
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Fenomena perubahan penggunaan lahan cenderung terjadi hampir di setiap kabupaten dan 

kota-kota di Indonesia. Perubahan penggunaan lahan ini sangat dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan 

jumlah penduduk, arus urbanisasi dan peningkatan aktivitas ekonomi yang akan memberikan 

dampak terhadap peningkatan pemanfaatan ruang dan pembangunan daerah, serta mendorong 

perubahan penggunaan lahan pada daerah tersebut (Sutanto, 2005). Menurut Zhang et al (2011) salah 

satu faktor perubahan penggunaan lahan adalah adanya arus urbanisasi yang berkelanjutan, sehingga 

membuat masyarakat luas lebih cenderung berkonsentrasi untuk tinggal di daerah perkotaan. 

Fenomena perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah umumya ditunjukkan oleh pertumbuhan 

kawasan terbangun pada pusat-pusat aktifitas di wilayah tersebut. Pertumbuhan kawasan terbangun 

seperti permukiman dan sarana prasarana penunjang aktifitas masyarakat, akan senatiasa selalu 

terjadi dalam rangka pemenuhan kebutuhan aktivitas sosial ekonomi masyarakat (Branch, 1996). 

Oleh sebab itu, perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah akan cendurung berorientasi di area 

perkotaan yang merupakan pusat aktivitas masyarakatnya. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan 

bahwa lokasi yang paling efisien dan efektif untuk kegiatan-kegiatan produktif seperti perkantoran, 

pendidikan industri dan sebagainya berada di kawasan perkotaan (Tjahjati, 1996). 

Seiring dengan berkembangnya aktivitas-aktivitas penduduk, maka permintaan terhadap 

ruang dan sarana prasarana yang mengisi ruang tersebut juga akan mengalami peningkatan. Aktivitas 

ekonomi adalah salah satu aktivitas utama yang membentuk struktur penggunaan lahan di suatu 

daerah, yang ditunjukkan dengan timbulnya pusat-pusat perekonomian yang strategis. Perubahan 

penggunaan lahan akan selalu terjadi dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi di daerah tersebut, 

namun perubahan penggunaan lahan harus dilakukan dengan rasional dan tidak hanya mementingkan 

aspek ekonomi. Aspek-aspek lain seperti lingkungan dan ekosistem, juga harus dipertimbangkan 

(Devi & Doss, 2010). Pada dasarnya, perkembangan penggunaan lahan di suatu daerah akan bergerak 

secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat, dimana perkembangan akan 

dimulai dari adanya pusat-pusat kegiatan sebagai embrio pusat pertumbuhan (Koestoer, 2001). 

Pesatnya pertumbuhan daerah akan menyebabkan proses pergeseran perubahan penggunaan lahan 

dari pusat kota ke arah pinggiran kota. Hal tersebut timbul akibat dari adanya keterbatasan lahan dan 

tingkat kompetensi penggunaan lahan di pusat kota. Selain itu, perkembangan daerah juga sangat 

dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

sebagai acuan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah memiliki 

peranan penting dalam menentukan arah dan pola penggunaan lahan di wilayahnya. 
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Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang 

belakangan ini telah mengalami perkembangan baik secara fisik maupun ekonominya. Kabupaten 

Rejang lebong memiliki kedudukan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi 

Bengkulu yang merupakan bagian dari pengembangan kawasan andalan pada sektor pertanian, 

industri, perkebunan, dan pariwisata (RTRW Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032). 

Berdasarkan salah satu rencana program prioritas Provinsi Bengkulu yaitu “Visit 2020 Wonderfull 

Bengkulu”, Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu Kabupaten yang direncanakan menjadi 

kota wisata karena mimiliki potensi wisata seperti wisata alam, budaya, dan sejarah. Selain itu 

Kabupaten Rejang lebong juga direncanakan menjadi kota “garden flowers” demi menambah daya 

tarik para wisatawan (RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021). Kebijakan perencanaan 

Kabupaten Rejang Lebong sebagai kota wisata tersebut, telah menarik para investor untuk 

membangun berbagai fasilitas seperti hunian, vila, hotel, restoran, café & bar, serta infrastruktur 

penunjang lainnya. Hal ini menyebabkan Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan 

pembangunan kawasan terbangun dan menyebakan terjadinya perubahan penggunaan lahan. 

Permasalahan mengenai perubahan penggunaan lahan merupakan salah satu permasalahan 

utama yang tengah dihadapi oleh Kabupaten Rejang Lebong. Selain dari faktor kebijakan 

pemerintah yang merencanakan Kabupaten Rejang Lebong sebagai kota wisata, perubahan 

penggunaan lahan juga disebabkan oleh faktor pertumbuhan dan aktivitas penduduk. Kabupaten 

Rejang Lebong memiliki trend pertumbuhan jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke 

tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Stasistik Kabupaten Rejang Lebong, jumlah penduduk 

Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2005 adalah 244.035 Jiwa, sedangkan pada tahun 2015 jumlah 

penduduk meningkat menjadi 256.094 Jiwa. Adanya kenaikan jumlah penduduk ini berkolerasi 

dengan meningkatnya kebutuhan akan hunian dan fasilitas lainnya yang berdampak pada perubahan 

penggunaan lahan, terutama di Kecamatan Curup yang merupakan ibukota sekaligus pusat kota 

Kabupaten Rejang Lebong. Faktor selanjutnya yang juga mendorong terjadinya perubahan 

penggunaan lahan di Kabupaten Rejang Lebong adalah letak strategis Kabupaten Rejang Lebong 

yang berada pada jalur arteri primer. Jalur tersebut merupakan jalur pergerakan arus ekonomi dari 

Provinsi Bengkulu menuju Provinsi Sumatera Selatan ataupun sebaliknya. Hal ini telah 

menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan pada ruas jalan arteri primer yang semakin 

dipenuhi oleh permukiman-permukiman penduduk. Intensitas aktivitas penduduk yang terjadi pada 

ruas jalan ini semakin lama semakin padat dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh perkembangan 

aktivitas masyarakat yang pesat di area pusat kota, sehingga menuntut adanya permintaan lahan yang 

semakin meningkat dan menggiring perkembangan kota secara linier ke arah pinggiran. 



3  

 

 
 

 
Sementara itu, pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang 

Lebong tahun 2012 - 2032, telah disebutkan bahwa perubahan penggunaan lahan ini merupakan salah 

satu isu strategis yang tengah menjadi sorotan serius oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 

Permasalahan ini juga terkait dengan aspek kelembagaan, dimana terdapat masalah koordinasi antar 

institusi pemerintah dalam hal pemberian izin pelaksanaan pembangunan. Isu strategis lainnya yang 

juga disebutkan dalam dokumen RTRW tersebut adalah rendahnya pengelolaan kawasan lindung, 

terutama di Rejang Lebong bagian utara dan selatan. Maraknya permasalahan mengenai perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong serta perkembangan kota yang tumbuh 

secara linier ke arah pinggiran, dikhawatirkan lambat laun dapat terus menjalar hingga ke kawasan 

lindung, sehingga mengganggu kelestarian kawasan lindung sebagai penopang kegiatan wilayah, 

khususnya dalam melindungi dan mencegah terjadinya bahaya bencana alam. 

Berdasarkan fenomena - fenomena serta permasalahan di atas, dan mengingat permasalahan 

ini mengalami trend yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, maka penelitian mengenai 

permasalahan tersebut perlu dilakukan. Oleh karena itu, maka pada penelitian ini akan dibahas 

mengenai kajian perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya dengan RTRW Kabupaten Rejang 

Lebong dengan menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Penginderaan Jauh. 

Penggunaan sistem penginderaan jauh dan dikombinasikan dengan SIG merupakan salah satu cara 

yang efektif dalam memantau perubahan penggunaan lahan. Data satelit penginderaan jauh akan 

diidentifikasi dengan perbandingan citra multi-temporal dengan menggunakan algoritma perubahan, 

sehingga dapat memberikan informasi tentang perubahan penggunaan lahan dengan akurat (Erener 

et al, 2012). Pemanfaatan data satelit pengideraan jauh untuk mendeteksi perubahan penggunaan 

lahan telah dilakukan di banyak tempat dan memberikan hasil yang baik dan akurat, meskipun tetap 

harus didukung oleh data observasi lapangan dan data sekunder lainnya sebagai data referensi. 

 
 
1.2 Perumusan Masalah 

 

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang 

dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan kawasan terbangun dengan pesat. Hal 

ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur, aktivitas sosial 

ekonomi masyarakat dan kebijakan perencanaan wilayahnya. Kebutuhan akan ruang untuk 

melakukan berbagai aktivitas masyarakat telah mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan 

dengan intensitas tinggi, yang pada saat ini merupakan salah satu permasalah utama di Kabupaten 

Rejang Lebong. Meningkatnya aktivitas pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong telah merambat 

ke arah pinggiran kota, akibat dari terbatasnya lahan di pusat kota yang berdampak pada perubahan 

lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. 
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Maraknya permasalahan mengenai perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten 

Rejang Lebong dikhawatirkan lambat laun dapat merambat hingga ke kawasan lindung sehingga 

mengganggu kelestarian kawasan lindung sebagai penopang kegiatan wilayah, khususnya dalam 

melindungi dan mencegah terjadinya bahaya bencana alam. Saat ini telah ada beberapa kasus 

pelanggaran tata ruang yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, seperti adanya perumahan, 

industri, tower telekomunikasi dan lain-lain yang berdiri tanpa izin serta tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang Kabupaten Rejang Lebong (Sonata, 2016 dalam www.radarpatpetulainews.com). Akan 

tetapi sejauh ini belum ada kajian lebih mendalam mengenai pelanggaran-pelanggaran tata ruang 

tersebut. Penelitian terkait perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya dengan RTRW di 

Kabupaten Rejang Lebong juga belum pernah dilakukan, sehingga data pasti yang terkait dengan 

luasan serta distribusi spasial perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Rejang Lebong sejauh ini 

masih belum ada. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong tersebut, maka 

munculah pertanyaan “Apakah perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Rejang Lebong 

tahun 2005-2016 telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Rejang Lebong tahun 2012-2032 ?”. Menjawab pertanyaan tersebut, maka pada penelitian ini akan 

dibahas terkait perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) di Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan pendekatan Sistem Informasi 

Geografis dan Penginderaan Jauh. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui perubahan 

penggunaan lahan di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2005-2016, serta kesesuaiannya terhadap 

RTRW Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012 - 2032. 

 
 
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut : 
 

1.3.1 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perubahan penggunaan lahan di Kabupaten 

Rejang Lebong tahun 2005-2016 dan kesesuaiannya dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong tahun 

2012 - 2032. 

1.3.2 Sasaran Penelitian 
 

Sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

a. Identifikasi penggunaan lahan Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2005 dan 2016 
 

b. Analisis perubahan penggunaan lahan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005 - 2016 
 

c. Analisis kesesuaian perubahan penggunaan lahan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005- 

2016 dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012 – 2032 

d. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian 

http://www.radarpatpetulainews.com/
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun perbandingan bagi semua 

kalangan umum dalam melakukan pendalaman kajian mengenai kesesuaian perubahan 

penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pengembangan disiplin ilmu Perencanaan 

Wilayah dan Kota (PWK) khususnya di bidang Penginderaan Jauh (PJ) dan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi teori ataupun dasar perencanaan dan arahan 

kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang dapat digunakan oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi pemerintah daerah 

Kabupaten Rejang Lebong dalam kegiatan evaluasi dan peninjauan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong untuk waktu mendatang. 

 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang Lingkup pada penelitian ini meliputi ruang lingkup Wilayah dan Ruang Lingkup 

Materi. Ruang lingkup wilayah akan membahas tentang lokasi penelitian yang bertempat di 

Kabupaten Rejang Lebong – Provinsi Bengkulu. Sementara ruang lingkup materi akan membahas 

tentang kajian substansi-substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini.  

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 
 

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan salah 

satu kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Rejang Lebong terletak pada posisi 

102o19” - 102o57” Bujur Timur dan 2o22’ 07” – 3o 31” Lintang Selatan. Secara administratif, 

Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 15 Kecamatan, 34 Kelurahan dan 122 desa dengan luas total 

wilayah sebesar 151.576 Ha. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Binduriang dengan luas 26.531 

Ha, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Curup dengan luas wilayah sebesar 542,17 Ha. 

Kabupaten Rejang lebong memiliki kedudukan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 

di Provinsi Bengkulu, dan merupakan bagian dari pengembangan kawasan andalan Provinsi 

Bengkulu pada sektor pertanian, industri, perkebunan dan pariwisata. 

Adapun batas - batas administrasi Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut : 
 

 Sebelah Utara : Kabupaten Lebong 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang 

 Sebelah Timur : Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas 

 Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah 
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Kabupaten Rejang Lebong memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, karena 

terletak di area perbukitan. Terdapat 4 bukit yang mengelilingi Kabupaten Rejang Lebong, yaitu 

Bukit Daun di bagian barat, Bukit Kaba di bagian selatan, Bukit Balai di bagian tenggara dan 

Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) di bagian utara. Kawasan-kawasan perbukitan 

tersebut telah di tetapkan sebagai Kawasan Lindung di Kabupaten Rejang Lebong, yang berfungsi 

untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta melindungi dan mencegah terjadinya bahaya 

bencana alam. Namun dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi penurunan luasan kawsan lindung 

di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini disebabkan oleh maraknya pembangunan yang mengakibatkan 

adanya konversi lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Adanya permasalahan 

konversi lahan yang sedang marak terjadi di Kabupaten Rejang Lebong ini secara tidak langsung 

telah memberi ancaman terhadap kelestarian kawasan lindung tersebut. 

1.5.2 Ruang Lingkup Materi 
 

Ruang lingkup materi merupakan batasan materi-materi yang dikaji dalam penelitian ini. 

Adapun lingkup kajian secara materi dalam penelitian ini adalah tentang kesesuaian perubahan 

penggunaan lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong. 

Penelitian ini akan dibahas dan disesuaikan dengan pembahasan studi yang dilakukan dan 

kemampuan mendasar dari peneliti. Ruang lingkup materi studi tersebut antara lain : 

a. Identifikasi penggunaan lahan Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2005 dan 2016. Pada 

penelitian ini, kegiatan identifikasi penggunaan lahan dilakukan untuk mengetahui jenis- 

jenis penggunaan lahan eksisting yang ada di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2005 

dan 2016. Penggunaan lahan disini dimaksudkan sebagai perwujudan dari segala macam 

bentuk kegiatan penggunaan lahan baik secara alami maupun kegiatan manusia pada 

sebidang tanah (Lillesand et al, 2015). Proses identifikasi penggunaan lahan tahun 2005 

dilakukan dengan menggunakan file SHP penggunaan lahan yang diperoleh dari BAPPEDA 

Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan untuk tahun 2016 identifikasi penggunaan lahan 

dilakukan dengan cara interpretasi citra satelit Landsat Kabupaten Rejang Lebong melalui 

metode unsupervised classification yang diolah dengan menggunakan software ER Mapper 

versi 7.0. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang berupa jenis dan luasan 

penggunaan lahan Kabupaten Rejang Lebong, serta sebagai data dasar yang digunakan untuk 

analisis kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong. 

b. Analisis  perubahan  Penggunaan lahan Kabupaten  Rejang Lebong tahun 2005 – 2016. 
 

Analisis ini akan dilakukan untuk mengetahui besaran perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2005 hingga 2016. Perubahan penggunaan 

lahan yang dimaksud disini adalah alih fungsi atau konversi lahan secara umum yang 

menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari suatu penggunaan ke 
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penggunaan lainnya (Tjahjati, 1996). Analisis perubahan penggunaan lahan akan dilakukan 

dengan menggunakan metode overlay antara peta penggunaan lahan tahun 2005 dan tahun 

2016 dengan menggunakan software ArcGIS versi 10.1. 

c. Analisis kesesuaian perubahan penggunaan lahan dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong. 
 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah perubahan penggunaan 

lahan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005-2016 telah sesuai dengan RTRW Rejang 

Lebong tahun 2012-2032. Analisis ini menggunakan metode overlay antara peta perubahan 

penggunaan lahan dengan peta rencana pola ruang Kabupaten Rejang Lebong. Perubahan 

penggunaan lahan akan dinyatakan sesuai apabila perubahan tersebut telah sesuai dengan 

peruntukannya dalam pola ruang, sebaliknya perubahan penggunaan lahan akan dinyatakan 

tidak sesuai apabila perubahan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dalam pola ruang. 

 
 
1.6. Kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir merupakan model konseptual yang berupa suatu skema atau alur dari 

pengerjaan penelitian tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai hal penting (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini, kerangka pikir dimulai dari 

latar belakang dan permasalahan penelitian, yaitu di Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi konversi 

lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun, sehingga menyebabkan perubahan 

penggunaan lahan di Kabupaten Rejang Lebong. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh kebijakan 

pemerintah yang merencanakan Kabupaten Rejang Lebong menjadi kota wisata, meningkatnya 

jumlah penduduk dan berkembangnya aktivitas penduduk dari pusat kota hingga pinggiran kota. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka timbulah pertanyaan penelitian berupa 

“Apakah perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005-2016 telah sesuai 

dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012 - 2032?“.  

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji perubahan penggunaan lahan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005-2016 dan 

kesesuaiannya dengan RTRW Kabuparten Rejang Lebong tahun 2012-2032. Pada penelitian ini, 

sebagai langkah awal yang perlu dikaji adalah mengidentifikasi penggunaan lahan Kabupaten Rejang 

Lebong tahun 2005 dan 2016. Langkah selanjutnya adalah menganalisis perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Setelah mengetahui perubahan penggunaan lahan, 

maka selanjutnya akan dilakukan overlay antara peta perubahan penggunaan lahan dengan peta 

rencana pola ruang Kabupaten Rejang Lebong. Proses ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

perubahan penggunaan lahan telah sesuai dengan arahaan kebijakan pembangunan Kabupaten 

Rejang Lebong seperti yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2032. 
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Kebijakan perencanaan Kabupaten 

Rejang Lebong Sebagai Kota Wisata 

Pertumbuhan Jumlah  Penduduk Kabupaten 

Rejang Lebong yang selalu meningkat tiap tahun 

 
 

Perkembangan Aktivitas Penduduk 

Kabupaten Rejang Lebong 
 
 

Latar Belakang dan 

Permasalahan 

 

Terjad inya Konversi Lahan dan  

Pertumbuhan Kawasan Terbangun 

 
 

“Apakah perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 

2005-2016 telah  sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2032?”  
 

Research Question 

 
 
 
 

T ujua n  

Mengkaji perubahan penggunaan lahan Kabupaten Rejang Lebong dan 

kesesuaiannya dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2032 

 
 
 
 

Identifikasi Penggunaan 

Lahan Kabupaten Rejang  

Lebong tahun 2005 

 
Identifikasi Penggunaan 

Lahan Kabupaten Rejang  

Lebong tahun 2016 

Identifikasi Rencana Tata  

Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaen Rejang Lebong 

tahun 2012 - 2032 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anal isis  

Perubahan Penggunaan Lahan 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 

dan 2016 

 
 

Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Rejang Lebong 

Terhadap Rencana Tata Ruang W ilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong 
 

 
 

 
Output  

 
Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2017  

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 

Gambar 1. 2 

Kerangka Pikir 
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1.7. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dan mengolah 

data penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian dapat diartikan sebagai 

prosedur teknis dari pengidentifikasian data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data 

untuk mendeskripsikan pemecahan masalah penelitian ataupun menguji hipotesis dan menjawab 

pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2011). Metode penelitian terbagi menjadi dua, yaitu metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode survey primer dan survey sekunder, sedangkan metode analisis data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif akan 

memandang suatu gejala atau fenomena yang terjadi, sehingga dapat diklasifikasikan dan dapat 

terukur dengan jelas (Setiawan, 2016). Menurut Arikunto (2006), logika berfikir pendekatan 

kuantitatif adalah deduktif, dimana untuk menjawab suatu rumusan masalah dalam penelitian adalah 

dengan menggunakan desain konsep dan teori yang telah di tentukan sejak awal untuk menjadi 

pegangan dan acuan dalam melangkah pada penelitian. Oleh karena itu, desain konsep dan teori pada 

penelitian kuantitatif merupakan salah satu aspek yang paling penting, karena melalui desain konsep 

dan teori maka akan didapatkan variabel-variabel penelitian. Variabel akan menentukan input-output 

dalam penelitian yang akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari sebuah penelitian (Sugiyono, 

2011). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

pendekatan spasial melalui metode analisis citra satelit penginderaan jauh dan sistem informasi 

geografis. Analisis citra akan digunakan untuk memperoleh informasi tentang klasifikasi 

penggunaan lahan di Kabupaten Rejang Lebong. Hasil analisis citra nantinya akan dilakukan uji 

lapangan untuk mengetahui perbandingannya terhadap kondisi eksisting, sehingga hasil analisis citra 

dapat menunjukkan tingkat akurasi dan validitas yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena atau 

gejala secara mendetail dan untuk menggambarkan mekanisme sebuah proses, serta menciptakan 

seperangkat kategori atau pola tertentu (Prasetyo et. al, 2012). Pada penelitian ini, metode deskriptif 

akan digunakan dalam menjabarkan dan menjelaskan secara detail tentang perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi di Kabupaten Reang Lebong pada tahun 2005 – 2016, serta menjelaskan tentang 

kesesuaian perubahan penggunaan lahan tersebut dengan rencana pola ruang Kabupaten Rejang 

Lebong tahun 2012-2032. 
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1.7.1. Kebutuhan dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Data merupakan suatu instrumen yang paling penting dalam melakukan penelitian. Data 

dapat berupa angka, lambang, sifat dan lain-lain yang diperoleh dari suatu proses pengamatan, survey 

ataupun suatu kajian tertentu. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya, tepat 

waktu, dapat mencangkup ruang lingkup yang luas, dapat meberikan gambaran tentang suatu 

permasalahan, serta memiliki sumber yang terpercaya. Pada sebuah penelitian, data dapat disajikan 

dengan menggunakan tabel yang terdiri dari kolom yang memberikan informasi terkait nama data, 

jenis data, tujuan pengambilan data, sumber data, tahun data, dan teknik pengumpulan data. 

1. Kebutuhan Data 
 

Pada dasarnya, sebuah penelitian pasti memerlukan data yang akurat sebagai bahan dasar 

dalam melakukan analisis. Data akan berperan penting sebagai alat bantu untuk pengambilan 

keputusan berdasarkan variabel yang telah ditentukan dalam proses analisis. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara. Pada penelitian ini data 

primer yang dibutuhkan adalah data interpretasi citra landsat Kabupaten Rejang Lebong serta data 

hasil survey atau pengecekan lapangan (ground check). Sedangkan data sekunder merupakan data 

hasil dari studi literatur dan telaah dokumen yang dilakukan terkait kebutuhan penelitian. Studi 

literatur ini dapat bersumber dari textbook , ebook , jurnal penelitian dan data yang diperoleh dari 

dinas/instansi terkait secara tidak langsung dengan pekerjaan ini.  

 

Tabel I. 1  

Tabel Kebutuhan Data 
 

 

No 
 

Sasaran 
Kebutuhan 

Data 

 

Bentuk Data 
 

Tahun 
 

Jenis Data 
 

Sumber  

 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 

Identifikasi dan  

interpretasi 

penggunaan Lahan 

Kabupaten Rejang 

Lebong tahun 

2005 dan 2016 

SHP 

Penggunaan 

lahan 

Kabupaten 

Rejang 

Lebong tahun 

2005 

 
 
 
 

Vektor 

 
 
 
 

2005 

 
 
 
 

Primer 

 
 

BAPPEDA  

K abu pate n 

Rejang 

Lebong 

Citra Satelit 

Landsat tahun 

2016 

 
Raster 

 
2016 

 
Primer 

 
USGS 

 
 

 
2 

Analisis 

Perubahan 

Penggunaan 

Lahan Kabupaten 

Rejang Lebong 

tahun 2005 - 2016 

 

Peta 

pen ggun a an 

lahan tahun 

2005 dan 

2016 

 
 

 
Digital/Vektor 

 
 

2005 

dan 

2016 

 
 

 
Primer 

 
Output 

Analisis 

sasaran 

nomor 1 
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No 
 

Sasaran 
Kebutuhan 

Data 

 

Bentuk Data 
 

Tahun 
 

Jenis Data 
 

Sumber  

 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 

Analisis 

kesesuaian 

perubahan 

penggunaan lahan 

dengan RTRW  

Kabupaten Rejang 

Lebong tahun 

2012-2032 

Peta 

perubahan 

pen ggun a an 

lahan tahun 

2005 -2016 

 

 
 

Digital/Vektor 

 
2005 

dan 

2016 

 

 
 

Primer 

 

Output 

Analisis 

sasaran 

nomor 2 

Peta Rencana  
 
 

Digital/Vektor 

 

 
 

2012- 

2032 

 

 
 

Primer dan  

Sekunder 

 
BAPPEDA  Pola Ruang 

K abu pate n 

Rejang 

K abu pate n 

Rejang 

Lebong tahun Lebong 

2012-2032 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Merumuskan  

kesimpulan dan 

Rekomendasi 

Persentase 

perubahan 

penggunaan 

lahan dan 

Kesesuaian 

perubahan 

penggunaan 

lahan dengan 

RTRW  

 
 
 
 
 

Tekstual 

 
 
 
 
 

2016 

 
 
 
 
 

Primer 

 

 
 

Output 

analisis 

sasaran 

nomor 2 

dan 3 

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2017  

 
2. Teknik Pengumpulan Data 

 

Berdasarkan kebutuhan data yang telah dirumuskan, terdapat dua sumber data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari pengumpulan data primer dan 

pengumpulan data sekunder. 

a. Pengumpulan Data Primer 
 

Pengumpulan data primer merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung di 

lapangan atau di lokasi penelitian. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara 

observasi, dokumentasi dan penitikan koordinat sampel dengan menggunakan GPS. Observasi 

adalah teknik pengumpulan data yang berlandaskan pada pengamatan langsung terhadap kondisi 

fisik dan mekanis hal-hal yang dijadikan objek penelitian. Observasi pada penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran umum secara langsung dan nyata tentang kondisi penggunaan lahan 

Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan penitikan koordinat merupakan teknik pengumpulan data 

yang bertujuan untuk merekam koordinat asli lapangan dengan menggunakan GPS. Penitikan 

koordinat ini akan sangat penting dalam melakukan uji akurasi dan koreksi citra. Penitikan 

koordinat akan dilakukan pada beberapa sampel kelas penggunaan lahan yang nantinya akan 

dibandingkan dengan hasil klasifikasi citra satelit landsat. 
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b. Pengumpulan Data Sekunder 

 

Pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara survei instusional dan telaah dokumen. Telaah dokumen atau studi kepustakaan adalah 

segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan 

topik penelitian. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, 

karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber- 

sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Sedangkan survey instusional adalah 

pengumpulan data yang dilakukan pada instansi-instansi pemerinahan yang berkaitan dengan 

penelitian. Survey instusional pada penelitian ini akan dilakukan di BAPPEDA Kabupaten Rejang 

Lebong dan BPS Kabupaten Rejang Lebong. Survey instusional bertujuan untuk memperoleh 

data tentang penggunaan lahan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005 dan data RTRW Kabupaten 

Rejang Lebong tahun 2012-2032. 

Setelah melakukan pengumpulan data primer dan sekunder, maka pada tahapan selanjutnya 

perlu dilakukan perekapan dan verifikasi setiap data yang didapatkan. Perekapan dan verifikasi data 

dilakukan untuk memastikan kelengkapan data telah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Apabila 

data yang telah direkap masih dianggap kurang, maka bisa dilakukan survey kembali untuk 

melengkapi data. 

1.7.2. Teknik Analisi Data 
 

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data baik secara primer ataupun 

sekunder selanjutnya akan diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data berupa metode analisis citra 

penginderaan jauh. Jenis citra yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra landsat 8 tahun 2016. 

1. Metode Analisis 
 

Pada penelitian ini, sebagian besar analisis akan menggunakan analisis kuantitatif, dimana 

sebagian besar data input merupakan data vector dan raster secara time series. Adapaun dalam 

penelitian ini terdapat beberapa tahapan dalam analisis yang dilakukan, yaitu: 

A. Tahap Pertama : Identifikasi Penggunaan Lahan Tahun 2005 dan 2016 
 

Proses identifikasi penggunaan lahan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005 dan 2016 

dilakukan dengan cara interpretasi citra digital. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan 

beberapa beberapa tahapan, yaitu : 

a. Tahapan Pemulihan Citra Satelit Landsat 
 

Tahap pemulihan citra merupakan suatu tahapan yang dilakukan untuk mengurangi distorsi 

pada citra agar hasil analisis citra dapat memberikan hasil yang tepat dan terpercaya. Citra satelit 

terutama landsat yang terekam oleh sensor dan dikirim ke stasiun bumi akan selalu mengalami 

distorsi yang diakibatkan oleh letak atau posisinya terhadap koordinat nyata. (Sutanto. 2005). 
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Oleh karena itu, tahapan pemulihan citra sangat penting dilakukan sebelum memulai tahapan 

analisis citra. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam tahapanini, yaitu : 

 Koreksi Radiometrik Top of Atmosphere (ToA) 
 

Secara umum, koreksi radiometrik adalah koreksi citra atas kesalahan pada sensor yang 

diakibatkan oleh gangguan atmosfer. Koreksi radiometrik dilakukan untuk memperbaiki kualitas 

visual dan memperbaiki nilai-nilai pixel yang tidak sesuai dengan nilai reflektansi atau pancaran 

spektral objek yang sebenarnya. (Parman. S. 2010). Pada penelitian ini, koreksi radiometrik 

dilakukan dengan menggunakan metode Top of Atmosphere (ToA) untuk menghilangkan distorsi 

atau nosie radiometrik yang disebebkan oleh posisi matahari. Metode ToA pada penelitian ini, 

dilakukan dengan cara mengkonversi nilai Digital Number (DN) menjadi nilai reflektansi.  

Adapun data yang digunakan dalam melakukan hal tersebut adalah data tanggal akuisisi, sudut 

elevansi matahari, jarak bumi terhadap matahari dan sudut zenith matahari. Berikut hasil dari 

koreksi radiometrik - ToA pada citra satelit landsat Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Citra Landsat Sebelum ToA) (Citra Landsat Setelah ToA) 

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2017  

Gambar 1. 3  

Koreksi Radiometrik Top of Atmos phere Citra Lands at Kabupaten Rejang Lebong 

 
 Komposit Band – Pansharp 

 

Citra satelit landsat 8 bekerja dengan 11 kanal sekaligus. Pada penelitian ini pembuatan 

komposit band pada citra satelit landsat Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 adalah 

menggunakan flase color pada tiga kanal yang mempunyai mayoritas informasi tentang 

penggunaan lahan dari kumpulan kanal. Adapun komposit band yang digunakan adalah RGB : 

532, dimana band 5 adalah band Near-IR 0,845 – 0,885 µm, band 3 adalah band Green 0,525 – 

0,600 µm dan band 2 adalah band Blue 0,450 – 0,515 µm. Berikut hasilnya : 
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(Citra Landsat True Color) (Citra Landsat False Color - 532) 

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2017  

Gambar 1. 4  

Komposit Band RGB : 532 Citra Landsat Kabupaten Rejang Lebong  

 
Setelah melakukan komposit band, maka selanjutnya dilanjutkan teknik pansharpening atau 

teknik penajaman. Teknik ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah citra yang memiliki resolusi 

spasial yang lebih baik daripada resolusi pada umumnya. Pada penelitian ini, citra landsat yang 

memiliki resolusi normal 30 m x 30 m untuk multispektral akan ditajamkan hingga resolusinya 

menjadi 15 m x 15 m dengan menggabungkan citra hasil komposit band dengan citra pankromatik 

yang terdapat pada band 8 (Pan 0,500 – 0, 680 µm. Berikut hasilnya: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Citra Landsat Sebelum Pansharp) (Citra Landsat Setelah Pansharp) 

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2017  

Gambar 1. 5  

Pansharp Citra Landsat Kabupaten Rejang  Lebong  
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 Koreksi Geometrik 

 

Koreksi geometrik atau rektifikasi adalah proses memposisikan citra agar cocok dan sesuai 

dengan koordinat peta dunia yang sesungguhnya, karena posisi geografis citra pada saat 

pengambilan data sering menimbulkan distorsi yang diakbibatkan oleh perubahan posisi atau 

ketinggian sensor, serta kecilnya medan pandang satelit. Pada penelitian ini, koreksi geometrik 

dilakukan dengan menggunakan metode map to map reprojection. Metode ini dipilih karena citra 

landsat 8 pada dasarnya telah memiliki koordinat dan datum yang tepat, hanya saja masih 

memiliki kesalahan pada letak sistem projection atau sistem grid. Oleh karena itu pada metode 

ini, citra hanya cukup dikoreksi sistem projectionnya saja dan tidak perlu menggunakan titik 

Ground Control Point (GCP). Berikut hasilnya : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Citra Landsat Sebelum Koreksi Geometrik) (Citra  Landsat Setelah Koreksi Geometrik) 

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2017  

Gambar 1. 6  

Koreksi Geometrik Citra Lands at Kabupaten Rejang Lebong 

 
 Cropping 

 

Cropping adalah sebuah cara untuk memotong citra agar bisa digunakan untuk bagian yang 

diamati atau yang diperlukan saja (area of interest). Citra satelit landsat pada umumnya tersedia 

dalam ukuran scene yang luas dan melebihi batas wilayah studi yang digunakan, oleh karena itu 

itu pemotongan citra perlu dilakukan agar wilayah studi bisa lebih difokuskan. Pada penelitian ini 

cropping citra dilakukan dengan menggunakan SHP batas administrasi Kabupaten Rejang 

Lebong yang input kedalam citra landsat, sehingga citra catelit landsat dapat dipotong sesuai 

dengan batas administrasi Kabupaten Rejang Lebong. Berikut hasilnya: 
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(Citra Landsat Sebelum Cropping) (Citra Landsat Setelah Cropping) 

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2017  

Gambar 1. 7  

Cropping  Citra Landsat Kabupaten Rejang Lebong 
 
 

b. Tahapan Klasifikasi Penggunaan Lahan 
 

Tahapan klasifikasi penggunaan lahan meruapakan suatu tahap yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi tentang penggunaan lahan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005 dan 

2016. Adapun untuk tahun 2005, data penggunaan lahan didapatkan dari SHP penggunaan lahan 

yang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan untuk tahun 2016 data 

penggunaan lahan diperoleh melalui proses klasifikasi citra satelit landsat Kabupaten Rejang 

Lebong. Hasil klasifikasi kemudian akan di re-klasifikasi untuk mengerucutkan kelas-kelas 

penggunaan lahan menjadi beberapa kelas saja dengan menggunakan algoritma pengelompokan. 

Terdapat dua metode klasifikasi citra landsat yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : 

 Klasifikasi Tak Terbimbing (Unsupervised Classification) 
 

Klasifikasi tak terbimbing adalah salah satu metode klasifikasi citra yang menggunakan 

analisis klaster untuk mengenal perbedaan nilai reflektansi. (Sutanto, 2005). Klasifikasi tak 

terbimbing secara otomatis dilakukan oleh komputer tanpa atau dengan campur tangan operator. 

Operator hanya berperan dalam dalam penandaan dan pengelompokan tiap objek atau jenjang 

kelas penggunaan lahan yang telah diklasifikasi. Klasifikasi ini akan menganalisis sebagian besar 

piksel-piksel citra yang tidak diketahui dan membaginya menjadi kelas nomor berdasarkan 

pengelompokan yang ada di dalam nilai-nilai citra. Pada penelitian ini, pembagian kelas nomor 

citra akan dibagi menjadi 100 kelas dengan maximum iteration 1000 dan standard deviation 3,5. 

Pembagian ini bertujuan agar peneliti memiliki ruang lingkup pengelempokan penggunana lahan 

yang cukup luas dalam mengerucutkan kelas penggunaan lahan menjadi 10 kelas. 
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 Analisa Visual (Visual Analysis) 

 

Menurut Trisakti (2016) analisia visual adalah interpretasi data penginderaan jauh yang 

mendasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan yang dapat dikenali 

berdasarkan komponen-komponen atau unsur-unsur interpretasi citra. Pada penelitian ini analisa 

visual bertujuan untuk menyempurnakan hasil klasifikasi penggunaan lahan dengaan 

menggunakan metode klasifikasi tak terbimbing. Hal ini dikarenakan pada dasarnya hasil 

klasifikasi penggunaan lahan dengan menggunakan metode klasifikasi tak terbimbing belum 

100% akurat dan benar, oleh karena itu analisa visual memiliki peran dalam menyempurnakan 

hal ersebut. Berikut hasil dari klasifikiasi tak terbimbing dan analisa visual citra : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Citra Landsat Sebelum Klasifikasi) (Citra Landsat Setelah Klasifikasi) 

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2017  

Gambar 1. 8  

Klasifikasi Citra Lands at Kabupaten Rejang Lebong 
 
 

c. Tahapan Uji Akurasi atau Uji Ketelitian 
 

Uji akurasi pada citra dilakukan untuk menguji tingkat kebenaran hasil interpretasi dan 

klasifikasi citra. Hal ini dilakukan untuk mengetahui besarnya kepercayaan yang diberikan 

terhadap data interpretasi penginderaan jauh atau pemetaan yang dilakukan. Pada penelitian ini 

uji akurasi citra dilakukan dengan menggunakan metode confussion matrix dengan cara 

mengambil sampel kelas penggunaan lahan hasil klasifikasi dan dibandingkan dengan data hasil 

survey lapangan. Perhitungan uji akurasi akan diperoleh melalui hasil pembagian antara jumlah 

sampel yang sesuai (antara hasil interpretasi dan uji lapangan) dengan jumlah seluruh sampel 

yang diamati. Perhitungan uji akurasi kemudian akan dibuat dalam sebuah matriks kesalahan 

(confusion matrix) pada setiap jenis penggunaan lahan hasil interpretasi. 
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Tabel I. 2  

Tabel Confusion Matrix Uji  Akurasi Citra 

 
 Data Interpretasi  

TOTAL 
A B C D 

 
 
 

 
Data Hasil 

Lapangan 

 

A 
 

AA 

 

AB 

 

AC 

 

AD 
 

A1 

 

B 

 

BA 

 

BB 

 

BC 

 

BD 

 

B1 

 

C 

 

CA 

 

CB 
 

CC 

 

CD 
 

C1 

 

D 

 

DA 

 

DB 

 

DC 

 

DD 

 

D1 

TOTAL Ai Bi Ci Di N 

Sumber : Sutanto, 1994 
 

Pada  confusion  matrix,  untuk  mengetahui  tingkat  akurasi  atau  tingkat  ketelitian  hasil 

interpretasi citra, maka harus dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

TK  =  
X

 

  

 

x  100% 

Dimana : 
 

 TK  = Tingkat Ketelitian 
 

 X = Jumlah Sampel yang sesuai, yaitu Penjumlahan nilai diagonal matriks (AA + BB 
 

+ CC + DD) 
 

 N = Jumlah seluruh sampel 
 

Pada perhitungan uji akurasi, klasifikasi citra akan dianggap benar jika hasil perhitungan 
 

confussion matrix menunjukan hasil ≥ 80%, sebaliknya jika hasil perhitungan confussion matrix 
 

<80%, maka klasifikasi citra tidak bisa dianggap benar (Short, 1982 dalam Purwadhi, 2011). 

Adapun hasil uji akurasi dalam penelitian ini disajikan dalam lampiran penelitian. 

d. Tahapan Reklasifikasi Penggunaan Lahan 
 

Reklasifikasi penggunaan lahan dilakukan untuk mengelompokkan dan mengerucutkan 

kelas-kelas penggunaan lahan hasil dari interpretasi dan klasifikasi citra satelit landsat. Hal ini 

bertujuan untuk menggabungkan (merge) fitur - fitur berdampingan yang memiliki atribut sama. 

Adapun pada tahap ini, re-klasifikasi akan dilakukan menggunakan software Er Mapper dengan 

membuat algoritma pengelompokan sesuai dengan teori dari Trisakti (2016). 

“If (inregion(r1)) and i1= X then Y else i1” 
 

Dimana : 
 

 X  : Region awal 
 

 Y  : Region  akhir/tujuan 
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Peta Penggunaan Lahan tahun 

2016 

  

Peta Penggunaan Lahan 

tahun 2005 

   
 

 
 

 
B. Tahap Kedua : Tahapan Analisis Perubahan Penggunaan Lahan 

 

Pada tahap ini akan dilakukan overlay atau tumpang tindih antara peta penggunaan lahan 

tahun 2005 dengan peta penggunaan lahan tahun 2016. Overlay dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar jenis dan luasan penggunaan lahan yang mengalami perubahan dalam rentang 

tahun 2005 hingga tahun 2016. Berikut diagram analisis perubahan penggunaan lahan : 

 

 
Hasil Survey 

Lapangan 

 

Citra Landsat Kabupaten 

Rejang Lebong tahun 2016 

SHP Penggunaan Lahan 

Kabupaten Rejang Lebong 

tahun 2005 

 

 
Koreksi Radiometrik (TOA) 

 

 

Komposit Band - Pansharp 
 

 

Koreksi Geometrik 
 

 

Cropping 
 

 

Unsupervised Classification 
 

 

Peta Penggunaan Lahan Tentatif 
 

 

Uji Akurasi 
 

 

Re-Klasifikasi  
 

 

 
 
 
 

Overlay 

 
 

Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Rejang 

Lebong tahun 2005-2016 
 

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2017  
 

 
Gambar 1. 9  

Diagram Analisis Perubahan Penggunaan Lahan 
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C. Tahap Ketiga : Tahapan Analisis Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan dengan 

RTRW Kabupaten Rejang Lebong 

Untuk mengetahui kesesuaian perubahan penggunaan lahan terhadap RTRW Kabupaten 

Rejang Lebong tahun 2012-2032, maka dilakukan overlay antara peta perubahan penggunaan 

lahan dengan peta rencana pola ruang Kabupaten Rejang Lebong. Overlay atau tumpang tindih 

peta merupakan proses membandingkan peta perubahan lahan dengan peta rencana pola ruang, 

sehingga dapat diketahui persentase penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana pola ruang 

dan persentase penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang Kabupaten Rejang 

Lebong. Perubahan penggunaan lahan akan dinyatakan sesuai apabila jenis perubahan telah sesuai 

dengan rencana pola ruang. Sebaliknya, perubahan penggunaan lahan akan dinyatakan tidak 

sesuai apabila jenis penggunaan tidak sesuai dengan rencana pola ruang. 

Untuk memudahkan penjelasan metode analisis yang akan dilakukan, maka disusun sebuah 

kerangka analisis penelitian. Kerangka analisis adalah sistematika analisis yang digambarkan 

dalam sebuah alur skematik dari setiap tahapan analisis akan dilakukan dalam proses penelitian. 

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini disajikan dalam sebuah kerangka keterkaitan antar 

analisis sebagai berikut : 

INPUT PROS ES  OUTPUT  

 
 

Citra Satelit Landsat 

Kabupaten Rejang 

Lebong tahun 2016 

 

 
Unsupervised 

Classification  

Peta Penggunaan Lahan 

Kabupaten Rejang Lebong 

tahun 2016 

 
Peta Penggunaan 

Lahan Kabupaten 

Rejang Lebong tahun 

2005 

 

 
Overlay 

 

Peta perubahan penggunaan 

lahan Kabupaten Rejang 

Lebong tahun 2005 - 2016 

 
Peta Rencana Pola 

Ruang tahun 2012- 

2032 

 

 
Overlay 

 
Peta kesesuaian perubahan 

penggunaan lahan dengan 

RTRW Kabupaten Rejang 

Lebong tahun 2012-2032 

 
 

 
 

Analisis 

Deskriptif 

Kesesuaian perubahan 

penggunaan lahan dengan 

RTRW Kabupaten Rejang 

Lebong tahun 2012-2032 
 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2017  

 

Gambar 1. 10 

Kerangka Analisis 
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1.8. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalamtugas akhir ini disusun dalam 5 bab yang terdiri dari sebagi 

berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup materi, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN LITERATUR 
 

Berisi mengenai tinjauan literatur terhadap teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

terkait dengan perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong. Literatur – literatur ini bersumber dari textbook, 

ebook, jurnal penelitian, website dan lain-lain 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 
 

Berisikan mengenai gambaran umum wilayah studi penelitian yang berlokasi di Kabupaten Rejang 

Lebong – Provinsi Bengkulu. Gambaran umum umum wialayah studi akan membahas kondisi- 

kondisi Kabupaten Rejang Lebong pada aspek administrasi, geografi, geologi, kependudukan dan 

lain-lain. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berisikan mengenai hasil dan pembahasan terkait kajian perubahan penggunaan lahan dan 

kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong. Hasil dan 

pembahasan ini meliputi hasil dari uji akurasi klasifikasi citra satelit landsat, analisis perubahan 

penggunaan lahan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005 – 2016 dan kesesuaian perubahan 

penggunaan lahan dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

Berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang penulis berikan kepada berbagai pihak 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dan rekomendasi akan berkaitan 

dengan permasalahan kesesuaian perubahan penggunaan lahan dengan RTRW Kabupaten Rejang 

Lebong khususnya dalam bilang perencanaan wilayah dan kota. 


