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ABSTRAK 
 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui luas hasil identifikasi penggunaan 
lahan di wilayah pesisir Kabupaten Tuban pada tahun 2013 dan 2016, serta 
mengetahui kesesuaian  luas penggunaan lahan tersebut terhadap pembagian luas 
fungsi lahan pada RTRW Kabupaten Tuban tahun 2012 – 2032. Data utama yang 
digunakan berupa citra landsat 8 tahun 2013 dan 2016,  peta administrasi, dan 
RTRW Kabupaten Tuban periode 2012 – 2032. Pengolahan citra landsat 8 
menggunakan software Er mapper 6.4 dengan metode supervised classification. 
Adapun tahapan pengolahan citra landsat 8 terdiri dari koreksi radiometrik, 
cropping citra, koreksi geometrik, dan supervised classification sehingga 
dihasilkan peta penggunaan lahan di wilayah pesisir Kabupaten Tuban tahun 2013 
dan 2016. Hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat tujuh jenis kategori 
penggunaan lahan yang teridentikasi dari supervised classification yaitu 
permukiman, industri, tegalan/sawah, tambak, mangrove, vegetasi, dan lahan 
kosong. Terjadi peningkatan luas penggunaan lahan dari tahun 2013 hingga 2016 
pada penggunaan lahan untuk permukiman seluas 3.278,43 ha menjadi 4.243,77 
ha, industri seluas 3.452,67 ha menjadi 3.650,22 ha, perikanan seluas 3.366,36 ha 
menjadi 4.234,518 ha, dan kawasan lindung berupa vegetasi/RTH seluas 9.044,31 
ha menjadi 8.619,95 ha. Sedangkan pengurangan luas penggunaan lahan dari 
tahun 2013 hingga 2016 terjadi pada penggunaan lahan untuk pertanian seluas 
12.044,31 ha menjadi 11.377,17 ha dan kawasan lindung berupa mangrove seluas 
2.079,93 ha menjadi 1.211,772 ha. Lebih lanjut, penggunaan lahan tahun 2013 
hingga 2016 terhadap RTRW Kabupaten Tuban periode 2012 – 2032 secara 
keseluruhan telah sesuai. 
 
Kata Kunci: Wilayah pesisir; Kesesuaian Penggunaan Lahan; RTRW Kabupaten 

Tuban; dan supervised classification.  
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