diusahakan menyebar pada citra yang akan dilakukan koreksi 

geometrik. Akurasi koreksi geometrik disajikan oleh Root Mean Square Error 

(RMSE) per unit piksel pada citra (Pujianto dan Sukojo, 2016).  

Perhitungan RMSE dilakukan untuk mengetahui akurasi koreksi geometrik. 

Hasil perhitungan RMSE ≤ 1 pixel. Dari hasil ketelitian koreksi geometrik 

berdasarkan RMSE citra satelit yang dilakukan dapat diketahui kesesuaian skala 

peta yang dapat dipenuhi berdasarkan pada ketelitian geometrik data citra (Pujianto 

and Sukojo, 2016). Secara umum, untuk menghitung besarnya RMSE dalam bidang 

dua dimensional digunakan Persamaan II.1 (Pujianto dan Sukojo, 2016): 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
(𝑥′−𝑥𝑜𝑟𝑖𝑔)2+(𝑦′−𝑦𝑜𝑟𝑖𝑔)2

𝑛
 ….…………………………….… (II.1) 

Keterangan:  

(x’,y’)     = Koordinat titik kontrol hasil koreksi geometrik 

(x,y)orig  = Koordinat titik kontrol tanah pada bidang referensi 

n           = Jumlah titik kontrol 
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II.4.1.4 Penghilangan Liputan Dan Bayangan Awan 

Penghilangan liputan dan bayangan awan dilakukan apabila daerah yang 

dilihat pada citra memiliki awan dan terdapat bayangan awan. Awan dan 

bayangannya akan sangat mengganggu jika dibiarkan karena akan 

mengurangi/menutupi kedetailan informasi yang ada pada citra sehingga 

menyulitkan proses digitasi on screen pada citra. Penghilangan liputan dan 

bayangan awan pada citra satelit multi-temporal dilakukan menggunakan metode 

mosaik. Apabila citra satelit yang diambil pada waktu yang berbeda namun 

berdekatan dalam wilayah yang sama maka permasalahan awan akan bisa diatasi 

dengan cara melengkapi informasi bebas awan dari citra satelit yang berbeda waktu 

tersebut. Pada kasus ini area  pada citra satelit bebas awan dapat digunakan untuk 

menggantikan area yang tertutup awan pada citra yang dipilih untuk didigitasi  

dengan anggapan bahwa perubahan lahan pada wilayah tersebut hanya terjadi 

sedikit. (Putro dan Tjandrasa, 2015).  

II.4.1.5 Interpretasi Citra 

Interpretasi citra merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 

mengelompokkan suatu obyek pada citra dengan cara mengidentifikasi corak warna 

kenampakan obyek tersebut pada citra. Interpretasi visual yaitu dilakukan 

berdasarkan pada pengenalan karakteristik obyek secara spasial. Tahap interpretasi 

pada citra dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai objek yang diamati. 

Lillesand, Martin, dkk (1994) menyebutkan bahwa unsur-unsur interpretasi terdiri 

dari beberapa hal, diantaranya:  

1. Rona serta warna, ialah tingkatan kegelapan ataupun tingkatan kecerahan 

objek, sebaliknya warna ialah wujud yang nampak mata.  

2. Bentuk, ialah variabel kualitatif yang membagikan konfigurasi maupun 

kerangka suatu objek sebagaimana terdapat pada citra.  

3. Ukuran, ialah karakteristik objek berupa jarak, luas, tinggi dan volume suatu 

objek.  

4. Tekstur, ialah frekuensi perubahan rona pada citra. Tekstur yaitu kasar, halus 

atau sedang.  

5. Pola keruangan yang mencirikan objek yang dibuat oleh manusia serta 

beberapa objek alamiah. 



 

13 
 

6. Asosiasi, ialah keterkaitan antara objek satu dengan objek yang lain pada citra 

dimana objek satu dapat menjadi petunjuk adanya objek lainnya.  

7. Bayangan, ialah unsur penting dalam pengenalan objek untuk sebagian objek 

dengan ciri tertentu.  

II.4.2 Topologi 

Topologi adalah pendefinisian secara matematis untuk memodelkan 

hubungan spasial antara objek yang satu dengan objek yang lain. Topologi 

merupakan model data baik vektor maupun raster dengan format/struktur tertentu 

untuk penyimpanan data (basis data) yang menunjang hubungan spasial tersebut. 

Dalam SIG, setiap data grafik primitif (layer) geografis yaitu titik, garis dan poligon 

harus dibentuk topologi untuk masing-masing. Setiap data grafik primitif 

mempunyai rule/aturan tertentu. Rule atau aturan tersebut secara default telah 

disediakan oleh software SIG (Wahyudi, 2009). Struktur data topologi terdiri dari: 

1. Daftar Koordinat Titik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 1 Daftar Koordinat Titik 

Sumber: (Hakim, 2021) 

1. Daftar Segmen  

 

 

 

 

 

 

 Gambar II. 2 Daftar Segmen 

Sumber: (Hakim, 2021) 
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2.  Daftar Poligon 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 3 Daftar Poligon 

Sumber: (Hakim, 2021) 

3.  Daftar Poligon Kiri dan Kanan  

 

 

 

 

 

 

  Gambar II. 4 Daftar Poligon Kiri dan Kanan 

Sumber: (Hakim, 2021) 

II.4.3 Validasi 

 Setiap pembuatan peta yang dilakukan melalui interpretasi dan digitasi citra 

perlu dilakukan proses validasi ke lapangan untuk mengevaluasi sejauh mana 

tingkat kebenaran/akurasi dari hasil interpretasi. Salah satu tools yang dapat 

digunakan untuk melakukan evaluasi/analisis adalah matriks konfusi. 

II.4.3.1 Matriks Konfusi 

Matriks konfusi ialah matriks yang menampilkan hubungan antara data 

referensi yang diketahui dengan hasil dari klasifikasi yang telah dilakukan 

bersumber pada interpretasi citra dengan sampel data di lapangan. Matriks konfusi 

menghasilkan nilai akurasi dari interpretasi visual terkait penggunaan lahan, 

misalnya hasil dari interpretasi dan digitasi dari dua citra yang berbeda tahun dan 

juga dengan keadaan sesungguhnya.  

Penilaian akurasi dari perhitungan matriks konfusi dilakukan dengan 

menghitung besaran dari producer’s accuracy, user’s accuracy, overall accuracy, 



 

15 
 

serta kappa accuracy (Lillesand, Martin dan Kiefer, 1994). Dari hasil penilaian 

akurasi tersebut, akan didapatkan kesalahan yang terdiri dari 2 macam yaitu 

omission error yang merupakan kesalahan pada producer’s accuracy dan 

commission accuracy yang merupakan kesalahan pada user’s accuracy. Matriks 

konfusi dapat dilihat pada Tabel II.1. 

Tabel II. 1 Matriks Konfusi 

Data Klasifikasi 
Data  

Total Baris User's Accuracy 
a b c 

Atribut 

Objek 

Citra 

A X11 X11 X11 X+1 X11X+1 

B X11 X11 X11 X+2 X22X+2 

C X11 X11 X11 X+3 X33X+3 

Total Sampel X1+ X2+ X3+ N   

Producer's Accuracy X11X1+ X22X2+ X33X3+   Xii 

  Sumber: Jaya (2007) 

Persamaan perhitungan yang digunakan yaitu: 

Producer’s accuracy = (Xii/XI+) x 100% ……………………..…  (II.2) 

User’s accuracy    = (Xii/X+I) x 100%.......................................  (II.3) 

Overall accuracy = (∑r
i=1 Xii)/N x 100%..................................  (II.4) 

Kappa Accuracy = [
𝑁 ∑ 𝑋𝑖𝑖−∑ 𝑋𝑖+𝑋+𝑖 𝑟

𝑖=1  𝑟
𝑖=1

𝑁2−∑ 𝑋𝑖+𝑋+𝑖 𝑟
𝑖=1

] x 100% ………….  (II.5) 

Keterangan: 

N  = Banyak sampel 

XI+ = Jumlah sampel pada baris ke-i 

X+I = Jumlah sampel pada kolom ke-i 

Xii = Hasil diagonal dari matriks kontingensi baris ke-i dan kolom ke-i 

Penentuan jumlah sampel minimal dapat mengacu pada Peraturan Kepala 

Badan Informasi Geospasial (BIG) No 3 Tahun 2014 berdasarkan skala pemetaan 

yang dapat dilihat pada Tabel II.2. 

Tabel II. 2 Jumlah Titik Sampel Berdasarkan Skala Peta 

 
             Sumber: Badan Informasi Geospasial (2014) 

Skala Kelas Kerapatan Min. Plot Total Sampel Minimum

1 : 25000 5 30 50

1 : 50000 3 20 30

1 : 250000 2 10 20



 

16 
 

Hitungan jumlah titik sampel dapat ditentukan dengan menggunakan 

Persamaan II.6: 

𝐴 = 𝑇𝑆𝑀 + (
𝐿𝑢𝑎𝑠 (𝐻𝑎)

1500
) ……………………………………… (II.6) 

Keterangan:  

  A      = Jumlah Sampel Minimal 

 TSM  = Total Sampel Minimal 

II. 5 Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-

informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi (Prahasata, 2002). Sistem ini 

dirancang untuk mendukung berbagai analisis spasial, seperti teknik untuk 

mengeksplorasi data dari perspektif keruangan.  

Setiap jenis analisis spasial memiliki fungsi dan penggunaan yang berbeda. 

Sistem analisis spasial yang banyak digunakan untuk menjawab berbagai query 

(tekstual dan/atau spasial) dalam SIG adalah proses overlay (Bateman dkk., 2002). 

Overlay adalah proses menggabungkan data secara fisik menggunakan lebih dari 

satu layer geografis dari wilayah yang sama namun berbeda kelas (Guntara, 2013). 

Dengan menggunakan proses overlay, dari kedua layer yang digabungkan akan 

menghasilkan layer baru berdasarkan informasi masukan yang diperoleh dari 

masing-masing layer masukan.  

Operasi analisis spasial overlay terdiri dari Union (Gambar II.5 dan Gambar 

II.6), Clip (Gambar II.7 dan Gambar II.8), Intersect (Gambar II.9 dan Gambar 

II.10), Erase (Gambar II.11 dan Gambar II.12), Identity (Gambar II.13 dan Gambar 

II.14), Update (Gambar II.15 dan Gambar II.16), Symmetrical Difference (Gambar 

II.17 dan Gambar II.18) (ESRI, 2004):  

a. Union: menggabungkan beberapa unsur spasial masukannya menjadi 

satu unsur saja. 

 
Gambar II. 5 Fungsi Union 

Sumber: ESRI (2004) 
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Gambar II. 6 Ilustrasi Atribut Union 

Sumber: SuperMap (2017) 

 

b. Clip: mengekstraksi sekumpulan fitur dari kumpulan data terpotong 

menggunakan kumpulan data klip. 

 
Gambar II. 7 Fungsi Clip 

Sumber: ESRI (2004) 

 

  
Gambar II. 8 Ilustrasi Atribut Clip 

Sumber: SuperMap (2017) 
 

c. Intersect: menghasilkan unsur spasial baru yang merupakan irisan dari 

unsur-unsur spasial masukannya. Atribut dari unsur-unsur spasial 

yang beririsan akan digabungkan ke dalam unsur spasial baru yang 

dihasilkan. 

 

Gambar II. 9 Fungsi Intersect 

Sumber: ESRI (2004) 
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Gambar II. 10 Ilustrasi Atribut Intersect 

Sumber: SuperMap (2017) 

 

 

d. Erase: menghapus bagian fitur yang overlap. Fitur yang tidak overlap 

dengan fitur erase akan disimpan sebagai fitur baru. 

 
Gambar II. 11 Fungsi Erase 

Sumber: ESRI (2004) 

 

 
Gambar II. 12 Ilustrasi Atribut Erase 

Sumber: SuperMap (2017) 

 

e. Identity: menentukan overlap antara fitur input dan fitur identity. 

Keseluruhan bagian dari fitur input dan bagian overlap antara fitur 

input dengan fitur identity akan menjadi file baru. 

 
Gambar II. 13 Fungsi Identity 

Sumber: ESRI (2004) 
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Gambar II. 14 Ilustrasi Atribut Identity 

Sumber: SuperMap (2017) 

 

f. Update: menghitung persimpangan geometris dari fitur input dan fitur 

pembaruan. Atribut dan geometri fitur input diperbarui oleh fitur 

pembaruan di kelas fitur output. 

 

Gambar II. 15 Fungsi Update 

Sumber: ESRI (2004) 

 

 
Gambar II. 16 Ilustrasi Atribut Update 

Sumber: SuperMap (2017) 

 

g. Symmetrical Difference: membuat fitur kelas baru dari dua fitur 

polygon. Hanya fitur yang tidak overlap yang akan dijadikan fitur 

baru. 

 

Gambar II. 17 Fungsi Symmetrical Difference 

Sumber: ESRI (2004) 



 

20 
 

 

  
Gambar II. 18 Ilustrasi Atribut Symmetrical Difference 

Sumber: SuperMap (2017) 

  


