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ABSTRAK 

Seiring dengan perkembangan zaman, transportasi dan penggunaan lahan menjadi satu bagian yang tidak 

terpisahkan. Perubahan tata guna lahan akan selalu mempengaruhi perkembangan transportasi dan 

sebaliknya. Perkembangann tata guna lahan yang terjadi pada suatu daerah akan membangkitkan arus 

pergerakan masyarakat, selain itu perubahan tersebut akan berpengaruh juga terhadap pola persebaran 

penduduk. Demikian pula sebaliknya, adanya perkembangan jaringan serta sarana transportasi pada suatu 

daerah akan berpengaruh terhadap fungsi tata guna lahan pada daerah tersebut. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik jaringan jalan (indeks jalan) berbasis GIS di Kota 

Palopo; menganalisis bentuk demografi berbasis GIS di Kota Palopo; menganailisi karakteristik spasial di 

Kota Palopo; menganalisis tata guna lahan di Kota Palopo dengan Citra Sentinel. Hasil penelitian diperoleh 

Karakteristik jaringan jalan (indeks jalan di Kota Palopo yaitu, jaringan jalan terpanjang di Kota Palopo 

adalah jaringan jalan di Kecamatan Wara Barat dengan panjang total 49,67 km sedangkan jaringan jalan 

terpendek terdapat pada Kecamatan Mungkajang dengan total panjang jalan 5,61 km. Indeks Jalan tertinggi 

pada Kecamatan Wara Utara yaitu 4,78 per km. Karakteristik demografi di Kota Palopo yaitu, populasi 

penduduk terbesar ada pada Kecamatan Wara dengan jumlah populasi 37.421 jiwa dan polpulasi terkecil 

ada pada Kecamatan Wara Timur .dengan jumlah populasi 5905 jiwa. Kepadatan penduduk terbesar ada 

pada Kecamatan Wara dengan nilai 3181 jiwa/km2 dan kepadatan terkecil ada pada Kecamatan 

Mungkajang .dengan jumlah populasi 141 jiwa/km2. Karakteristik spasial di Kota Palopo yaitu, kecamatan 

dengan sebaran permukiman tertinggi adalah Kecamatan Wara Utara, sedangkan yang paling kurang yaitu 

pada Kecamatam Mungkajang. Analisis tata guna lahan di Kota Palopo pada tahun 2016, dapat diketahui 

bahwa Luas hutan lebat yang ada di Kota Palopo adalah sebesar 27,16 km2, untuk hutan ringan sebesar 

145,62 km2, untuk sungai sebesar 78,96 km dan untuk permukiman sebesar 31,12 km2. 
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ABSTRACT 

 

Along with the times, transportation and land use become an integral part. Changes in land use will always 

affect the development of transportation and vice versa. The development of land use that occurs in an area 

will generate the flow of community movement, in addition to the changes will also affect the pattern of 

population distribution. Vice versa, the development of networks and means of transportation in a region 

will affect the function of land use in the area. The purpose of this research is to analyze the characteristics 

of road network (GIS) based on GIS in Palopo City; analyzing GIS-based demographic forms in Palopo 

City; analyzing spatial characteristics in Palopo City; analyzing land use in Palopo City with Citra Sentinel. 

The result of this research is the characteristic of road network (street index in Palopo city that is, the 

longest road network in Palopo city is the road network in Wara Barat sub district with total length 49,67 

km while the shortest road network is in Mungkajang sub district with total road length 5,61 km .The 

highest road index in Wara Utara subdistrict is 4.78 per km.The demographic characteristic in Palopo City 

is the largest population in Wara District with population 37,421 people and the smallest polpulation is in 

East Wara Subdistrict with population of 5905. Density the largest population is in Wara District with the 

value of 3181 soul / km2 and the smallest density is in Mungkajang District with population of 141 soul / 

km2.Spatial characteristic in City Palopo that is, subdistrict with highest distribution of settlement is Sub 

Wara Utara, while the least at Kecamatan Mungkajang Analysis of land use in Palopo City at t 2016, it can 

be seen that the area of dense forest in Palopo City is 27.16 km2, for light forest of 145.62 km2, for the 

river of 78.96 km and for settlements of 31.12 km2. 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang luas, 

terdiri dari beribu pulau dengan jumlah penduduk 

yang besar. Semakin meningkatnya jumlah 

pertumbuhan dan kebutuhan penduduk, semakin 

meningkat pula kebutuhan tempat atau lahan 

sabagai tempat untuk melakukan berbagai 

aktifitasnya dan juga tentunya prasarana untuk 

menunjang dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa 

lingkungan identik dengan lahan. Sikap serta 

kebijaksanaan masyarakat terhadap lahan akan 

menentukan aktifitasnya. 

Seiring dengan perkembangan zaman, 

transportasi dan penggunaan lahan menjadi satu 

bagian yang tidak terpisahkan. Perubahan tata guna 

lahan akan selalu mempengaruhi perkembangan 

transportasi dan sebaliknya. Perkembangann tata 

guna lahan yang terjadi pada suatu daerah akan 

membangkitkan arus pergerakan masyarakat, selain 

itu perubahan tersebut akan berpengaruh juga 

terhadap pola persebaran penduduk. Sebagai 

konsekuensi dari perubahan tersebut yaitu adanya 

kebutuhan sistem jaringan serta sarana transportasi 

yang memadai. Demikian pula sebaliknya, adanya 

perkembangan jaringan serta sarana transportasi 

pada suatu daerah akan berpengaruh terhadap 

fungsi tata guna lahan pada daerah tersebut karena 

akan menarik masyarakat untuk melakukan 

aktifitas atau berdomisili di tempat itu. Tata guna 

lahan dan transportasi mempunyai suatu hubungan 

yang interaktif, yaitu tata guna lahan merupakan 

salah satu penentu pergerakan dan aktifitas 

masyarkaat yang secara tidak langsung menentukan 

jenis fasilitas transportasi yang akan dipakai untuk 

melakukan pergerakan.  

Menurut Malingerau (1978), tata guna lahan 

adalah segala macam campur tangan manusia, baik 

secara menetap ataupun berpindah – pindah 

terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan 

buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan, 

dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik 

material maupun spiritiual, ataupun kedua – 

duanya. Sehingga sangatlah penting untuk 

mengidentifikasi penggunaan lahan pada suatu 

daerah untuk mengetahui apakah penggunaan lahan 

yang dilakukan oleh aktifitas manusia sesuai 

dengan potensi ataupun daya dukungnya dan juga 

untuk mengetahui berapa besar perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi. 

Intergasi teknologi penginderaan jarak jauh 

merupakan salah satu bentuk yang potensial dalam 

penyusunan arah fungsi penggunaan lahan. Dasar 

penggunaan lahan dapat dikembangkan untuk 

berbagai kepentingan penelitian perencanaan, dan 

pengembangan wilayah. Pemanfaatan teknologi 

penginderaan jarak jauh merupakan salah satu cara 

yang dapat digunakan dalam mendeteksi 

penggunaan lahan pada suatu daerah dengan cepat 

dan akurat sehingga menghasilkan suatu informasi 

mengenai sebaran (distribusi) penggunaan lahan 

pada suatu daerah.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis 

tertarik untuk menganalisis dan mebahasnya dalam 

tugas akhir dengan judul “Analisis Tata Guna 

Lahan di Kota Palopo Berbasis GIS 

Menggunakan Citra Sentinel 2.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, 

maka dapat ditentukan rumusan masalahnya 

yaitu: 

1. Bagaimanakah karakteristik jaringan jalan 

(indeks jalan) di Kota Palopo ? 

2. Bagaimanakah karakteristik demografi di 

Kota Palopo ? 

3. Bagaimana karakteristik spasial di Kota 

Palopo ? 

4. Mengidentifikasi tata guna lahan di Kota 

Palopo dengan Citra Sentinel 2 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis karakteristik jaringan jalan 

(indeks jalan) berbasis GIS di Kota 

Palopo. 

2. Menganalisis bentuk demografi berbasis 

GIS di Kota Palopo. 

3. Menganailisi karakteristik spasial di 

Kota Palopo 

4. Menganalisis tata guna lahan di Kota 

Palopo dengan Citra Sentinel 
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D. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Data penduduk yang digunakan adalah 

data penduduk tahun terakhir yakni 

2016 diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS). 

2. Daerah penelitian adalah wilayah Kota 

Palopo 

3. Sistem informasi penduduk, wilayah, 

dan jaringan jalan akan dibangun 

berbasis web. 

4. Dalam menghitung klasifikasi luas 

lahan, data yang digunakan dari remote 

sensing yaitu data tahun 2016 Kota 

Palopo. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat 

seperti : 

1. Memberikan informasi bagaimana 

bentuk demografi berbasis GIS di Kota 

Palopo. 

2. Diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang positif dalam bidang 

pengetahuan dan dapat menjadi 

referensi  untuk bahan penelitian lain 

yang akan meneliti dibidang yang sama 

3. Memberikan informasi dan referensi 

bagi instansi terkait khususnya dalam 

upaya pengendalian tata guna lahan di 

Kota Palopo. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Palopo adalah sebuah kota di provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo 

sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 

dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu, yang 

kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 

sesuai dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 

2002. Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, 

Palopo terdiri atas 4 kecamatan dan 20 kelurahan. 

Kemudian, pada tanggal 28 April 2005, 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 

03 Tahun 2005, dilaksanakan pemekaran menjadi 9 

kecamatan yang meliputi Kecamatan Wara Selatan, 

Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara, Kecamatan 

Wara Timur, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan 

Wara Utara, Kecamatan Bara, Kecamatan 

Telluwanua dan Kecamatan Wara Barat dengan 

jumlah 48 kelurahan. Batasan wilayah  administrasi 

Kota Palopo sebagai berikut : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan 

Kecamatan Walenrang Kabupaten  Luwu  

 Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kecamatam Bua Kabupaten Luwu 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk 

Bone dan 

 Sebelah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten 

Toraja Utara. 

B. Jalan 

1. Pengertian Jalan 

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang 

meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 

bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas 

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, 

dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah Nomor 34 

Tahun 2006). 

2. Klasifikasi Jalan 

Jalan raya pada umumnya dapat digolongkan 

dalam 5 klasifikasi yaitu : klasifikasi menurut 

fungsi jalan, klasifikasi menurut kelas jalan, 

klasifikasi menurut medan jalan, klasifikasi 

menurut status jalan, dan klasifikasi menurut 

wewengan pembinaan jalan. 

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan 

SPM jalan didefinisikan sebagai ukuran teknis 

fisik ajalan sesuai dengan kriteria teknis yang 

ditetapkan, yang harus dicapai oleh setiap jaringan 

jalan dan ruas-ruas jalan yang ada didalamnya, 

dalam kurun waktu yang ditentukan, melalui 

penyediaan prasarana jalan (Iskandar, 2011). Ada 3 

indikator sebagai kriteria SPM jaringan jalan : 

a. Indeks Jalan 

Indeks jalan (aksebilitas) adalah suatu 

ukuran kemudahan bagi pengguna jalan untuk 

mencapai suatu pusat kegiatan (PK) atau simpul-

simpul kegiatan di dalam wilayah yang dilayani 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah
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jalan. Indeks jalan diperoleh dengan membagi 

panjang jalan (km) dengan luas wilayah daerah 

terkait (Km2) 

Indeks jalan =  
panjang jalan (km)

luas wilayah daerah terkait (Km2)
 

b. Mobilitas 

c. Keselamatan 

C. Demografi 

Menurut Phillip M. Hauser dan Dudley 

Duncan, demografi adalah ilmu yang mempelajari 

tentang jumlah, persebaran teritorial dan komposisi 

penduduk serta perubahan-perubahan dan sebab-

sebab perubahan tersebut.  

D. Sistem Infomasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografi (SIG) atau 

Geographic Information System (GIS) adalah suatu 

sistem informasi yang berbasis komputer, yang 

dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data 

yang memiliki informasi spasial (bereferensi 

keruangan). Fungsi utama SIG adalah untuk 

melakukan analisis data spasial.  

1. Analisis Spasial 

Data spasial adalah gambaran nyata suatu 

wilayah yang terdapat di permukaan bumi. 

Umumnya direperentasikan berupa grafik, peta, 

gambar, dengan format digital dan disimpan dalam 

bentuk koordinat x,y (vektor) atau dalam bentuk 

image (raster) yang memiliki nilai tertentu. Berikut 

beberapa analisis spasial : 

2. Analisis 3 Dimensi dengan Digital Elevation 

Model (DEM) 

Digital Elevation Model (DEM) merupakan 

bentuk 3 dimensi dari permukaan bumi yang 

memberikan data berbagai morfologi permukaan 

bumi, seperti kemiringan lereng, aspek lereng, 

ketinggian tempat, dan area DAS (Zhou dan Liu 

2003). 

E. Penginderaan Jauh (Remote Sensing) 

Penginderaan jauh ialah ilmu dan seni untuk 

memperoleh informasi tentang obyek, daerah atau 

gejala dengan jalan menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak 

langsung terhadap obyek, daerah atau gejala yang 

dikaji (Liliesand dan Kiefer, 1979). Ada tiga 

rangkaian kegiatan yang diperlukan didalam 

mengenali obyek yang tergambar pada citra, yaitu 

deteksi, identifikasi, dan analisis.  

F. Satelit Sentinel 

 Sentinel-2 adalah misi pencitraan beresolusi 

tinggi multitektral yang mengorbit polar untuk 

pemantauan lahan untuk memberikan, misalnya, 

citra vegetasi, tanah dan tutupan air, perairan 

pedalaman dan daerah pesisir.  

G. Aplikasi Penginderaan Jarak Jauh 

1. Indeks Vegetasi  

Dalam aplikasi penginderaan jauh, indeks  

vegetasi merupakan cerminan tingkat kehijauan 

vegetasi yang juga dapat digunakan sebagai 

parameter kondisi kekeringan. Indeks vegetasi 

merupakan nilai yang diperoleh dari gabungan 

beberapa spektral band spesifik dari citra 

penginderaan jauh. Berikut ini disajikan beberapa 

indeks vegetasi penginderaan jauh yang sering 

digunakan : 

a. Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI) 

NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) adalah perhitungan citra yang digunakan 

untuk mengetahui tingkat kehijauan, yang sangat 

baik sebagai awal dari pembagian daerah vegetasi.  

Adapun formulasi NDVI adalah sebagai berikut : 

  NDVI =
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
 

Dimana : 

NIR = Nilai reflektan kanal inframerah dekat (Band 

8) 

RED = Nilai reflektan kanal merah (Band 4) 

b. Enhanched Vegetation Index (EVI) 

  Enhanched Vegetation Index (EVI) 

merupakan indeks vegetasi 'dioptimalkan' yang 

dirancang untuk meningkatkan sinyal vegetasi 

dengan sensitivitas yang meningkat di daerah 

dengan biomassa tinggi dan pemantauan vegetasi 

yang lebih baik melalui sambungan sinyal latar 

belakang kanopi dan pengurangan pengaruh 

atmosfer. EVI dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut : 
 

EVI = (1,5 + 𝐿) 𝑥 
𝐵𝑎𝑛𝑑 8 − 𝐵𝑎𝑛𝑑 4

𝐵𝑎𝑛𝑑 8 + 𝐶1 𝑥 𝐵𝑎𝑛𝑑 4 −  𝐶2 𝑥 𝐵𝑎𝑛𝑑 2 + 𝐿 
 

Dimana : 

C1 = koefisien koreksi pengaruh atmosfir pada 

kanal merah (6) 
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C2 = koefisien koreksi pengaruh atmosfir pada 

kanal merah (7,5) 

L = koreksi pencerahan latar belakang tanah (0,5 

2. Indeks Hidrologi 

Indeks hidrologi adalah indeks yang 

menggambarkar kondisi kadar air pada suatu 

wilayah. Berikut ini merupakan water band indeks 

penginderaan jauh yang digunakan pada penelitian 

ini : 

Normalized Difference Water Index (NDWI) 

Normalized Difference Water Index (NDWI) 

merupakan indeks yang menunjukkan tingkat 

kebasahan suatu area. NDWI menggunakan radiasi 

inframerah yang dipantulkan dan lampu hijau yang 

terlihat untuk meningkatkan kehadiran fitur 

tersebut sekaligus menghilangkan keberadaan fitur 

vegetasi tanah dan terrestrial. Adapun formulasi 

NDWI adalah sebagai berikut : 
 

NDWI =  
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 −  𝑁𝐼𝑅

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 + 𝑁𝐼𝑅
 

Di mana : 

NIR  = Nilai reflektan kanal 

inframerah dekat (Band 8) 

GREEN = Nilai reflektan kanal hijau 

(Band 3) 

H. Tata Guna Lahan 

Tata guna lahan (land use) adalah suatu 

upaya dalam merencanakan penggunaan lahan 

dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian 

wilayah untuk pengkhususan fungsi - fungsi 

tertentu, misalnya fungsi pemukiman, perdagangan, 

industri, dll. Tata guna lahan merupakan salah satu 

faktor penentu utama dalam pengelolaan 

lingkungan. Perubahan pemanfaatan lahan yang 

terjadi terus menerus perlu dikelola sebaik-baiknya. 

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai 

dampak yang mungkin muncul dalam pemanfaatan 

lahan tersebut di masa yang akan datang.  
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini tahapan pelaksanaan 

penelitian ini terdiri atas empat tahapan, yaitu tahap 

studi pendahuluan, tahap persiapan data, survey 

dan kompilasi data, serta tahap analisis data dan 

permodelan.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo sebagai 

karakteristik model spasial daerah yang dianalisis 

berbasis GIS dan remote sensing. Fokus utama 

dalam penelitian ini adalah daerah Kota Palopo. 

Adapun lokasi penelitian di sajiakan dalam bentuk 

gambar. 

 

 
Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian Kota Palopo 

C. Metode analisis  

Metode analisis terbagi menjadi dua yaitu, 

sebagai berikut : 

1. Perhitungan Indeks Jalan 

Indeks jalan adalah suatu ukuran kemudahan 

bagi pengguna jalan untuk mencapai suatu pusat 

kegiatan (PK) atau simpul – simpul kegiatan di 

dalam wilayah yang dilayani jalan. Indeks jalan 

diperoleh dengan membagi panjang jalan (km) 

dengan luas wilayah daerah terkait (km2). 

 

Indeks Jalan =
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 (𝑘𝑚)

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 (𝑘𝑚2)
 

2. Analisa Spasial  

Adapun analisis model spasial yang akan 

dilakukan dengan bantuan program QGIS open 

Source dalam hal: 

 Karakteristik pemetaan jaringan jalan 

berbasis GIS 

 Analisis dan pemetaan Heatmap dari 

kepadatan penduduk  

 Analisis Digital Elevation Model ( metode 

Heatmap, kontur wilayah, slope, hillshade ) 

dan Das sungai. 
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 Analisis karakteristik spasial dengan citra 

landsat 

a. Analisis indeks vegetasi (NDVI, EVI) 

b. Analiss indeks hidrologi (NDWI) 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Lokasi Studi 

1. Karakteristik Demografi 

a. Populasi Penduduk Kota Palopo 

Data populasi tahun 2016 dapat dilihat dari peta 

dibawah ini yang menunjukkan populasi terbesar 

ada pada Kecamatan Wara dengan jumlah populasi 

37.421 jiwa dan polpulasi terkecil ada pada 

Kecamatan Wara Timur .dengan jumlah populasi 

5905 jiwa 

 
Gambar 4.1 Peta Populasi Penduduk  per Kecamatan di 

Kota Palopo 

b. Kepadatan Penduduk  

 
Gambar 4.2 Peta Kepadatan Penduduk per Kecamatan 

di Kota Palopo 

Berdasarkan peta kepadatan penduduk diatas, 

dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk terbesar 

ada pada Kecamatan Wara dengan nilai 3181 

jiwa/km2 dan kepadatan terkecil ada pada 

Kecamatan Mungkajang .dengan jumlah populasi 

141 jiwa/km2.  

2. Karakteristik Jaringan Jalan 

a. Jaringan Jalan 

Untuk membuat peta jaringan jalan Kota 

Palopo, data jaringan jalan diunduh dari Open 

Street Map melalui program QGIS berupa file shp.  

Gambar 4.3 Peta Jaringan Jalan di Kota Palopo  
 

Berikut tabel rekapitulasi panjang jalan tiap 

kecamatan di Kota Palopo.   

Tabel 4.1  Panjang Jaringan Jalan tiap kecamatan 

di Kota Palopo  
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No Kecamatan 

Panjang 

Jalan 

(Km) 

Persen 

(%) ) 

1 Bara 44.99 20.99 

2 Mungkajang 5.61 2.62 

3 Telluwanua 47.05 21.95 

4 Wara Barat 49.67 23.17 

5 Wara Selatan 8.49 3.96 

6 Wara Timur 20.65 9.63 

7 Wara Utara 26.35 12.29 

8 Wara 11.56 5.39 

Total 214.37 100 

b. Indeks Jalan  
Tabel 4.2  Indeks Jalan tiap kecamatan di Kota Palopo 

No Kecamatan 
Panjang 

Jalan (Km) 

Luas Wilayah 

(Km2) 

Indeks 

Jalan 

1 Bara 44.99 23.754 1.89 

2 Mungkajang 5.61 38.659 0.15 

3 Telluwanua 47.05 45.196 1.04 

4 Wara Barat 49.67 102.568 0.48 

5 Wara Selatan 8.49 10.992 0.77 

6 Wara Timur 20.65 5.956 3.47 

7 Wara Utara 26.35 5.534 4.76 

8 Wara 11.56 5.282 2.19 

Total 214.37 237.94 1.84 

B. Analisis Spasial 

1. Heatmap Hunian Penduduk 

 
Gambar 4.4 Peta Heatmap Bangunan di Kota Palopo 

Berdasarkan peta heatmap Kota Palopo 

diatas, dapat dianalisis bahwa kecamatan dengan 

sebaran permukiman tertinggi adalah Kecamatan 

Wara Utara. Sedangkan kecamatan dengan sebaran 

permukiman yang kurang adalah Kecamatam 

Mungkajang. Pada dua kecamatan lainnya yaitu 

Kecamatan Sendana dan Kecamatan Wara Selatan 

tidak dapat dilakukan analisis besarnya sebaran 

permukiman, karena Citra Satelit pada kecamatan 

ini tidak baik atau terkunci pada aplikasi Open 

Street Map sehingga bangunannya tidak terbaca.  

2. Kontur Wilayah Palopo  

 
Gambar 4.5 Peta Kontur Wilayah Kota Palopo 

Berdasarkan peta kontur di Kota Palopo, dapat 

dianalisis bahwa pada bagian barat Kota Palopo 

yaitu pada Kecamatan Mungkajang, Wara Barat, 

dan Sendana merupakan daerah berbukit – bukit. 

Sedangkan daerah yang relatif landai terdapat pada 

beberapa kecamatan yang terletak di sekitaran garis 

pantai yaitu pada Kecamatan Wara Selatan, Bara, 

Wara Timur, Wara Utara, Wara, dan Telluwanua.  

3. Kemiringan Lereng (Slope) Wilayah Kota 

Palopo 

 
Gambar 4.6 Peta Kemiringan Lereng (Slope) Kota 

Palopo 
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Sama halnya dengan metode garis kontur, 

metode slope akan memberikan hasil yang sama 

dalam tampilan yang berbeda.  

4. Peta Bayangan (Hillshade) 

Hillshade dapat dikatakan sebagai 

permukaan tiga dimensi yang mempresentasikan 

pencahayaan hipotetik. Hasil pemetaan peta 

Hillshade di Kota Palopo diperlihatkan pada 

gambar dibawah ini. 

 
Gambar 4.7 Peta Bayangan (Hilshade) di  Kota Palopo 

5. Sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Peta sungai  dapat dibuat dari aplikasi SAGA 

setelah itu di masukkan dalam program QGIS. 

Berikut adalah sungai – sungai yang ada di Kota 

Palopo yang di dapat dari aplikasi SAGA.  

 
Gambar 4.8 Peta Panjang Sungai di Kota Palopo 

Berikut ini adalah panjang dari masing – 

masing sungai yang ada di Kota Palopo menurut 

tipenya.  

Tabel 4.3 Panjang Sungai di Kota Palopo  

No Tipe Sungai 
Panjang Sungai 

(km) 

1 Induk Sungai 61.46 

2 Sungai Order 1 9.34 

3 Sungai Order 2 8.14 

Total 78.94 

Hasil pemetaan (Daerah Aliran Sungai) DAS di 

Kota Palopo dapat diperlihatkan pada gambar 

dibawah ini.  

 
Gambar 4.9 Peta DAS Kota Palopo 

Berdasarkan peta Daerah Aliran Sungai 

(DAS) di Kota Palopo, dapat dianalisis bahwa pada 

Kota Palopo memiliki sembilan DAS. Berikut luas 

DAS yang ada di Kota Palopo.  

Tabel 4.4  Luas Daerah Aliran Sungai di Kota Palopo 

No Nama DAS 

Luas DAS 

(Km2) Persen (%) 

1 Battang 145.65 51.83 

2 Songkomati 1.56 0.56 

3 Lamasi 5.97 2.12 

4 Saddang 0.86 0.31 

5 Parangkuda 63.9 22.74 

6 Bua 19.98 7.11 

7 Botting 31.26 11.12 

8 Paremang 0.46 0.16 

9 Purangi 11.37 4.05 

Total 281.01 100 

C. Analisis Spasial Citra 

1. Indeks Vegetasi 

a. Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI) 
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Gambar 4.10 Peta Indeks Vegetasi NDVI Kota Palopo  

Berdasarkan peta NDVI pada gambar diatas 

dapat dianalisis bahwa pada Kota Palopo masih 

memiliki indeks vegetasi yang baik.. Indeks 

vegetasi yang tinggi terlihat lebih dominan di Kota 

Palopo yaitu di Kecamatan Wara Barat, 

Mungkajang, Sendana dan sebagian dari 

Kecamatan Telluwanua serta Wara Selatan. 

Sedangkan indeks vegetasi yang rendah 

dikarenakan terlihat di Kecamatan Bara, Wara 

Utara, Wara Timur, dan Wara. Indeks vegetasi 

yang rendah.  

b. Enhanched Vegetation Index (EVI) 

 
Gambar 4.11 Peta Indeks Vegetasi EVI Kota Palopo 

Warna hijau gelap pada peta menandakan lahan 

yang memiliki vegetasi tinggi dan warna kuning 

terang menandakan lahan yang nilai vegetasinya 

rendah. Dilihat dari warna yang ada pada gambar 

dapat dianalisis bahwa di Kota Palopo masih 

banyak vegetasi tinggi apalagi pada Wara Barat, 

Mungkajang, dan Sendana, sebagian besar dari 

Kecamatan Wara Selatan dan Telluwanua. 

Sedangkan di beberapa Kecamatan lain masih 

memiliki indeks vegetasi yang rendah.  

2. Indeks Hidrologi 

Normalized Difference Water Index (NDWI) 

 
Gambar 4.12 Peta Indeks Hidrologi NDWI di Kota 

Palopo 

Berdasarkan peta NDWI pada gambar diatas 

dapat dianalisis bahwa daerah berair paling banyak 

adlah pada kecamatan Bara, Wara Utara, Wara 

Timur, Wara, Wara Selatan, dan Telluwanua, 

dimana daerah berair yang berwarna biru pada peta 

tersebut terdiri dari sawah, rawa, atau genangan air 

lain   

D. Tata Guna Lahan 

Lahan adalah keseluruhan kemampuan muka 

daratan beserta segala gejala di bawah 

permukaannya yang bersangkut paut dengan 

pemanfaatannya bagi manusia. Pengertian tersebut 

menunjukan bahwa lahan merupakan suatu bentang 

alam sebagai modal utama kegiatan, sebagai tempat 

di mana seluruh makhluk hidup berada dan 

melangsungkan kehidupannya dengan 

memanfaatkan lahan itu sendiri. 

Untuk menganalisis luas masing – masing luas 

dari hutan lebat, hutan ringan, sungai, permukiman 

dan sawah digunakan tool Dzetzaka Classification 

pada aplikasi QGIS. Data yang digunakan untuk 

mengetahui luas masing – masing lahan tersebut 

adalah data tahun 2016 yang diambil dari Citra 

Remote Sensing berbasis Sentinel. Berikut ini 

adalah klasifikasi lahan tahun 2016 di Kota Palopo 
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Gambar 4.13 Peta Tata Guna Lahan Tahun 2016 Kota 

Palopo 

Dari hasil analisis tata guna lahan pada tahun 

2016 diatas, maka dapat diketahui perbedaan luas 

lahan untuk setiap jenisnya. Dari hasil perhitungan 

luas lahan dengan menggunakan analisis Quantum 

GIS, maka dapat diketahui bahwa Luas hhutan 

lebat yang ada di Kota Palopo pada tahun 2016 

adalah sebesar 27.16 km2, untuk hutan ringan 

sebesar 145.62 km2, untuk sungai sebesar 78.96 km 

dan untuk permukiman sebesar 31.12 km2. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.   
 

Tabel 4.5 Luas Tata Guna Lahan Tahun 2016 di Kota 

Palopo 

No Jenis Lahan Luas (Km2) 

1 Hutan Lebat 27.16 

2 Hutan Ringan 145.62 

3 Sungai 78.96 

4 Permukiman 31.12 

Total 282.86 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian 

“Analisis Tata Guna Lahan di Kota Palopo 

Berbasis GIS Menggunakan Citra sentinel 2”, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Karakteristik jaringan jalan di kota palopo 

yaitu, jaringan jalan terpanjang ada pada 

Kecamatan Wara Barat dengan panjang 

total 49,67 km sedangkan jaringan jalan 

terpendek terdapat pada Kecamatan 

Mungkajang dengan total panjang jalan 

5,61 km. Indeks Jalan tertinggi pada 

Kecamatan Wara Utara yaitu 4,76 per km. 

Sedangkan indeks jalan terkecil pada 

kecamatan Mungkajang yaitu 0,15 per km. 

2. Karakteristik demografi di Kota Palopo 

yaitu, populasi penduduk terbesar ada pada 

Kecamatan Wara dengan jumlah populasi 

37.421 jiwa dan polpulasi terkecil ada pada 

Kecamatan Wara Timur .dengan jumlah 

populasi 5905 jiwa. Kepadatan penduduk 

terbesar ada pada Kecamatan Wara dengan 

nilai 3181 jiwa/km2 dan kepadatan terkecil 

ada pada Kecamatan Mungkajang .dengan 

jumlah populasi 141 jiwa/km2. 

3. Karakteristik spasial di Kota Palopo yaitu, 

kecamatan dengan sebaran permukiman 

tertinggi adalah Kecamatan Wara Utara, 

sedangkan yang paling kurang yaitu pada 

Kecamatam Mungkajang. Kontur wilayah 

pada bagian barat Kota Palopo yaitu pada 

Kecamatan Mungkajang, Wara Barat, dan 

Sendana merupakan daerah berbukit – 

bukit, sedangkan daerah yang memiliki 

garis kontur yang renggang terdapat pada 

Kecamatan Wara Selatan, Bara, Wara 

Timur, Wara Utara, Wara, dan Telluwanua. 

Kemiringan Lereng (Slope) pada 

Kecamatan Wara Barat, Mungkajang, dan 

Sendana merupakan daerah yang 

kemiringan lerengnya curam. Daerah Aliran 

Sungai (DAS) terbesar yang ada di Kota 

Palopo adalah Battang yaitu sebesar 145,65 

Km2 dan DAS yang terkecil adalah 

Paremang yaitu sebesar 0,46 Km2. Sungai 

terpanjang yaitu Induk Sungai sebesar 61,46 

km, dan sungai terpendek adalah sungai 

order 2 sebesar 8,14 km. 

4. Analisis tata guna lahan di Kota Palopo 

pada tahun 2016, dapat diketahui bahwa 

luas hutan lebat yang ada di Kota Palopo 

adalah sebesar 27,16 km2, untuk hutan 

ringan sebesar 145,62 km2, untuk sungai 

sebesar 78,96 km dan untuk permukiman 

sebesar 31,12 km2. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat dianjurkan oleh peneliti 

kepada pembaca atau peneliti lain yaitu : 

a. Untuk peneliti lainnya agar menggunakan 

dat sekunder terbaru seperti data penduduk 

dan juga data panjang jalan sebagai 

perbandingan. 

b. Untuk peneliti selanjutnya yabg sejenis 

dengan penelitian ini sebaiknya 

menggunakan citra yang lebih bersih dari 

hgangguan awan sehingga proses analisis 

spasial penelitian tersebut lebih mudah 

dikerjakan dan data hasil analisis pun lebih 

akurat. 

c. Memperbanyak literature tentang penelitian 

yang sudah ada sehingga mempermudah 

pekerjaan penelitian. 
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