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ABSTRAK 

Kota Pasuruan memiliki luas wilayah sebesar 35,29 km2. Dari luas tersebut, lahan pesisir belum 
diketahui luasannya. Rentannya lahan pesisir terhadap peningkatan lahan dan bencana banjir 
menyebabkan adanya perubahan lahan di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perubahan luas lahan dan pola (bentuk) perubahan lahan pesisir di Kota Pasuruan. Penelitian 
dilakukan di wilayah pesisir Kota Pasuruan yang meliputi Kecamatan Gadingrejo, Punggungrejo dan 
Bugul Kidul. Analisa penelitian menggunakan analisa deskriptif dengan menggunakan data 
penginderaan jauh diawali dengan melakukan klasifikasi awal secara digital (klasifikasi terbimbing). 
Metode pengambilan sampel menggunakan metode sampling purposif. Hasi penelitian menunjukkan 
bahwa penggunaan lahan terluas dari tahun 2014-2017 adalah lahan tambak seluas 646.04 ha 
(41.69%) sedangkan lahan tersempit adalah air tawar seluas 9.03 ha (0.58%). Pola penggunaan lahan 
yang mengalami pengkonversian terluas yaitu lahan sawah menjadi lahan semak seluas 82.94 ha 
(43.98%) dan pengkonversian tersempit terjadi pada lahan terakhir yaitu air tawar (sungai) menjadi 
lahan tambak seluas 
0.71 ha (7.86%). 

Kata Kunci: Evaluasi Lahan, Wilayah Pesisir, Kota Pasuruan 

PENDAHULUAN 

Kota Pasuruan merupakan wilayah administrasi yang mempunyai luas wilayah sebesar 35,29 km2 
dari luas Jawa Timur.  Total luas wilayah Kota Pasuruan sekitar 65,85% adalah luas kawasan 
terbangun dan luas ruang terbuka merupakan sisa dari kawasan terbangun yaitu sebesar 34,15% dari 
luas wilayah administrasi (RKPD Kota Pasuruan, 2014). Secara administratif Kota Pasuruan terbagi 
dalam 4 kecamatan dan 34 kelurahan diantaranya Kecamatan Purworejo, Kecamatan Gadingrejo, 
Kecamatan Panggungrejo dan Kecamatan Bugul Kidul sejak tahun 2012 yang sebelumnya hanya 
memiliki 3 kecamatan dan 21 kelurahan (BPS, 2017). Pada tahun 2012 pemerintah Kota Pasuruan 
membentuk kecamatan baru, yaitu Kecamatan Panggungrejo. 

Pembentukan kecamatan baru merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah 
Kota Pasuruan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah baik pelayanan, 
pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang 
maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur (RKPD Kota Pasuruan, 2014).  Pemekaran wilayah yang 
terjadi juga dikarenakan kepadatan penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan lahan 
semakin meningkat. Terbukti sesuai data BPS (2017) luas wilayah di Kota Pasuruan sekitar 50% 
digunakan untuk pemukiman. Sementara sisanya merupakan lahan tanah sawah yang potensial 
sebagai lahan pertanian dan lahan pesisir yang berpotensi sebagai usaha bidang perikanan maupun 
tambak garam. 

Lahan pesisir Kota Pasuruan sangat rentan terhadap bencana banjir karena dilalui oleh jalur sungai – 
sungai besar. Sungai besar yang tersebar di wilayah pesisir Kota Pasuruan meliputi, Sungai 
Wedang, Sungai Petung dan Sungai Gembong. Sungai tersebut merendam 3 kecamatan pesisir di 
Kota Pasuruan. Akibat dari banjir ini menyebabkan kerusakan parah pada Kecamatan Bugul Kidul, 
dimana daerah pemukiman penduduk yang terdapat fasilitas umum, lahan pertanian, lahan tambak, 
dan lainnya terendam air hingga 2-3 meter. Bencana banjir yang menjadi salah satu faktor 
perubahan penggunaan lahan juga menimbulkan adanya perubahan lahan di wilayah pesisir. Data 
penggunaan dan perubahan lahan pesisir sejak terjadinya bencana banjir sampai saat ini belum dikaji 
luasannya. Hal ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Pasuruan karena 
permasalahan lahan di pesisir bukan sebagai prioritas pengembangan Kota Pasuruan. 

Permasalahan di pesisir mengakibatkan banyaknya pro kontra, sehingga diperlukan kajian yang 
sesuai dengan masalah tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan kajian tentang evaluasi 
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perubahan penggunan lahan pesisir di Kota Pasuruan. Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui 
perubahan lahan yang terjadi dan penilaian sumber daya pesisir sehingga dapat memanfaatkan 
sumber daya secara lestari. Pemanfaatan sumber daya pesisir sangat penting untuk menjaga 
keseimbangan alam seperti Firman Allah SWT dalam QS Al-Hijr 15:19: 

َ وأۢ َنبتنا فيها من ك شَ ء وموزن وٱلَ ۢ َرض مددنها وألقينا فيها روس   

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami 
tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran”. Sehingga dengan ini penulis melakukan 
penelitian dengan judul “Evaluasi Perubahan Penggunaan Lahan Pesisir di Kota Pasuruan”. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui luas dan pola perubahan lahan pesisir di Kota Pasuruan pada tahun 
2014, 2015 dan 2017 menggunakan data citra satelit Landsat 8. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilakukan pada daerah pesisir Kota Pasuruan yang meliputi 3 kecamatan termasuk 8 
kelurahan (Gambar 1). Kecamatan yang termasuk dalam wilayah pesisir yaitu, Kecamatan Gadingrejo, 
Kecamatan Panggungrejo dan Kecamatan Bugul Kidul. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan 
Februari–Juli 2018. Diawali dengan studi pustaka kemudian survei lapangan yang dilakukan pada 
bulan April 2018 dan dilanjutkan pengolahan data. Tahap–tahap dalam melakukan penelitian dapat 
dilihat pada Gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian
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Mekanisme penelitian diawali dengan membuat gambaran mengenai situasi perubahan penggunaan 
lahan pesisir di Kota Pasuruan pada tahun 2014-2017. Analisa yang digunakan yaitu analisa 
deskriptif.  Analisa ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan membuat deskripsi mengenai 
situasi dan kejadian secara sistematik. Penelitian ini tidak hanya mendiskripsikan perubahan 
penggunaan lahan dan pola lahan dari tahun 2014-2017. Data dari perubahan penggunaan lahan 
akan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031. 

Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan, yaitu berupa 
dokumentasi kondisi eksisting lahan Kota Pasuruan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan 
mengumpulkan literatur dari instansi- instansi terkait, seperti: Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia), Citra 
satelit Kota Pasuruan tahun 2014, 2015 dan 2017, Kota Pasuruan dalam angka, RKPD (Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah), dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Pasuruan. 

Perubahan penggunaan lahan menggunakan data penginderaan jauh. Diawali dengan melakukan 
klasifikasi awal yaitu untuk ground check awal guna merevisi hasil klasifikasi yang kemudian dapat 
dikoreksi dari klasifikasi awal. Metode ini biasa disebut dengan klasifikasi secara digital atau biasa 
disebut dengan klasifikasi terbimbing. Pada tahap ini yaitu mengklasifikasi citra menjadi beberapa 
kelas penggunaan lahan seperti pemukiman, sawah, tambak, lahan terbuka, semak belukar, mangrove 
dan perairan. 

Analisa perubahan luas lahan dan pola penggunaan lahan diperoleh melalui hasil pengelolaan data 
peta RBI dan citra satelit Kota Pasuruan tahun 2012, 2015 dan 2017 dengan menggunakan bantuan 
software ENVI 5.1 dan ArcGIS 10.3. Dalam proses pengolahan data sekunder berupa peta RBI dan 
citra satelit akan melalui beberapa tahap seperti: cropping, pembuatan komposit citra, pembuatan 
sampel area, klasifikasi terbimbing, digitasi, overlay sampai layout peta. Hasil dari layout peta yaitu 
peta perubahan penggunaan lahan pesisir. 

Hasil dari peta ini dapat mengetahui batasan pesisir, luas dari penggunaan lahan dan pola perubahan 
lahan. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sampling purposive, 
menurut Sudjana (1992) peneliti menentukan lokasi dengan beberapa pertimbangan tertentu. 
Pertimbangan yang dimaksud yaitu setiap titik sampling mewakili setiap kelas dari citra yang sudah 
terklasifikasi terlebih dahulu. Setelah penentuan lokasi titik sampling yang 
mewakili kelas dalam citra kemudian memasuki tahap cek lapangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perubahan Luas Lahan 

Berdasarkan analisis spasial citra satelit Landsat 8 tahun 2014-2017 serta pengamatan di lapangan, 
jenis penggunaan lahan di kawasan pesisir dibagi menjadi 6 kelas, yaitu: mangrove, tambak, 
pemukiman, sawah, semak belukar, dan perairan (sungai). Dalam menganalisa perubahan 
penggunaan lahan pesisir perlu mengetahui perubahan luas lahan dan pola penggunan lahan yang ada 
di pesisir Kota Pasuruan. 

Perubahan luas penggunaan lahan pada tahun 2014, 2015 dan 2017 disajikan pada Tabel 1 dan 2, 
penyebarannya dapat dilihat pada Gambar 3. Setelah mengetahui penyebarannya, maka dilakukan 
evaluasi terhadap perubahan penggunaan lahan yang ada. Evaluasi penggunaan lahan dapat 
dilakukan melalui peta penggunaan lahan tahun 2014, 2015 dan 2017 yang masing-masing sudah 
dioverlay. 
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Gambar 3. Peta Perubahan Luas Penggunaan Lahan Pesisir Kota Pasuruan Tahun 2014-2017 

Berdasarkan data Tabel 1 dapat diketahui bahwa luas lahan pada tahun 2014-2015 terdapat 6 kelas 
penggunaan lahan. Dari 6 kelas penggunaan lahan terdapat 2 kelas lahan yang luasannya berkurang 
diantaranya yaitu, semak dan sawah. Sedangkan 4 kelas lahan lainnya mengalami pertambahan 
luasan diataranya yaitu tambak, mangrove, pemukiman, dan air tawar. Dilihat dari keseluruhan jumlah 
penggunaan lahan dari tahun 2014-2015 mengalami penurunan dari 1467.22 ha menjadi 1529.85 ha. 
Apabila dihitung luas lahan keseluruhan menurun menjadi 62.63 ha. 

Dilihat dari jumlah luasan yang mengalami peningkatan paling tinggi yaitu lahan tambak. Dimana pada 
tahun 2014 lahan ini memiliki luas 552.33 ha (37.64%) berubah menjadi 636.69 ha (41.62%) pada 
tahun 2015, lahan ini berarti mengalami peningkatan seluas 84.36 ha. Sedangkan jika dilihat dari 
jumlah luasan yang mengalami penurunan paling rendah yaitu lahan sawah. Dimana pada tahun 
2014 lahan ini memiliki luas 273.80 ha (18.66%) berubah menjadi 256.19 ha (16.75%) pada tahun 
2015, lahan ini mengalami penurunan sebesar 17.61 ha. 

Tabel 1. Luas Penggunaan Lahan dan Luas Perubahan Lahan Tahun 2014-2015 

 
No 

 
Penggunaan Lahan 

2014 2015 Luas Perubahan 

(ha) Luas 

(ha) 

Persentase 

(%) 

Luas 

(ha) 

Persentase 

(%) 

1 Tambak 552.33 37.64 636.69 41.62 84.36 

2 Mangrove 94.46 6.44 107 6.99 12.54 

3 Pemukiman 334.91 22.83 335.18 21.91 0.27 

4 Sawah 273.80 18.66 256.19 16.75 -17.61 

5 Semak 204.52 13.94 186.40 12.18 -18.12 

6 Air Tawar 7.20 0.49 8.39 0.55 1.19 

Jumlah 1467.22 100 1529.85 100 62.63 

Tabel 2. Luas Penggunaan Lahan dan Luas Perubahan Lahan Tahun 2015-2017 

 
No 

 
Penggunaan Lahan 

2015 2017 Luas Perubahan 

(ha) Luas 

(ha) 

Persentase 

(%) 

Luas 

(ha) 

Persentase 

(%) 

1 Tambak 636.69 41.62 646.04 41.41 9.35 

2 Mangrove 107 6.99 112.17 6.93 5.17 

3 Pemukiman 335.18 21.91 337.18 24.27 2.00 

4 Sawah 256.19 16.75 257.05 13.89 0.86 

5 Semak 186.40 12.18 188.09 12.67 1.69 

6 Air Tawar 8.39 0.55 9.03 0.83 0.64 

Jumlah 1529.85 100 1549.56 100 19.71 
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Berdasarkan data Tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah luasan penggunaan lahan dari tahun 2015-
2017 mengalami kenaikan dari 1529.85 ha menjadi 1549.56 ha. Jika dihitung perubahan luasan lahan 
terjadi kenaikan sebesar 19.71 ha. Penggunaan lahan pada tahun 2015-2017 terdapat 6 kelas 
penggunaan lahan yang mengalami peningkatan. Lahan yang memiliki luas paling tinggi yaitu lahan 
tambak dimana pada tahun 2015 memiliki luas 636.69 ha (41.62%) berubah menjadi 646.04 ha 
(41.69%) pada tahun 2017, lahan ini mengalami peningkatan 9.35 ha. Sedangkan lahan yang memili 
luas paling rendah adalah lahan air tawar (sungai). Lahan air tawar (sungai) pada tahun 2015 memiliki 
luas 8.39 ha (0.55%) berubah menjadi 9.03 ha (0.58%) pada tahun 2017, lahan ini   mengalami 
peningkatan sebesar 0.64 ha. Hasil penelitian juga menunjukkan penggunaan lahan terluas dari tahun 
2014-2017 di pesisir Kota Pasuruan digunakan sebagai lahan tambak. Sedangkan penggunaan lahan 
paling rendah yaitu air tawar (sungai) (Gambar 4). 
 

 

Gambar 4. Grafik Luas Penggunaan Lahan di Pesisir Kota Pasuruan 
Tahun 2014-2017 

Menurut hasil klasifikasi lahan tahun 2014-2017 yang ditunjukkan Gambar 4 menunjukkan bahwa 
tambak merupakan penggunaan lahan terluas sedangkan lahan air tawar merupakan lahan tersempit 
yang terdapat di pesisir Kota Pasuruan dari tahun ke tahun. Penambahan luas lahan tambak ini 
dikarenakan adanya perbedaan penataan ruang wilayah di bagian utara Kota Pasuruan. Dimana 
perkembangan untuk lahan terbangun di Kota Pasuruan belum tersebar secara merata. Menurut 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan (2014), ketidakmerataan yang terjadi 
seperti halnya di Kecamatan Panggungrejo masih didominasi lahan terbangun. Sedangkan di 
Kecamatan Gadingrejo dan Bugul Kidul banyak terdapat lahan tak terbangun seperti sawah dan 
tambak. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah di 
Kota Pasuruan. 

Penambahan luas lahan tambak dan area vegetasi mangrove di wilayah pesisir Kota Pasuruan yang 
terlihat pada peta perubahan luas lahan 2014-2017 merupakan salah satu adanya proses sedimentasi. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat dimana setiap tahun terkena bencana banjir. Menurut 
pernyataan warga setempat bahwa setiap bulan gelombang besar yaitu Januari dan Agustus 
gelombang didaerah pantai mencapai 1-3 meter. Dimana gelombang ini dapat menghancurkan 
bangunan rumah dan kapal para nelayan. 

Faktor-faktor yang berperan dalam menganalisis proses sedimentasi adalah faktor angin, gelombang 
dan arus. Faktor tersebut merupakan gejala alam yang saling berkaitan, namun selain faktor alam 
terdapat juga faktor manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu 
proses sedimentasi (Setiady dan Usman, 2010). 

Sedimentasi yang terjadi di Kota Pasuruan diakibatkan oleh faktor alam yaitu angin, gelombang dan 
arus. Karena peristiwa banjir setiap tahun inilah yang mengakibatkan adanya perubahan garis pantai 
pesisir Kota Pasuruan. Perubahan garis pantai yang terjadi yaitu menuju ke laut sehingga dapat 
dikatakan bahwa pesisir Kota Pasuruan mengalami proses akresi. Dalam mengetahui perubahan luas 
lahan pesisir dapat dilakukan evaluasi dari adanya perubahan berdasarkan klasifikasi digital dan hasil 
survei lapangan.  Setelah tahap cek lapangan maka dilakukan uji ketelitian antara pengolahan data 
pada citra (klasifikasi digital) dengan hasil survei lapangan yang berupa dokumentasi. 

 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018 

 

43 
 

Evaluasi Perubahan Luas Lahan 

Evaluasi perubahan penggunaan lahan diperlukan untuk mengetahui potensi lahan yang akan 
disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kawasan pesisir Kota Pasuruan. Rincian luas dan 
hasil tumpang susun evaluasi lahan dari tahun 2014-2017 disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Perubahan Penggunaan Lahan Pesisir Kota Pasuruan Tahun 2014-2017 
 

No 
 

Penggunaan Lahan 

2014 2017 Luas Perubahan 

(ha) Luas 

(ha) 

Persentase 

(%) 

Luas 

(ha) 

Persentase 

(%) 

1 Tambak 552.33 37.64 646.04 41.69 93.71 

2 Mangrove 94.46 6.44 112.17 7.24 17.71 

3 Pemukiman 334.91 22.83 337.18 21.76 2.27 

4 Sawah 273.80 18.66 257.05 16.59 -16.75 

5 Semak 204.52 13.94 188.09 12.14 -16.43 

6 Air Tawar 7.20 0.49 9.03 0.58 1.83 

Jumlah 1467.22 100 1549.56 100 82.34 

a. Tambak 

Pada Tabel 3 menunjukkan area lahan tambak mengalami pertambahan luas sebesar 93.71 ha, yaitu 
dari 552.33 ha (37.64%) pada tahun 2014 menjadi 646.04 ha (41.69%) pada tahun 2017. Pertambahan 
ini merupakan perencanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya sesuai dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan. Kawasan perikanan budidaya diarahkan pada Kelurahan 
Ngemplakrejo, Mandaranrejo, Panggungrejo, Kepel, dan Blandongan. 

b. Mangrove 

Area lahan mangrove mengalami pertambahan luas sebesar 17.71 ha, yaitu dari 94.46 ha (6.44%) 
pada tahun 2014 menjadi 112.17 ha (7.24%) pada tahun 2017. Pertambahan lahan mangrove sesuai 
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan. Dimana pada RTRW Kota Pasuruan melakukan 
kegiatan pengelolaan kawasan semapadan pantai. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012, hal yang harus dilakukan untuk 
pengelolaan kawasan semapadan pantai yaitu: 

1) Memperhatikan fungsi dan mengembangkan kawasan semapadan pantai; 
2) Mengembalikan fungsi semapadan pantai yang telah berubah menjadi kawasan 

terbangun secara bertahap; 
3) Memanfaatkan fungsi semapadan pantai untuk hutan bakau dan wisata pantai; dan 
4) Merehabilitasi kawasan yang mengalami penurunan fungsi. 

c. Pemukiman 

Area lahan pemukiman mengalami pertambahan luas sebesar 2.27 ha, yaitu dari 334.91 ha (22.83%) 
pada tahun 2014 menjadi 337.18 ha (21.76%) pada tahun 2017.  Pertambahan pemukiman banyak 
mengkonversi lahan, mulai dari lahan tambak seluas 52.82 ha (8.18%), lahan mangrove seluas 1.92 
ha (1.71%), lahan sawah seluas 13.74 ha (5.34%), lahan semak seluas 21.29 ha (11.29%), dan 
lahan air tawar (sungai) seluas 0.44 ha (4.87%). 

Pertambahan ini merupakan kelanjutan pengembangan kawasan perumahan yang terdapat pada 
PERDA Kota Pasuruan No 1 Tahun 2012 pasal 27. Sehingga dilakukan pembangunan kawasan 
perumahan   vertikal   berupa   rumah   susun   sewa (rusunawa), pengembangan   perumahan   yang 
menyediakan ruang terbuka dan penataan perumahan kumuh di daerah pesisir. 

d. Sawah 

Area lahan sawah mengalami pengurangan luas sebesar16.75 ha, yaitu dari 273.80 ha (18.66%) 
pada tahun 2014 menjadi 257.05 ha (16.59%) pada tahun 2017. Dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa 
lahan persawahan menurun dikarenakan berubah menjadi lahan tambak seluas 11.52 ha (4.48%), 
lahan pemukiman seluas 13.74 ha (5.34%), lahan semak 82.94 ha (43.98%). Penyusutan ini tidak 
sesuai dengan RTRW Kota Pasuruan yang seharusnya meningkatkan saluran irigasi pada system 
jaringan sumber daya air kota. 
 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018 

 

44 
 

e. Semak 

Area lahan semak mengalami pengurangan luas sebesar 16.43 ha, yaitu dari 204.52 ha (13.94%) 
pada tahun 2014 menjadi 188.09 ha (12.14%) pada tahun 2017. Dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa 
lahan semak menurun dikarenakan berubah menjadi lahan tambak seluas 29.23 ha (15.50%), lahan 
pemukiman seluas 21.29 ha (11.29%), lahan sawah 55.13 ha (29.23%). Lahan semak yang tergolong 
masih tinggi ini karena kurangnya penataan ruang terbuka hijau di daerah semapadan sungai.  Seperti 
gambar dibawah ini yang terdapat di Kelurahan Kepel dan Blandongan. Seharusnya ruang terbuka 
hijau dikembangkan menjadi kawasan hutan bakau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                  ( b) 
Gambar 5. (a) Lahan Semak di Kelurahan Kepel; (b) Lahan Semak di Kelurahan 

Blandongan. 

f. Air Tawar (Sungai) 

Area lahan air tawar (sungai) mengalami pertambahan luas sebesar 1.83 ha, yaitu dari 7.20 ha 
(0.49%) pada tahun 2014 menjadi 9.03 ha (0.58%) pada tahun 2017. Kenaikan lahan ini sesuai 
dengan PERDA Kota Pasuruan No 1 Tahun 2012 Pasal 25 ayat 3 bahwa adanya pelebaran, 
pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Gembong sebagai rencana pengelolaan kawasan 
rawan bencana banjir di pesisir Kota Pasuruan. (Gambar 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Pelebaran Muara Sungai Gembong dan Pembangunan Tanggul Pesisir Kota Pasuruan 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2018) 

Survei Lapangan 

Pada survei lapangan menggunakan metode sampling purposif yaitu menentukan lokasi sesuai 
dengan beberapa pertimbangan tertentu oleh peneliti. Pertimbangan yang dimaksud yaitu setiap titik 
sampling mewakili setiap kelas dari citra. Kegiatan survei lapangan diperoleh sebanyak 32 titik 
(Gambar 7), dimana masing-masing titik mewakili 6 kelas lahan, diantaranya yaitu tambak, 
mangrove, pemukiman, sawah, semak, dan air tawar. Setiap titik yang diperoleh akan 
didokumentasikan. 
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Gambar 7. Peta Titik Survei Lahan Pesisir Kota Pasuruan 

Uji Ketelitian Klasifikasi Digital Citra Satelit 

Uji ketelitian sangat penting dalam setiap hasil penelitian berdasarkan data penginderaan jauh 
terhadap kondisi lapangan. Tingkat ketelitian data sangat mempengaruhi besarnya kepercayaan 
pengguna terhadap setiap jenis data penginderaan jauh. Hasil analisa ketelitian dapat dilihat pada 
Tabel 4. 

Tabel 4. Ketelitian Hasil Klasifikasi 

 

No 
Landuse 

Citra 

Koordinat 

X/E/BT 

Koordinat 

Y/N/LS 

Landuse 

Lapangan 

 

Hasil Verifikasi 

 

1 
 

Tambak 
 

711740.7761 
 

9156410.2162 
Air Tawar 

(Sungai) 

 

Salah 

2 
Air Tawar 

(Sungai) 
711780.9873 916552.9730 

Air Tawar 

(Sungai) 
Benar 

3 Sawah 708689.0603 9155637.4108 Sawah Benar 

4 Mangrove 708768.4355 9155903.3176 Sawah Salah 

5 Sawah 709351.8429 9155839.8174 Sawah Benar 

6 Semak 708986.7171 9156145.4118 Sawah Salah 

7 Pemukiman 710312.5469 9156221.3474 Pemukiman Benar 

8 Semak 710688.2560 9155850.9300 Semak Benar 

9 Tambak 710619.4642 9156200.1807 Tambak Benar 

10 Mangrove 711815.3832 9156353.6393 Mangrove Benar 

11 Pemukiman 711773.0498 9155972.6385 Pemukiman Benar 

12 Tambak 712089.4039 9155461.4625 Tambak Benar 

13 Sawah 7713078.9475 9154048.5847 Sawah Benar 

14 Tambak 714121.4080 9154154.4182 Tambak Benar 

15 
Air Tawar 

(Sungai) 
714063.1995 9153842.2093 Mangrove Salah 

16 Mangrove 712840.3546 9155816.6664 Mangrove Benar 

17 Semak 712235.1191 9155363.5665 Tambak Salah 

18 Sawah 711520.7426 9152747.4935 Semak Salah 

19 Semak 711775.4046 9152363.8469 Semak Benar 

20 Mangrove 711332.2266 9152119.1069 Mangrove Benar 

21 Semak 711355.3777 9152436.6075 Semak Benar 

22 Pemukiman 712529.4686 9152453.1440 Pemukiman Benar 

23 
Air Tawar 

(Sungai) 
713111.5531 9152466.3732 

Air Tawar 

(Sungai) 
Benar 

24 Tambak 713597.7259 9153564.3962 Tambak Benar 

25 Mangrove 714768.5095 9155198.2016 Mangrove Benar 

26 
Air Tawar 

(Sungai) 
708859.7169 9155994.5990 Semak Salah 

27 Semak 709824.0986 9155968.8021 Semak Benar 

28 Tambak 709390.8425 9156200.3130 Tambak Benar 

29 Semak 709314.7747 9156101.0940 Semak Benar 

30 Semak 708960.8938 9156425.2092 Semak Benar 

31 
Air Tawar 

(Sungai) 
712066.7379 9156472.7020 

Air Tawar 

(Sungai) 
Benar 

32 Pemukiman 710445.8707 9155796.8226 Pemukiman Benar 
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Dari tabel diatas dapat dihitung ketelitian hasil klasifikasi terhadap hasil verifikasi lapangan: 
 

Ketelitian 
 
Berdasarkan hasil ketelitian validasi lahan pesisir Kota Pasuruan sebesar 78,12%. Nilai ketelitian ini 
dibawah nilai ketelitian < 85% yang ditetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No 15 
Tahun 2014. Sehingga nilai ini belum memenuhi syarat yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada 
proses validasi lapangan tidak sama dengan tahun pengolahan citra Landsat 8. Citra Landsat 8 yang 
diolah, pengambilan hasil perekaman terakhir pada September 2017, namun pada proses validasi 
lapangan dilakukan pada April 2018. Sehingga didapatkan hasil kondisi exsisting lahan pesisir Kota 
Pasuruan tahun 2018 (Gambar 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Peta Kondisi Exsisting Lahan Pesisir Kota Pasuruan Tahun 2018 
Pola Perubahan Lahan 

Pola penggunaan lahan di pesisir Kota Pasuruan dalam kurun waktu 3 tahun mengalami perubahan. 
Perubahan lahan yang terjadi sangat bervariasi. Untuk mengetahui pola perubahan lahan tahun 2014-
2017 yang terkonversi lahan lainnya dapat dilihat pada Tabel 5. Penyebaran pola lahan untuk 
mengetahui suatu lahan berubah atau tetap dari tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Gambar 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 9. Penyebaran Pola Lahan Tahun 2014-2017 di Pesisir Kota Pasuruan



 
 
 

 
 

 

Tabel 5. Analisa Pola Perubahan Penggunaan Kelas Lahan di Pesisir Kota Pasuruan Tahun 2014-2017 

TAMBAK 

2014 2015 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan tambak yaitu lahan pemukiman 
seluas 96.51 ha (15.16%). Sedangkan lahan yang paling rendah mengkonversi 
lahan tambak yaitu lahan air tawar (sungai) dengan luas 0.30 ha (0.05%). 
Pengkonversian l a h a n    tambak   menjadi   lahan   pemukiman i n i    terjadi   di 
Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Kepel dan Kelurahan Blandongan. 

2015 2017 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan tambak yaitu lahan pemukiman 
seluas 4.85 ha (0.88%). Sedangkan lahan yang paling sedikit mengkonversi 
lahan tambak yaitu lahan sawah, karena luasnya yang sangat rendah sehingga 
tidak mencapai 1 %, hanya 0.24 ha (0.04%). Pengkonversian lahan tambak 
menjadi lahan pemukiman ini terjadi di Kelurahan Panggungrejo dan Kelurahan 
Kepel. 

2014 2017 Keterangan 

  

 

 

 

 

 

  

Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan tambak yaitu lahan pemukiman 
seluas 52.82 ha (8.18%). Sedangkan lahan yang paling sedikit mengkonversi 
lahan tambak yaitu lahan sawah seluas 3.10 ha (0.48%). Pengkonversian lahan 
tambak m e n j a d i  l a h a n  p e m u k i m a n  i n i    terjadi d i    Kelurahan 
G a d i n g r e j o , Kelurahan Tambaan, Kelurahan Trajeng, Kelurahan 
Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Ke l u r aha n  M a n d a r a n r e j o , 
Ke l u r a ha n  K e p e l  d a n  K e l u r a h a n  Blandongan. 



 
 
 

 
 

 

 
MANGROVE 

2014 2015 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan mangrove yaitu lahan tambak 
seluas 17.70 ha (16.54%). Sedangkan lahan yang paling sedikit mengkonversi 
lahan mangrove yaitu lahan pemukiman, karena luasnya yang sangat rendah 
sehingga tidak mencapai 1 %, hanya 0.30 ha (0.05%). Pengkonversian lahan 
mangrove menjadi lahan tambak ini terjadi di Kelurahan Kepel dan Kelurahan 
Blandongan. 

2015 2017 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan mangrove yaitu lahan tambak 
seluas 9.01 ha (9.54%). Sedangkan lahan yang paling sedikit mengkonversi 
lahan mangrove yaitu lahan tambak, karena luasnya yang sangat rendah sehingga 
tidak mencapai 1 %, hanya 0.04 ha (0.04%). Pengkonversian lahan mangrove 
menjadi lahan tambak ini terjadi di Kelurahan Ngemplakrejo. 

2014 2017 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan mangrove yaitu lahan tambak 
seluas 21.91 ha (19.53%). Sedangkan lahan yang paling sedikit mengkonversi 
lahan mangrove yaitu lahan pemukiman seluas 1.92 ha (1.71%). Pengkonversian 
lahan mangrove menjadi lahan tambak ini terjadi di Kelurahan Ngemplakrejo, 
Kelurahan Kepel dan Kelurahan Blandongan. 

 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

PEMUKIMAN 

2014 2015 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan pemukiman yaitu lahan semak 
seluas 28.25 ha (8.43%). Sedangkan lahan yang paling rendah mengkonversi 
lahan pemukiman yaitu lahan air tawar (sungai) seluas 1.11 ha (0.33%). 
Pengkonversian lahan pemukiman menjadi lahan semak ini terjadi di Kelurahan 
Gadingrejo dan Kelurahan Blandongan. 

2015 2017 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan pemukiman yaitu lahan tambak 
seluas 50.84 ha (15.18%). Sedangkan lahan yang paling sedikit mengkonversi 
lahan pemukiman yaitu lahan mangrove, karena luasnya yang sangat rendah 
sehingga tidak mencapai 1 %, hanya 0.43 ha (0.13%). Pengkonversian lahan 
pemukiman m e n j a d i  l a h a n  t a m b a k  i n i  t e r j a d i  d i  K e l u r a h a n  
P a n g g u n g r e j o , Kelurahan Mandaranrejo dan Kelurahan Kepel. 

2014 2017 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan pemukiman yaitu lahan sawah 
seluas 18.56 ha (5.50%). Lahan yang paling sedikit mengkonversi lahan 
pemukiman yaitu lahan mangrove seluas 1.24 ha (0.37%).  Pengkonversian 
lahan pemukiman menjadi lahan sawah ini terjadi di Kelurahan Kepel. 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

SAWAH 

2014 2015 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan sawah yaitu lahan semak seluas 
105.76 ha (41.28%). Sedangkan lahan yang paling rendah mengkonversi lahan 
sawah yaitu lahan pemukiman seluas 16.14 ha (6.30%). Pengkonversian lahan 
sawah menjadi lahan semak ini terjadi di Kelurahan Gadingrejo dan Kelurahan 
Blandongan. 

2015 2017 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan sawah yaitu lahan semak seluas 
62.77 ha (22.93%). Sedangkan lahan yang paling rendah mengkonversi lahan 
sawah yaitu lahan pemukiman seluas25.15 ha (9.18%). Pengkonversian lahan 
sawah menjadi lahan semak ini terjadi di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Kepel 
dan Kelurahan Blandongan. 

2014 2017 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan sawah yaitu lahan semak seluas 
91.95 ha (35.77%). Sedangkan lahan yang paling sedikit mengkonversi lahan 
sawah yaitu lahan tambak seluas 11.52 ha (4.48%).  Pengkonversian lahan 
sawah menjadi lahan semak ini terjadi di Kelurahan Kepel dan Kelurahan 
Blandongan. 



 
 
 

 
 

 
 

SEMAK 

2014 2015 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan semak yaitu lahan sawah seluas 
106.04 ha (56.89%). Sedangkan lahan yang paling sedikit mengkonversi lahan 
semak yaitu lahan tambak, karena luasnya yang sangat rendah sehingga tidak 
mencapai 1 %, hanya 0.04 ha (0.02%). Pengkonversian lahan sawah menjadi 
lahan semak ini terjadi di Kelurahan Kepel dan Kelurahan Blandongan 

2015 2017 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan semak yaitu lahan sawah seluas 
56.64 ha (27.69%). Lahan yang paling sedikit mengkonversi lahan semak yaitu 
lahan tambak, karena luasnya yang sangat rendah sehingga tidak mencapai 1 
%, hanya 0.25 ha (0.12%). Pengkonversian lahan semak menjadi lahan sawah 
ini terjadi di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Kepel dan Kelurahan Blandongan. 

2014 2017 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan semak yaitu lahan sawah seluas 
55.13 ha (29.23%). Sedangkan lahan yang paling sedikit mengkonversi lahan 
semak yaitu lahan pemukiman seluas 21.29 ha (11.29%). 
Pengkonversian lahan semak menjadi lahan sawah ini terjadi di Kelurahan 
Gadingrejo, Kelurahan Kepel dan Kelurahan Blandongan. 



 
 
 

 
 

 

AIR TAWAR (SUNGAI) 

2014 2015 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan air tawar (sungai) yaitu lahan 
pemukiman seluas 2.34 ha (26.16%). Sedangkan lahan yang paling rendah 
mengkonversi lahan air tawar (sungai) yaitu lahan tambak seluas 0.08 ha (0.90%). 
Pengkonversian lahan air tawar (sungai) menjadi lahan pemukiman ini 
terjadi di Kelurahan Ngempalakrejo, Kelurahan Panggungrejo dan Kelurahan 
Mandaranrejo. 

2015 2017 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan air tawar (sungai) yaitu lahan 
tambak seluas 0.81 ha (11.26%). Sedangkan lahan yang paling rendah 
mengkonversi lahan air tawar (sungai) yaitu lahan pemukiman seluas 0.21 ha 
(2.86%). Pengkonversian lahan air tawar (sungai) menjadi lahan tambak ini 
terjadi di Kelurahan Ngempalakrejo dan Kelurahan Panggungrejo. 

2014 2017 Keterangan 

  Lahan yang paling tinggi mengkonversi lahan air tawar (sungai) yaitu lahan 
tambak s e l u a s  0 . 7 1    ha (7.86%).  Sedangkan l a h a n    yang   paling   
sedikit mengkonversi lahan air tawar (sungai) yaitu lahan mangrove seluas 
0.43 ha (4.76%). 
Pengkonversian lahan air tawar (sungai) menjadi lahan tambak ini terjadi di 
Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Kepel dan Kelurahan Blandongan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Perubahan penggunaan lahan pesisir Kota Pasuruan dari tahun 2014-2017 terluas adalah lahan 
tambak seluas 646.04 ha (41.69%) sedangkan lahan tersempit adalah air tawar seluas 9.03 ha 
(0.58%). Pola penggunaan lahan yang mengalami pengkonversian terluas yaitu lahan sawah 
menjadi lahan semak seluas 82.94 ha (43.98%) dan pengkonversian tersempit terjadi pada lahan 
terakhir yaitu air tawar (sungai) menjadi lahan tambak seluas 0.71 ha (7.86%). 

Saran bagi pemerintah agar dapat menggunakan potensi lahan pesisir sesuai dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 dan penggunaan lahan yang potensial di 
daerah pesisir dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. 

DAFTAR PUSTAKA 

[BPS] Badan Pusat Statistik. (2017). Kota Pasuruan Dalam Angka. Pasuruan 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 

2011-2031. http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/23164. [Diakses pada 28/05/2018 
10:55:31 WIB] 

RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kota Pasuruan. 2014. 
Setiady NG dan Usman, E. (2010). Proses Sedimentasi dan Erosi Pengaruhnya Terhadap 

Pelabuhan Sepanjang Pantai Bagian Barat dan Bagian Timur, Selat Bali. Jurnal Geologi 
Kelautan, 8(2), Agustus 2010. 

Sudjana. (1992).Teknik Analisis Regresi dan Koreksi Bagi Para Peneliti. Tarsito Bandung. 

http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/23164

