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Abstrak 

Perkembangan penduduk, serta pembangunan dewasa ini,  telah banyak mengubah wajah dan 

penampilan Samarinda bagian seberang yaitu Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran. Padahal 

Samarinda sudah memiliki rencana tata ruang kota 2013-2033 yang di dalamnya terdapat kawasan 

perlindungan setempat. Ruang terbuka hijau dan hutan kota merupakan salah satu elemen dari kawaan 

perlindungan setempat.  Namun fakta lapangan memperlihatkan ruang terbuka hijau dan hutan kota di 

Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran mengalami perubahan fungsi. 

Untuk mengidentifikasi tutupan hutannya, dalam penelitian ini dilakukan analisa klorofil 

menggunakan metode NDVI pada citra Landsat tahun 2006 dan 2014. Selanjutnya hasil analisa NDVI 

diklasifikasi mengunakan metode isodata. Pengecekan lapang dilakukan untuk memastikan kebenaran 

hasil analisa citra. Pengecekan lapang dilakukan pada titik sampel yang telah dipilih. Hasil pengecekan 

lapang divalidasi lagi menggunakan uji ketepatan intepretasi.  

Hasil penelitian memperlihatkan hutan kota di Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran sudah 

banyak terjamah oleh aktivitas manusia. Aktivitas tersebut diantaranya aktivitas perkebunan, pemukiman 

dan pembersihan lahan. Untuk menampilkan peta sudah dilakukan berbasis web. Hanya web yang 

dikembangkan belum begitu interaktif. 

 

Kata kunci: Tutupan Hutan, Hutan Kota, Kawasan Hijau, Samarinda Seberang, Palaran 
 

Abstract 

 Population growth, and development today, has a lot to change the appearance of the face 

and across the District section Samarinda Samarinda Seberang and Palaran. Though Samarinda own 

spatial plan 2013-2033 city in which there are local protected area. Green open space and urban forest is 

one element of kawaan local protection. But the facts on the ground show the open green space and 

urban forest in the district of Samarinda Seberang and Palaran change function. 

 To identify forest cover in this research chlorophyll analysis using Landsat NDVI in 2006 and 

2014. Furthermore, the analysis results are classified using NDVI ISODATA method. Checking roomy 

performed to ensure the correctness of the results of image analysis. Checking airy performed on sample 

point that has been selected. The results of field checks again using a validated test the accuracy of the 

interpretation. 

The results showed the urban forest in the district of Samarinda Seberang and Palaran already widely 

untouched by human activities. The activities include plantation activity, settlement and clearing land. To 

display web-based map has been done. Only that's developed not so interactive. 

 

Keywords: Forest Cover, Forest City, Green Zone, Samarinda Seberang, Palaran 

 

 

1. Pendahuluan 

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk, serta pembangunan dewasa ini,  telah banyak 

mengubah wajah dan penampilan Samarinda bagian seberang yaitu Kecamatan Samarinda Seberang dan 

Palaran. Pesatnya pembangunan itu menyebabkan sebagian besar kawasan hijau di Samarinda Seberang 

dan Palaran telah banyak yang disulap menjadi pusat perbelanjaan, pertokoan, perumahan, areal 

pertambangan, lahan pertanian dan perkebunan. Perubahan yang terjadi menyebabkan kerusakan 

lingkungan yang luar biasa. Estetika kota saat ini cenderung diabaikan, karena penekanan pembangunan 

kota yang lebih melihat pada aspek pertumbuhan ekonomi. 
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Sejauh ini Samarinda sudah memiliki rencana tata ruang kota yang di dalamnya terdapat 

kawasan perlindungan setempat. Ruang terbuka hijau dan hutan kota merupakan salah satu elemen dari 

kawaan perlindungan setempat.  Namun seiring dengan perkembangan kota, fakta lapangan 

memperlihatkan ruang terbuka hijau dan hutan kota di Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran 

mengalami perubahan fungsi. Yakni menjadi kawasan perumahan, pertanian dan perkebunan. Padahal 

hutan kota dan ruang terbuka hijau berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 

mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Beze dan Kursia (2015) juga menyatakan bahwa 

tata guna lahan yang terdapat dalam RTRW 2013 - 2033 di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda 

Seberang sebagiannya tidak sesuai. Misalnya kawasan sempadan sungai, kini banyak digunakan sebagian 

kawasan perumahan.  

Dengan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang perubahan tutupan lahan 

ruang terbuka hijau dan hutan kota di Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran.  

Untuk menampilkan hasil analisa tutupan kawasan hijau dan hutan kota tersebut digunakan 

aplikasi berbasis web. Dengan aplikasi SIG berbasis web maka informasi yang ditampilkan lebih mudah 

diakses dan digunakan banyak pihak. Hal ini didukung oleh Kusuma dan Susanto (2015) bahwa 

penggunaan aplikasi SIG berbasis web mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan 

informasi yang ditampilkan. 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis tutupan hutan kota di Kecamatan Samarinda 

Seberang dan Palaran. Selkain itu juga sebagai salah satu cara untu  monitoring dan evaluasi 

perkembangan hutan kota yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran yaitu di tahun 2006 

dan 2014. Dan juga untuk menampilkan peta hutan kota di Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran 

dalam aplikasi SIG berbasis web. 

Harapannya penelitian ini bisa memberikan memberikan informasi kepada masyarakat Samarinda 

Seberangdan Palaran tentang kondisi hutan kota di Samarinda Seberang dan Palaran. Juga diharapkan 

dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam melakukan perencanaan pembangunan wilayah di 

Kelurahan Samarinda Seberang dan Palaran. 

 

2. Kajian Pustaka 

A.  Waktu dan Tempat 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Penginderaan Jauh dan SIG Program Studi 

Geoinformatika Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dan Hutan Kota di Kecamatan Samarinda 

Seberang dan Palaran. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari - Juli 2015. 

B. Alat dan Bahan 

Alat  yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Komputer 

b. Printer 

c. Software ER-MAPPER, ArcGis 10, Mapserver dan Notepad HTML dan PostGreSQL 

d. Alat tulis menulis 

e. GPS Garmin Handheld 

f. Roll Meter (50m) 

Bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Peta administrasi Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran 

b. Peta RTRW Tahun 2013 – 2033 Kota Samarinda  

c. Citra Landsat path/row 116/60 tahun 2006 

d. Citra Landsat path/row 116/60 tahun 2014 

 

C. ProsedurPenelitian 

Untuk menganalisa data spasial dan mengembangkan SIG berbasis web-nya digunakan metode 

waterfall (Turban, 2012). Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Persiapan 

Tahap persiapan meliputi orientasi objek penelitian, alat dan metode yang akan digunakan dan 

penyusunan rencana kerja dan pengumpulan data-data awal yang diperlukan.  Yaitu data citra landsat 

yang memiliki tutupan awan terkecil di area penelitian. 
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b. Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi terhadap perubahan tutupan lahan yang terjadi di 

Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran.  Untuk mengidentifikasi awal dilakukan dengan cara 

penginderaan jauh untuk mengidentifikasi tutupan kawasan hijau dan hutan kota di Kecamatan 

Samarinda Seberang dan Palaran. Untuk mengidentifikasi nilai vegetasi dilakukan analisa NDVI 

(Normal difference vegetation index). Metode ini fungsi untuk menunjukkan kadar klorofil vegetasi 

di kawasan tersebut. Nilainya dari -1 sampai 1. Semakin besar nilai indeksnya berarti semakin lebat 

vegetasinya.  

Untuk citra Landsat 8 tahun 2014 digunakan rumus : 

NDVI =  ............  ...............................................................(1) 

Untuk citra Landsat ETM7+ gunakan rumus : 

NDVI =  ................. .................................................................... (2) 

Untuk melihat kelompok tutupan lahan digunakan analisa unsupervise (tak terbimbing) yaitu metode 

pengelompokan isodata. Untuk melakukan analisa isodata gunakan perangkat lunak ErMapper. 

Menurut hasil penelitian Beze dan Suparjo (2015) metode klasifikasi tak terbimbing ISO data 

sudah cukup baik untuk mengelompokan data pada areal hutan. Dan hasilnya akan lebih baik lagi 

jika di areal hutan tersebut  telah dilakukan analisa vegetasi NDVI.  

Dalam penelitian ini ditetapkan lima kelas yaitu kelas hutan kerapatan sangat tinggi, kelas hutan 

kerapatan tinggi, kelas hutan kerapatan sedang, kelas hutan kerapatan rendah dan kelas hutan 

kerapatan sangat rendah. Lima klasifikasi ini didasarkan pada penelitian Beze dan Suparjo (2015).  

c. Pengambilan Data 

Untuk memastikan hasil analisa menggunakan metode penginderaan jauh maka dilakukan 

pengecekan lapangan. Untuk pengecekan lapangan ini digunakan GPS Garmin handheld. 

Pengecekan lapangan dilakukan pada setiap kelas klasifikasi pada tiga titik berbeda. Data yang 

diambil di lapangan dalam kegiatan penelitian ini adalah data diameter pohon. Diameter pohon 

diukur dengan cara membuat plot penelitian plot dengan ukuran 20 x 20 meter. Dengan mengukur 

kerapatan pohon berdasarkan diameternya diharapkan bisa menggambarkan tingkat kerapatan 

tutupan hutan di areal penelitian.  

d. Pengolahan Data 
Setelah dilakukan pengecekan lapangan maka dilakukan penghitungan kerapatan pohon per hektar. 

Kerapatan pohon hasil penghitungan akan disesuaikan berdasarkan Tabel 1.  

 

Tabel 1.  Kriteria  Tingkat Kerapatan Pohon per Hektar 

No. Kriteria Kerapatan Hutan Parameter 

1. SangatTinggi JumlahPohon> 175 Pohon /Ha 

2. Tinggi JumlahPohon 100-175 pohon/Ha 

3. Sedang JumlahPohon 61 - 99 pohon/Ha 

4. Jarang JumlahPohon 26-60 pohon /Ha 

5. SangatJarang JumlahPohon< 25 pohon/Ha 

Sumber : :Bambang dalam Beze dan Suparjo (2015) 

 

Langkah berikutnya adalah validasi data. Validasi data ini adalah metode untuk menghitung tingkat 

keakuratan analisa awal menggunakan citra landsat dengan data hasil pengecekan lapangan.  Untuk 

memudahkan validasi hasil pengecekan lapangan ini akan dihitung menggunakan confius  matrix.  

Rumus Ketepatan Uji Intepretasi : 

KI =  ............................ ......................................................................(3) 

Dimana  : 

KI  : Persentasi ketepatan uji intepretasi 

JSL  :  Jumlah objek yang diintepretasi 

Error : jumlah objek error yang diintepretasi 

JKI  =  JSL – error 

Setelah analisa data selesai dilakukan maka data ditampilkan dalam aplikasi SIG berbasis web. 

Untuk lebih jelasnya proses di atas bisa dilihat pada diagram di bawah ini : 
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Gambar 1. Diagram alir pengolahan data dan pengembangan sistem 

 

3. Hasil dan Pembahasan. 

A. Hasil 

Luas hutan kota di Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran menurut rencana tata ruang 

wilayah (RTRW) tahun 2013-2033 dari  Bapeda Kota Samarinda sekitar 753,22 Ha yaitu 76,78 Ha di 

Kecamatan Samarinda Seberang dan 675,22 Ha di Kecamatan Palaran. 

 
Gambar 2. Tampilan Gambar Peta Hutan Kota Kecamatan Samarinda Seberang 2014 

 

Import Geometri menggunakan 

ekstensi PostGis 

Data Kerapatan Pohon 

 

Input Data Tabel 

Data Atribut Kerapatan Pohon 

 

Pembuatan 

Antarmuka dgn html 

SIG Analisa Perubahan Tutupan Lahan 

Hutan Kota Kecamatan Smd Sbrg & 

Palaran berserver lokal 

Data-data SHP Tutupan Hutan, batas 

administrasi dan jalan  Kota Samarinda 

 

Basisdata Analisa 

Tutupan Hutan Smd Sbr 

& Palaran 

 

Pembuatan Mapfile dgn 

mapserver 



JURNAL DIGIT  ISSN : 2088-589X  41 

 

 

JURNAL DIGIT Vol. 6, No.1 Mei 2016: 37-46 

1. Analisa Tutupan Hutan Kota 

Dalam penelitian ini awalnya analisa tutupan lahan dikelompokan menjadi lima yaitu hutan 

kerapatan sangat tinggi, hutan kerapatan tinggi, hutan kerapatan sedang, hutan kerapatan rendah dan 

hutan kerapatan sangat rendah.  

 

 
 

Gambar 3. Tampilan Gambar PetaAnalisa Tutupan Hutan Kota Di Kecamatan Samarinda 

Seberang Tahun 2006 

 

Pada analisa citra tahun 2006 terdapat 4 klasifikasi tutupan lahan di kawasan Hutan Kota 

Kecamatan Samarinda Seberang. Klasifikasi tersebut adalah hutan kerapatan sangat tinggi, hutan 

kerapatan tinggi, hutan kerapatan sedang dan hutan kerapatan rendah. Sementara di Kecamatan Palaran 

terklasifikasi menjadi 3 kelompok yaitu hutan kerapatan sangat tinggi, tinggi dan sedang. 

 
 

Gambar 4. Tampilan Gambar Peta Analisa Tutupan Hutan Kota Di Kecamatan Palaran Tahun 

2006 
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Tabel 2. Jenis dan Luas Tutupan Hutan Kota Berdasarkan Analisa Citra LandsatTahun 2006 dan 

2014 

Kec 
Jenis 

Tutupan Lahan 

Luas_ha 

Thn 2006 Thn 2014 

Smd Seberang 

Kerapatan sangat Tinggi 60,99 43,99 

Kerapatan Tinggi 11,03 25,00 

Kerapatan Sedang 3,77 3,74 

Kerapatan  rendah 0,98 4,05 

Palaran 

Kerapatan sangat Tinggi 330,67 271,03 

Kerapatan Tinggi 66,64 84,50 

Kerapatan Sedang 277,91 - 

 Kerapatan Rendah - 109,98 

 Kerapatan Sangat Rendah - - 

 Awan - 95,97 

 

Berdasarkan hasil analisa citra tahun 2006 dan 2014 di Tabel 2 terdapat beberapa perubahan 

komposisi luasan hutan. Di Kecamatan Samarinda Seberang terdapat pengurangan luasan hutan di 

kelompok hutan kerapatan sangat tinggi dan kerapatan sedang. Di Kecamatan Palaran terdapat 

pengurangan hutan di kelompok kerapatan sangat tinggi  dan kerapatan sedang. Sementara di kelas 

lainnya mengalami perubahan penambahan. Penambahan ini akibat perubahan vegetasi di kelas kerapatan 

yang mengalami pengurangan luas lahannya.  

 

2. Pengecekan Lapangan 

Pengecekan lapangan dilakukan berdasarkan hasil analisa Citra Landsat tahun 2014. Pengecekan 

lapangan dilakukan di setiap kelas kerapatan hutan sebanyak tiga kali dengan lokasi berbeda. Hal yang 

dilakukan dalam pengecekan lapangan ini adalah mengukur diameter pohon pada kelompok klasifikasi. 

Untuk identifikasi jenis vegetasinya tidak dilakukan dalam penelitian ini. 

Hasil pengecekan lapangan memperlihatkan bahwa pada hutan kerapatan sangat tinggi rata-rata 

terdapat 227,5 pohon per hektar dan sejumlah vegetasi tingkat tiang. Sementara pada hutan kerapatan 

tinggi terdapat 100 vegetasi tingkat pohon per hektarnya. Pada pengecekan di kelas hutan dengan 

kerapatan sedang ternyata ditemui kawasan rerumputan dan semak belukar. Lalu pada pengecekan hutan 

dengan kerapatan rendah teridentifikasi sebagai kawasan pemukiman. 

Tabel  3. Hasil Analisa Kerapatan Pohon Berdasarkan Jumlah Pohon Per/Ha 

No 
Jenis Kerapatan Hasil 

Analisa Citra 

Jml Phn Dlm 

Plot 

Jumlah Pohon 

Per/ha 

Hasil Analisa 

KerapatanLapangan 

Smd 

Sbrg 

 

Kerapatan Sangat 

Tinggi 
9,1 227,5 

Kerapatan sangat 

tinggi 

Kerapatan Tinggi 4 100 Kerapatan tinggi 

Kerapatan Sedang 0 0 Kerapatan Sedang 

Kerapatan Rendah 0 0 Kerapatan Rendah 

Palaran 

Kerapatan Sangat 

Tinggi 
7 175 

Kerapatan sangat 

tinggi 

Kerapatan Tinggi 4 100 Kerapatan tinggi 

Kerapatan Sedang 0 0 Kerapatan Sedang 

Kerapatan Rendah 0 0 Kerapatan Rendah 

 

Selain vegetasi tingkat pohon, vegetasi tingkat tiang dan pancang juga terdapat pada kelas hutan 

kerapatan sangat tinggi dan kelas hutan kerapatan tinggi. Namun dalam penelitian ini tidak dilakukan 

pengukuran plot untuk vegetasi tiang dan pancang.  Namun pada hutan kerapatan sedang dan kerapatan 

rendah hanya terdapat rumput, belukar dan pemukiman. 
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3. Pengembangan SIG berbasis web 

 Untuk memudahkan masyarakat melihat hasil analisa SIG yang telah dilakukan di atas maka 

peta hasil analisa dan pengecekan lapang ditampilkan ke dalam bentuk web. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan untuk pengembangan SIG ini bisa dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram alir pengembangan SIG berbasis web Tutupan Hutan Kota Samarinda. 

 

Tampilan halaman depan dari pengembangan SIG ini bisa dilihat pada Gambar 6. Sementara tampilan 

peta berbasis web yang dikembangkan bisa dilihat pada Gambar 2, 3, 4, 7 dan 8.  

 

 

 
 

Gambar 6. Tampilan Depan Pengembangan SIG Tutupan Hutan Kota Samarinda 

 

 

B. Pembahasan 

Luas wilayah Kecamatan Samarinda Seberang sekitar 1.033,29 Ha. Di kecamatan ini terdapat 

hutan kota yang terletak di Kelurahan Gunung Panjang dan Kelurahan Sei Keledang. Luas hutan kota di 

Kecamatan Samarinda Seberang sekitar 76,78 Ha. Luasan ini hanya 7,43 persen dari luas Kecamatan 

Samarinda Seberang sehingga dianggap belum memenuhi luasan hutan kota sebesar 10 persen seperti 

yang disyaratkan oleh Permenhut Nomor 63 tahun 2002. Sementara itu luas hutan kota di Kecamatan 

Palaran sudah 657,22 Ha. 
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Gambar 7. Tampilan Gambar Peta Analisa Tutupan Hutan Kota Di Kecamatan Samarinda 

Seberang Tahun 2014 

 

Menurut hasil analisa citra dan pengecekan lapangan ternyata sudah banyak aktivitas manusia di 

kawasan hijau dan hutan kota di kedua kecamatan. Adanya aktivitas di kawasan hutan kota, baik oleh 

pemerintah ataupun masyarakat tidak menjadi masalah sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Sebab menurut Permenhut Nomor 63 Tahun 2002 bahwa pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah 

negara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat. Pengelolaan hutan kota yang berada 

pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak. Selain itu pengelolaan hutan kota dapat dilakukan oleh 

masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak. 

Jika tanah yang dijadikan sebagai hutan kota berstatus tanah hak milik masyarakat maka menurut 

Permenhut Nomor 63 tahun 2002 dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak 

tanpa pelepasan hak atas tanah. Pemegang hak akan memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan 

sebagai hutankota. Pemberian insentif diatur dengan Peraturan Daerah. Tanah hak ditetapkan sebagai 

hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.  

 

 

 
 

Gambar 8. Tampilan Gambar Peta Analisa Tutupan Hutan Kota Di Kecamatan Palaran Tahun 

2014 
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Penetapan tanah hak dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan. Lagi 

pula dalam Permenhut ini menyebutkan bahwa hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata 

alam, rekreasi dan atau olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah 

dan ataubudidaya hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan kota dilakukan sepanjang tidak 

mengganggu fungsi hutan kota.  

Namun demikian menurut Permenhut Nomor 63 Tahun 2002 ini setiap orang dilarang 

melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota. Setiap orang 

dilarang membakar hutan kota,  merambah hutan kota, menebang, memotong, mengambil, dan 

memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang, membuang benda-

benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota. 

mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah. 

Perkembangan hutan kota perlu dimonitor dan dievaluasi sesuai dengan tujuan penyelenggaraan 

hutan kota yang terdapat padaPermenhut Nomor 63 Tahun 2002 dan Perda Kota Samarinda Nomor 21 

Tahun 2013 yaitu untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi 

unsur lingkungan, sosial dan budaya.  Sebab fungsi hutan kotamenurut Permenhut ini adalah untuk 

memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan 

keserasian lingkungan fisik kota dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. 

Pengecekan lapangan penting dilakukan untuk memastikan hasil analisa yang dilakukan pada citra 

landsat menggunakan metode klasifikasi tak terbimbing pada data hasil pengolahan NDVI. Menurut hasil 

pengecekan lapangan, hasil analisa klasifikasi kelas kerapatan berdasarkan citra landsat yang dilakukan 

dalam penelitian ini sudah akurat. Sebab hasil analisa citra landsat memperlihatkan bahwa pada kelas 

kawasan hutan kerapatan sangat tinggi rata-rata terdapat 227,5 dan 175 pohon per hektar.  Jumlah pohon 

ini menurut Bambang dalam Beze dan Suparjo (2015) dianggap sudah termasuk dalam kelas hutan 

dengan kerapatan pohon sangat tinggi. Sebab hutan dengan kerapatan pohon sangat tinggi disyaratkan 

oleh tabel milik Bambang tersebut minimal memiliki 175 pohon per hektarnya. Sementara hasil 

pengecekan pohon pada hutan dengan kerapatan pohon tinggi rata-rata ada 100  pohon per hektar. Ini juga 

masih memenuhi syarat hutan berada dalam kategori kelas hutan kerapatan tinggi. Sementara pada kelas 

hutan kerapatan sedang dan hutan kerapatan rendah pada hasil pengecekan lapangan tidak terdapat 

adanya vegetasi tingkat pohon. Hanya terdapat semak belukar, lahan kosong dan rumah atau bangunan. 

Kondisi ini juga sama ditemui pada hasil penelitian Beze dan Suparjo (2015). Di kelas kerapatan sedang 

dan rendah juga hanya terdapat semak belukar, kebun, tanah kosong, rumah atau bangunan. Untuk 

memverifikasi hasil analisa citra landsat maka dilakukan uji validasi menggunakan model confius 

matriks. 

Jika merujuk dari hasil analisa menggunakan confius matriks, hasil error hanya 1 data maka hasil 

ketepatan uji intepretasi citra adalah sebagai berikut : 

KI  =  

JSL = 9 

JKI = JSL – error 

       = 9 – 1 = 8 

KI = 8/9 x 100% = 88,89 % 

 

Berdasarkan hasil penghitungan di atas maka ketepatan uji intepretasi sebesar 88,89 persen. 

Menurut Maryam dan Handayani (2015) angka ini sudah cukup untuk memastikan bahwa hasil 

intepretasi citra sudah cukup memenuhi toleransi analisa sebuah citra yakni di atas 80 persen. 

Untuk proses pengembangan web yang telah dilakukan, sejauh ini sudah menampilkan informasi 

standar tentang sebuah peta yaitu adalanya tubuh peta, judul peta, grid peta, skala peta dan informasi 

keterangan lainnya. Namun masih ada kelemahan dalam pengembangan ini yaitu peta belum interaktif. 

Belum bisa di geser atau diperbesar secara interaktif. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Aktivitas manusia sudah banyak memengaruhi kondisi tutupan hutan di Kecamatan Samarinda 

Seberang dan Kecamatan Palaran.  

2. Aktivitas manusia yang terjadi hingga tahun 2014 di Hutan Kota Kecamatan Samarinda Seberang dan 

Kecamatan Palaran antara lain pemukiman, perkebunan ataupun pembersihan lahan. 

3. Kelengkapan informasi peta pada tampilan web-nya sudah lengkap, namun belum begitu interaktif. 
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pengembangan sig berbasis web pada tutupan  hutan kota studi kasus kecamatan samarinda seberang 

dan palaran - (Husmul Beze, Kamasiah, Mardiana) 
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