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1.

Keimpulan
Dari hasil analisispenelitianini, makakesimpulanyangbisadiambil yaitu:
Koreksi geometrik citra dilakukan dengan cara mengambil titik kontrol
(Ground Confiol Point) dari Peta Garis 1993 yang telah merniliki sistem
koordinat urM 49-s. Dat'm dan sistem koordinat yang digunakanharus
sama yaitu wcs '94 dan 4gs-urM karena untuk proses werlay gtma
mendeteksi perubahanpenggunaanlahan dan analisa tingkat kesesuaian
pengembangan
untuk kawasanpermukiman.
Untuk membantumempermudahdalam interpretasidan dijitasi citra dalam
pembuatanPeta Garis 2002, maka perlu dilakukan prosespenajaman
citra"
dalamhal ini yaitu dengancarapenajamankontrasdanfittering.

3.

Resolusispasialcitra IKoNos Multispekral yang mencapai4 meter
sangat
sesuai untuk pembuatanpeta Garis skala t:5.000. FIal ini sesuai dengen
besamyap€rgeserantitik padaproseskoreksi geometrikuntuk kesalahan
ratarata (AverageRW error) yang dihasilkan adalah seb€sar0,149 meter
atau
kurangdari 1pixet (4m). citralKoNos dawtdimanfaatkansebagai
sumber
datasecarakualitatif dan kuantitatif.

4.

Penutup lahan berkaitan denganjenis kenampakanyang adz dipermukaan
b'mi, sedangtanpenggunaanlahan berkaitandengankegiatanmanusiapada
lahan tersebut. Informasi tentang penutup lahan pada tnnumnya
dapat
dikenali dengan mudah pada cita penginderaanjauh, tetap informasi
penggunaanlahan tidak selalu dapat ditafsir secam langsung pada
citra
penginderaanjauh. Sehinggauntuk menafsir p€nggunaanlahan yang
sulit
dikenali padacina IKoNos dapxdilalrukan dari kenampakanpenwup
lahan
secaraspasial.

5.

Luas seluruh wilayah Sukorilo pada tahun lgg3 adalah
sebesar
28731192,065m2.Jenis Fnggunaan lahannya antan rain : pefinukim*
5639964,369m2(rg,6310/o),sawah 47430n,026m2 (16,50g o/o),
tar\ah

60

6l

kosong2717790,993m2 (g,459/o),wA 372927,459mr
tambak
1l,2ggo/o),
13I 10 1gg,0g7m2 (45,63l%), mangrove304414,7 4gm2 1,05g/o), dll (sarau
1
sungai)1842895,395
m2 (6,414o/o).
6.

Luas seluruh wilayah sukolilo

pada tahun 2002 adalah sebesar

3o274132,732m2.Jenis pengguna4ntahannya antan lain : permukiman
9238916,233m2 (30,5170/o),
sawah 3r1044,457m2 (10,2740/o), tanah
kosong 236299,670mt1o,7glo/o1,TpA 341475,27gm2
tambak
1l,12go/o7,
144r3789,506m2
(47,610%),mangrove5432g0,0r4m,
1r,7gra/o),dll Qatm,
sungai)23899I 8,57 gm2(7,g94o/o.).
7.

Dalam kurun waktu 9 tahun, secaf,afisik pada daerah Sukolilo
terdapat
penambahanluas wilayah sebesar1542940,670m2sebagai
akibat tedadinya
sedimentasi(tanaholoran) di kawasanpantaiTimur s'rabaya.
Kepadaan pendudukdari tahun 1993 ke tahun 2002 merungkat
dmi 22.597
jiwa/tmr2dan sampai dengan tahun 2002 kepadahmya
mencapai 33.0g0
jiura/km'z. Dengan pertambahanluasan selama
9 tahun rlntuk permukiman
sebesar3541889,336m2, jumlah penduduksukolilo meningkat
sebesar
33.325jiwa.

9.

Perubahanpenggunaanlahan untuk kawasanpermukimansangat
besar,dan
ini diindikasikanoleh adanyaperubatrandari tanah kosong,lahan
pertaniaa
dan tambak dan TpA menjadi kawasanpermukiman lral ini terja.di
karena
semakin meningkafirya aktivitas pembang,nan dan meningkatnya
pertambahanj'mlah penduduk sehingga keb'tuhan
akan lahan untuk
pennukimansemakinmeningkat.

10.

salah satu metde yang dapat digunakan rmtuk menganalisis
data dalam
pemodelanSIG adalah metode skoring. Iral ini terrihat
dari pmanfaatan
metodeini untuk menganalisistingkat kesesuaianpengembangan
penggunan

IL

lahan untuk pennukiman dawtdilakukan denganmudahkarena
kriteria yang
digunakandapt disederhanakan
untuk di proseslebih lanjut
Dalam prediksi pengembanganpenggunaanlarnn untuk permukiman
hasil
analisis overlay' yang memiliki prioritas utamauntuk
dikembangkanadalah
tanahkosongdanganaksesibilitasjalanrayayangbaik.
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12.

Prediksiq/aktuyangdibutuhkandalampengembangan
permukimansdnleh:
-

nilai 8 termasukjenis lahan berupa tanah kosong dengan
aksesjalan

-

antna 0-2 km adalah l,l4 tahun.
nilai 7 termasukjenis lahan berupasawahdenganaksEsjalan

antara0_2

km adalahl7,8l tatrun.
-

nilai 6 termasukjenis lahanberupatambakdenganakses jatan

antaral-2

km. adalahZT4Z,|2tahun.
-

nilai 5 termasukjenis rahanberupaTpA denganaksesjalanantaraO-2
hl
adalah38,16tahm.

-

nilai 5 tennasukjenis rahanberupatambakdenganakses jaran

antara2-5

km adalah2lg1,7gtahun.
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Saran

l.

Pada proses interpretasi visual dilakukan persamaan
persepsi ao,u
kesepakahn penilaian terhadap suatu obyek
dengan tujuan mtuk
mempnnudah prosespengolahan.

2.

Kriteria yang digrrnakan dalam
Fnenftan skoring untuk pengembangan
kawasan permukiman diperlukan lebih lengkap,
sehingga hasil yang
didaptkan dtWt maksimal.

