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Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kualitas visual dan melakukan 

pemetaan keindahan lanskap Kampus Unila dilaksanakan pada Juni sampai 

Agustus 2016. Penelitian ini menggunakan metode SBE (scenic beauty 

estimation). Penilaian kualitas visual dilakukan dengan melibatkan 240 

responden. Penelitian ini menghasilkan peta keindahan pada lanskap Kampus 

Unila.  Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lanskap Kampus Unila memiliki 

kualitas visual (SBE) yang beragam.  Sejumlah 13% lokasi di Kampus Unila 

berkualitas rendah, 80% berkualitas sedang, dan 7% berkualitas tinggi dari 38 

segmen/area pengamatan.  Lokasi yang memiliki kualitas visual (SBE) rendah 

adalah area depan kolam dan rusunawa, segmen seberang Masjid Al-wasi’i, area 

belakang Dekanat Fakultas Pertanian, area depan Gedung Aula Pertanian, dan 

area gabungan Dekanat Fakultas Teknik, Dekanat Fakultas Pertanian, dan 

Dekanat Fakultas MIPA;  Lokasi yang memiliki kualitas visual (SBE) tinggi 

adalah area bundaran air mancur, area depan Gedung Rektorat, dan area taman 
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tengah FMIPA; sedangkan 30 segmen/area lainnya memiliki kualitas visual 

sedang. 

 

Kata kunci: Kampus Unila, kualitas visual, lanskap, SBE.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Universitas Lampung (Unila) merupakan perguruan tinggi negeri tertua dan 

pertama di Lampung.  Perguruan tinggi tersebut didirikan pada tahun 1965            

(Unila 2012).  Kampus Unila semula berlokasi di tiga tempat yang berbeda, 

kemudian pada tahun 1973 seluruh fakultas berada di lokasi yang sama yaitu di 

Jalan Soemantri Brojonegoro Gedung Meneng Bandar Lampung.  Kampus Unila 

memiliki keanekaragaman vegetasi yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 100 spesies 

pohon, sehingga dijuluki sebagai “Kampus Hijau” atau Green Campus        

(Unila, 2007). 

 

Kampus merupakan suatu lingkungan kehidupan yang lengkap dan merupakan 

“sebuah kota” yang mempunyai corak tersendiri, yaitu suatu bentuk kehidupan 

dengan corak kehidupan ilmiah.  Dengan demikian, pada lanskap kampus 

diperlukan nilai estetis, ilmiah, budaya, dan kesehatan lingkungan yang memadai 

(Widhiyani, 2015).  Lingkungan kampus yang digunakan untuk menimba ilmu 

idealnya tertata dengan baik, bersih, dan asri, agar dapat mewujudkan 

kenyamanan para sivitas akademika. 

 

Kampus Unila memiliki beberapa titik lingkungan yang secara visual tampak 

beragam kualitasnya.  Pada lokasi tertentu, terdapat lingkungan yang memberikan 
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nuansa bagus.  Namun pada lokasi lainnya, terdapat kawasan yang terkesan belum 

baik.  Kampus Unila memiliki keragaman vegetasi yang tinggi.  Namun, 

keragaman yang tinggi tersebut belum didukung oleh penataan yang baik 

sehingga terkesan belum tertata.  Oleh karena itu, diperlukan perbaikan untuk 

penataan lingkungan agar lebih baik. Penataan untuk perbaikan perlu diawali 

dengan evaluasi. 

 

Evaluasi adalah kegiatan menilai, menaksir, dan mengkaji.  Kegiatan evaluasi 

bertujuan untuk menyeleksi dan menampilkan informasi yang diperlukan dalam 

pengambilan keputusan tentang suatu nilai serta nilainya.  Evaluasi dilakukan 

dengan menggunakan perbandingan hasil perencanaan dengan tujuan yang 

ditetapkan.  Salah satu evaluasi lanskap adalah dengan menggunakan metode SBE 

(scenic beauty estimation) yaitu menilai keindahan suatu tapak berdasarkan 

pendugaan kualitas estetika melalui perbandingan (Daniel dan Boster, 1976).  Hal 

tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan nilai kuantitatif estetika suatu kondisi.  

Dari nilai tersebut kemudian dilakukan pemetan yang dapat digunakan untuk 

perbaikan dan penataan kampus. 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 

(1) Melakukan penilaian kualitas visual lanskap Kampus Unila dengan metode 

SBE (scenic beauty estimation); 

(2) Melakukan pemetaan lanskap Kampus Unila berdasarkan nilai SBE (scenic 

beauty estimation). 
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1.3  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pihak yang 

terkait dan sebagai pedoman dalam penataan lanskap Kampus Unila. 

 

1.4  Landasan Teori 

 

 

Kampus Unila memiliki keanekaragaman tanaman yang tinggi.  Keanekaragaman 

tanaman di kampus tersebut terdapat di sepanjang tepi dan median jalan utama, 

taman–taman gedung utama, misalnya seperti Gedung Rektorat, Gedung Serba 

Guna, dan Perpustakaan.  Tanaman pelindung dan tanaman hias tersebar di sekitar 

lapangan parkir dan halaman gedung di masing–masing fakultas.  Tanaman 

khusus yang merupakan koleksi pohon terdapat di Arboretum Unila (Unila, 2007).  

Hal tersebut menegaskan bahwa sebagian besar area Kampus Unila seluas 65 

hektar ditumbuhi beragam vegetasi, sehingga Unila dijuluki “Kampus Hijau” atau 

Green Campus (Unila, 2012). 

 

Kampus merupakan “sebuah kota” tersendiri.  Kampus sebagai suatu lingkungan 

kehidupan yang lengkap dan mempunyai corak tersendiri, yaitu suatu bentuk 

kehidupan dengan corak kehidupan ilmiah.  Dengan demikian, dalam perencanaan 

kampus akan lebih baik jika kelengkapan nilai-nilai estetis, ilmiah, budaya, dan 

kesehatan lingkungannya memadai (Widhiyani, 2015).  Penciptaan kehidupan 

ilmiah dan kehidupan sivitas akademik merupakan hal utama.  Dengan demikian, 

perancangan lanskap kampus diharapkan mampu menciptakan suasana fungsional 

ilmiah dan suasana sosial dengan segala kegiatannya.   
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Kampus secara keseluruhan dibagi dalam beberapa zone, yaitu lingkungan 

pendidikan (academic zone), kegiatan (activity zone), dan perumahan (residental 

zone).  Lingkungan pendidikan (academic zone) adalah lingkungan tempat 

berlangsungnya proses pendidikan ilmiah termasuk kegiatan laboratorium.  

Suasana yang perlu diciptakan dalam zone ini adalah suasana teduh, tenang, dan 

segar, agar proses belajar dan mengajar berlangsung baik (Widhiyani, 2015). 

 

Penciptaan kehidupan ilmiah di dalam Kampus Unila saat ini belum sepenuhnya 

tercapai.  Pada sisi kiri jalan Soemantri Brojonegoro terdapat area pembangunan 

rumah sakit pendidikan yang belum nampak bentuknya, keadaan tersebut menjadi 

pemandangan awal memasuki area kampus.  Selanjutnya, terlihat pemandangan 

deretan kantin di sepanjang sisi jalan utama, sehingga menimbulkan kesan 

semrawut.  Selain itu, terdapat banyak area lainnya yang terkesan kumuh, 

berantakan, dan tidak tertata (Teknokra, 2015). 

 

Perbaikan diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Salah satu tahap 

untuk perbaikan adalah dengan melakukan evaluasi.  Menurut Desianti (2011), 

evaluasi adalah kegiatan menilai, menaksir, dan mengkaji.  Evaluasi adalah suatu 

tindakan untuk menelaah hal–hal yang sudah diputuskan, untuk mengetahui 

kelemahan dan kelebihan keputusan tersebut, untuk selanjutnya ditentukan 

langkah–langkah alternatif perbaikannya.  Evaluasi perlu dilakukan untuk 

mengetahui apakah tujuan telah tercapai dan peningkatan yang perlu dilakukan. 

 

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menyeleksi dan menampilkan informasi yang 

diperlukan dalam pengambilan keputusan tentang suatu nilai serta nilainya.  

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan perbandingan hasil perencanaan dengan 
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tujuan yang ditetapkan.  Hasil evaluasi digunakan untuk membantu memutuskan 

suatu program akan dilanjutkan atau dihentikan dan cara pengembangannya 

(Desianti, 2011). 

 

Salah satu metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi lanskap adalah 

metode SBE (scenic beauty estimation).  Menurut Sare dkk, (2015), metode SBE 

adalah metode yang digunakan untuk menduga nilai keindahan lanskap 

berdasarkan panorama tertentu.  Hasil dari nilai pendugaan tersebut dapat 

digunakan sebagai acuan atau dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan. 

 

1.5  Keragka Pemikiran 

 

Universitas Lampung merupakan institusi perguruan tinggi di Lampung yang 

didirikan tahun 1965.  Universitas tersebut memiliki delapan fakultas pada area 

seluas 65 hektar.  Institusi tersebut terletak di Jalan Soemantri Brojonegoro 

Gedung Meneng Bandar Lampung.  Kampus Unila dijuluki sebagai “Kampus 

Hijau” atau Green Campus karena hampir seluruh area kampus ditumbuhi 

berbagai vegetasi. 

 

Kampus sebagai wahana pendidikan, penelitian, pengabdian, pengembangan 

kerjasama, dan pencetak kader bangsa akan lebih baik jika ditunjang fasilitas dan 

kenyamananya.  Kampus juga sebaiknya memiliki corak kehidupan ilmiah yang 

kondusif dan edukatif.  Namun, Kampus Unila tersebut hanya terlihat rindang 

pada area tertentu dan tak sedikit yang terlihat gersang di area lainnya.  Area yang 

rindang sekalipun masih jauh dari kesan nyaman dan banyak yang belum tertata. 
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Kondisi tersebut dapat diatasi dengan perbaikan yang diawali dengan tahapan  

evaluasi.  Evaluasi merupakan suatu upaya untuk menilai, mentaksir, atau 

mengkaji suatu area atau tapak tertentu, untuk selanjutnya dipertimbangkan 

keberadaanya.  Salah satu metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi 

lanskap adalah metode SBE (scenic beauty estimation).  Metode SBE dapat 

digunakan untuk menilai keindahan suatu tapak dengan melakukan pendugaan 

melalui perbandingan.  Melalui metode SBE tersebut didapatkan pendugaan   

hasil perbandingan antarlokasi pada lanskap Kampus Unila. Hasilnya adalah 

berupa pemetaan lanskap Kampus Unila, yang dapat digunakan sebagai acuan 

dalam melakukan perbaikan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Universitas Lampung 

 

Universitas Lampung merupakan institusi perguruan tinggi negeri yang 

diresmikan pada tahun 1965.  Pada awalnya, Kampus Unila berada di tiga lokasi, 

yaitu Jalan Hasanudin Nomor 34 Tanjungkarang; Kompleks Jalan Jendral 

Suprapto Nomor 61 Tanjungkarang; dan Kompleks Jalan Sorong Cimeng 

Telukbetung.  Kemudian, sejak tahun 1973/1974 Kampus Unila berada di Jalan 

Soemantri Brojonegoro Gedung Meneng Bandar Lampung. Saat ini, semua 

fakultas sudah berada di dalam kampus tersebut.  Unila memiliki delapan fakultas 

yang terdiri dari Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas  

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Kedokteran (Unila, 2012). 

 

Kampus Unila Gedung Meneng memiliki area seluas 65 hektar (Unila, 2007).  

Semula, kampus tersebut merupakan kebun masyarakat yang dibebaskan oleh 

pemerintah daerah Provinsi Lampung sehingga didominasi oleh tanaman kelapa 

dan tangkil.  Dalam konsep penataan, Kampus Unila sedapat mungkin tidak 

menebang pohon–pohon yang sudah ada, bahkan menambah berbagai jenis pohon 

baru, sehingga dideklarasikan sebagai “Kampus Hijau” atau Green Campus 

Gedung Meneng (Unila, 2007). 
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2.2  Lanskap Kampus 

 

Arsitektur lanskap adalah ilmu dan seni perencanaan (planning) dan perancangan 

(design) serta pengaturan lahan, penyusunan elemen-elemen alam dan buatan 

melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan budaya, dengan memperhatikan 

keseimbangan kebutuhan pelayanan dan pemeliharaan sumber daya, yang pada 

akhirnya dapat tersajikan suatu lingkungan yang fungsional dan estetis             

(Hakim dan Utomo, 2008). 

 

Lanskap adalah wajah dan karakter lahan atau tapak dan bagian dari muka bumi 

ini dengan segala sesuatu dan apa saja yang ada di dalamnya baik bersifat alami 

dan buatan manusia, yang merupakan total dari bagian hidup manusia beserta 

makhluk hidup lainnya, sejauh mata memandang sejauh indra dapat menangkap 

dan sejauh imajinasi dapat menangkap serta membayangkan obyek yang menjadi 

bidang pengamatan, bidang lanskap adalah kota, jalan, lapangan golf, sungai, 

pantai, pemukiman, sekolah, kampus, dan lain-lain (Rachman, 1984). 

 

Kampus sebagai suatu lingkungan kehidupan yang lengkap dan merupakan 

“sebuah kota” yang mempunyai corak tersendiri, yaitu suatu bentuk kehidupan 

dengan corak kehidupan ilmiah.  Penciptaan kehidupan ilmiah dan kehidupan 

sivitas akademik merupakan hal utama.  Dengan demikian, dalam penataan 

lanskap kampus diperlukan kelengkapan nilai-nilai estetis, ilmiah, budaya, dan 

kesehatan lingkungan yang memadai serta mampu menciptakan suasana 

fungsional, ilmiah, dan suasana sosial dengan segala kegiatannya            

(Widhiyani, 2015). 
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Ruang dalam kampus dibagi ke dalam  ruang akademik dan nonakademik. Ruang 

akademik merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan dan administrasi.  

Ruang ini meliputi gedung perkuliahan, Gedung Rektorat sekaligus Gedung 

Administrasi, Gedung Perpustakaan, dan Gedung Auditorium.  Suasana yang 

diciptakan dalam ruang ini adalah suasana teduh, tenang, dan segar agar proses 

belajar mengajar berlangsung dengan baik.  Ruang nonakademik adalah tempat 

yang memiliki kegiatan sosial, budaya, keagamaan, dan olahraga.  Ruang ini 

meliputi tempat parkir kendaraan, kantin, tempat duduk dengan teduhan pohon, 

tempat rekreasi berupa plaza dan taman kampus.  Suasana yang diciptakan adalah 

menyenangkan, indah, segar, dan dinamis (Heryani, 2008). 

 

2.3  Lanskap Kampus Unila 

 

Suasana yang tercipta ketika memasuki kawasan Kampus Unila, yaitu dari Tugu 

Unila yang merupakan pintu utama terkesan tidak tertata.  Pada sisi kiri dari jalan 

Soemantri Brojonegoro, terdapat pembangunan rumah sakit yang belum terlihat 

bentuknya menjadi pemandangan awal saat memasuki kampus.  Selanjutnya, di 

sisi jalan utama terdapat warung–warung yang menambah tidak tertatanya 

kampus tersebut.  Pada lokasi lebih dalam, terdapat air mancur yang menjadi icon 

kampus yang masih belum tertata dengan baik, selanjutnya dari icon tersebut di 

seberang jalan terdapat dua buah pohon beringin besar yang rindang namun 

terlihat sangat kumuh (Teknokra, 2015). 

 

Hal tersebut menegaskan bahwa Kampus Unila memiliki kondisi lanskap yang 

belum tertata dan jauh dari kesan nyaman serta edukatif seperti kampus pada 

umumnya.  Untuk itu, diperlukan perbaikan penataan lanskap kampus tersebut.  
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Salah satu cara atau upaya untuk memperbaiki kampus tersebut yaitu dengan 

melakukan evaluasi. 

 

 2.4  Evaluasi  

 

Evaluasi dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk menilai sesuatu baik 

berupa ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, dan obyek 

berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi adalah penerapan 

prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan 

informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan 

efektifitas suatu program (Sabaruddin, 2013). 

 

Evaluasi lanskap merupakan salah satu metode lanskap kuantitatif yang 

menyertakan ahli. Dasar pemikiran evaluasi adalah bahwa seseorang dapat 

melakukan penilaian estetika lanskap yang berharga, fungsional, dan dapat 

diterima umum. Evaluasi melibatkan penjelasan sejumlah faktor yang mungkin 

mempengaruhi variasi kualitas lanskap, skala untuk mengukur faktor tersebut, dan 

mengembangkan suatu sistem pembobotan untuk menentukan bermacam-macam 

penekanan pada faktor yang berbeda-beda (Porteous, 1983). 

 

Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan suatu standar dengan diikuti pemberian 

saran untuk perbaikan dalam kegiatan selanjutnya.  Lanskap yang berbeda, 

menyebabkan perbedaan kesan visual yang ditimbulkan. Evaluasi visual suatu 

lanskap didasarkan pada standar-standar estetik yang merupakan fungsi dari nilai-

nilai sosial, moral, dan ekologi dari kelompok yang membuat evaluasi tersebut 

(Sabaruddin, 2013). 
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2.5  Penilaian Kualitas Visual 

 

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi lanskap yaitu 

metode SBE (scenic beauty estimation).  Metode SBE merupakan metode 

eksperimental untuk menilai estetika lanskap berdasarkan persepsi.  SBE 

merupakan metode pendugaan kualitas estetika melalui perbandingan (Daniel dan 

Boster, 1976). Konsep SBE merupakan konsep yang interaktif dan penilaian 

meliputi kondisi yang dirasakan dari suatu lanskap dan kriteria penilaian dari 

penilai (Budiyono, 2015).  Penilaian suatu lokasi dengan metode SBE dapat 

menghasilkan nilai kuantitas estetika (Porteous, 1977). 

 

Tujuan dari metode SBE ini adalah memaparkan aspek sentral dari visual quality, 

scenic quality, atau visual esthethic value dari lanskap. Metodelogi dasar SBE 

adalah fleksibel, dapat digunakan dalam beberapa cara pengambilan keputusan 

yang diperlukan untuk designer, planner, dan pembuat keputusan.  Metode SBE 

diperoleh dengan menujukkan contoh yang representatif dari tapak kepada 

responden dengan slide warna dan meminta mereka untuk menilai slide tersebut 

berdasarkan “natural scenic beauty” dalam skala 1-10.  Rentang nilai ini lalu 

ditransformasikan secara statistik ke dalam scenic beauty estimation, untuk 

menduga feature tapak dan menciptakan model kuantitatif scenic beauty 

prediction (Daniel dan Boster, 1976). 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Waktu dan Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Juni hingga Agustus 2016.  Penelitian ini 

berlokasi di Kampus Unila, Jalan Soemantri Brojonegoro, Gedung Meneng, 

Bandar Lampung.  

 

3.2  Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, peta Kampus Unila, 

komputer/laptop, alat tulis, dan kuisioner. Beberapa aplikasi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu, windows movie maker, photoshop, coreldraw, autocad, 

dan google scetch up. 

 

3.3  Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode SBE (scenic beauty estimation) yang 

berkaitan dengan pemilihan lokasi, responden, analisis data, dan evaluasi visual 

lanskap (Daniel dan Boster, 1976).  Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap, 

yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian utama.  Tahap kegiatan dan 

keterkaitan data penelitian pendahuluan dan penelitian utama disajikan pada 

Gambar 1. 
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Penelitian Pendahuluan 

 

Penelitian Utama 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Tahapan kegiatan penelitian. 

 

 

3.3.1  Penelitian pendahuluan 

 

3.3.1.1  Jenis dan komposisi vegetasi 

 

Penentuan jenis vegetasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

(1)  Survey tentang kondisi dan jenis vegetasi pada lanskap Kampus Unila dan 

pemotretan terhadap seluruh kelompok vegetasi; 

(2)  Evaluasi dan pengelompokkan vegetasi antara lain berdasarkan jenis 

tanaman dan bentuk kelompok vegetasi; 

Survey Lokasi 

Pemotretan Kelompok Vegetasi 

Evaluasi dan Pengelompokan 

Vegetasi 

Penetapan Kelompok Vegetasi 

Pemotretan Kelompok Vegetasi 

Penilaian (SBE) 

Analisis 

Pemetaan Lanskap Kampus Unila 
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(3) Penetapan kelompok–kelompok vegetasi dan penentuan lokasi pengamatan, 

yang kemudian ditetapkan sebagai vegetasi perlakuan yang diamati pada 

penelitian utama. 

 

3.3.2  Penelitian utama 

 

3.3.2.1  Penilaian kualitas visual 

 

Penilaian keindahan dilakukan dengan metode Scenic Beauty Estimation (SBE).  

Untuk kepentingan penilaian kualitas visual dengan metode SBE, dilakukan 

pemotretan terhadap vegetasi lanskap sepanjang jalur hijau Kampus Unila.  Dari 

penelitian pendahuluan diperoleh titik pengamatan (vantage point).  Pengambilan 

titik pengamatan didasarkan pada keragaman vegetasi di sepanjang jalur Kampus 

Unila.  Titik awal pemotretan adalah pintu utama, kemudian titik pengamatan 

selanjutnya bergeser sesuai dengan perbedaan vegetasi pada tapak tersebut.  Sudut 

pengambilan gambar untuk satu tapak titik pengamatan adalah 300 ke arah kiri, 

serta 300 ke arah kanan, dan 300 ke arah kanan dari arah sebaliknya (Gambar 2a). 

Sudut pengambilan gambar pada titik pengamatan pada suatu area diambil 

berdasarkan sudut pandang pengguna masing-masing tapak tersebut (Ganbar 2b).  

Dengan demikian, satu daerah pengamatan diperoleh tiga gambar (Gambar 3). 

 

(a) (b) 

Gambar 2.  Contoh sudut pengambilan gambar pada segmen/area: 

(a) segmen dan (b) area. 
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Gambar 3.  Contoh pengambilan gambar pada segmen/area pengamatan. 
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Penilaian kulitas visual lanskap Kampus Unila dilakukan dengan melibatkan 

warga Kampus Unila sebagai responden.  Responden tersebut terdiri dari 

perwakilan mahasiswa dari delapan fakultas dan dosen.  Jumlah responden yang 

terdiri dari mahasiswa (S1) sebanyak 230 orang, dan dosen sebanyak 10 orang 

perwakilan dari Fakultas Pertanian.  Total seluruh responden dalam penelitian ini 

berjumlah 240 orang. 

 

Foto vegetasi lanskap ditampilkan pada responden dalam bentuk tayangan slide 

dari komputer atau laptop dengan menggunakan software windows movie maker.  

Setiap foto ditampilkan kepada responden selama 5 detik.  Responden diminta 

menilai pemandangan yang ditampilkan pada foto slide tersebut.  Penilaian 

menggunakan skala 9 (nilai skor 1-10).  Skor 1 adalah nilai untuk pemandangan 

yang dianggap terburuk, sedangkan 10 adalah nilai untuk pemandangan yang 

dianggap terindah.   

 

Pemandangan yang mendapat skor 5 berarti dianggap memiliki keindahan relatif 

sedang.  Masing–masing nilai skor merupakan nilai keindahan pemandangan pada 

satu foto slide relatif terhadap pemandangan pada foto slide lainnya.  Misalnya, 

jika suatu foto pemandangan dinilai 7 berarti dianggap lebih indah daripada foto 

pemandangan lain yang mendapat nilai 6.  Demikian halnya foto pemandangan 

yang dinilai 3 berarti dianggap lebih buruk daripada foto pemandangan lainnya 

yang mendapat nilai 4.  Untuk mengkondisikan responden terhadap kisaran 

penilaian dan pemandangan yang akan dinilai, maka sebelum penelitian 

dilakukan, foto–foto slide terlebih dahulu ditampilkan kepada responden secara 

cepat. 
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Data kuisioner selanjutnya diolah dengan prosedur Scenic Beauty Estimation 

(SBE).  Pengolahan data menggunakan nilai z.   

Rumus umum nilai z adalah: 

 

Zij= (Rij – Rj ) / sj 

 

Keterangan: 

Zij = Standar nilai z untuk penilaian ke-i dari pengamat ke-j 

Rij = Rata-rata seluruh penilaian pengamat ke-j 

Rj  = Nilai ke-i dari pengamat ke-j 

sj  = Standar deviasi dari seluruh nilai pengamat ke-j 

 

Penghitungan nilai z dilakukan secara tabulasi.  Pada masing-masing lanskap 

dihitung frekuensi (f), frekuensi kumulatif (cf), peluang kumulatif (cp) dan nilai z 

untuk setiap pringkat skor penilaian.  Nilai rata–rata z suatu lanskap adalah hasil 

dari rata–rata nilai z tiga pemandangan/sudut pemotretan.  Lanskap yang 

ditetapkan sebagai lanskap pembanding dalam perhitungan nilai SBE adalah 

lanskap yang memiliki rata-rata nilai z mendekati 0. 

 

Nilai SBE suatu lanskap dihitung dengan rumus: 

 

SBEX = (ZLS-x – ZLS-p) X 100 

 

Keteragan: 

SBEX = Nilai penduganan keindahan pemandangan lanskap ke-x 

ZLS-x = Rata-rata nilai z untuk lanskap ke-x 

ZLS-p = Rata-rata nilai z untuk lanskap pembanding 
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Hasil akhir SBE adalah nilai kuantitatif dari keindahan pemandangan untuk 

masing–masing lanskap. Selanjutnya, keindahan lanskap dikelompokkan menjadi 

tiga tingkat keindahan yaitu tingkat keindahan tinggi, sedang, dan rendah dengan 

standar deviasi. 

 

Rumus umum nilai tengah: 

Ȳ =  
∑ Ȳ𝑖𝑛

𝑖

𝑛
 

 

Keterangan: 

Ȳ = Nilai Tengah 

Ȳ𝑖= Nilai Pengamatan ke-i 

𝑛 = Jumlah Pengamatan 

Rumus umum standar deviasi: 

 

  

𝑠 = √
∑ (𝑌𝑖 − Ȳ)2

𝑖

𝑛 − 1
 

 

Keterangan: 

𝑠  = Standar deviasi 

Ȳ = Nilai tengah 

𝑌𝑖= Nilai pengamatan ke i 

𝑛= Jumlah pengamatan  

 

Lanskap yang memiliki nilai SBE > (Ȳ + s) dikategorikan memiliki keindahan 

tinggi, lanskap dengan nilai SBE setara antara (Ȳ + s) dan (Ȳ + s) memiliki 

keindahan sedang, dan SBE < (Ȳ + s) termasuk memiiki keindahan rendah.  

Selanjutnya, masing–masing nilai SBE dipadukan dengan data posisi lokasi 
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lanskap sehingga dapat diperoleh peta lanskap Kampus Unila berdasarkan tingkat 

kaindahannya. 

 

Hasil tersebut kemudian diimpementasikan ke dalam peta Kampus Unila yang 

diberi simbol berdasarkan hasil penilaian kualitas visual.  Dari analisis data dapat 

ditarik kesimpulan dan dirumuskan rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan 

Kampus Unila. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan  

 

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Lanskap Kampus Unila memiliki kualitas visual (SBE) yang beragam, 

sejumlah 13% lanskap Kampus Unila berkualitas rendah, 80% berkualitas 

sedang, dan 7% berkualitas tinggi dari 38 total segmen/area pengamatan. 

(2) Lokasi yang memiliki kualitas visual (SBE) rendah adalah area depan kolam 

dan rusunawa, area seberang Masjid Al-wasi’i, area belakang Dekanat 

Fakultas Pertanian, area depan Gedung Aula Pertanian, dan gabungan area 

Dekanat Fakultas Teknik, Dekanat Fakultas Pertanian, dan Dekanat Fakultas 

MIPA; lokasi yang memiliki kualitas visual (SBE) tinggi adalah area 

bundaran air mancur, area depan Gedung Rektorat, dan area taman tengah 

MIPA; sedangkan, 30 segmen/area lainnya memiliki kualitas visual sedang. 

(3) Lanskap yang memiliki kualitas visual rendah perlu diperbaiki dengan 

karakter kualitas visual tinggi yaitu adanya kombinasi vegetasi, jenjangan 

bentuk dan paduan warna, penanaman yang rapat dan teratur, serta keadaan 

lingkungan sekitar yang rapih dan bersih. 
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5.2  Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan perlu dilakukan penelitian 

sejenis dengan jumlah titik pengamatan yang lebih banyak/detail.  Hal tersebut 

dimaksudkan untuk medapatkan identifikasi lokasi yang lebih teliti. 
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