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 Buku ini untuk disajikan untuk membatu mahasiswa dalam 
memahami tentang penginderaan jauh. Buku ini berisi tentang pemahaman 
dasar tentang penginderaan jauh, sistem penginderaan jauh, sensor, 
beberapa satelit penginderaan jauh, sistem pengolahan data citra satelit, 
restorasi citra atau koreksi citra satelit, klasifikasi citra satelit, beberapa 
transformasi khusus tertutama indeks gegetasi yang banyak dimanfaatkan 
untuk memetakan kerapatan gegetasi, sistem termal dan beberapa 
penelitian aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis 
terutama untuk aplikasi pada wilayah pesisir dan laut.  

 Buku ini pastinya tidak sempurna dan masih memerlukan buku�buku 
lain untuk melengkapi pemahaman lebih jauh tentang penginderaan jauh. 
Keterbatasan penulis membatasi penulisan buku ini. Namun penulis 
berharap semoga buku ini dapat memberi pemahaman bidang 
penginderaan jauh. 

 

      Bangkalan, Oktober 2015 
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Lillesand dan Kiefer (2004) menjelaskan pengertian penginderaan 
jauh adalah ilmu dan seni yang dipergunakan untuk memperoleh informasi 
tentang suatu objek atau fenomena dengan alat, tanpa kontak langsung 
dengan objek, daerah atau fenomena tersebut. Alat yang dimaksud adalah 
alat pengindera atau sensor yang dipasang pada wahana, biasanya berupa 
balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang alik, atau satelit (Sutanto, 
1994). Sedangkan Lindgren (1985) dalam Sutanto (1994) penginderan jauh 
didefinisikan sebagai suatu teknik yang dikembangkan untuk memperoleh 
dan melakukan analisis tentang informasi bumi, informasi tersebut khusus 
berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari 
permukaan bumi.  

Informasi yang dapat diperoleh dengan teknik penginderaan jauh 
tidaklah hanya pada bidang permukaan objek, daerah, atau fenomena yang 
tampak langsung diatas permukaan bumi, tetapi sampai pada kedalaman 
tertentu juga dapat dideteksi/diindera (Sutanto, 1994). Objek, daerah, atau 
fenomena tersebut termasuk yang terdapat diluar bumi seperti bulan dan 
planet lain maupun yang diluar atmosfir.    

 Lillesand and Kieffer (2004) menjelaskan untuk mengkaji suatu 
obyek, daerah atau fenomena yang diteliti melalui penginderaan jauh dapat 
dilakukan dari data digital maupun gisual. Interpretasi gisual data dengan 
menggunakan kemampuan berpikir untuk melakukan egaluasi spasial 
secara subjektif terhadap unsur�unsur selektif daerah kajian. Tetapi analisis 
ini sangat dipengaruhi keterbatasan kemampuan mata manusia untuk 
memisahkan nilai rona pada citra. Sedangkan data digital merupakan hasil 
rekaman citra dalam bentuk numerik. Dengan berkembangnya teknologi 
komputer yang semakin pesat, maka akses berbagai kelompok atau 
akademisi ke otomatis pengolahan citra digital pun semakin besar. 

 Danoedoro (2012) menjelaskan dalam perkembangannya teknologi 
penginderaan jauh pada awalnya dikembangkan dari teknik interpretasi foto 
udara pada tahun 1919. Teknologi ini baru berkembang untuk keperluan 
sipil setelah Perang Dunia II. Di Indonesia penggunaan foto udara untuk 
pemetaan sumberdaya dimulai awal 1970�an. Tahun 1960 satelit cuaca 
TIROS yang merupakan satelit non militer diluncurkan. Tahun 1972 Amerika 
Serikat meluncurkan satelit sumberdaya ERTS�1 (Earth Resources 
Technology Satellite 1), yang diberi nama baru Landsat�1. Sepuluh tahun 
kemudian Amerika Serikat meluncurkan satelit sumberdaya Landsat�4 
(landsat D)  merupakan satelit sumberdaya generasi kedua, dengan sensor 
TM (Thematic Mapper).  Memasuki awal milinium banyak satelit sumberdaya 
yang diluncurkan negara maju. Satelit sumberdaya yang diluncurkan 
menawarkan kemampuan yang bergariasi, dari resolusi sekitar satu meter 
atau kurang (IKONOS, Orb View, QuickBird dan GeoEye milik perusahaan 
swasta Amerika Serikat), 10 meter atau kurang (SPOT milik Prancis, 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

2 

COSMOS milik Rusia, IRS milik India, dan ALOS milik Jepang), 15�30 meter 
(ASTER kerjasama Jepang dan NASA, Landsat & ETM+ milik Amerika 
Serikat yang mengalami kerusakan sejak 2003), 50 meter (MOS milik 
Jepang), 250 meter dan 500 meter (MODIS milik Jepang) hingga 1,1 km 
(NOAA�AVHRR milik Amerika Serikat). 

'�)�����#!���!�%���!�����
�����

Komponen dasar dalam sistem penginderaan jauh adalah sumber 
energi, atmosfer, interaksi yang unik antara tenaga dengan benda dimuka 
bumi, sensor, sistem pengolahan data yang tepat waktu dan berbagai 
penggunaan data. Gambar sistem penginderaan jauh dapat dilihat pada 
gambar 1. Energi berinteraksi dengan benda dan sekaligus berfungsi 
sebagai media untuk meneruskan informasi dari benda ke sensor. Sensor 
adalah sebuah alat yang mengumpulkan dan mencatat radiasi 
elektromagnetik. Setelah dicatat, data dikirimkan ke stasiun penerima dan 
diproses menjadi format yang siap pakai, diantaranya berupa citra dan 
digunakan oleh pemakai (Lillesand et al., 2004). 

 

���"���'�����#!��-!�%���!�����/������0���-!�1���-�����2�������-!���+����
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Tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah tenaga 
elektromagnetik. Tenaga elektromagnetik adalah paket elektrisitas dan 
magnetisme yang bergerak dengan kecepatan sinar pada frekuensi dan 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

3 

panjang gelombang tertentu, dengan sejumlah tenaga tertentu (Sutanto, 
1994).  

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penginderaan jauh adalah teknik dan ilmu untuk memperoleh data dan 
informasi permukaan  bumi dengan menggunakan alat yang tidak langsung 
berhubungan dengan objek atau benda yang dikaji. Contoh : pemotretan 
bumi dari udara, foto udara, satelit, dan gantole. Penginderaan jauh 
memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik atau spektrum energi 
lain, serta mempunyai empat komponen yang penting, yaitu sumber radiasi, 
objek, atmosfer, dan sensor. Secara rinci empat komponen penting tersebut 
dijelaskan sebagai berikut:  

1. Sumber radiasi gelombang elektromagnetik, antara lain pantulan 
cahaya matahari dan pancaran panas permukaan. Berdasarkan 
sumber energi penginderaan jauh terbagi menjadi dua, yaitu : sistem 
pasif dan sistem aktif. Penginderaan jauh yang menggunakan energi 
matahari sebagai sumber radiasi termasuk pada sistem pasif. 
Sedangkan yang menggunakan tenaga pulsa disebut sistem 
penginderaan jauh aktif, contohnya : radar.    

2. Objek di permukaan bumi dapat berupa: tanah, air, gegetasi, dan hasil 
budidaya manusia dan lainnya. Fenomene�fenomena yang ada di 
permukaan bumi. 

3. Interaksi atmosfer, adalah energi elektromagnetik melalui atmosfer 
berbentuk distorsi dan hamburan. Atmosfer sendiri terdiri atas uap air, 
gas, dan debu.  

4. Sensor adalah alat perekam radiasi elektromagnetik yang berinteraksi 
dengan permukaan bumi dan atmosfer, contoh: kamera udara, 
scanner, dan radiometer. Sensor dalam penginderaan jauh menerima 
informasi dalam berbagai bentuk, antara lain : sinar atau cahaya, 
gelombang bunyi dan daya elektromagnetik. Sensor digunakan untuk 
melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah 
jangkauan tertentu. Sensor berdasarkan proses perekamannya 
dibedakan atas: (a)  Sensor Fotografi, dimana tenaga elektromagnetik 
diterima, direkam pada emulsi film dan diproses  menghasilkan foto. 
Hasil akhir berupa foto udara dan perekaman dilakukan dari udara, 
baik melalui pesawat udara atau wahana lainnya. Jika dilakukan dari 
antariksa  hasil akhirnya disebut foto satelit, (b) Sensor Elektronik, 
berupa alat yang bekerja secara elektrik dan pemrosesan 
menggunakan komputer. Hasil akhirnya berupa data gisual atau data 
digital/numerik (Meurah, et.al, 2012). 

'�5��6!���%+��6!�/���!�%���!�����
����

 Danoedoro (2012) menjelaskan bahwa penginderaan jauh diletakkan 
sebagai kerangka kerja dalam memahami, merumuskan, dan mengatur 
strategi pemecahan masalah lingkungan secara spasial dan kewilayahan. 
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Dimulai dari real world masalah diidentifikasi dan kemudian dirumuskan 
menurut prespektif penginderaan jauh. Dalam prespektif ini dibutuhkan data 
dan metode analisa untuk pemecahan masalah yang ditempatkan dalam 
konteks penginderaan jauh. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar   2.  
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Citra digital adalah citra yang diperoleh, disimpan, dimanipulasi, dan 
ditampilkan dengan basis logika biner. Citra digital biasanya diperoleh atau 
dihasilkan melalui bantuan pelarik atau skaner, dewasa ini citra digital bisa 
diperoleh melalui berbagai kamera digital bahkan telah terintegrasi dengan 
telpon seluler. Citra digital penginderaan jauh diperoleh dari sistem perekaman 
melalui sensor yang dipasang pada pesawat terbang atau satelit. Citra dalam 
format digital ini biasanya disimpan pada media magnetik, optik, ataupun 
media lainnya (disket, hard disk, compact disk,optical disk, flash disk, 
maupun CCT atau computer compatible tape), dan dapat ditampilkan menjadi 
gambar pada layar monitor komputer. Dalam modul ini citra digital penginderaan 
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jauh adalah citra yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi, dan yang 
diperoleh melalui proses perekaman pantulan (reflectance), atau pancaran 
(emittance) ataupun hamburan balik (blackscatter) gelombang 
elektromagnetik dengan sensor optik�elektronok yang terpasang pada suatu 
wahana, baik itu pesawat udara maupun wahana ruang angkasa (Danoedoro, 
2012). 

 Sutanto (1986) menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan yang 
melandasi  peningkatan penggunaan citra penginderaan jauh, yaitu sebagai 
berikut : 

1. Citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi 
dengan wujud dan letaknya yang mirip dengan di permukaan bumi.  

2. Citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala yang relatif lengkap, 
meliputi daerah yang luas dan permanen.  

3. Dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga dimensi 
apabila pengamatannya dilakukan dengan stereoskop.  

4. Citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit 
dijelajahi secara terestrial. 

  
'�3�)��.�%������� �#���-!�%���!�����/������-!��0!��

Citra digital diperoleh melalui proses peniruan atas penampakan nyata. 
Informasi nyata dapat berupa kenampakan di permukaan bumi, dapat pula 
berupa gambar atau citra yang diperoleh melalui proses lain, misalnya peta hasil 
penggambaran tangan. Alat yang paling umum mengubah kenampakan 
bukan digital menjadi digital adalah skaner. Skaner adalah alat optik�
elektronik yang digunakan untuk menangkap informasi pantulan atau pancaran 
gelombang elektromagnetik dari suatu permukaan secara tidak serentak. Tidak 
serentak maksudnya bagian demi bagian yang direkam oleh sensor secara 
berurutan sebagai fungsi waktu dan informasi pantulan tiap bagian tersebut 
dicatat oleh komputer. Misalkan proses perekaman dari ujung kiri atas, ke kanan 
sampai pojok kanan obyek, dan kemudian kembali lagi ke kiri, dengan baris 
baru. Tiap band (larik) pada gambar yang dihasilkan terdiri atas sel�sel 
penyusun gambar yang disebut piksel (pixel, kependekan dari picture element). 
Tiap piksel mewakili satu luasan tertentu dan tiap piksel punya nilai pantulan 
tertentu. Jadi piksel merupakan data yang punya aspek spasial (ukuran luas yang 
terwakili) dan sekaligus aspek spektral (besarnya nilai pantulan yang tercatat) 
(Danoedoro, 2012). 

Danoedoro (2012) menjelaskan bahwa kemampuan komputer dalam 
mengubah informasi pantulan atau pancaran elektromagnetik berbeda�beda. 
Sensor bekerja dalam satuan bit (Binary digit). Bit adalah satuan terkecil 
informasi yang mengekspresikan ada tidaknya arus yang masuk.   Mengingat 
komputer marupakan media elektronik yang bekerja dengan arus listrik, maka 
basis bilangan yang dipakai adalah basis biner (0 dan 1). Nol dapat berarti 'mati', 
tidak ada arus masuk, atau dapat dikatakan ''tidak”, dan 1 dapat berarti 
'hidup', atau ada arus, atau 'ya'. Dalam sistem 2 bit, komputer dapat memperoleh 
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4 kemungkinan (22 = 4; sedangkan pada sistem 1 bit, 21 = 2). Ilustrasi diatas 
dapat memperjelas uraian ini: 

 
���"���3���!� �#�#�����0����!����0���0������#!��"��!������!������)*')��

Pada sistem 8 bit terdapat 28 (=256) kemungkinan informasi pada  
tiap datum. Maka dalam satu himpunan piksel hasil pelarikan akan terdapat 
banyak nilai piksel dengan gariasi nilai dari 0 (gelap) sampai 255 (sangat cerah). 
Variasi ini sesuai dengan gariasi pantulan yang diberikan oleh obyek, sehingga 
konfigurasi piksel ini menghasilkan gambar. 

�

'�3�5��.�%������� �#���-!�%���!�����/���������-���

Danoedoro (2012) menjelaskan informasi dengan basis 8 bit 
disimpan dalam byte. Byte adalah satuan informasi yang terdiri atas 8 bit. 
Untuk sistem 8 bit (= 1 byte), tiap datum (piksel) akan disimpan dalam byte 
yang terpisah. Dengan kata lain, tiap 1 piksel akan disimpan sebagai 1 byte. 
Nilai 1 kilobyte (1KB) sama dengan nilai 210 = 1024. Dan sini dapat Anda 
bayangkan, jika satu citra terdiri atas 500 kolom dan 1200 baris piksel, maka 
dibutuhkan kapasitas penyimpan sebesar 500 x 1200 = 600.000 byte. Hard disk 
yang beredar di pasaran mampu menyimpan data sampai dengan ratusan 
megabyte hingga terrabyte. Semakin besar ukuran citranya, atau semakin kecil 
luasan yang diwakili oleh satu piksel, semakin besar jumlah byte yang harus 
disimpan. Sistem penyimpanan citra seperti ini disebut dengan sistem raster, di 
mana tiap unsur data (yang disebut piksel) disimpan dengan 'alamat' yang jelas, 
menurul posisinya dalam baris dan kolom.  

 

'�3�5�'��.�����!7�!�#��0�.�8��$�

Danoedoro (2012) menjelaskan penyimpanan pada format BSQ, citra 
yang dihasilkan dari setiap saluran disimpan sebagai file yang terpisah. Urutan 
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penyimpanan data pun dilakukan dengan mulai dari baris pertama saluran 1, 
baris kedua, baris ketiga, ... baris terakhir. Data ini disimpan sebagai berkas 
saluran 1. Kemudian mulai lagi dari bans pertama saluran 2, sampai dengan 
baris terakhir. Jadi, pada sistem 4 saluran, dihasilkan 4 berkas citra. 

 
���"��� 9�����"��� �+!��� 2����#�.�8��.�:�� ����.��������  �#�����%�#�0� 2�+#�2� 5�
��0�����������+!#�%��2����#�-!�1��-�����������!#��-���0���-�+�!0��!�!�-�#��'�
"1#!������!������)*')��

'�3�5�)��.������#!�0!�;!��"1�:��!�.�:��$�

Format BIL penyimpanan dilakukan mulai dari baris pertama saluran 
1, kemudian baris pertama saluran 2, ... baris pertama saluran n. Setelah itu, 
dilanjutkan dengan baris kedua saluran 1, baris kedua saluran 2,... baris kedua 
saluran n. Begitu seterusnya, sampai baris terakhir saluran n selesai disimpan. 
Dengan format BIL, seluruh data citra pada n saluran akan disimpan sebagai 
satu berkas. Format BIL untuk saluran tunggal (n=l), dengan demikian, akan 
sama dengan format BSQ (Danoedoro, 2012). 

'�3�5��5���.������#!�0!�;!��"1���<!0�.����$�

Format BIP ini mirip dengan format BIL. Hanya selang�selingnya bukan 
lagi per baris melainkan per piksel. Penyimpanan dimulai dari piksel pertama 
(pojok kiri atas) baris pertama saluran 1, piksel pertama baris pertama 
saluran 2, ..., piksel pertama baris pertama saluran n. Begitu seterusnya, 
sampai pada piksel terakhir baris terakhir saluran 1, piksel terakhir baris 
terakhir saluran 2,..., piksel baris terakhir saluran n. Sama halnya dengan BIL, 
di sini seluruh data citra pada n saluran disimpan sebagai satu berkas 
(Danoedoro, 2012). 
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'�3�5�3������:!�%#���� ����%��:����
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Danoedoro (2012) menjelaskan bahwa pada BSQ, BIL dan BIP, 
perubahan format hanya menghasilkan perubahat sistematika penyimpanan 
data citra multisaluran, tanpa ada perubahan ukuran (jumlah byte) data. 
Pada format RLE, jumlah byte citra dapat dimampatkan, tanpa mengurangi 
kandungan informasinya. Karena format penyimpanannya berbeda jauh dari 
format�format yang lain, Gambar 6 disajikan cara penyimpanan suatu peta digita 
dengan struktur RLE dari stukturbdata raster. Penyimpanan data dengan 
format ini dengan mengekspresikan kembali jumlah piksel yang berurutan 
dengan nilai yang sama, sebagai satu pasangan nilai. Apabila pada satu band 
pelarikan terdapat beberapa piksel dengan nilai sama, maka nilai�nilai ini tidak 
perlu setiap kali disimpan sebagai byte terpisah. Oleh karena itu, citra yang 
mewakili kenampakan obyek dengan nilai relatif homogen (tubuh air jernih 
dan dalam, misalnya) akan dapat disimpan dengan lebih efisien dan dengan 
ukuran byte yang lebih kecil. 
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Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan 
panjang gelombang disebut dengan spektrum elektromagnetik (Gambar 7. 
dan tabel 1). Gambar spektrum elektromagnetik dibawah ini disusun 
berdasarkan panjang gelombang mencakup kisaran energi yang sangat 
rendah, dengan panjang gelombang tinggi dan frekuensi rendah.   

Danoedoro (2012) menjelaskan bahwa apabila tenaga 
elektromagnetik mengenai suatu kenampakan di muka bumi, terdapat tiga 
kemungkinan interaksi tenaga dengan benda yaitu dipantulkan, diserap atau 
di transmisikan. Dengan menerapkan hukum kekekalan energi, hubungan 
timbal balik antara tiga jenis interaksi tenaga tersebut dapat dinyatakan 
sebagai berikut : 

EI (λ) = ER (λ) + EA (λ) + ET (λ) 
dimana :  EI  =   tenaga yang mengenai benda 

   ER  =   tenaga yang dipantulkan 

   EA  =   tenaga yang diserap 

   ET =  tenaga yang ditransmisikan 

 
���"��� ?�� �-!+#���� %!0��"��%� !0!+#����%�!#�+� 1��%� ����� ��%���+����
��0��� +!����-��� �������� http://www.satimagingcorp.com/characterization�of�
satellite�remote�sensing�systems.html��
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Sumber: Paine, 1981 dalam Meurah et al (2012) 

 

Sistem penginderaan jauh sebenarnya bekerja dalam dua domain, 
yaitu spektral dan domain spasial. Apabila pada suatu luasan tertentu 
terdapat beberapa jenis benda, maka masing�masing benda akan memberikan 
pantulan dan atau pancaran elektromagnetik yang dapat diterima oleh suatu 
sensor. Dengan demikian, kehadiran suatu benda dapat dideteksi 
berdasarkan pantulan atau pencaran elektromagnetik, asal karakteristik 
pantulan/pancaran elektromagnetiknya telah diketahui. Setiap benda 
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mempunyai struktur partikel yang berbeda, baik mikro maupun makro. 
Perbedaan struktur ini mempengaruhi pola respons elektromagnetiknya. Oleh 
karena itu, pengenalan atas perbedaan respons elektromagnetik tersebut dapat 
dijadikan landasan bagi pembedaan obyek. Ilmu fisika membuktikan bahwa 
gelombang elektromagnetik terdiri atas sekumpulan saluran dengan wilayah 
dan julat panjang gelombang yang berbeda�beda. Tiap wilayah 
elektromagnetik dengan julat panjang gelombang tertentu inilah yang disebut 
dengan spektrum. Contoh yang paling sederhana adalah terbiasnya cahaya putih 
yang dilewatkan pada sebuah prisma kaca, sehingga terbentuk satu deret spektra, 
mulai dari ultraungu sampai dengan inframerah. Cara benda memberikan 
respons terhadap gelombang elektromagnetik yang mengenainya berbeda�
beda, dari satu jenis ke jenis lain; dan dari satu spektrum ke spektrum yang 
lain. Alat yang digunakan untuk mengukur sensor cahaya yang disebut 
spektrometer atau radiometer. Pada alat ini terdapat pengatur besarnya 
panjang gelombang yang dapat masuk melalui sistem lensanya. Di samping 
itu, secara otomatis, besarnya fluks cahaya yang masuk akan dicatat, dan 
dikongersi baik dalam persen maupun angka digital. Respons spektral obyek   
dinyatakan    sebagai   energi   yang    mencapai    sensor    dengan    satuan 
mWatt/cm2/steradian/Km (Swain dan Dagis, 1978). Mata manusia adalah 
sensor alami yang sangat bagus. Mata beroperasi pada rentang panjang 
gelombang 0,36 � 0,72 4m (Danoedoro, 20012). 

 
���"���>����0���!�-�����-!+#��0�"!"!��-���"1!+�
!��!���)**3��
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'�=���!������0!+#��&�-#�+���#�+��!�%���!�����/����

 Sensor penginderaan jauh yang banyak digunakan adalah sensor 
sistem pasif, yaitu sensor yang menangkap pantulan atau pancaran 
gelombang elektromagnetik dari objek. Sensor ini pada umumnya sensor 
elektro�optik yang mengkombinasikan fisika optik dengan mekanisme piranti 
elektronik (Danoedoro, 2012).  

 
���"���(��
!�����+!�!���-#�+�
!��!���)**3���

 Vincent (1997) menjelaskan ada tiga macam sensor pencitra elektro�
optik yang digunakan untuk keperluan komersial (sipil) dalam pengumpulan 
data multispektral, yaitu : 

1. Skener multisprektral yang beroperasi menyapu secara melintang 
(whiskbroom). Skener ini memindai dari sisi ke sisi tegak lurus terhadap 
jalur lintasan wahana, membentuk baris pelarikan yang tersusun atas 
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piksel.  Contoh : sensor MSS dan TM Landsat, GOES dan AVHRR�
NOA. 

2. Skener deret linier (liniar array scanner) yang beroperasi seperti sapu 
dorong (pushbroom) mengumpulkan pantulan dalam bentuk deretan 
piksel dalam satu baris sekaligus. Contoh : sensor HRV SPOT, MOMS. 

3. Skener deret dua dimensional (area array/ electronic framing camera) 
menggunakan deret sensor RBV (return beam vidicon). Contot Lnadsat 
generasi pertama.  

 
���"��� '*�� 
!���� �+!�!�� �-#�+� ��!�� ����1� �!�%%���+��� -!��@�#� 
!��!���
)**3���
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 Satelit penginderaan jauh berdasarkan misinya dikelompokkan 
menjadi satelit cuaca dan satelit sumberdaya. Sedangkan berdasarkan cara 
pengorbitannya dibagi atas satelit geostasioner dan satelit sinkron matahari. 
Satelit geostasioner diorbitkan pada ketinggian 36.000 km di atas bumi, 
pada posisi geostasioner. Pada posisi ini pengarus gragitasi dan sentrafugal 
bumi kurang lebih sebanding, sehingga satelit yang ada di posisi ini tidak 
tertarik ke bumi atau terlempar ke luar orbit. Contohnya : GEOS dan GMS.  

 

���"���''�����������#!0�#�������!�%�����"�#�%!��#�����!��
!��!���)**3��
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 Satelit sinkrin matahari (sun�synchonous satelite) didsebut juga 
satelit berorbit polar. Karena mengorbit dengan hampir melewati kutub 
memotong arah rotasi bumi. Contoh ; landsat, SPOT, ERS, JERS, dan 
NOAA. Ketinggian orbit satelit ini berkisar antara 600 km sampai sekitar 
1000 km.   

�

'�?�'����#!0�#�:�����#��

Satelit sumberdaya Land Satellite (Landsat) pada awalnya 
dikembangkan oleh NASA yang mempunyai kerjasama dengan Departemen 
Dalam Negeri Amerika Serikat yang diluncurkan pertama kali pada tahun 
1972, dengan nama Earth Resources Technology Satellite 1 (ERTS�1). 
Untuk peluncuran seri yang kedua diberi nama Land Satellite (Landsat). 
ERTS�1 berganti nama menjadi landsat�1. 

Seri Lansat hingga saat ini sudah ada 8 generasi, dan yang terakhir 
LDCM (Landsat Data Continuity Mission) yang orbit pada Februari 2013. 
Mulai dari Landsat 1 hingga LDCM Landsat mengalami perubahan desain 
sensor. Danaedoro  (2012) menjelaskan untuk lansat 1 dan 2 memuat 2, 
yaitu sensor RBV (Return Beam Vidicon) yang terdiri dari 3 saluran RBV�1, 
RBV�2, dan RBV�3, dengan resolusi 79 m; dan MSS (Multispectral Scan 
ner) yang terdiri dari 4 saluran MSS�4, MSS�5, MSS�6 dan MSS�7, dengan 
resolusi spasial yang sama. Penomeran sensor MSS dimulai dari angka 4 ini 
mengacu ke nomer saluran RBV. Ketika sensor RBV dihilangkan pada 
satelit generasi berikutnya, pemomeran MSS dimulai dengan angka 1. 
Landsat 3 masih memuat ketiga macam sensor tersebut, tetapi untuk 
saluran RBV menjadi 1 saluran tunggal beresolusi spasial 40 meter. Landsat 
4 dan 5 memuat dua sensor, tetapi mengganti RBV dengan TM (Thematic 
Mapper) karena alasan kapabilitas. Sensor TM mempunyai 7 saluran 
dinomori dari 1 sampai dengan 7. Penyimpangan urutan pada sistem 
penomeran TM�6 yang menggunakan spektrum inframerah termal. 
Beresolusi 120 meter. Operasi landsat generasi selanjutnya dimulai tahun 
1993, tetapi misi ini gagal karena sesaat setelah diluncurkan satelit landsat 6 
hilang (tanggal 5 Oktober 1993).      

Generasi selanjtnya  Landsat 7 memiliki sensor ETM+ (Enhanced 
Thematic Mapper), dengan resolusi 30 m. Sensor ETM+ merupakan sensor 
TM yang dilengkapi dengan satu saluran tambahan, berupa saluran 
pankromatik dengan resolusi spasial 15 m dan saluran thermal yang telah 
disempurnakan. Saluran termal tersebut mempunyai resolusi spasial 60 m. 
Kedelapan saluran dari Landsat ETM+ memilki fungsi tersendiri pada 
terapannya, dapat digunakan teknik komposit 1,2,3,4,5 dan 7 untuk 
memudahkan dan meingkatkan hasil interpretasi.  Orbit dan detail layar 
Landsat 7 diluncurkan pada tanggal 15 April 1999. Landsat 7 dilengkapi 
dengan sensor Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+). Ketinggian orbit 
satelit ini 705 km, orbit sinkron matahari dengan inklinasi 98,2˚, lebar liputan 
185 km, mencakup 233 path, dan 248 row.  Orbit yang rendah ini dipilih 
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untuk membuat satelit secara potensial dapat dicari oleh pesawat ruang 
angkasa dan untuk meningkatkan resolusi tanah pada sensor. Setiap orbit 
membutuhkan periode orbit kira�kira 98,8 menit dengan lebih dari 14,5 orbit 
dilengkapi setiap hari. Orbit ini menghasilkan putaran berulang selama 16 
hari. Waktu lintas satelit ini di daerah ekuator pada pukul 09.45 AM waktu 
setempat. Danoedoro (2012) menjelaskan sejak 31 Mei 2003 sisten sensor 
Landsat�7 ETM+ mengalami kerusakan berupa kegagalan pengoreksi baris 
pemindai (scan line corrector). Akibat kegagalan ini data hasil pemindaian 
banyak yang hilang. Tim NASA dan USGS mencoba memperbaiki 
kerusakan ini dengan cara mengisi baris�baris yang kosong melalui proses 
akuisisi data yang berurutan. �

Pada tanggal 11 februari 20013 jam 10.02 a.m. PST di Atlas V�
401, Vandenberg Air Force Base California NASA meluncurkan satelit baru 
generasi 8 satelit Landsat diberi nama Landsat Data Continuity Mission 
(LDCM). Satelit ini sebagai pengganti generasi landsat selanjutnya. Satelit 
ini mempunyai 2 sensor, yaitu OLI (Operational Land Imager) dengan 9 
saluran (visible, NIR, SWIR) dan resolusi spasial 30 meter kecuali saluran 8 
pankromatik dengan spasial 15 meter. Sensor kedua TIRS (Thermal Infrared 
Sensor) dengan 2 saluran (TIR) dengan resolusi spasial 100 m. Lebar 
liputan mencapai 185 km x 180 km. Ketinggian orbit satelit ini 705 km.  

��"!0�)����2��������#�#����-!�������0��!���:�����#�

��#!0�#� �!0�� ����� ����+�	+#�2� 
!�����!�����

Landsat 1 23 Juli 1972 6 Januari 1978 MSS dan RBV 
Landsat 2 22 Januari 1975 25 Februari 1982 MSS dan RBV 

Landsat 3 5 Maret 1978 31 Maret 1983 MSS dan RBV1 
Landsat 4 16 Juli 1982 * TM dan MSS 

Landsat 5 1 Maret 1984 ** TM dan MSS 
Landsat 6 5 Oktober 1993 Gagal orbit ETM 

Landsat 7 15 April 1999  ETM+ 

LDCM 11 Februari 2013  OLI dan TIRS 
* = Data transmisi TM gagal pada Agustus 1993 
** = Masih beroperasi     
Sumber: Lillesand, et al. (2004) dan  
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 a. b. c. 

d. e. f. 

g.  h. 
���"��� '3�� ��:�����#� '� '(?)&'(?>�4� "�� :�����#� )� '(?9&'(>)�4�  �� :�����#� 5�
'(?>&'(>5�4� ��� :�����#� 3� '(>)&'((5�4� !�� :�����#� 9� '(>3&)*'5�42�� :�����#� =�
'((5�4� %�� :�����#� ?� '(((&�4� ��� :,��� )*'5&�� ���"!�$� :�����#� ���/! #�
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a.           b. 
���"��� '9�� �!����� �:�� ���� "�� �!����� ���� -���� ��#!0�#� :�,��
@@@�0�����#�%�2 ������%�;��

Tabel di bawah ini akan menunjukkan karakteristik sensor generasi 
satelit Landsat secara detail dan tabel menggambarkan tentang spesifikasi 
sensor dan julat spektral Landsat 1�LDCM 

��"!0�5���-!��2�+�����!���������/�0�#��-!+#��0�:�����#�'&:�,��

�!�����
�����
��#!0�#�

��0����� ���/��%��!0��"��%�������� ���A����
��������
����	�
����� �

RBV
m
 1,2 

1 0,475 – 0,575 (biru) 79 x 79  

2 0,580 – 0,680 (merah) 79 x 79  

3 
0,689 – 0,830 (inframerah 
dekat) 

79 x 79  

RBV
p
 3  0,505 – 0,750 (pankromatik) 40 x 40  

MSS 
1 – 5 

4
a 

0,5 – 0,6 (hijau) 79 x 79 7 

5 0,6 – 0,7 (merah) 79 x 79 7 

6 0,7 – 0,8 (inframerah dekat) 79 x 79 7 

7 0,8 – 1,1 (inframerah dekat) 79 x 79 6 

3 8
b
 10,4 – 12,6 (termal) 237 x 237  

TM 4,5 

1 0,45 – 0,52 (biru) 30 x 30 8 

2 0,52 – 0,60 (hijau) 30 x 30 8 

3 0,63 – 0,69 (merah) 30 x 30 8 

4 
0,76 – 0,90 (inframerah 
dekat) 

30 x 30 8 

5 
1,55 – 1,75 (inframerah 
tengah) 

30 x 30 8 

7
c
 

2,08 – 2,35 (inframerah 
tengah) 

30 x 30 8 

6 10,4 – 12,5 (termal) 120 x 120 8 

ETM+ 6 

1 0,450 – 0,515 (biru) 30 x 30 8 

2 0,525 – 0,605 (hijau) 30 x 30 8 

3 0,630 – 0,690 (merah) 30 x 30 8 

4 
0,775 – 0,900 (inframerah 
dekat) 

30 x 30 8 

5 
1,550 – 1,750 (inframerah 
tengah) 

30 x 30 8 
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7 
2,090 – 2,350 (inframerah 
tengah) 

30 x 30 8 

6 10,40 – 12,50 (termal) 60 x 60 8 

7 pan 0,520 – 0,900 (pankromatik) 15 x 15 8 

OLI LDCM 

1 0.43–0.45 (coastal blue) 30x30 12 

2 0.45–0.51 (blue) 30x30 12 
3 0.53–0.59 (green) 30x30 12 
4 0.64–0.67 (red) 30x30 12 
5 0.85–0.88 (NIR) 30x30 12 
6 1.57–1.65 (SWIR�1) 30x30 12 
7 2.11–2.29 (SWIR�2) 30x30 12 
8 0.50–0.68 (panchromatic) 15x15 12 
9 1.36–1.38 (cirrus) 30x30 12 

TIRS LDCM 
10 10.60–11.19 (TIR�1) 100x100 12 
11 11.50–12.51(TIR�2) 100x100 12 

a MSS : band 4 sampai band 7 dimiliki oleh MSS. Saluran 1�4 dari Landsat 
4 dan seterusnya. IFOV = 81,5; 82,5m untuk Landsat 4,5 
b untuk MSS band 8 hanya digunakan di dalam Landsat 3 
c TM saluran 7 digunakan untuk pemetaan hidrotermal (Sumber : Rhicard 
and Jia, 2006) 

�
���"��� '=�� �!�"�����%��� -��/��%� %!0��"��%� ��#���� �!����� 0�����#� ?� ����
:�,���
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�
���"��� '?�� �!�"�����%��� -��/��%� %!0��"��%� ��#���� ��#!0�#� :�����#� ����
�����/!��!���)**3��

'�?�)����#!0�#��!��������	7���

NASA bekerjasama dengan Kementrian Perdagangan dan Industri 
Jepang (MITI)  mengembangkan satelit multimisi Terra, yang diluncurkan 
pada 18 Desember 1999 . Aronof (2005) menjelaskan bahwa NASA Earth 
Observing System mengembangkan satelit Terra dan Aqua sebagai upaya 
mengumpulkan informasi melalui obsergasi global.  

Danoedoro (2012) menjelaskan bahwa satelit ini mengusung empat 
sensor, yaitu :ASTER (Adganced Spaceborne Thermal Emission and 
Reflection Radiometer), MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectrometer), CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System) 
dan MISR (Multi�angle Imaging Spectro�Radiometer). Dimana MODIS, 
CERES  dan MIRS dibuat oleh Amerika Serikat, sedangkan ASTER oleh 
Jepang.  Satelit ini melintasi equator pada jam 10.30.  
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Spectral resolution Advanced Spaceborne Thermal Emission and 
Reflection Radiometer (ASTER) adalah lebih tinggi dibandingkan LANDSAT�
TM dengan 5 thermal infrared band dan 6 short wave infrared bands. 
Sensor ASTER mempunyai tiga subsistem multispektral yang berbeda,yaitu 
: VNIR (Visible and Near Infrared), SWIR  (Short Wavelength Infrared 
Radiometer), dan TIR (Thermal Infrared). Sensor VNIR dengan range dari 
legel visible hingga infrared (0,52 – 0,86 Pm) dengan 3 bands. Dimana band 
nomor 3 dari VNIR ini merupakan nadir dan backward looking data. Sensor 
SWIR dengan 6 bands yang digunakan dengan short wavelength infrared 
range (1.6 � 2.43 mikrometer). Sensor TIR untuk obsergasi thermal infrared 
radiation (8,12 – 11,65 Km) dengan menggunakan 5 bands. Multi band 
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thermal infrared sensor dalam satelit ini adalah pertama kali di dunia. 
Resolusi radiometrik untuk sensor ASTER memiliki 8�11 bit angka digital 
yang memungkinkan pengamatan terhadap perubahan kecil pada besaran 
radiometrik dan peka terhadap perubahan hubungan antar band.  

Danoedoro (2012) menjelaskan untuk sensor VNIR dan SWIR 
menggunakan pushbroom scanner seperti SPOT. Sementara TIR 
menggunakan whiskbroom seperti Landsat TN dan ETM+. Resolusi spasial 
VNIR 15 meter, SWIR 30 meter setara Landsat ETM+ dan TIR 90 meter. 
Salah satu kelebihannya menghasilkan citra tiga dimensi dan model elegasi 
digital (DEM) dengan menggabungkan saluran 3N (NVIR) yang merekan 
nadir dan 3B yang merekam miring belakang. Model yang dihasilkan adalah 
digital surface model (DSM) karena sensor tidak mampu menembus 
penutupan lahan. Setiap scene ASTER mencakup area di permukaan bumi 
seluas 60 x 60 km. Satelit Terra ASTER ini memiliki orbit sun synchronous, 
30 menit berada di belakang Landsat 7 ETM+, sehingga satelit ini tepat 
melintas di daerah ekuator pada pukul 10.30 AM waktu setempat. 
Penampang satelit ASTER dapat dilihat pada gambar 1.16, dan beberapa 
spesifikasi teknis ASTER pada beberapa aspek dapat disajikan pada tabel 4 
dan 5. 

��"!0�3���-!��2�+�����!+�����!���B	�����

Orbit Sun synchronous orbit 

Local time at 
descending node 

10:30 AM 

Ketinggian 700 � 737 km (707 km di katulistiwa) 

Orbit inclination 98.2 derajat 
Recurrence cycle 16 hari 

Lebar swath 60 km 
Jarak antar path di 
katulistiwa 

172 km 

Cycle 98.88 menit 

Perioda misi 6 tahun 

Band Tipe Jumlah spektrum ground 
resolution 

VNIR 3 bands  0.52  �  0.86 Km 15 m 
SWIR 6 bands  1.60  �  2.43 Km 30 m 

TIR 5 bands 8.12 � 11.65 Km 90 m 
Sumber : Abrams, M., Hook S. (1999) 

��"!0�9��.!"!��-��+���+#!���#�+����#!���!�����	�����

SUB�
SISTEM  
SENSOR 

BAND SPEKTRAL 
RANGE (ΜM) 

RESOLUSI 
SPASIAL 

LEVEL 
KUANTISASI 

VNIR 1 0.52 � 0.60 15 8 bits  

2 0.63 � 0.69 
3N (Off 0.78 � 0.86 
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Nadir) 

3B 
(Backward) 

0.78 � 0.86 

SWIR 4 1.60 � 1.70 30 8 bits  
5 2.145 � 2.185 

6 2.185 � 2.225 
7 2.235 � 2.285 

8 2.295 � 2.365 
9 2.360 � 2.430 

TIR 10 8.125 � 8.475 90 11 bits  

11 8.475 � 8.825 
12 8.925 � 9.275 

13 10.25 � 10.95 
14 10.95 � 11.65 

 
���"��� )*�� �!�"�����%��� ��0����� �-!+#��0� ��#���� 	����� ���� :�����#� ?�
���C�http://www.satimagingcorp.com/characterization�of�satellite�remote�sensing�
systems.html��
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 Sensor ini MODIS terpasang pada satelit Terra dan Aqua, dirancang 
untuk mengukur sifat fisik atmosfir, daratan dan lautan. Satelit ini diharapkan 
bisa menggantikan pendahulunya AVHRR NOAA yang diluncurkan 1979 
(Aronof, 2005). Danaodoro (2012) menjelaskan citra satelit ini dapat diunduh 
secara geratis di internet. Lebar sapuan 2.330 km, meliput permukaan bumi 
satu�dua hari. Mempunyai 36 saluran spektral (0,46 – 14,38 Km). Resolusi 
spasial 250 meter – 1 km. �

�
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�
��"!0�=����� �����!�����������

Saluran 
spektral Resolusi Spektral resolusi Spasial pemanfaatan Saluran 

1 0,62�0,670 

125x250 m 

Klasifikasi tutupan lahan, deteksi 
serapan klorofil, pemetaan indeks 
liputan daun 2 0,841�0,876 

3 0,459�0,479 

500x500m 
Studi sifat�sifat daratan, awan dan 
aerosol 

4 0,545�0,565 

5 1,230�1,250 

6 1,628�1,652 

7 2,105 � 2,155 

8 0,405 � 0,420 

1x1 km 
Studi warna perairan laut, fitoplankton, 
biogeokimia 

9 0,438 � 0,448 

10 0,483 � 0,493 

11 0,526 � 0,536 

12 0,546 � 0,556 

13 0,662 � 0,672 

14 0,673 � 0,683 

15 0,743 � 0,753 

16 0,862 � 0,877 

17 0,890 � 0,920 

1x1 km Studi uap air di atmosfir 

18 0,931 � 0,941 

19 0,915 � 0,965 

20 3,660 � 3,840 

1x1 km 
Pengukuran terperatur permukaan 
daratan dan permukaan awan 

21 3,929 � 3,989 

22 3,929 � 3,989 

23 4,020 � 4,080 

24 4,433 � 4,498 

1x1 km Pengukuran temperatur atmosfir 25 4,482 � 4,549 

26 1,360 � 1,390 1x1 km Studi awan cirus 

27 6,535 � 6,895 

1x1 km Studi uap air 

28 7,175 � 7,475 

29 8,400 � 8,700 

30 9,580 � 9,880 1x1 km Studi ozon 

31 10,780 � 11,280 

1x1 km 
pengukuran temperatur permukaan 
daratan dan awan 32 11,770 � 12,270 

33 13,185 � 13,485 

1x1 km 
Mengukur dan mengkaji ketinggian 
puncak awan 

34 13,485 � 13,785 

35 13,785 � 14,085 

36 14,085 � 14,385 

Sumber : Mather (2004), Aronoff (2005), Jensen (2007), Danoedoro (2012), 
www.modis.gsfc.nasa.gog.�
'�?�5����#!0�#���		�

 NOAA (National Oceanic and atmospheric Administration) yang 
merupakan satelit milik pemerintah Amerika Serikat. Satelit ini khusus untuk 
cuaca dan bisa dipergunakan untuk liputan gegetasi global. NOAA 
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mempunyai orbit polar. Jensen (2007) menjelaskan satelit ini dua kali sehari 
melintasi equator, yaitu pada waktu 7.30 dan 19.30 (untuk satelit NOAA 
bernomor genap) dan pukul 14.00 dan 02.00 (untuk satelit NOAA bernomor 
ganjil). Setiap satelit NOAA selalu berpasangan, sehinggasetiap hari bumi 
selalu diamati dua satelit NOAA untuk seri yang sama.   �

 
���"���)'��:�-�#�����#!0����		�
!��!���)**3��

a. b. 
���"���))�������#!0�#���		&?4�"�����#���!���!�����	A�����

 NOAA menggunakan dua sensor, yaitu AVHRR (Advenced Very 
High Resolution Radiometer) dan TOVS (TIROS Operational Vertical 
Sounder). AVHRR mempunyai 5 spektrum (Spektrum tampak, iframerah 
dekat dan inframerah termal), dengan resolusi 1,1 km untuk liputan lokal 
(LAC, local area coverage) dan 4 km untuk liputan global (GAC, global area 
coverage). Kelima saluran pada AVHRR  �NOAA untuk peramalan cuaca, 
delineasi awan, pemantauan salju dan es. Saluran 2 untuk mendeteksi 
tubuh air, pencairan es dan salju, gegetasi. Saluran 3 untuk mengukur 
temperatur permukaan laut (saluran 4 dan 5 juga), awan pada malam hari, 
deleniase tubuh air dan daratan, aktigitas gulkanik, kebakaran hutan. 
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Saluran 4 dan 5 untuk pengukuran temperatur permukaan laut, 
pembentukan awan siang/malam, deteksi kelambaban tanah (Danoedoro, 
2012) 

��"!0�?���!�����#!0�#���		�

��#!
0�#�

���%%�0�
-!0�� �����

�� +!#�
.!��#�
+%��

D�+#��
��"�#�
�����


���+�
��#!0�#�
+���

��"�#�
�� 0���#�
����!%��

���#���!�#�� �#�#���

19 02/06/2009   Delta II 1420 102 856 98.7 

AVHRR/3, HIRS/4, 
AMSU�A1 and �2, 
MHS, SBUV/2, SARR, 
SEM 

PM 
Primary 

Met 
Op�
A 

10/09/2006 
 Soyuz ST 

Fregat 
4090 101 837 98.7 

AVHRR/3, HIRS/4, 
AMSU�A1 and �2, 
MHS, SBUV/2, SARR, 
SARP�3, SEM�2 

AM 
Primary 

18 5/20/05 Delta II 1420 102 854 99 

AVHRR3, HIRS/4, 
AMSU�A1 and �2, 
MHS, SBUV/2, SARR, 
SARP�3, SEM, IASI, 
GRAS, ASCAT, 
GOME�2 

PM 2nd 

17 6/24/02   Titan II 2200 101 812 98 
AVHRR3, HIRS/3, 
AMSU�A1 �A2 and �B, 
SARR, SEM 

AM 
Backup 

16 9/21/00   Titan II 2200 102   99 
AVHRR3,Decom�
mission 

PM 2nd 

15 5/13/98   Titan II 2200 101 833 99 

AVHRR/3, HIRS/3, 
AMSU�A and �B, 
SARR, SARP�3, SEM�
2 

AM 2nd 

14 12/30/94   Atlas E 2200 102 853 99 
AVHRR2, TOVS, solar 
proton, ERBE, SBUV, 
SARSAT 

Decom�
mission 

13 08/09/1993   Atlas E 2200   870 99 
AVHRR2, TOVS, solar 
proton, ERBE, SBUV, 
SARSAT 

Power 
Failure 
Day 13 

12 5/14/91   Atlas EF 2000 101 833 99 
AVHRR1, TOVS, solar 
proton 

Decom 

11 9/24/88   Atlas EF 2000 102 848 99 
AVHRR2, TOVS, solar 
proton, ERBE, SBUV, 
SARSAT 

Decom�
mission 

10 9/17/86   Atlas EF 2000 101 833 99 
AVHRR1, TOVS, solar 
proton, ERBE, 
SARSAT 

Decom�
mission 

9 12/12/1984   Atlas EF 2000 102 848 98 
AVHRR2, TOVS, solar 
proton, ERBE, SBUV, 
SARSAT 

Decom�
mission 

8 5/24/83   Atlas EF 2000 101 833 99 
AVHRR1, TOVS, solar 
proton, SARSAT 

Decom 

7 3/23/81   Atlas EF 723 102 843 99 
AVHRR2, TOVS, solar 
proton 

Decom 

6 6/27/79   Atlas EF 723 101 833 98.5 
AVHRR1, TOVS, solar 
proton 

Decom 

5 7/29/76 
  Delta231

0 
340 116 1522 102 

VHRR, VTPR, solar 
proton 

Decom 

4 11/15/74   Delta 300 334 115 1458 101 
VHRR, VTPR, solar 
proton 

Decom 

3 11/06/1973   Delta 300 334 116 1512 102 
VHRR, VTPR, solar 
proton 

Decom 
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2 10/15/72   Delta 300 334 115 1459 101 VHRR, VTPR Decom 

1 11/11/1970   Delta N 334 115 1455 102 SR Decom 

�

��"!0�>���6���+#!���#�+���#!0�#���		�

Saluran 
Spektral 

Resolusi 
spektral 
(Km) 
NOAA 
6,8,9 

Resolusi 
spektral (Km) 
NOAA 
9,11,12,13,14 

Resolusi 
spektral 
(Km) 
NAOO 15�
18 

ManfaatManfaat 

1 0,58�0,68 0,58�0,68 0,58�0,68 Pengamartan awan siang 
hari, salju, gegetasi 
(NDVI)  

2 0,725�1,1 0,725�1,1 0,725�1,1 Batas daratan perairan, 
salju, es dan gegetasi 
(NDVI  

3 3,55�3,93 3,55�3,93 3A : 3,55�
3,93 
3B : 3,55�
3,93 

Pembedaan salju dan es, 
pengamatan awan siang 
dan malam hari, 
pemetaan temperatur 
permukaan bumi 

4 10,50�11,5 10,30�11,30 10,50�11,5 pengamatan awan siang 
dan permukaan bumi, 
pemetaan temperatur 
permukaan bumi 

5 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pengukuran temperatur 
awan, permukaan bumi, 
pemetaan awan siang/ 
malam, penghilangan path 
radiance untuk uap air di 
atmosfir. 

Spasial 1,1x1,1 km 

Sapuan 2700 km pada nadir 
Sumber : Jensen, 2005; Danoedoro, 2012�
�

'�?�3����#!0�#������

 SPOT (System Probatoire de I’observation de la Terre) adah satelit 
kerjasama antara Prancis, Swedia dan Belgia, di bawah koordinasi CNES 
(Centre National d’Etudes Spatiales) yang merupakan badan ruang angkasa 
Prancis. SPOT�1 diluncurkan 23 februari 1986 di stasiun Kourou,Guyana 
Prancis. Dua sensor yang dipakai identik kareana kedua sensor tersebut 
sepenuhnya sama, yaitu HRV (Haute Resolution Visible), resolusi tinggi 
pada spektrum tampak) Danoedoro (2012). SPOT 1 diluncurkan tanggal  22 
Februari 1986, SPOT 2 tanggal 11 Januari 1990 dan SPOT 3 tanggal 26 
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September 1993, ketiganya membawa sensor HRV. SPOT 4 diluncurkan 
tanggal  24 Maret 1998, dengan sensor HRV, HRVIR (high resolution in 
visible and infrared) dan gegetation. SPOT 5 diluncurkan tanggal 4 Mei 2002 
dengan sensor HRVIR dan gegetation. SPOT 6 diluncurkan 9 September 
2012.�

a. 
b.  

c.  d. 
���"��� )5�� ����#!0�#� ����� '4� "�� ��#!0�#� ����� 34�  �� ��#!0�#� ����� 94� ��� ��#!0�#�
�����=��##-$BB�-� !��+1�� +!#��!�����www.satimagingcorp.com)�
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���"���)3����#!0�#�����������!�����1��
!��!���)**3��

 
���"���)9������!��-!�!+�����������-������#!0�#������
!��!���)**3��

 Danoedoro (2012) SPOT generasi pertama menggunakan sensor 
HRV (Haute Resolution Visible), dengan dua jenis, yaitu : modus 
multispektral terdiri 3 saluran; dan pankromatik (tabel dibawah). Dua RHV ini 
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dapat menghasilkan citra stereoskopis untuk setiap perekaman. Sumbu 
pengamatan juga dapat diatur ke kiri dan ke kanan, sebesar �270 sampai 
+270. Pengamatan ini disebut pengamatan menyamping (off nadir viewing).  
Melalui metode ini dapat dihasilkan citra stereoskopis dengan dua tanggal 
perekaman yang berbeda ( gambar ...). SPOT generasi kedua mempunyai 
dua instrumen, yaitu HRVI (high resolution in visible and infrared), yang 
mampu memberikan citra resolusi tinggi dengan spektral tampak dan 
inframerah. Pada generasi kedua ini ada penambahan saluran inframerah 
tengah (panjang gelombang 1,58 – 1,75 Km). Moda pankromatik dengan 
resolusi 10 meter dihilangkan dan diganti dengan saluran 2 (merah, 0,61�
0,68 Km) untuk beroperasi pada dua moda resolusi, yaitu 20 meter dan 10 
meter. Sensor VMI (vegetation Monitoring Instrument) juga disebut sensor 
VGT atau vegetation. Sensor ini dirancang khusus untuk pemantauan 
gegetasi global. Sensor ini terpisah namun salurannya identik dengan 
HRVIR namun mempunyai resolusi spasial lebih rendah (1,1 km). SPOT 
menawarkan keunggulan yang dengan mengoperasikan sensor resolusi 
rendah untuk pemantauan gegetasi global. SPOT 5   mengalami 
penggantian sensor HRVIR dengan instrumen ganda HRG (high resolution 
geometric). Resolusi spasial HRG adalah 5 meter dan 2,5 meter untuk 
saluran pankromatik dan 10 meter untuk saluran multispektral. Saluran 
inramarah tengah masih tetap ada. Generasi ini juga membawa instrumen 
HRS (high resolution stereoscopic), yang mampu stereoskopik ke depan 
(mendongak) dan ke belakang (menungging) untuk model elegasi digital 
pada resolusi 10 meter. �

 SPOT 6 merupakan seri baru komersial SPOT misi untuk 
melanjutkan layanan pengamatan resolusi tinggi. Secara resmi diumumkan 
pada pertengahan 2009 dan peluncuran pertama 2012. Peningkatan satelit 
ini dari generasi sebelumnya  : Cakupan  60 km, resolusi yang lebih baik 1,5 
m, penambahan band biru untuk mendapatkan gambar warna alami asli, 
memungkinkan untuk mencapai efisien lebih baik dengan koleksi cakupan 
besar lebih dari 3 juta km2 per hari, efisiensi program lanjutan dengan 
pemrograman per hari dan per upload satelit yang mungkin untuk 
memperoleh citra bebas awan, kelangsungan 10 tahun yang menjamin 
kelangsungan data ke 2023. SPOT 6 menggunakan sensor NAOMI (New 
AstroSat Optical Modular Instrument). NAOMI adalah produk pencitra�
resolusi tinggi yang dirancang dan dikembangkan di EADS Astrium SAS. 
Instrumen NAOMI telah dikembangkan dengan resolusi spasial  1,5 m 
sampai 2,5 m, dan besar sapuan dari 10 km sampai 60 km. Pada satelit ini 
memiliki kualitas optik yang sama dan jauh lebih ringan. Oleh karena itu 
kinerja yang lebih dapat diperoleh dari satelit yang lebih kecil 
(https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite�missions/s/spot�6�7)�

�
�
�
�
�
�
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��"!0�(����!�"�����%�����0�����-���������'&5��3��9��=�

SPOT 1,2,3 HRV dan 4 
HRVIP 

SPOT 5 HRG SPOT 4 dan 5 
Vegetation 

SPOT 6 NAOMI 

salura
n 

Resol
usi 
Spekt
ral 
(Km) 

Resol
usi 
spasi
al (m) 
Di 
nadir 

sal
ura
n 

Resol
usi 
Spektr
al 
(Km) 

Reso
lusi 
spasi
al 
(m) 
Di 
nadir 

sal
ura
n 

Resol
usi 
Spekt
ral 
(Km) 

Resol
usi 
spasi
al 
(km) 
Di 
nadir 

salur
an 

Resolu
si 
Spektr
al 
(Km) 

Res
olusi 
spa
sial 
(m) 
Di 
nadi
r 

1 0,5�
0,59 

20x20 1 0,5�
0,59 

10x1
0 

1 0,5�
0,59 

1,15x
1,15 

1 0,45�
0,52 

8x8 

2 0,61�
0,68 

20x20 2 0,61�
0,68 

10x1
0 

2 0,61�
0,68 

1,15x
1,15 

2 0,53�
0,60 

8x8 

3 0,79�
0,89 

20x20 3 0,79�
0,89 

10x1
0 

3 0,79�
0,89 

1,15x
1,15 

3 0,62�0, 8x8 

Pan 
Pan 
(4) 

0,51�
0,73 
0,61�
0,68 

10x10 
10x10 

Pa
n 
 

0,48�
0,71 
 

5x5    Pan 0,48�
0,71 
 

1,5x
1,5 

SWIR 
(4) 

1,58�
1,75 

20x20 SW
IR 
(4) 

1,58�
1,75 

20x2
0 

S
WI
R 
(4) 

1,58�
1,75 

1,15x
1,15 

   

Sens
or 

Pushbroom, 
deret linier 

Pushbroom, deret 
linier 

Pushbroom, deret 
linier 

Pushbroom, deret 
linier 

Sapu
an 

60 km 60 km  60 km 60 km 

Regisi
t 

26 hari 26 hari 1 hari 24 hari 

Orbit 822 km, 
sinkron 
matahari, 
inklinasi = 
98,70 , 
melintas 
ekuator 10.30 
pagi 

832 km, sinkron 
matahari, inklinasi = 
98,70 , melintas 
ekuator 10.30 pagi 

832 km, sinkron 
matahari, inklinasi = 
98,70 , melintas 
ekuator 10.30 pagi 

695 km, sinkron 
matahari, inklinasi = 
98,70 , melintas 
ekuator 10.30 pagi 

Sumber : Lillesand et al (2004), Danoedoro (2012), 
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite�missions/s/spot�6�7�
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a.  b. 
���"��� )=�� �� ���� "�� �!����� �	���� -���� ����� =��
https://directory.!�-��#�0.org/web/eoportal/satellite�missions/s/spot�6�7��

'�?�9����#!0�#�	:���

�	:�� (Advanced Land Observing Satellite) merupakan satelit yang 
dimiliki Jepang, yang dilunluncurkan Badan Eksplorasi Udara dan Ruang 
Angkasa Jepang (Japan Aerospace Axploration Agency /JAXA) pada 
tanggal 26 Januari 2006.Berat satelit ini 4 ton. Dirancang untuk beroperasi 
selama 3�5 tahun. Sistem orbit Sun�Synchronous Sub�Recurrent, dengan 
merekam ualang pada daerah yang sama selama 46 hari. Ketinggian orbit 
satelit 691,65 km (di equator), sudut inclination 98,160. Satelit ini mempunyai 
tiga sistem sensor, yaitu Panchromatic Remote sensing Instrument for 
Stereo Mapping ������� dengan resolusi spasial 2,5 m, the Advanced 
Visible and Near Infrared Radiometer type 2 	A���&)�  dengan resolusi 
spasial 10 m, dan the Phased Array type L band Synthetic Aperture Radar 
�	:�	��  dengan resolusi spasial 10�100 m  (http://www.eorc.jaxa.jp).�

 PRISM, merupakan sensor radiometer panchromatic dengan resolusi 
spasial 2.5 meter pada keadaan nadir. Hasil data dari PRISM 
menghasilkan Digital Surface Model (���) dengan tingkat keakuratan 
cukup tinggi. PRISM mempunyai tiga sistem optik, yaitu: nadir, backward, 
dan forward. Tiga sistem optik perekaman dengan scan push broom. Pada 
sistem optik nadir cakupan wilayah perekam 70 km, sedangkan sistem 
optik backward dan forward, cakupan wilayah perekaman 35 km. Optik 
backward dan forward dipasang dengan kemiringan �24 derajatdan +24 
derajat dari teleskop nadir, agar tercipta rasio base to height sebesar 1.0. 
AVNIR�2 menghasilkan resolusi spasial 10 meter, mempunyai 4 band (3 
band pada saluran tampak, dan satu band saluran inframerah dekat). Sudut 
pandang Optik AVNIR�2 dipasang dengan kemiringan �24 derajatdan 
+24(http://www.eorc.jaxa.jp).. �

 Bersama dengan dengan PIRSM, citra sensor AVNIR�2 dapat 
dikombinasikan untuk menurunkan pan sharpened colour composit dengan 
resolusi spasial 2,5 m. Sensor PALSAR bekerja pada frekuensi 1,27 GHz, 
dan melakukan misi Synthetic Aperture Radar (SAR). PALSAR bekerja pada 
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dua model, yaitu : (a) resolusi spasial tinggi 10 m dan lebar sapuan 70 km, 
dan (b) ScanSAR yang lebar sapuan 250�350 km, tergantung jumlah 
pemindaian. PALSAR dengan spasial tinggi untuk memeperoleh informasi 
dari liputan regional dan infterferometri melalui perekaman berulang, 
sementara lebar sapuan Scan SAR untuk pemantauan liputan es di laut dan 
hujan tropis (Danoedoro, 2012). �

 

���"���)?����#!0�#�	:���www.satimagingcorp.com)      

���� �����"��
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 �� ����

!�� �
2��
���"��� )>�� ��� 6���+#!���#�+� ��#!0�#� 	:��4� "�� �!����� 	A���&)� -���� ��#!0�#�
	:��4� ��!������	:�	��-������#!0�#�	:��4����,����+!�/���!�����������-����
��#!0�#� 	:��4� !��,���� +!�/�� �!����� 	A���&)� -���� ��#!0�#� 	:��4� 2�� ,���� +!�/��
�!������	:�	��-������#!0�#�	:�� (http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/���

��"!0�'*���6���+#!���#�+���#!0�#�	:���

Sensor 
  

PRISM 
  

AVNIR�2 
  

PALSAR 

Resolusi tinggi ScanSar 

Jumlah Saluran 1 2 1 1 

Wagelength Region 
(Km) 

0.52�0.77 

0.42�0.50 (blue) 

1.27 
0.52�0.60 (green) 

0.61�0.69 (red) 

0.76�0.89 (near�IR) 

Resolution (m) 2.5 10 10 100 

Lebar sapuan (km) 35�70 70 70 250�350 
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Sudut pandang 
(derajat) +/�24 +/� 44  

  
 10�51 

 Resolusi radiometrik  8 bit  8 bit 
  
 3�5 bit 

 Laju transmisi data 
(Mbps) 960  160  

  
 240 

Sumber : Gao (2010), Daneodoro (2012), (http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/)�
�

'�?�=����#!0�#��!��0�������%%��

'�?�=�'����#!0�#��6�����

IKONOS diluncurkan tanggal 24 September 1999 di Vandenberg 
Caligornia, merupakan perkembangan satelit komersial yang beresolusi 
spasial tinggi. Umum satelit ini deperkiranan 8,5 tahun. Mengorbit pada 
ketinggian 681 km dari permukaan bumi. Orbit sun synchronous dengan 
dengan sudut inklinasi 98,10.  Liputan area 11,3 x 11,3 km dalam satu 
scene. Kecepatan dalam berotasi 7,5 km/s, dengan regolusi 14,7kali/hari. 
Posisi sensor pada daerah ekuator pada jam 10.30 a.m. Resolusi 
radiometrik 11 byte. Pemotretan satelit pada daerah yang sama selama 3 
hari pada resolusi 1 meter. Jumlah saluran ada 4, yaitu : 3 saluran 
gelombang tampak dan 1 saluran pankromatik. Resolisi spasial pada posisi 
nadir 0,83 m pada saluran pankromatik dan 3,2 pada saluran tampak. 
Sedangkan pada posisi nadir off 260  resolusi spasial 1 m pada saluran 
pankromatik dan 4 pada saluran tampak (Geo Eye, 2006).  

��"!0�''���-!+#��0�.�����6�����

�1-!���#�� 
�0�#��-!+#��0���+���!#!���

Pankromatik 
Multispektral Band 1 
Multispektral Band 2 
Multispektral Band 3 
Multispektral Band 4 

0,526 – 0,929 
0,445 – 0,516 (band biru) 
0,506 – 0,595 (band hijau) 
0,632 – 0,698 (band merah) 
0,757 – 0,853 (band infra merah dekat) 

Sumber : Geo Eye, 2006 
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 a. 
 

 b. 
���"��� )(�� ��� ��#!0�#� �6����4� "�� ,���� +!�/�� �#�#!�!��+�-��� -���� �6������
@@@���#���%��% ��-� ���
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Satelit  Quickbird diluncurkan di Vandenberg Air Force Base 
California tanggal 18 Oktober 2001. Sistem orbit satelit ini secara  sun 
synchronous,  pada ketinggian 450 km dari permukaan bumi dengan sudut 
inklinasi sebesar 97,20 . Satu periode orbit mencapai 93,5 menit untuk sekali 
lintasan, dengan kecepatan 7,1 km/detik. Posisi di equator pada pukul 10.30 
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pagi.  Resolusi radiometrik mencapai 11 bit per piksel (2048 grayscale) 
berarti memberikan kualitas citra yang lebih baik. Meskipun citra satelit 
Quickbird memiliki resolusi radiometrik 11 bit, tetapi yang digunakan hanya 
87,9% dari 2048 gariasi keabuan disesuaikan dengan perangkat lunak 
pengolah data. Resolusi spasial yang sangat tinggi (61 cm untuk 
pankromatik dan 2,44 m untuk multispektral) pada posisi nadir, dan 72 cm 
untuk pankromatik dan 2,88 untuk multispektral pada posisi off nadir 250. 
Resolusi temporal 1�3,5 hari. Satelit Quickbird memiliki 5 saluran, yaitu : 725 
nm untuk saluran pankromatik, 479,5 nm untuk saluran biru, 546,5 untuk 
saluran hijau, 654 nm untuk saluran merah dan 814,5 nm untuk saluran infra 
merah dekat. (Digital Globe, 2007). 

Digital globe memberikan lima pilihan produk citra  Quickbird, yaitu 
1). hitam putih (pankromatik) untuk kemudahan analisis gisual, 2). 
multispektral mencakup panjang gelombang tampak dan inframerah dekat 
yang merupakan area ideal untuk analisis multispektral, 3).  bundle 
(pankromatik dan multispektral), 4) warna (3 saluran warna natural atau 
warna inframerah) yang mengkombinasikan informasi gisual dari tiga saluran 
multispektral dengan informasi spasial dari saluran pankromatik, dan 5)  
pan�sharpened (4 saluran) yang mengkombinasikan informasi gisual dari 
empat saluran multispektral dengan informasi spasial dari saluran 
pankromatik. 

 a. b.  
www.grasdk.com    www.satimagingcorp.com 
���"���5*�������#!0�#�8�� +"���4�"������0� �#�����#!0�#�8�� +"������

��"!0�')��6���+#!���#�+�,�#�����#!0�#�8�� +"�����

Tanggal Peluncuran   18 Oktober 2001 
Wahana   Boeing Delta II 

Tempat Peluncuran 
a  

Vanderberg Air Force Base, Californi 

Altitude   450 km 
Inklinasi   97,20 

Kecepatan   7,1 km/detik 
Periode Orbit  93,5 menit 

Akurasi metrik   23 meter horizontal (CE 90%) 
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Digitasi   11 bits 

Resolusi  spasial Pankromatik : 61 cm (nadir) � 72 cm (sampai nadir 
25)  
Multispektral : 2,44 m (nadir) – 2,88 m (sampai 
nadir 250)  

Resolusi spektral Pankromatik : 450 – 900 nm  
Biru  : 450 – 520 nm  
Hijau : 520 – 600 nm  
Merah : 630 – 690 nm  
Inframerah Dekat : 760 – 900 nm 

Sumber : Digital Globe, 2007 
 
'�?�?���#!0�#��!���#�����0��#������!������

 Satelit untuk memantau laut dan pesisir antara lain satelit Nimbus�7 
milik Amerika Serikat yang membawa sensor CZCS (Coastal Zone color 
Scaner) dan satelit MOS (Marine Observation Satellite) milik Jepang yang 
membawa sensor : MESSR, VTIR, dan MSR. Satelit yang lainnya adalah 
Sea WIFS (Sea viewing Wide Field of View Sensor). Satelit Nimbus�7 
diluncurkan 1978, misi ini khusus untuk mengetahui temperatur dan warna 
air laut. Saluran 6 mempunyai resolusi 825 meter pada posisi nadir dan 
lebar sapuan 1566 km. Panjang gelombang dari satelit ini sangat kecil yaitu 
0,02 Km, dimana untuk membedakan pantulan air yang sangat samar. 
(Danoedoro , 2012). Citra satelit nimbus dan spesifikasinya dapat dilihat 
pada gambar 31 dan tabel 13.  

a. b. 
���"���5'����#!0�#����"��&?�

�
�
�
�
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Saluran Panjang gelombang (Km) Parameter utama yang diukur 
1 0,43�0,45 Serapan klorofil 

2 0,51�0,53 Serapan klorofil 

3 0,54�0,56 Gelbostoffe (senyawa kuning) 
4 0,66�0,68 Konsentrasi klorofil 

5 0,70�0,80 Vegetasi permukaan 
6 10,50�12,50 Temperatur permukaan 

Sumber : Lillesand et al (2008), Danoedoro (2012) 
 MOS (Marine Observation Satellite)/Momo�1 diluncurkan tahun 19 

Februari 1987 dan diikuti MOS�1b/Momo yang diluncurkan pada 7 Februari 
1990. Sensor yang ada pada satelit ini ada tiga jenis, yaitu : Multispectral 
Electronic Self Scanning Radiometer (MESSR) adalah scanning electoronic 
radiometer yang memanfaatkan cahaya matahari yang dipantulkan dari 
permukaan bumi, dilengkapi dengan dua sistem kamera yang diatur sejajar 
dengan arah penerbangan satelit, terdiri dari 4 saluran dengan resolusi 
spasial 50m dan lebar sapuan 100 km;  Visible and Thermal Scanning 
Radiometer (VTIR) yang menggunakan cermin pemindaian berputar, 
mekanis scan dari kanan ke kiri di sudut kanan ke arah penerbangan satelit, 
terdiri dari 4 saluran dengan resolusi spasial 900 meter untuk gelombang 
tampak dan 2700 meter untuk gelombang termal, lebar sapuan 1500 km; 
Microwave Scanning Radiometer (MSR) adalah sensor radio scanning 
permukaan bumi di sepanjang jalur penerbangan dengan antena parabola, 
terdiri dari 2 saluran dengan resolusi spasial 32 km dan lebar sapuan 317 
km. 

  

 a.  b. 
���"���5)����#!0�#�����
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Berat 740kg 
Sensor 3 sensor, Multispectral Electronic Self Scanning Radiometer 

(MESSR),  Visible and Thermal Scanning Radiometer 
(VTIR), Microwave Scanning Radiometer (MSR) 

Disein lama 
beroperasi 

2 tahun 

Peluncuran MOS�1/N�2 
MOS�1b/H�1 

Tempat 
peluncuran 

Tanegashima Space Center, Kagoshima 

Tanggal 
operasi 

MOS�1 , 19 Febuari 1987  
MOS�1b, 7 Febuari 1990 

Akhir operasi  MOS�1, 29 Nopember 1995 
MOS�1b, 25 April 1996 

Orbit Tipe Sun synchronous subrecurrent 
orbit 

Ketinggian satelit  909km 
Inklinasi 990 

Periode 103min 
Periode perulangan 17 hari 

Sumber : http://www.eorc.jaxa.jp/en/hatoyama/satellite/satdata/mos_e.html 

��"!0�'9���-!��2�+�����!�����-�������#!0�#�����

 MESSR VTIR MSR 

Tujuan Udara, Laut Awan, Suhu 
permukaan laut 

Laut permukaan, 
uap air, Salju 

Metode scaning Elektronik (CCD) Mekanik Mekanik 

Saluran Dua saluran 
tampak, dua 
saluran infra merah 
dekat 
 

Satu saluran 
tampak, tiga 
saluran thermal 
inframerah 
 

Dua saluran : 
23GHz 
band,31GHz band 

Resolusi spasial 50m 900m (tampak), 
2700m (termal) 

 32km (23GHz 
band) 
23km (31GHz 
band) 

Lebar sapuan 100km 1500km 320km 
Suber : http://www.eorc.jaxa.jp/en/hatoyama/satellite/satdata/mos_e.html 
 
'�?�>����#!0�#��!0��"��%���+���

 Sensor gelombang mikro aktif yang menggunakan teknik perekaman 
menyamping (synthetic aperture radar) antara lain : Radarsar milik Kanada, 
ERS�1 milik Eropa, dan JERS�1 milik Jepang. Rasadarsat diluncurkan 4 
nogember 1995 dari dari Vandenberg. Liputan lengkap satelit ini 14 orbit 
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sehari, dengan resolusi temporal 6 hari (Danoedoro, 2012). Tujuan misi 
khusus radarsat adalah:  ketersediaan data untuk pemantauan lingkungan, 
membuat peta es laut berdasarkan data SAR di atas Kutub Utara, 
peramalan tanaman, mendapatkan data periodik Antartika distribusi es laut, 
pemetaan  global dengan citra SAR stereografik, memperoleh peta 
komprehensif pertama dari Antartika, mendukung studi penelitian atau 
demonstrasi. �

��"!0�'=��6���+#!���#�+���#!0�#��������#�

Mode Resolusi (m) 

 
Lebar sapuan (km) Inklinasi (º) No of Beams 

Standard 
Wide (1)
Wide (2)
Fine Resolution
ScanSAR (N)
ScanSAR (W)
Extended (H)
Extended (L) 

25 x 28 
48�30 x 28 
32�45 x 28 
11�9 x 9 
50 x 50 

100 x 100 
22�19 x 28 
63�28 x 28 

100 
165 
150 
45 

305 
510 
75 

170 

20 � 49 
20 � 31 
31 � 39 
37 � 48 
20 � 40 
20 � 49 
50 � 60 
10 � 23 

7, >10% ogerlap 
3, 10% ogerlap 

 
5, 10% ogerlap 

 
 

6, 3% ogerlap 

Sumber : http://www.eoportal.org/directory/pres_RADARSAT1.html 
 

 
���"��� 55�� ��#!0�#� �������#� �##-$BB�� ������ ��B)*'5B*3B*(B �������&
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 Eropa Remote Sensing Satellite (ERS�1) diluncurkan pada tanggal 

17 Juli 1991 dan dilanjutkan dengan misi ERS�2 (dengan sensor yang sama 
dan instrumen monitoring Ozon ditambahkan) diluncurkan pada 21 April 
1995. ERS�1 dan ERS�2 satelit berada dalam orbit yang sama. ERS�2 
mengorbit berulang selama 35 hari, dan mengikuti ERS�1 dengan satu hari 
keterlambatan. Sensor satelit ERS ini adalah AMI�SAR (Active Microwave 
Imager in Synthetic Aperture Radar) beroperasi pada panjang gelombang 
5,3 GHz atau 5,6 cm dengan  VV�polarisasi (gertikal pada energi datang, 
gertikal pada energi pantul), Ukuran fisik antena 10m x 1m. Sudut datang 
pada permukaan bumi horizontal pada pertengahan petak adalah 23 ° 
(mulai dari 19 ° pada jarak dekat 26 ° jarak jauh). Lebar sapuan adalah 
102,5 km dan resolusi spasial sekitar 25x25 m. Sistem orbit Sun 
synchronous. Ketinggian satelit 782�785 km. Sudut inklinasi 98.520. 
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 Satelit JERS�1 (Japanese Earth Resources Satellite�1) diluncurkan 

pada Februari 1992 dan menghentikan operasinya pada tanggal 11 Oktober 
1998, empat tahun lebih dari tahun rencana semula. Sensor yang ada pada 
satelit ini ada dua, yaitu: The Optical Sensor(OPS) dan Sensor Synthetic 
Aperture Radar (SAR). OPS terdiri dari gelombang VNIR� Visible near 
infrared (4 saluran), Shortwage infrared SWIR (4 saluran). Untuk sensor 
VNIR dan SWIR resolusi spasialnya 18 m, dengan lebar sapuan 75 km dan 
resolusi radiometrik 6 bit. Sensor Synthetic Aperture Radar (SAR) adalah 
sensor microwave aktif mampu melakukan pencitraan sepanjang hari dan 
gangguan awan, kabut atau asap di area. Instrumen ini diklasifikasikan 
"aktif" karena memancarkan energi gelombang mikro yang diperlukan untuk 
memotret permukaan bumi. Sebuah perbedaan penting antara ERS SAR, 
RADARSAT dan JERS SAR adalah bahwa yang terakhir beroperasi dalam 
L�band, sementara dua mantan beroperasi di C�band, membuat data SAR 
JERS cocok untuk tanah berdasarkan studi. 

 

 

 a.  b. 
���"��� 5=�� ��#!0�#� 
���� ���� +��!+#!���#�+� �!����� �	��
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Sensor Band Spectral Range (Km) EM Region Aplikasi 

Visible 
and 
Near 
Infrare
d 
(VNIR) 

1 0.52 � 0.60 gisible green Surgei gegetasi, penggunaan 
lahan, monitoring air 

2 0.63 � 0.69 gisible red Penyerapan klorofil untuk gegetasi 

3 0.76 � 0.86 near infrared Surgei biomassa (nadir viewing) 
4 0.76 � 0.86 near infrared Surgei biomassa (forward looking,  

15.3
0
,stereoakopis dengan saluran 

3) 

Short 
Wage 
Infrare
d 
(SWIR
) 

5 1.60 � 1.71 middle 
infrared 

Kelembabab gegetasi 

6 2.01 � 2.12 middle 
infrared 

Pemetaan hidrotermal (misalnya 
tanah, geologi) 

7 2.13 � 2.25 middle 
infrared 

Pemetaan hidrotermal (misalnya 
tanah, geologi) 

8 2.27 � 2.40 middle 
infrared 

Pemetaan hidrotermal (misalnya 
tanah, geologi) 

���"!�� $� �##-$BB@@@�%��%�;���B!��#�&�"�!�;�#���B��#!00�#!�&���&
�!�����B0!%� 1B/!��&'��#�0�

��"!0�'>��
�����	��,���� #!���#� ��

Frekuensi 
1.3 GHz 

Lebar saluran 15 MHz 

Nama saluran L�Band 
Panjang gelombang 235 mm 

Off Nadir Angle 35 degrees 

Resolusi spasial 18 meters 
Lebar sapuan 75 km 

Aplikasi Geologi(Pemetaan struktur geologi), kehutanan 
(Kerapatan pohon, Hutan�jenis pemetaan), tanah 
(Studi kelembaban tanah), pertanian (Jenis tanaman 
diskriminasi), Penggunaan Lahan (Diskriminasi fitur 
permukaan) 

Sumber : http://www.ga.gog.au/earth�obsergation/satellites�and�
sensors/legacy/jers�1.html 
 
'�?�(�� � ������ ��#!�2!���!#��� �!�%�������� ���##0!������� ��-�%��-�1�
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 Sistem SAR tidak hanya menggunakan pencitraan tunggal. Bila 
sistem SAR dipergunakan untuk pencitraan dengan dua posisi atau waktu 
yang berbeda maka citra tiga demensi yang diperoleh. Dengan radar 
interferometri, analisis dua interferogram menghasilkan pengukuran yang 
teliti, meliputi posisi x,y dan z. Pemetaan interferometri SAR (IFSAR), 
pemetaan topografi menggunakan asumsi bahwa objek dikumpulkan 
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dengan menggunakan dua sudut pandang yang berbeda tidak bergerak. 
Pengukuran dapat dilakukan dengan sistem radar yang ditempatkan pada 
satu wahana yang terpisah beberapa meter (single pass interferometry) 
(Jensen, 2007; Danoedoro, 2012)   

 Salah satu contoh pencitraan menggunakan radar interferometri 
dengan sistem single�pass interferometry adalah SRTM.  SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission) adalah proyek internasional dari Space 
Administration (NASA), National Imagery and Mapping Agency (NIMA) dari 
Amerika  dengan German Aerospace Center (DLR) dan the Italian Space 
Agency (ASI). Tujuannya adalah untuk mendapatkan resolusi tinggi digital 
topografi database yang paling lengkap dari Bumi. Satelit ini diluncurkan 
pada tanggal 11 Februari 2000. Misi pertama kali diorbitkan  11 hari. yaitu 
tanggal 11�22 Februari Tahun 2000 yang secara khusus merupakan 
modifikasi dari sistem radar. SRTM ini dilengkapi dengan dua bukaan 
antena radar. Satu antena terletak di Shuttle, yang lain di ujung tiang 
diperpanjang 60 meter (seperti gambar). SRTM memanfaatkan teknik yang 
disebut interferometri radar untuk memperoleh informasi topografi. Dalam 
radar interferometri, dua gambar radar yang diambil dari lokasi yang sedikit 
berbeda. Perbedaan antara gambar ini memungkinkan untuk perhitungan 
elegasi permukaan. Di SRTM dua gambar radar diperlukan untuk melakukan 
interferometri yang diperoleh secara bersamaan oleh dua antena. SRTM 
diluncurkan ke orbit dengan ketinggian 233 km, dan kemiringan 57 derajat. 
Ada dua jenis panel antenna, yaitu : C�Band dan X�Band. Data C�band radar 
yang diproses di Jet Propulsion Laboratory (JPL) menghasilkan model digital 
elegation models (DEMs). Dems resolusi yang lebih tinggi (tapi tidak dengan 
cakupan global), yang dihasilkan dari data radar X�Band, diolah dan 
didistribusikan oleh German Aerospace Center (DLR). Pengolahan data C�
Band memakan waktu dua tahun. Data C�band akan didistribusikan melalui 
United States Geological Surgey's EROS Data Center. Arsip akhir dikirimkan 
kepada USGS pada bulan Oktober 2002. Pada akhirnya, final dirilis SRTM 
DEM berada pada resolusi spasial 30 meter untuk AS dan pada 90 meter 
untuk seluruh dunia 
(http://www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/srtm.htm). 

��"!0�'(��6���+#!���#�+�,�#���������

Resolution     Projection Cogerage 

1 arc�second/30�meter  Geographic Natige USGS Tiles 
 UTM WRS�2 Path/Row 

Tiles  3 arc�second/90�meter  Geographic Natiges USGS 

 UTM   WRS�2 Path/Row 
1 Kilometer  Geographic Natige USGS Tile 

   Geographic Global 
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a. 

b.  C 
���"��� 5?�� �� ���� "�� �!�%��"�0���  �#��� ����� 4�  �� ����0�  �#��� �����
�##-$BB@@@�%!�%�� �"�!��BF/!22B''9�B�!��#!�!����%���#��1��#�0� ����
�##-$BB�-�� %%� ��B�!�;� !�B��#!00�#!&���%!�1B!0!;�#���B��#���#�0��

 
�

�





����������	�����	����������������������������������������������������������������

49 

����������������������������	��
�������

)�'���!��0�����-����0�

Danoedoro (1996) menjelaskan bahwa resolusi spasial adalah ukuran 
terkecil obyek yang dapat dideteksi oleh sistem pencitraan. Semakin kecil 
ukuran obyek terkecil yang terdeteksi, semakin tinggi resolusi citra tersebut. 
Sebaliknya semakin besar ukuran obyek terkecil yang terdeteksi maka semakin 
rendah resolusi citra yang dihasilkan. Citra ASTER 15 meter mempunyai resolusi 
lebih tinggi dari citra Landsat 30 meter. Sedangkan  citra ALOS 10 meter 
mempunyai resolusi lebih tinggi dari citra ASTER 10 meter.�

Dalam prakteknya dijumpai obyek dengan lebar kurang dari satu piksel 
(pixel = picture element atau elemen gambar), yang memuat informasi beberapa 
obyek. Piksel semacam ini disebut mixed pixel (mixel atau miksel). Sedangkan 
satu piksel yang hanya memuat informasi satu obyek disebut piksel murni 
(pure pixel) (Danoedoro, 2012). Contoh: liputan padang rumput yang luas dan 
danau yang luas, mempunyai kemungkinan untuk menyajikan sejumlah besar piksel 
murni, Gambar 38 menunjukan berbandingan resolusi spasial antara resolusi 
spasial yang tinggi dan yang rendah. 
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Resolusi spektral adalah kemampuan suatu sistem optik�elektronik untuk 
membedakan informasi obyek berdasarkan pantulan atau pancaran 
spektralnya. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah salurannya, maka 
semakin tinggi kemungkinannya dalam mengenali obyek berdasarkan respons 
spektralnya. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah salurannya, semakin 
tinggi resolusi spektralnya (Danoedoro, 2012). Lansat ETM + mempunyai 
resolusi spektral 8 band (dengan saluran pankromatik dan thermal), 
sedangkan Landsat generasi terbaru (LDCM) mempuntai resolusi spektral 
11 band. Gambaran resolusi spektral dapat dilihat pada gambar 39.   
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Danoedoro (2012) menjelaskan bahwa resolusi radiometrik adalah 
kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral obyek. Respon spektral 
dalam satuan mW cm 2 sr 14m 1 datang mencapai sensor dengan intensitas 
yaug bergariasi. Selisih respon yang paling lemah dapat dibedakan sensor yang 
peka. Kemampuan sensor secara langsung dikaitkan dengan kemampuan 
koding (digital coding), yang mampu mengubah  intensitas  pantulan   atau  
pancaran   spektral   menjadi  angka digital. Kemampuan ini dinyatakan dalam 
bit. Sistem koding 4 bit diartikan sebagai mengubah intensitas pantulan atau 
pancaran menjadi 24 = 16 tingkat, yang paling lemah diberi kode 0, dan yang 
paling kuat diberi kode 15. Bagi sensor 8 bit, sinyal dengan julat intensitas pantulan 
28 = 256 tingkat kecerahan, dimana 0 adalah untuk sinyal terlemah yang nampak 
hitam pada citra, dan 255 untuk sinyal terkuat yang nampak putih pada citra. 
Kemampuan Koding satelit sumberdaya dari waktu ke waktu berbeda�beda. 
Landsat ETM+ mempunyai resolusi radiometri 8 bit sedangkan landsat generasi 
baru (LDCM) mempunyai resolusi radiometri 12 bit. 
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Resolusi temporal adalah kemampuan suatu sistem satelit untuk 
merekam ulang daerah yang sama. Satuan resolusi temporal adalah jam atau 
hari. Satelit Landsat MSS dan TM setiap 18 hari sekali untuk generasi 1, dan 
16 hari sekali untuk generasi 2. Satelit SPOT resolusi temporarnya 26 hari 
sekali pada sistem operasi normal, tapi dapat beberapa hari berturut�turut dengan 
mekanisme perekaman menyamping (Brachet, 1984 dalam Danoedoro, 2012). 
Satelit IKONOS mempunyai resolusi temporar 3 hari. Satelit Quickbird 
resolusi temporarnya 1�3,5 hari. Satelit MOS milik Jepang resolusi 
temporarnya 17 hari. Satelit Radarsat milik kanada yang merupakan satelit 
menggunakan gelombang mikro resolusi temporarnya 6 hari.  
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Danoedoro (2012) menjelaskan bahwa data digital yang tersimpan 
sebagai byte map dalam media magnetik dalam prakteknya perlu ditampilkan 
pada layar monitor untuk dianalisis. Oleh sebab itu masalah kualitas perangkat 
keras memegang peran penting, yaitu : kapasitas penyimpanan data, kecepatan 
pengolahan, dan juga kualitas monitor dalam menyajikan citra pada layar. 
Kualitas monitor ditentukan oleh dua parameter, yaitu : tingkat bit�nya dan 
resolusi layarnya. Tingkat bit berkaitan dengan kemampuan menyajikan warna 
atau tingkat kecerahan (grey scale). Monitor 8 bit mampu menampilkan 256 
tingakt kecarahan. Resolusi layar adalah kemampuan layar monitor dalam 
menyajikan kenampakan citra secara lebih halus. Semakin tinggi resolusi, 
semakin tinggi kemampuannya untuk menyajikan gambar (butir�butir piksel yang 
halus). Ukuran piksel layar disebut sebagai dot pitch, sebesar 0,26 milimeter 
sudah memadai untuk studi penginderaan jauh. Kemampuan layar monitor 
dikendalikan oleh graphic card (disebut juga graphic board) yang dipasang pada 
CPU. Dengan graphic card yang berbeda, layar monitor resolusi tinggi dapat 
diemulasikan menjadi layar monitor resolusi menengah. 

 
 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

53 

���������	���	������	��

5�'��6��0�#��� �#���

 Danoedoro (2012) menjelaskan kualitas citra dipengaruhi oleh 
kualitas sensor, posisi wahana saat perekaman, kondisi topografi daerah 
yang diliput, dan kondisi atmosfir saat perekaman. Kualitas citra bila sangat 
rendah sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil restorasi. Beberapa 
parameter kualitas citra yang sering digunakan para praktisi : (a) tutupan 
awan atau kabut, (b) korelasi antar saluran, (c) kesalahan geometri, dan (d) 
kesalahan radiometeri���

(a) Tutupan awan atau kabut. Citra dikatakan  'baik' atau 'memenuhi syarat' 
bila luas liputan awan kurang dari 10%. Semakin luas awannya maka 
semakin banyak informasi yang hilang karena tutupan awan dan 
bayangan awannya. Namun bila satelit cuaca justru membutuhkan informasi 
mengenai bentuk dan luas liputan awan, untuk peramalan gejala atmosfer atau 
cuaca.  Untuk wilayah Indonesia hasil citra satelit yang 100% bebas awan 
sangat sulit diperoleh. Disebabkan waktu perekaman satelit yang bersamaan 
dengan pembentukan awan (pukul 09.00�10.00). 

(b) Korelasi Antar saluran, sensor multispektrai menghasilkan citra daerah 
yang sama dengan beberapa saluran. Rendahnya hubungan antar saluran 
menunjukkan satu saluran  tidaklah 'mirip' dengan saluran yang lain, 
sehingga secara bersama�sama setiap saluran saling melengkapi dan 
dapat dipakai untuk mengenali obyek. Koefisien korelasi merupakan 
parameter yang sering digunakan menunjukkan kekuatan hubungan 
antargariabel. Citra multispektrai pada tiap piksel mempunyai n nilai pada n 
saluran, dan bila seluruh piksel pada 2 saluran diplot pada sistem dua 
dimensi, maka nilai koefisien korelasi kedua saluran dapat dihitung. Pola 
'hubungan' antar saluran ini cenderung bersifat linier. Bila nilai koefisien 
korelasi tinggi berarti kedua saluran mempunyai kecenderungan yang sama 
dalam merepresentasikan obyek. Dengan kata lain, keduanya tidak saling 
melengkapi. Oleh karena itu, semakin tinggi korelasi antar saluran, 
semakin kedua citra tersebut tidak dapat diandalkan untuk analisis 
multispektrai. 

(c) Kesalahan geometri citra. Kesalahan geometri muncul karena gerakan 
satelit, rotasi bumi, gerakan cemin pada sensor skaner, dan juga 
kelengkungan bumi. Pada satelit yang mengorbit secara polar, kombinasi 
mekanisme lintasan satelit dengan arah rotasi bumi menyebabkan 
terjadinya 'pergeseran'. Hasil perekaman dua dimensi yang menggambarkan 
kenyataan tiga dimensi pada bidang lengkung permukaan bumi 
menyebabkan muncul kesalahan geometri citra. Perbedaan tinggi obyek di 
permukaan bumi menghasilkan citra dengan skala yang tidak seragam. Gambar 
42 dan 43 menunjukkan kesalahan, efek yang ditimbulkan dari efek tersebut 
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(d) Kesalahan Radiometri Citra, Tidak konsistennya detektor dalam menangkap 

informasi menghasilkan kesalahan berupa anomali nilai piksel. Piksel menjadi 
bernilai jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari yang seharusnya. 
Keterlambatan dalam memulai baris perekaman baru menghasilkan baris�
baris perekaman yang cacat. Kesalahan�kesalahan tersebut diakibatkan oleh 
mekanisme internal sensor.� Gangguan sinyal citra dapat berupa 
kosongnya nilai piksel pada suatu (atau beberapa) baris pelarikan atau 
kolom sehingga piksel tersebut bernilai 0 atau 255, berbentuk goresan 
pada citra secara melintang. Gangguan lain adalah anomali nilai piksel 
secara indigidual sehingga tidak  merepresentasikan informasi spektral 
seharusnya. Gangguan semacam ini disebabkan antara lain tidak 
berfungsinya detektor pada periode tertentu. Faktor ekstemal sensor 
adalah adanya pengaruh atmosfer.  Partikel atmosfer menyerap radiasi 
pantulan atau pancaran obyek,tapi kadang�kadang pula 
menghamburkannya, telah mengubah informasi spektral saat  mencapai 
sensor. Jenis hamburan yang dikenal antara lain Rayleigh yang terjadi pada 
spektra ultragiolet dan tampak.  Hamburan lain disebut hamburan  Mie 
disebabkan interkasi gelombang elektromagnetik dengan aerosol.    Di 
samping itu, beberapa gas triatomik berperan secara selektif pada penyerapan 
radiasi pada beberapa spektra, misalnya uap air pada spektrum inframerah 
dekat, ozon pada spektrum merah dan juga pada spektrum hijau.  

5�)��6��!+���,�#���

Koreksi citra perlu dilakukan supaya citra yang akan digunakan informasinya 
akurat secara geometrid dan radiometri. Koreksi ini sering disebut operasi 
pra�pengolahan (pre processing) atau preses restorasi citra (Danoedoro, 
2012) 
5�)�'��6��!+����!��!#���,�#���

Mather (2004) dalam Danoedoro (2012) mengelompokkan koreksi 
geometri dalam 2 kategori : (a) model geometri orbital dan (b) transformasi 
berdasarkan titik kontrol lapang (ground control point , GCP) 

 
'�� ���!0��!��!#�����"�#�0�

Koreksi ini didasarkan pada pengetahuan mengenai karakteristik 
orbit wahana satelit. Koreksi ini memerlukan informasi koordinat geografis 
dari beberapa titik di citra (titik control lapang). Bannari (1995) dalam mather 
(2004) dalam Danoedoro (2012) menjelaskan model geometri orbital 
sebagai berikut : 

a. Koreksi ‘Aspect ratio’. Dimana beberapa sensor menghasilkan citra  dengan 
piksel yang tidak bujur sangkar (panjang sisi tidak sama). Hal ini disebabkan 
‘oversampling’ yang terjadi karena perbedaan kecepatan antara pemindaian 
dengan coding dan penyimpanan data. 
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b. Koreksi kemencengan. Contoh Landsat TM dan ETM+ menceng terhadap 
sumbu utara dan selatan bumi. Dimana landsat 1 – 3 menceng 99,090, dan 
landsat 4,5 dan 7 menceng 98,20. Dengan melakukan koreksi ini terjadi proses 
rotasi sehingga kenampakan citra Landsat 7 ETM+ dengan legel 1G sudah 
berputar miring ke kanan. 

c. Koreksi Rotasi Bumi, Satelit mengorbit dari utara ke selatan, satelit melakukan 
perekaman secara kontinu. Pada saat yang bersamaan bumi berputar dari 
barat ke timur dengan kecepatan tertentu. Oleh karena pengaruh ini citra hasil 
perekaman perlu dikoreksi terhadap rotasi bumi. 

Koreksi pada tahap ini diterpkan pada citra digital mentah dan 
merupakan koreksi geometri sistematik. Pada umumnya citra yang sudah 
terkoreksi sistematik siap untuk diproses digital. 
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Koreksi ini dilakuakan dengan membandingkan posisi�posisi tertentu 
pada citra dengan lapangan/peta yang sudah tersedia dengan skala yang 
sesuai atau melalui GPS yang sesuai dibandingkan dengan resolisi spasial 
citra. Koreksi geometri memerlukan titik control (Ground Control Point) atau 
disingkat GCP. Jensen (2005) menjelaskan bahwa GCP adalah lokasi/posisi 
di permukaan bumi yang dapat diidentifikasi pada citra dan sekaligus 
dikenali pada peta. GCP juga dapat didapatkan dari titik lapang 
menggunakan GPS.   

a. Image to Map rectification (Koreksi Geometri dengan Retrifikasi Citra ke 
Peta), Korensi geometri ini dilakukan dengan mengkorensi citra dengan 
peta yang tersedia atau bantuan peta yang baku (Peta Topografi atau 
Peta Rupa Bumi). Titik control atau GCP harus pada obyek yang 
tampak jelas, baik di citra maupun pada peta. Ketelitian sangat 
tergantung pada ketelitian kita dalam membaca koordinat pada peta 
yang digunakan untuk koreksi.  Kendala yang sering dihadapi adalah 
perbedaan waktu yang relatif lama antara pembuatan peta dengan 
perekaman citra. Jensen (2005) dalam Danoedoro (2012) menjelaskan 
bahwa koreksi ini tidak mampu menghilangkan semua distorsi yang 
disebabkan oleh pergeseran relief pada citra.  

b. Image to Image rectification (Koreksi Geometri dengan Retrifikasi Citra 
ke Citra),  Pada teknik koreksi ini citra dikoreksi dengan menggunakan 
bantuan citra yang sudah terkoreksi. Obyek yang dipilih harus tampak 
jelas pada kedua citra. Ketelitian sangat tergantung pada ketelitian kita 
dalam memilih obyek yang sama, dan kendala yang sering dialami 
secara teoritik RMSE citra baru akan semakin besar karena citra yang 
dipakai untuk mengkoreksi citra baru  juga mempunyai RMSE. 

���#��"����#�#�+� ��#��0�0�-��%����,���sering diabaikan dan hanya 
melihat nilai dari RMSE�nya saja. Hasil RMSE yang kecil bukan jaminan 
bagus hasil koreksinya geometrinya (Danoedoro, 2012). Oleh karena ini 
dalam penentuan GCP sebaiknya menyebar di seluruh citra. Cara yang baik 
mengetahi apakah citra telah terkoreksi geometri dengan baik adalah 
dengan mengeplot peta gector jaringan jalan atau sungai yang telah 
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terkoreksi. Apabila RMSE kecil dan semua kenampakan topografis 
terplotkan dengan tepat maka koreksi geometri telah dilakukan dengan baik.     

 
5�)�)��6��!+���������!#���,�#���

Koreksi radiometri diperlukan untuk memperbaiki kualitas gisual citra dan 
memperbaiki nilai�nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulannya 
atau pancaran spektral obyek yang sebenarnya (Guindon, 1984, dalam 
Jensen, 2004). Koreksi radiometri bertujuan untuk memperbaiki nilai piksel 
supaya sesuai dengan yang seharusnya, dengan mempertimbangkan faktor 
gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utama. Koreksi ini diasumsikan nilai 
piksel terendah pada liputan (scene) seharusnya nol, sesuai dengan bit coding 
sensor. Bila nilai terendah piksel pada liputan bukan nol, maka nilai penambah (atau 
offset) tersebut dipandang sebagai hasil dari hamburan atmosfer (Danoedoro, 
2012).  

Koreksi radiometri secara umum dibagi menjadi 2 metode : (1) 
koreksi yang bertumpu pada informasi dari citra itu sendiri, dan (2) koreksi 
yang mempertimbangkan factor luar yang mempengaruhi terhadap 
kesalahan informasi pada citra (Danoedoro, 2012).  

'�� 6��!+���1��%�"!�#��-��-������2������������ �#����#���!�������

Koreksi ini meliputi : (a) penyesuaian histogram, (b) penyesuaian regresi, (c) 
koreksi berbasis diagram pencar, (d) kalibrasi bayangandan kenampakan 
gelap. 

��� �!�1!����������#�%�����
Danoedoro (2012) menjelaskan bahwa metode ini merupakan metode 
yang paling  sederhana, dengan melihat histogram setiap saluran. Dari 
histogram diketahui nilai piksel terendah saluran tersebut. Asumsi yang 
melandasi metode ini bahwa dalam proses koding digital oleh sensor, 
obyek yang memberikan respons spektral paling lemah atau tidak 
memberikan respons sama sekali seharusnya bernilai 0. Apabila ternyata > 
0, maka dihitung sebagai offset, dan koreksi dilakukan dengan mengurangi 
keseluruhan nilai pada saluran tersebut dengan offsetnya. Dengan kata lain, 
besamya offset menunjukkan besarnya pengaruh gangguan oleh 
atmosfer. 
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 Dilakukan dengan memplot nilai�nilai piksel hasil pengamatan pada 

beberapa saluran sekaligus. Ini dapat dilakukan bila ada saluran rujukan 
(yang relatif bebas gangguan) yang menyajikan nilai 0 untuk obyek tertentu, 
misalnya saluran TM7 untuk air jernih, dalam, dan tenang. Kemudian 
setiap saluran dipasangkan dengan saluran rujukan tersebut untuk 
membentuk diagram pencar nilai�nilai piksel yang diamati. Secara teoretis 
cara ini dapat diterima, tetapi dalam prakteknya sulit diterapkan, karena 
gangguan atmosfer terjadi pada hampir semua spektra tampak dan 
pantulan. Selain itu  tidak semua liputan citra mempunyai obyek berupa air 
jemih, dalam dan tenang (Danoedoro, 2012).  
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 Bronsgeld (1991), komunikasi pribadi dalam Danoedoro 2012 

menjelaskan metode ini memanfaatkan gambaran feature space hasil 
pemplotan piksel pada saluran hijau melawan inframerah dekat dan 
saluran merah melawan inframerah dekat. Hasil pemplotan 
keseluruhan piksel akan memberikan kenampakan imajiner berupa 
garis gegetasi dan garis tanah. Pertemuan kedua garis ini diasumsikan 
bertemu di titik asal (koordinat 0,0), yaitu untuk obyek air jemih, tenang 
dan dalam, atau obyek bayangan lereng yang sangat curam. Apabila 
titik pertemuan ini tidak pada koordinat (0,0) maka nilai offset pada 
kedua saluran dapat dihitung. Melalui cara ini akan didapatkan dua 
macam nilai offset untuk saluran inframerah dekat, sehingga masing�
masing perlu dirata�rata. 

�
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 Gastellu�Etchegorry (1988) dalan Danoedoro (2012) menjelaskan metode 

kalibrasi bayangan (shadow callibration method) untuk mengkoreksi 
gangguan atmosfer. Metode ini mempertimbangkan imbangan energi 
elektromagnetik yang masuk ke atmosfer bumi serta kenampakan 
permukaan bumi yang tertutup bayangan. Analisis irradiansi yang dari 

wilayah yang tak tertutup bayangan (Eitλ) dan wilayah yang tertutup awan 

(Eisλ) akan menghasilkan nilai radiansi umbalan atmosfer Luλ. 

Eitλ  =  Kλ.(Etλ.Rλ.Tλ + π.Luλ) 

Eisλ  =  Kλ.(Esλ.Rλ.Tλ + π.Luλ) 
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di mana Etλ merupakan irradiansi spektral pada obyek di permukaan bumi 

yang berasal dari matahari dan angkasa, sedangkan Esλ merupakan irradiansi 
spektral pada obyek di permukaan bumi yang berasal dari matahari.  

  Tλ = transmitansi spektral atmosfer 

  Rλ = pantulan spektral 

  Kλ = parameter yang menunjukkan karaktersitk sensor 

  Luλ= radiansi umbalan atmosfer. 
 
Dari persamaan tersebut di atas diperoleh : 

Eisλ  = Aλ.Eitλ + Dλ.(1 � Aλ), 

di mana Aλ = Esλ/Etλ, dan Dλ = Kλ.π.LUλ 
  Secara praktis, pembacaan pasangan kelompok piksel pada wilayah 

yang tak tertutup awan akan memberikan nilai Eisλ, sedangkan nilai 
kelompok piksel hasil Pembacaan pada wilayah yang tertutup awan ( 
namun dapat dipastikan merupakan obyek penutup lahan yang sama) 

memberikan nilai Eitλ.  Pemplotan nilai Eisλ (sumbu y) dan Eitλ (sumbu 
x) memberikan persamaan regresi, dan persamaan ini akan memberikan 

nilai parameter Aλ dan Dλ. Besarnya Dλ (dimana λ adalah panjang 
gelombang atau wilayah panjan gelombang atau saluran spektral) 
menunjukkan besarnya bias nilai spektral pada seluruh liputan citra karena 
umbalan atmosfer. Nilai baru ditentuka berdasarkan pengurangan nilai 
piksel pada citra asli dengan nilai bias. Penggunaan formulasi ini untuk 
koreksi radiometri citra dapat dilihat pada Gastellu�Etchegory (1988) 
atau Projo Danoedoro (1996).    . 
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Danoedoro (2012) menjelaskan kalibrasi relatif adalah proses 
mengubah nilai piksel dari satu atau beberapa data digital citra, dan 
mengacu pada nilai piksel untuk objek yang sama pada citra yang 
berbeda, baik pada waktu pengambilan yang berbeda, oleh sensor 
yang berbeda, ataupun kombinasi keduanya. Kalibrasi diperlukan 
karena nilai piksel yang sama pada dua saluran yang sama, yang 
diperoleh pada waktu atau sensor yang berbeda belum tentu 
menunjukkan objek yang sama. Dan sebaliknya objek yang sama 
pada saluran yang sama namun waktu perekaman yang berbeda atau 
sensor yang berbeda, belum tentu menunjukkan nilai pantulan yang 
sama pula.  Hal ini salah satunya disebabkan karena kondisi atmosfir 
pada saat perekaman sangat berpengaruh pada jumlah energi total 
yangterekam oleh sensor. 

  
)��6�0�"������!�%�����#�������:����,�#���
�
Mather (2004) dalam Danoedoro (2012) menjelaskan factor�faktor yang 
berpengaruh terhadap sinyal yang diterima dari objek oleh sensor adalah : 

� Pantulan dan reflektansi objek 
� Bentuk dan besaran interaksi atmosfir 
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� Kemiringan dan arah lereng tempat objek berada, relatige terhadap 
azimuth matahari. 

� Sudut pandang sensor 
� Sudut ketinggian matahari. 

Koreksi radiometri dengan menggunakan data dari luar citra dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu : (a) Kalibrasi berbasis data empiris melalui pendekatan 
statistik, (b) kalibrasi melalui pemodelan fisikal, dengan mempertimbangkan 
interaksi energi elektromaknetik dengan atmosfer dan objek. Berikut uraian 
masing�masing metode (Danoedoro, 2012): 

a. Kalibrasi Berbasis Data Empiris : Penyesuaian Regresi berbasis Data 
Spektral Lapang, metode ini memanfaatkan data spectral hasil 
pengukuran spectrometer di lapang untuk objek yang sama pada 
citra.  
 

b. Koreksi Pengaruh Posisi matahari, Posisi matahari mempengaruhi 
nilai spectral  objek yang tercatat sensor. Mengkoreksi posisi 
matahari (sun elevation angle) digunakan rumus : 

�′� � ��
cos		
�
cos		�� 

 Dimana : �′� adalah radiansi spectral terkoreksi dan �� adalah 
radiansi spectral sebelum terkoreksi; x adalah sudut pandang sensor, 
dan � adalah sudut zenith matahari, yang diukur terhadap garis 
gertical (Danoedoro, 2012) 

 
c. Kalibrasi Sensor : Radiansi yang Tercatat oleh Sensor (At�sensor 

Radiance), Setiap sensor dirancang dengan kepekaan tersendiri, 
ditunjukkan dengan kemampuan mendeteksi radiansi spectral 
minimum maupun maksimum dari objek (dinyatakan dalam gain dan 
offset), dinyatakan dalam rumus : 
 �� � ������ � ����� ∗ 	���� 

����� � ��	����� � ��	� !�
���	�����  

 

Dimana nilai BV pada saluran λ yang mempunyai bit 8 (���	����� = 

255) , menjadi : 

�� � ��	� !�
��	����� � ��	� !�

255  

 
d. Koreksi Pengaruh Atmosfir, Asumsi dalam koreksi ini adalah energi 

irradiasi mataharidatang mencapai lapisan teratas atmosfir, sebagian 
dihamburkan sebagian mampu mencapai objek/target di permukaan 
bumi secara langsung (Jensen, 2005; Tso dan Mather, 2009; dalam 
Danoedoro, 2012). 
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e. Kalibrasi Sensor :Pantulan yang diterima sensor (At sensor 

Reflectance), (Danoedoro, 2012) 
 

$ � %��&'�()�*� 

Dimana :  $ = reflectance atau at�surface reflectance ��= radiansi spectral yang tercatat sensor (at sensor 
radiance/reflectance) 
d = jarak relatige matahari dan bumi (satuan 
astronomis) jarak reratanya 1,0 AU. *� = sudut zenith matahari 

Nilai d dapat dihitung dengan rumus  
 

d=1�0,01674 cos (0,9856(JD�4) 
 
dimana JD adalah Julian Day pada  tahun yang bersangkutan, yaitu 
jumlah hari dalam setahun yang dihitung dengan menggunakan 
pedoman tahun 1 januari =1  

�
f. Kalibrasi Berbasis Model Transfer Radiasi, Metode ini dengan 

menggunakan perangkat lunak yang menyediakan semacam image 
calculator yang secara fleksibel dapat dimanfaatkan dengan 
memasukkan nama berkas citra, nilai koefisien atau konstanta, 
operator matematis misalnya fungsi trigonometrik dan logaritma. 
Algoritma model transfer radiasi (radiative transfer model) dapat 
dilakukan dengan baik, dengan syarat : memasukkan informasi 
karakteristik fundamental atmosfer ke program dan terdapat saluran 
yang peka terhadap serapan atmosfer (Jensen, 2004; dalam 
Danoedoro, 2012). Informasi yang diperlukan : 
� Posisi lintang bujur liputan citra 
� Tanggal dan waktu rinci (jam, menit, detik) perekaman 
� Ketinggian sensor di atas permukaan medan 
� Elegasi rerata liputan citra 
� Model admosfer, misalnya wilayah tropis. 
� Data radiansi spektral citra yang telah dikalibrasi secara 

radiometri (satuan Wm�2Km�1r�1) 
� Informasi setiap saluran secara spesifik (panjang gelombang, 

lebar spektrum penuh pada tengah�maksimum) 
� Kejernihan atmosfer setempat pada waktu perekaman 

(misalnya 10 km). 

Dengan informasi tersebut program akan mengkalkulasi karakteristik 
serapan dan hamburan saat perekaman. Data ini digunakan untuk 
menghitung nilai radiansi spektral tiap piksel. Beberapa program 
pemodelan transfer radiansi adalah ACORN (Atmospheric Correction 
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Now), ATREM (The Atmospheric Removal Program), FLAASH (Fast 
Line of sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes), ATCOR 
(Atmospheric Correction) (Danoedoro, 2012). 
 
   

�
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 Klasifikasi multispectral merupakan salah satu pengolahan citra 
satelit yang banyak digunakan dalam aplikasinya. Hasil utama klasifikasi 
multispectral yang banyak dimanfaatkan adalah peta tutupan lahan atau 
penggunaan lahan yang sering dimanfaatkan untuk analisis lanjutan untuk 
pemodelan system informasi geografis.  

 Algoritma klasifikasi multispektral pada prinsipnya adalah menandai 
tiap jenis obyek hingga terlihat berbeda satu dari dengan lainnya 
berdasarkan ciri�ciri nilai spektralnya pada setiap saluran dan kemudian 
diterjemahkan kenampakan gisual menjadi parameter statistik yang di 
proses oleh komputer dan dieksekusi. Secara ringkas algoritma dalam 
klasifikasi memuat langkah�langkah sebagai berikut  (Danoedoro, 2012):  

a) menentukan nilai spektral representatif tiap obyek dengan cara 

melakukan sampling,  

b) menempatkan nilai representatif obyek/sampel pada diagram 

multidemensional,  

c) menentukan batas toleransi berupa jarak spektral dari nilai representatif,  

d) pengambilan keputusan dengan menghitung seluruh nilai piksel dan 

memasukan ke klas yang tersedia. Selama nilai piksel obyek lebih 

pendek atau sama dengan jarak toleransi masing�masing obyek dan 

mengkelaskan sebagai “tak terklasifikasi” selama nilai piksel tidak 

masuk dalam kelas manapun.  

 Klasifikasi multispektral dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu : a) 
klasifikasi terselia/terkontrol (supervised classification) dan b) klasifikasi tak 
terselia/tak terkontrol (unsupervised classification).  Klasifikasi 
terselia/terkontrol (supervised classification) meliputi sekumpulan algoritma 
yang didasari pemasukan sampel obyek (berupa nilai spektral) oleh 
operator. Sampel dengan lokasi geografis kelompok piksel disebut dengan 
daerah contoh (training area). Algoritma klasifikasi terselia adalah  : a) 
Algoritma jarak minimum terhadap rerata (minimum distance to mean 
algorithm), b) Algoritma parallelepiped (box classification), c) Algoritma 
kemiripan maksimum (maximum likelihood algorithm) dan d) Algoritma 
tetangga terdekat (maximum likelihood algorithm).   

 Klasifikasi tak terselia/tak terkontrol (unsupervised classification). 
Klasifikasi ini dapat dikatakan bahwa hasil klasifikasi secara otomatis 
diputuskan oleh komputer. Klasifikasi ini menghasilkan gugus�gugus 
spektral dan ditandai operator sebagai obyek tertentu. Algoritma klasifikasi 
tak terselia adalah  : a) Algoritma jarak minimum ke pusat gugus (minimum 
distance to cluster center), b) Algoritma penggugusan statistik (statistical 
clustering), c) Algoritma campuran (hybrid classification) (Danoedoro, 1996). 
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Klasifikasi terselia ini didasari dengan memasukkan contoh obyek (berupa 
nilai spektral) yang disebut daerah contoh (training area). Dua hal penting yang 
dipertimbangkan dalam klasifikasi inia adalah sistem klasifikasi dan kriteria 
sampel. pengambilan sampel secara digital oleh operator pada dasarnya 
merupakan cara 'melatih' komputer untuk mengenali obyek, berdasarkan 
kecenderungan spektralnya. 

Klasifikasi multispektral secara langsung hanya dapat diterapkan untuk 
pemetaan penutup lahan (land cover) bukan penggunaan lahan. Penggunaan 
lahan dapat diturunkan dari informasi penutup lahan, atau dengan cara lain melalui 
pemasukan informasi bantu (rotasi tanaman, citra multitemporal, faktor bentuk 
lahan, dan sebagainya). Oleh karena itu, sistem klasifikasi yang disiapkan berisi 
klas�klas penutup lahan (misalnya padi, jagung, hutan campuran, semak, padang 
rumput, lahan terbuka, dan sebagainya), bukan penggunaan lahan (sawah, 
tegalan, hutan lindung), karena aspek ini tidak dapat dipresentasikan secara 
langsung melalui nilai piksel. 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

67 

 
���"���3?�����%�����0���+0���2�+����#!��!0��������!������)*')��

 
 
 
 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

68 

��"!0�)*��60���2�+�����!�%%������:������!����#������$���

NOAA (2006) Anderson et, al, (1976) 
 

1. Air 
1.1. Air terbuka 
1.2. Es Abadi/salju 

1. Urban atau Lahan 
terbangun 

1.1. Pemukiman 
1.2. Pedagangan dan jasa 
1.3. Industri 
1.4. Transportasi, komunikasi 

dan utilitas 
1.5. Kompleks industry dan 

perdagangan  

2. Lahan terbangun 
2.1. Permukiman intensitas rendah 
2.2. Permukiman intensitas tinggi 
2.3. Perdagangan/industry/transportasi 

2.  Lahan Pertanian 
2.1. Lahan tanaman dan 

pengembalaan 
2.2. Kebun dan holtikultura 
2.3. Operasi pakan terbatas 
2.4. Lahan pertanian lainnya 

3. Lahan terbuka 
3.1. Batuan terbuka/pasir/lempung 
3.2. Lahan galian terbuka/jalur 

penambangan/lubang galian 
3.3. Lahan transisi 

3. Rangeland 
3.1. Herbaceous Rangeland 
3.2. Shrub�brushland Rangeland 
3.3. Mixer Rangeland 

4. Lahan tinggi (upland) berhutan 
4.1. Hutan daun gugur 
4.2. Hujan yang selalu hijau 
4.3. Hutan campuran 

4. Lahan Hutan 
4.1. Hutan daun�gugur 
4.2. Hutan yang selalu�hijau 
4.3. Hutan campuran 

5. Semak belukar 
5.1. Semak�belukar 

5. Air 
5.1. Sungai dan kanal 
5.2. Danau dan telaga 
5.3. Waduk/resergoir 
5.4. Telur dan estuary 

6. Vegetasi berkayu tak�alami 
6.1. Kebun buah, lainnya 

6. Lahan Basah 
6.1. Lahan basah dengan hutan 
6.2. Lahan basah tanpa hutan 

7. Lahan tinggi dengan herba, 
gegetasi alami/nonalami 

7.1. Padang rumput/herba 

7. Lahan Terbuka 
7.1. Dataran garam kering 
7.2. Gisik 
7.3. Lahan berpasir selain gisik 
7.4. Singkapan batuan gundul 
7.5. Jalur pertambangan dan 

galian 
7.6. Area transisi 
7.7. Lahan terbuka campuran 
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8. Herba yang ditanam/dibudidayakan 
8.1. Lahan pengembalaan dan jerami 
8.2. Tanaman yang ditanam dengan 

bentuk menjalar 
8.3. Biji�bijian kecil 
8.4. Bera (fallow) 
8.5. Urban/rekreasi 
8.6. Berumput 

8. Tundra 
8.1. Semak�belukar tundra 
8.2. Tundra dengan herba 
8.3. Tundra dengan tanah terbuka 
8.4. Tundra basah 
8.5. Tundra campuran 

9. Lahan basah 
9.1. Lahan basah dengan gegetasi 

berkayu 
9.2. Lahan basah dengan herba yang 

tumbuh sebagai pengganti 
(emergent) 

9. Liputan Salju dan Es abadi 
9.1. Medan salju abadi 
9.2. Glatsier 

 
Danoedoro (2012) mengembangkan system klasifikasi multiguna 

yang memuat beberapa aspek, aspek tutupan lahan, penggunaan lahan 
sekaligus dihubungkan dengn penggunaan citra penginderaan jauh. Secara 
konsep penutupan/penggunaan lahan mempunyai enam dimensi, yaitu : 
spectral, spasial, temporal, ekologis, fungsi social�ekonomi dan politis/legal. 
Aspek yang terakhir yang tidak mungkin diekstrak dari citra 
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Jika Klasifikasi yang tersedia hanya sistem klasifikasi untuk 
penggunaan lahan, maka sistem ini perlu dirubah menjadi klasifikasi penutup 
lahan. Untuk mengkongersi pengetahuan pengguna mengenai karakteristik 
penggunaan lahan dalam kaitannya dengan penutup lahan sangat penting. Selain 
itu pengetahuan mengenai kondisi daerah yang diamati (local knowledge) sangat 
menunjang (Bronsgeld et al, 1994). Sistem klasifikasi yang secara langsung 
mengacu pada kategori penggunaan lahan, atau yang mencampur�adukkan 
aspek penutup lahan dengan penggunaan lahan sebaiknya tidak digunakan 
pada klasifikasi awal, mengingat bahwa fungsi penggunaan lahan tidak secara 
langsung direpresentasikan oleh nilai piksel (Danoedoro, 2012). 

 
Penutupan lahan  Penggunaan Lahan 
Hutan  Hutan tanaman industry 
Semak belukar  Wilayah konsergasi 
Padang rumput  Padang pengembalaan 
Lahan terbuka  Tegalan (bera) 
Tubuh air dangkal  Sawah 
Bangunan  Kawasan Industri 
  Perumahan 
Gambar 4. 2.. Hubungan penutupan lahan dengan penggunaanlahan 
(Danoedoro, 2012)  

Kriteria sampel sama dengan metode penelitian atau surgei yang 
lain, sampel haruslah homogen. Homogenitas sampel dalam klasifikasi digital 
ditunjukkan dengan homogenitas nilai piksel pada tiap sampel. Hal ini dirunjukkan 
dengan nilai simpangan baku kelompok piksel tiap sampel haruslah rendah 
untuk tiap saluran. Cara untuk mengambil sampel yang memenuhi kriterium 
dengan mengambil piksel�piksel murni.   Pada luasan yang homogen, 
pengambilan piksel murni dapat secara mudah dilakukan dengan memilih piksel di 
bagian tengah kenampakan obyek. Melalui penampilan citra komposit warna yang 
baik, homogenitas obyek dicerminkan oleh wama yang seragam. Di samping itu, 
kriteria statistik pun diperlukan untuk menilai sampel. Sampel yang baik 
tentunya mempunyai homogenitas nilai piksel yang tinggi, yang ditunjukkan oleh 
kecilnya simpangan baku, bentuk histogramnya, dan tentu saja juga bentuk 
gugusnya yang mengelompok pada feature space. 

Lillesand et al (2004) menjelaskan tingkat keberhasilan klasifikasi 
terselia tergantung pada strategi pengambilan sampel. Apabila salah satu 
atau beberapa dari strategi ini diterapkan secara konsisten, maka hasil 
klasifikasi diharapkan lebih baik dari sisi akuratnya. Strategi itu meliputi: 

1. Egaluasi yang tepat atas representasi grafis pola�pola respon spektral 
obyek yang diwakili oleh beberapa sampel. Sampel yang baik adalah 
mengelompok secara solid pada feature space, nilai simpangan baku 
kecil, dan diwakili warna yang sangat homogen pada citra (Danoedoro, 
1996). 

2. Egaluasi yang tepat atas ekspresi kuantitatif tingkat keterpisahan 
(separibility index) berbagai kategori yang diwakili oleh beberapa 
sampel. 
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3. Menerapkan proses klasifikasi diri (self classification). 
4. Menerapkan proses klasifikasi sementara (premilinary classification). 
5. Menerapkan klasifikasi pada sub daerah cakupan (subscene). 

Metode untuk pemilihan daerah sampel harus memberikan pilihan 
daerah sampel yang seimbang untuk dapat menaksir secara kuantitatif dan 
memperhatikan akurasi daerah sampel. Prosedur yang sering digunakan 
adalah dengan menentukan keterpisahan (separability) matematik dari 
kelas�kelas yang ada. Terutama pada pemilihan daerah sampel dilakukan 
dengan melakukan cek terhadap gariasi keterpisahan spektral kelas ketika 
dilakukan pemilihan daerah sampel. Salah satu model indeks keterpisahan 
antar daerah sampel (nilai divergence ataupun Transformed Divergence) 
seperti yang dikemukakan oleh Jensen (1996).  

Syarat perhitungan indeks keterpisahan adalah nilai sampel 
terdistribusi normal. Apabila tidak menggunakan distribusi normal maka 
perhitungan indeks keterpisahan ini tidak mutlak dilakukan. Semakin besar 
nilai indeks keterpisahannya, maka semakin besar kemungkinan obyek yang 
didefinisikan melalui sampel untuk dapat dipisahkan secara terpisah untuk 
obyek�obyek lain.  
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 Cara klasifikasi algoritma jarak minimum terhadap rerata. Seperti 
dilihat pada gambar tanda “+” pada setiap gugus piksel menunjukkan 
koordinat nilai rerata piksel�piksel dalam setiap gugus. Pada piksel P 
dengan nilai piksel 13 pada saluran 1 dan 21 pada saluran 2 mempunyai 
jarak spectral terpendek terhadap aspal. Jika tidak diberikan nilai ambang 
berupa jarak maksimum yang diperbolehkan piksel untuk terklasifikasikan 
maka piksel P akan masuk dalam klas Aspal. Apabila jarak maksimum yang 
diperbolehkan bagi piksel adalah 10 maka piksel P tidak terklasifikasi. 

Keuntungan algoritma klasifikasi ini ialah kecepatannnya (kecuali bila 
dibandingkan dengan algoritma parallelepiped). Kelemahannya, cara ini tidak 
mempertimbangkan gariabilitas klas. Sebagai contoh, Lahan terbuka berbatuan 
gamping di sana�sini tersusun oleh banyak piksel dengan gariansi yang tinggi, yang 
berarti mempunyai piksel dengan jarak spektral yang jauh dari nilai reratanya. 
Piksel�piksel semacam ini akan dapat salah terklasiflkasi. Sebaliknya, obyek yang 
gariansi nilai pikselnya kecil, seperti air jernih, akan menghasilkan piksel�piksel yang 
terlalu banyak terklasifikasi masuk ke klas air. 
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Klasifikasi algoritma ini adalah: Pertama, operator memasukkan 
sampel berupa nilai kelompok piksel beserta dengan nama (label)nya. Nilai 
kelompok piksel ini hanya akan dicatat sebagai nilai rerata beserta dengan 
simpangan bakunya (sd). Kedua, sampel�sampel yang telah tercatat nilai rerata dan 
labelnya ini kemudian akan ditempatkan pada ruang spektral n dimensi, di mana n 
adalah jumlah saluran spektral yang dijadikan masukan. Ketiga, operator di 
minta memasukkan suatu koefisien pengali p. Nilai p ini nantinya akan dikalikan 
dengan sd pada tiap saluran. Nilai p x sd ini digunakan sebagai nilai panjang 
tiap sisi yang dibangun pada nilai rerata sebagai pusat kotak. 

Setelah semua sampel selesai dicatat oleh komputer, dan operator 
telah memasukkan nilai koefisien pengali p, maka program pun segera 
memutuskan klasifikasi. Proses ini dimulai dari piksel baris 1 kolom 1, sampai 
baris terakhir kolom terakhir. Apabila ternyata gektor piksel yang 
bersangkutan masuk ke salah satu kotak (box) sampel, maka piksel ini 
diklasifikasikan sebagai klas yang menandai kotak tersebut. Itulah sebabnya, 
klasifikasi parallelepiped ini sering juga disebut sebagai klasifikasi box. 

 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

74 

 
 

���"���9*��60���2�+�����!����#�	0%���#�������00!-�-!������!������'((=��

Namun di samping itu, bisa jadi suatu gektor piksel temyata tidak 
masuk kotak mana pun. Piksel ini dinyatakan sebagai 'tak terklasifikasi'. 
Besarnya nilai faktor pengali p sangat menentukan banyaknya piksel yang tak 
terklasifikasi. Semakin besar nilai p, semakin besar ukuran tiap kotak, dan 
semakin kecil risiko suatu gektor piksel untuk tidak masuk kotak mana pun 
(unclassified). Akan tetapi, semakin besar kotak berarti pula semakin kurang 
teliti hasil klasifikasinya (banyak yang misclassified), karena tingkat 
generalisasinya pun menjadi semakin besar.  
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Algoritma kemiripan maksimum merupakan algoritma yang secara statistik 
paling mapan. Asumsi dari algoritma ini ialah bahwa obyek homogen selalu 
menampilkan histogram yang terdistribusi normal (Bayesian). Pada 
algoritma ini, piksel diklaskan sebagai obyek tertentu tidak karena jarak 
euklidiannya, melainkan oleh bentuk, ukuran dan orientasi sampel pada 
feature space (yang berupa elipsoida). Untuk memutuskan klasifikasi, 
dibutuhkan informasi statistik berupa rerata dan simpangan baku tiap sampel, serta 
gariansi (ragam) dan kogariansi. Rerata dan simpangan baku tiap sampel 
secara otomatis tersimpan pada waktu melakukan pengambilan sampel. Nilai 
gektor rerata menentukan posisi elipsoida sampel pada feature space. Ukuran 
elipsoida ditentukan oleh nilai gariansi pada tiap saluran, sedangkan bentuk dan 
orientasi elipsoida tersebut ditentukan oleh kogariansinya (Shresta, 1991). 
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Pada algortima klasifikasi kemiripan maksimum ini diasumsikan 
bahwa probabilitas untuk semua klas dipandang sarna. Pada kenyataannya, tidak 
semua klas dapat diperlakukan dengan probailitas sama untuk 
dipresentasikan pada citra. Suatu gugus sampel yang jauh lebih kecil dari 
gugus�gugus sampel yang lain tentunya mempunyai probailitas yang lebih kecil 
untuk muncul, sehingga perlu adanya faktor pembobot untuk masing�masing klas 
yang ada. Gugus sampel yang kecil ini secara logis dapat diberi bobot yang lebih 
rendah dibandingkan gugus�gugus yang lain (Curran, 1985).  

Pengambilan keputusan yang memperhatikan kemiripan maksimum 
dilakukan berdasarkan persamaan berikut : 

D = ln(ac) � [0,5 ln(|Cogc|) � [0,5(X – Mc)
T(Cogc

�1)(X�MC)] 
D =   jarak yang diberi bobot 
c =    suatu klas tertentu 
X =    gektor piksel yang diklasifikasi 
Mc =    gektor rerata sampel klas c 
aC =   persentase probabilitas sembarang piksel untuk dapat menjadi 

anggota klas c, di mana nilai default (yang ditawarkan komputer) 
adalah 1,0, berasal dari pengetahuan/informasi apriori 

Cogc =    matriks kogariansi piksel�piksel pada sampel klas c, 
| Cogc |    =    determinan Cogc (aljabar matriks) 
Cogc

�1      =   ingersi Cogc (aljabar matriks), 
In =    fungsi logaritma natural 
T =    fungsi transposisi (aljabar matriks) 
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Melalui persamaan ini, suatu piksel akan dimasukkan sebagai klas c, 
apabila nilai D untuk klas c adalah yang terendah. Secara teoretis, algoritma 
kemiripan maksimum ini akan berfungsi dengan baik, apabila bentuk 
histogram saluran�saluran yang dilibatkan dalam proses klasifikasi 
menyajikan bentuk distribusi normal, karena algoritma ini mempertimbangkan 
paling banyak gariabel statistik dibanding yang lain. Dalam praktek, selain faktor 
bentuk histogramnya, bentuk gugus�gugus sampel yang cenderung elipsoid 
juga akan lebih akurat apabila diklasifikasi dengan algoritma ini. 

Perlu diperhatikan bahwa sefistikasi algoritma ini masih mengandalkan 
diri pada asumsi bahwa berbagai obyek dapat dibedakan semata�mata 
berdasarkan kecenderungan spektrainya. Kenyataan menunjukkan bahwa 
obyek terlalu kompleks untuk dapat diklasifikasikan dengan asumsi ini. 
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Algoritma klasifikasi tetangga terdekat ini dipandang sebagai salah 
satu gariasi dari prinsip kemiripan maksimum (maximum likelihood) non�parametrik 
(Mulder dan Kostwinder, 1987). Keputusan bahwa suatu nilai gektor piksel 
masuk pada salah satu klas ditentukan oleh sejumlah k sampel terdekat pada 
feature spacenya. Biasanya k ini bemilai 3 atau 5. Oleh karena itu, algoritma ini 
sering pula dipandang sebagai cara pengambilan keputusan yang 
'demokratis'. 

Di samping itu, algoritma tetangga terdekat juga menggunakan suatu 
pendekatan nilai ambang jarak spektral pada feature space, untuk mencari 
sampel�sampel tetangga yang dijadikan rujukan. Nilai ambang ini disebut radius 
pelacakan (searching radius). Radius pelacakan ini juga menentukan fungsi 
penghalusan histogramnya (histogram smoothing). 
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Berbeda halnya dengan klasifikasi terselia, klasifikasi tak terselia secara 
otomatis diputuskan oleh komputer, tanpa campur tangan 
operator/pengguna (kalaupun ada, proses interaksi ini sangat terbatas). 
Proses ini sendiri adalah suatu proses iterasi, sampai menghasilkan 
pengelompokan akhir gugus�gugus spektral. Campur tangan operator terutama 
setelah gugus�gugus spektral terbentuk, yaitu dengan menandai tiap gugus sebagai 
obyek tertentu. Oleh karena itu, teknik klasifikasi semacam ini disebut klasifikasi a 
posteriori (setelah fakta), sebagai lawan dari klasifikasi a priori (mendahului 
fakta) (Robinoge, 1981; Jensen, 1986 dalam Danoedoro, 2012). 

Shrestha (1991) menyebutkan adanya tiga algoritma klasifikasi tak�
terselia, yaitu jarak minimum ke pusat gugus, penggugusan statistik, dan 
algoritma campuran. Berikut ini uraian singkat masing�masing algoritma. 
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Algoritma ini mengikuti tahap�tahap sebagai berikut. Pertama, secara 
bebas (arbitrarily) operator memasukkan jumlah maksimum klas atau gugus. 
Kedua, berdasarkan masukan ini, secara acak (random), komputer akan 
menempatkan gektor rerata sebagai titik�titik pusat gugus (gugus�gugusnya 
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sendiri belum terbentuk!). Ketiga, berdasarkan distribusi titik�titik pusat ini, 
seluruh titik piksel dihitung dan ditandai sesuai dengan nama atau urutan gugus 
yang terdekat jaraknya. Sekali gugus�gugus ini terbentuk, maka terlihat bahwa titik�
titik pusat yang ditentukan secara acak tadi tidaklah tepat posisinya, sehingga 
komputer segera menentukan titik�titik pusat baru. Begitu titik�titik pusat baru 
terbentuk, pembentukan gugus�gugus baru pun dimulai lagi. Begitu seterusnya, 
sampai akhirnya terbentuk titik�titik pusat dengan posisi akhir, dan 
pengelompokan akhir. Di sinilah letak proses iterasinya. Melalui proses ini, 
jumlah akhir gugus dapat tidak sama dengan jumlah yang diberikan oleh si 
operator (secara bebas) karena terjadi proses pengelompokan kembali dan 
sekaligus pemecahan gugus. Bila didapati satu gugus yang hanya terdiri sedikit 
piksel, maka gugus ini dapat dihilangkan dengan masukan nilai ambang 
tertentu (Danoedoro, 2012).  

Untuk meningkatkan efisiensi proses klasifikasi, masukan utama dari 
operator yang dibutuhkan ialah : (a) jumlah maksimum klas/gugus, (b) jarak 
antara 2 pusat gugus, (c) jejari (radius) gugus, dan (d) jumlah piksel minimum 
sebagai nilai ambang faktor penghilangan gugus. 
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Algoritma ini menggunakan parameter statistik berupa nilai gariansi 
(ragam) untuk menentukan homogenitas klas atau gugus. Dengan 
menggunakan jendela matriks (moving window), yang biasanya berukuran 
3x3, seluruh nilai piksel dibawah jendela ini diperhitungkan sampai beberapa 
kali jendela bergerak. Nilai ambang gariansi dan berapa kali jendela bergerak 
diberikan oleh operator. Bila nilai rerata piksel�piksel di 'bawah' jendela ini 
lebih rendah daripada nilai gariansinya, maka nilai rerata ini menjadi pusat 
klas atau gugus.  Setelah semua gugus terbentuk, maka dilakukan 
penggabungan  gugus berdasarkan jarak antargugus. Dengan demikian, 
algoritma ini membutuhkan masukan berupa : (a) jumlah gugus/klas 
maksimum, (b) nilai ambang gariansi, (c) jumlah gerakan jendela untuk setiap 
kali perhitungan gariansi dan rerata, dan (d) nilai ambang jarak antar�gugus. 
Hasil klasifikasi ini adalah kelompok�kelompok spektral yang siap untuk diklasifikasi 
secara terselia (Danoedoro, 2012) 

 
 ������	�	�

ISODATA (Iterative Self Organizing Data analysis Technique)  
dengan menggunakan formula minimum untuk mengelompokkan piksel 
untuk menghasilkan giugus yan relatif homogen. Komputer melakukan 
kalkulasi nilai rerata dengan mempertimbangkan distribusi nilai yang merata, 
kemudian melakukan iterasi pembentukan gugus dengan 
mempertimbangkan nilai rerata yang baru. Metode perhitungan dengan 
mempertimbangkan jarak minimum terhadap rerata.  
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Penghitungan  seluruh   nilai  piksel  pada  seluruh  citra  tentu  saja 
sangat menghabiskan waktu dan biaya, Oleh karena itu, dikembangkanlah 
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algoritma campuran, yang hanya mempertimbangkan daerah sampel yang 
secara spektral, cukup mewakili daerah keseluruhan pada citra. Nantinya, 
hasil pengelompokan spektral ini diekstrak menjadi file tersendiri, dan 
dijadikan masukan dalam eksprapolasi pengelompokan untuk seluruh citra. 
Karena di sini ada proses pengambilan bagian citra (subset) sebagai 
sampel, maka istilah campuran (hybrid) pun lebih tepat diberikan, mengingat 
bahwa proses pengambilan sampel sendiri lebih sering digunakan pada 
algoritma klasifikasi terselia. 
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 Hasil klasifikasi multispektral ialah kelas�kelas spektral yang 
berhubungan dengan tutupan lahan. Jamlah kelas itu biasanya banyak 
(mencapai 30 klas) sesuai dengan gariabelitas spektral di daerah penelitian. 
Peta kelas�kelas spektral kadang labelnya kurang bermakna dan praktis, 
misalnya : ”air1”, ”air2”, ”tambak1”, ”tambak2”, ”gegetasi_mangroge1” dan 
seterusnya. Nama tersebut sesuai gariasi spektral kenampakan obyek. 
Untuk menyederhanakannya diperlukan pengelompokan kembali kelas 
tersebut menjadi kelas generik. Penyederhanaan ini dengan penggabungan 
kelas (class  merging). Proses penggabungan ini tidak bisa dilakukan pada 
saat penentuan area sampel. Proses penggabungan ini dilakukan 
pascaklasifikasi dan dilakukan melalui pengkondisisn logis. Proses ini pada 
dasarnya mengubah kelas spektral menjadi kelas informasional. 

3�3�)���!�!��0����������0�60���2�+�����!0�0����!�2�0#!������1���#���

Hasil klasifikasi multispektral, baik secara terselia maupun tidak, 
adalah suatu peta yang menyatakan distribusi spasial obyek pada daerah 
penelitian. Tiap obyek diwakili oleh suatu nilai, dan ditampilkan sebagai 
warna tertentu. Nilai di sini sudah bukan Iagi ekspresi respons spektral 
obyek, melainkan urutan pemberian label/tanda pada waktu pengambilan 
sampel. Dengan kata lain, nilai 1, 2, 3, ... tidak dapat lagi dipandang sebagai 
data rasio ataupun intergal, melainkan sebagai data nominal, atau  label.  

Di sisi lain, hasil klasifikasi multispektral sering menghasilkan piksel�
piksel terasing (satu atau dua piksel) ditengah piksel�piksel homogen, 
misalnya piksel berlabel hutan di tengah piksel�piksel berlabel air laut. Cara 
menghilangkan piksel�piksel terasing ini ialah dengan filter mayoritas. Melalui 
jendela matriks 3x3 atau 5x5, piksel�piksel yang ada di 'bawah' jendela ini 
diperhitungkan, dan di lihat modusnya.   Untuk jendela 3 x 3, sejumlah 6 
piksel dengan nilai sama sudah dapat dipandang sebagai modus (nilai yang 
paling sering muncul), sehingga 3 piksel sisanya dapat diubah, sama 
dengan 6 yang lain.  Kenampakan akhir dari hasil filter mayoritas ini ialah 
klas�klas yang secara gisual lebih kompak (blocky).  

Teknik pemfilteran mayoritas mempunyai keterbatasan. Apabila 
diterapkan pada wilayah yang kenampakannya linier, seperti sungai, jalan. 
Yang biasanya hanya terdiri dari sati piksel, maka proses generalisasi 
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beresiko menghapus kenampakan ini. Untuk mengatasi hal ini, prinsip kerja 
mayoritas global dimodifikasi menjadi filter mayoritas selektif, dimana ketika 
piksel pusat dalam jendela matriks obyek linier, maka label tersebut 
dipertahankan. Seperti pada gambar dibawah ini. 
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Hasil klasifikasi multispektral yang berupa peta penutup lahan 
ataupun penggunaan lahan mempunyai tingkat ketelitian (akurasi) tertentu, yang 
dapat diukar secara kuantitatif. Sebenarnya, egaluasi atas ketelitian hasil 
klasifikasi ini dapat diterapkan pada dua aspek, yaitu aspek ke dalam isi dan 
aspek kebenaran di lapangan. Ketelitian dalam arti kebenaran klasifikasi biasanya 
lebih ditekankan pada aspek tepat tidaknya jenis penutup ataupun penggunaan 
lahan yang diberi label (klas) pada suatu posisi koordinat tertentu. Dalam 
penelitian penginderaan jauh perlunya mencari atau diketahui bahwa 
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sampai seberapa jauh hasil ketelitiannya dapat digunakan untuk pemetaan 
obyek tertentu, baik ketelitian interpretasi maupun ketelitian pemetaan.  

Uji ketelitian sangat penting dilakukan sebelum peneliti melangkah 
lebih jauh dengan analisis berdasarkan data tersebut. Bagi pengguna, 
ketelitian sangat mempengaruhi besarnya kepercayaan yang dapat 
diberikan terhadap data tersebut. Bagi peneliti upaya ini untuk meningkatkan 
ketelitian selanjutnya. Uji ketelitian bisa menggunakan matriks uji ketelitian 
dan hasil interpretasi dan pemetaan. Cara ini digunakan di dalam analisis 
digital data penginderaan jauh, jadi dengan menggunakan komputer. 
Meskipun demikian, cara ini dapat pula digunakan pada analisis manual 
atau gisual data penginderaan jauh, yaitu dengan mengubah pixel menjadi 
petak�petak bujur sangkar atau menjadi luas bagi masing�masing kelas hasil 
interpretasi.  

Klasifikasi secara digital merupakan suatu interaksi yang kompleks 
antar struktur keruangan bentang lahan, resolusi spasial, algoritma pra�
pemrosesan, dan prosedur klasifikasi. Oleh karena itu, tingkat ketelitian hasil 
interpretasi dan klasifikasi penting untuk diketahui sebelum data tersebut 
dianalisis lebih lanjut untuk tujuan tertentu (Sutanto, 1994). 

Terkait dengan uji akurasi, Congalton and Green menyebutkan 
bahwa jumlah titik sampel per kategori tutupan lahan atau penggunaan 
lahan adalah sebanyak 50 titik sampel. Jika luas daerah penelitian lebih dari 
satu juta acre dan kategori kelas lebih dari 12 kelas, maka jumlah titik 
sampel menjadi 75 sampai dengan 100 titik sampel per kategori (Lillesand, 
et.al., 2008) 
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Uji akurasi kategori (nominal) hasil klasifikasi dilakukan dengan 
menggunakan metode matriks kesalahan atau Error Matrix. Matriks 
penaksiran akurasi hasil klasifikasi membandingkan kategori per kategori 
(kelas per kelas) hubungan antara data sebenarnya (ground truth) atau data 
lapangan dengan data hasil klasifikasi otomatis.  Seperti matriks yang 
berbentuk bujur sangkar, dengan jumlah kolom dan jumlah baris merupakan 
jumlah kategori atau kelas yang akurasi klasifikasinya akan diestimasi.  
Seluruh elemen matriks pada diagonal utama merepresentasikan klasifikasi 
yang benar.   Sementara seluruh elemen matriks di luar diagonal utama 
merepresentasikan kesalahan klasifikasi, yang dibagi menjadi  dua kategori 
yaitu kesalahan omisi (ekslusi) dan kesalahan komisi (inklusi).  Kesalahan 
omisi berhubungan dengan elemen�elemen kolom di luar diagonal  utama, 
dan kesalahan komisi berhubungan dengan elemen�elemen baris di luar 
diagonal utama (Lillesand et. al., 2008). Matriks penaksiran akurasi hasil 
klasifikasi ini diperlihatkan pada tabel berikut: 

�
�
�
�
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   Sumber: Stehman and Czaplewski, 1997 
Parameter Akurasi:  
Producer’s Accuracy  =  Xii/X+i  
User’s Accuracy  =  Xii/Xi+ 
Omission Error  =  100% – Producer’s Accuracy  
Commission Error  =  100% – User’s Accuracy  

Overall Accuracy  = ����� ×
∑
=

�

�
�
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Overall Error = 100% – Overall Accuracy  
 

Penentuan akurasi hasil klasifikasi multispektral (menggunakan 
confusion matrix) untuk setiap kelas dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu 
Producer’s Accuracy dan User’s Accuracy. Producer’s Accuracy 
mengindikasikan bagaimana  training set dari suatu kelas diklasifikasikan, 
atau proporsi (rasio) kelas yang terklasifikasikan terhadap kelas (data) yang 
sebenarnya di lapangan.  Sedangkan User’s Accuracy mengindikasikan 
kebenaran kuantitatif setiap kelas dalam peta tematik hasil klasifikasi 
dengan kelas (data) sebenarnya di lapangan (ground truth).  

Omission Error (kebalikan Producer’s Accuracy) menyatakan 
kuantitas atau persentasi suatu kelas yang ada di lapangan tetapi tidak 
terklasifikasikan sebagai kelas itu.  Commission Error (kebalikan  User’s 
Accuracy) menyatakan  persentasi suatu atau beberapa kelas lain yang ikut 
terpetakan sebagai kelas tertentu yang sebanarnya bukan merupakan kelas 
itu di lapangan. Jika Omission Error kelas Padang Rumput 15%, berarti  
15% dari kelas Padang Rumput yang ada di lapangan pada wilayah 
klasifikasi  tidak terklasifikasikan sebagai Padang Rumput. Jika  Commission 
Error kelas Padang Rumput 20%, berarti 20% dari poligon Padang Rumput 
yang ada di peta  sebenarnya adalah kelas lain (bukan Padang Rumput) 
(Campbell, 2002; Lillesand et. al., 2008). 

Selain  Producer’s Accuracy,  User’s Accuracy dan  Overall 
Accuracy, parameter akurasi hasil klasifikasi juga dapat ditentukan dan 
dinyatakan dengan Kappa Coefficient atau  Khat Coefficient.  Koefisien 
Kappa diformulasikan oleh Congalton sebagai berikut (Jensen,1996; 
Landgrebe, 2003; Rossiter, 2004; Richards and Jia, 2006):  
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Keterangan:  
n   =   jumlah seluruh piksel sampel dalam confusion matrix  
Xii   =   piksel pada diagonal utama (klasifikasi yang benar) confusion 

matrix  
Xi+   =   jumlah piksel seluruh kolom pada suatu baris  
X+i  =   jumlah piksel seluruh baris pada suatu kolom  
 

3�9�)���/��	+��������0���

Uji akurasi nilai digunakan untuk menguji secara kuantitatif hasil 
interpretasi dengan hasil lapang atau citra uji (mempunyai resolusi lebih 
besar). Uji akurasi ini menggunakan pendekatan selisih antara nilai yang 
dihasilkan dari perhitungan suatu model dengan nilai yang sebenarnya hasil 
pengukuran lapangan atau yang dikenal sebagai Root Mean Square Error 
(RMSE). 

 fdifference = (fInterpretasi – fuji)  

 
( )

�

		
	


�������������

����

�−
=     

Dalam hal ini S adalah jumlah Saluran 
Finterpretasi adalah nilai hasil interpretasi   
Fuji adalah nilai uji   
�

 

�
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Selain penajaman citra, masih ada transformasi lain yang sering 
digunakan untuk menghasilkan informasi baru. Transformasi ini dapat 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu : (a) transformasi yang dapat mempertajam 
informasi tertentu, namun sekaligus menghilangkan atau menekan informasi yang 
lain; dan (b) transformasi yang 'meringkas' informasi dengan cara mengurangi 
dimensionalitas data. Berbeda halnya dengan berbagai algoritma penajaman, 
transformasi khusus ini lebih banyak beroperasi pada domain spektral. Ciri lainnya 
ialah bahwa dalam banyak kasus, transformasi ini melibatkan beberapa saluran 
spektral sekaligus. 

Dasar utama pengembangan transformasi�transformasi ini adalah fearure 
space. Pada feature space, dapat terlihat kecendemngan pengelompokan 
nilai spektral, yang mengindikasikan adanya pengelompokan obyek, 
terpisah satu sama lain, ataupun membentuk fenomena tertentu. 

9�'���!���"�������0�����

Penisbahan saluran (band ratioing) digunakan untuk menghasikan efek 
tertentu kaitannya dengan penonjulan aspek spektral gegetasi, pengurangan efek 
bayangan, serta penonjolan litologi. Melalui penisbahan ini, dihasilkan citra 
baru dengan nilai piksel yang merupakan hasil bagi nilai piksel saluran A dengan 
saluran B. 

 

 "!

 "!

 "!
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Dengan penisbahan ini, timbul masalah dalam mempresentasikan 
nilai kecerahan yang baru. Julat nilai hasil penisbahan bisa hanya berkisar antara 
0 �2,34, padahal komputer dalam menampilkan citra pada layar monitor ialah 
pada julat 0�255, dengan nilai tiap piksel integer (bulat). Artinya, hasil 
penisbahan ini hanyalah berupa citra dengan kisaran nilai 0�2,  atau semuanya 
hitam. Mengatasi hal ini diperlukan suatu koofisien ditambahkan sehingga citra 
yang dihasilkan dapat memiliki julat 0 �255, misalnya : 

 "!

 "!

 "! ������#$�%���
���

���

�����
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��
�� =  

atau 

�����������
�

�����������
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�� �����
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(Danoedoro, 2012) 
 
Penisbahan dapat menonjolkan aspek kerapatan gegetasi, khususnya 

untuk penisbahan saluran inframerah dekat dengan saluran merah (lihat 
pembahasan Indeks Vegetasi). Di samping itu, secara umum, penisbahan 
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dapat menekan efek bayangan, misalnya pada lereng yang bergegetasi 
(Lillesand dan Kiefer, 2008). Untuk daerah yang terbuka penisbahan ini dapat 
diterapkan untuk pembedaan litologi secara spektral. (Danoedoro, 2012) 

9�)���!�%����%�����0�����

Pengurangan saluran (image differencing) diterapkan untuk 
mendeteksi perubahan liputan dari satu waktu perekaman ke waktu 
perekaman yang lain. Secara umum, pengurangan ini dapat diformulasikan 
sebagai berikut : 

 
BVbaru = BVtl – BVt2 

tl = waktu perekaman 1 
t2 = waktu perekaman 2 
 

Khusus untuk teknik ini, citra masukan tidak harus berapa citra 
saluran tunggal, melainkan dapat pula hasil transformasi spectral, misalnya 
indeks gegetasi pada dua tanggal perekaman yang berbeda. Hal penting 
yang harus diperhatikan ialah bahwa kedua citra masukan harus sudah 
dikalibrasi. Untuk itu, koreksi atau kalibrasi radiometric mutlak diperlukan 
sebelum masing�masing saluran ditransformasi secara matematis.  

9�5�����!+��;!%!#����

Indeks gegetasi adalah algoritma yang diterapkan terhadap citra 
multisaluran, untuk menonjolkan aspek kerapatan gegetasi ataupun aspek 
lain�yang berkaitan dengan kerapatan, misalnya biomassa, Leaf Area Index 
(LAI), Konsentrasi klorofil, dan sebagainya.  Secara praktis, indeks gegetasi 
ini merupakan suatu transformasi matematis yang melibatkan beberapa 
saluran sekaligus, dan menghasilkan citra baru yang lebih representatif dalam 
menyajikan fenomena gegetasi. Pada mulanya, indeks gegetasi 
dikembangkan terutama berdasarkan feature space  tiga saluran : hijau, 
merah, dan inframerah dekat. Ketiga saluran ini cukup representatif dalam 
menyajikan fenomena gegetasi, sebelum saluran inframerah tengah digunakan 
secara luas. Bila diperhatikan, tampak bahwa feature space yang dibentuk oleh 
saluran inframerah dengan saluran merah menghasilkan sebaran yang lebih lebar. 
Terlihat pula piksel�piksel gegetasi ternyata mengelompok pada sudut kiri atas, lalu 
piksel�piksel tanah kering berona cerah pada kanan atas, dan piksel�piksel tanah 
basah berona sangat gelap berdekatan dengan titik asal (Danoedoro, 2012). 
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Vegetasi sangat rapat dengan struktur daun atau percabangan yang 
berbeda, bila diplot, tenyata menempati garis imajiner antara tanah gelap � 
gegetasi (sekitar titik asal ke kiri atas). Garis inilah yang disebut dengan 
garis gegetasi. Di sisi lain, garis imajiner antara lanah gelap �tanah cerah (sekitar 
titik asal ke kanan atas) temyata ditempati oleh piksel�piksel tanah dengan rona dan 
kelembaban yang berbeda. Garis inilah yang disebut garis tanah (Richardson dan 
Wiegand, 1977). Vegetasi dengan kerapatan yang bergariasi tenyata terletak di 
antara kedua garis ini. Piksel�piksel air jernih dan dangkal terletak di sebelah 
kanan garis tanah (Gambar 54) 

Ratio Vegetation Index (RVI) adalah salah satu transformasi indeks 
gegetasi yang paling sederhana.   Transformasi ini diformulasikan sebagai : 

 
RVI =       saluran infrarnerah dekat 

saluran merah 
 
Bila nilai RVI ini diplot pada feature space inframerah dengan merah, 

terlihat bahwa nilai RVI yang sama akan membentuk satu garis, yang juga 
menunjukkan besarnya gradien. Nilai RVI terbesar tenyata berimpit dengan 
garis gegetasi, dan nilai RVI terkecil tenyata berimpit dengan garis tanah. 
Dengan kata lain, garis tanah menunjukkan RVI bernilai 0, garis gegetasi 
menunjukkan RVI bernilai maksimum. (lihat Gambar 55). 
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Normalized Difference Vegetation Index (NDVT) merupakan 
kombinasi antara teknik penisbahan dengan teknik pengurangan citra. 
Transformasi NDVI ini merupakan salah satu produk standar NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration), satelit cuaca yang berorbit 
polar namun memberi perhatian khusus pada fenomena global gegetasi. 
Formulasinya adalah sebagai berikut: 

 
NDVI =    (saluran inframerahdekat � saluran merah)  

(saluran inframerahdekat + saluran merah) 
 

Sama halnya dengan RVI, NDVI mampu menonjolkan aspek 
kerapatan gegetasi. Secara implisit, berbagai penelitian (Danoedoro, 1989) 
menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antata RVI dengan NDVI. 
Artinya, keduanya dapat memberikan efek yang sama. Perbedaan utama di 
antara keduanya terletak pada nilai asli yang dihasilkan. Pada RVI, nilai terkecil 
ialah 0 dan nilai maksimum biasanya mencapai dua digit; sedangkan pada NDVI, 
nilai selalu berkisar antara �1 hingga +1. Perbedaan membutuhkan perhatian 
khusus dalam teknik pemrograman, sehingga menghasilkan nilai baru yang 
berjulat 0 � 255. 

Transformasi TVI (Transformed Vegetation Index) dikembangkan 
untuk menghindari hasil negatif pada NDVI, formulasinya adalah sebagai 
berikut : 
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Nilai 0,5 ini masih harus disesuaikan dengan kondisi perangkat lunak dan julat 
nilai spektral citra aslinya. Untuk perangkat lunak tertentu (dan layar monitor 
tertentu) yang mempunyai kemampuan menampilkan 256 warna, nilai 0,5 ini 
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digantikan oleh 127; sedangkan untuk sistem yang menyajikan 64 warna, nilai 0,5 
ini digantikan oleh 31. Untuk saat ini hal ini sudah tidak berlaku (Danoedoro, 
2012). 

Richardson dan Wiegand (1977) mengusulkan dua transformasi 
indeks gegetasi, yaitu Difference Vegetation Indfx (DVI) dan Perpendicular 
Vegetation Index (PVI). Keduanya dikembangkan dari data Landsat MSS di 
beberapa daerah di Amerika Serikat. DVI diformulasikan sebagai : 

 
DVI = 2.4*MSS7 � MSS5 

 
Pada formula ini, MSS7 adalah saluran inframerah dekat yang 

beroperasi pada panjang gelombang 0,8 – 1,1Km. MSS5 adalah saluran 
merah yang beroperasi pada panjang gelombang 0,6�0,7 Km. Pada penelitian 
ini, data asli MSS7 hanya berjulat 0 � 63, sedangkan MSS5 berjulat 0 � 127. Oleh 
karena itu, apabila transformasi DVI ini akan diterapkan pada data MSS 
Landsat yang digunakan di Eropa (stasiun penerima negara�negara Eropa, 
ESA/Earthnet, mengeluarkan produk MSS Landsat dengan julat 0 � 255 untuk 
semua saluran), nilai koefisien 2,4 ini harus diganti dengan nilai 1,2 (Danoedoro, 
2012). 

Transformasi PVI cukup menarik untuk dikaji, karena dasar 
pemikirannya sedikit berbeda dengan RVI dan NDVI. Berdasarkan sampel 
yang mereka kumpulkan, diperoleh fakta bahwa sebaran piksel gegetasi 
ternyata mempunyai jarak tegak lurus tertentu terhadap garis tanah (lihat 
gambar), sebagai fungsi kerapatan atau biomassa. Jarak yang dimaksud di sini 
adalah jarak spektral, karena skala yang digunakan dalam sistem koordinat 
kartesian untuk feature spacenya juga skala nilai spektral.  PVI diformulasikan 
sebagai : 

 

����������������� ������!� # ��
!# 
��! ��� −=
 

 
Dimana a adalah sudut antara garis tanah dengan sumbu inframerah dekat. 
Gambar 6. 3. menyajikan perhitungan sudut antara garis tanah dengan saluran 
inframerah dekat, yang dijadikan dasar PVI. 
 

WDVI (Weighted Differenced Vegetation Index) yang diperkenalkan 
oleh Clegers (1988, dalam Ray, 1996; Danoedoro, 2012). Ada hubungan 
dengan PVI, WDVI merupakan gersi matematis yang sederhana daripada 
PVI, tetapi juga sensitif terhadap gariasi kondisi atmosfir.  

 

 !#��� ����������������� ��"��#�� −=  

 
PVI dan WDVI, jarak tegak lurus (perpendicular distance) terjauh dari 

garis tanah ternyata dipresentasikan oleh piksel�piksel gegetasi dengan 
kerapatan sangat tinggi. Piksel�piksel gegetasi dengan kerapatan�rendah ternyata 
berada pada jarak tegak lurus yang lebih pendek, Namun penyimpangan mulai 
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terlihat, karena model ini berlawar:in dengan model feature space yang 
mempresentasikan garis tanah dan garis gegetal yang kongergen ke arah titik 
asal  . Bila model kongergen ini ditumpang tindihkan ke model PVI Richardson 
dan Wiegand, terlihat bahwa gegetasi pinus dengan kerapatan sangat tinggi akan 
dipandang sebagai gegetasi dengan kerapatan yang lebih rendah,karena jarak 
tegak lurusnya kegaris tanah sangat pendek. 

Dengan demikian, dapat disimpulkaii bahwa transformasi PVI dan 
WDVI tidak dapat diterapkan pada semua kondisi. Menurut beberapa 
peneliaan, PVI ini lebih tepat untuk mengkaji perbedaan yang tipis antara 
satu tingkat kerapatan dengan tingkat kerapatan yang lain, dan juga untuk 
liputan gegetasi yang tidak terlalu rapat. Lebih dari itu, dapat kita lihat bahwa bila 
daerah kajian tenyata meliputi beberapa tipe gegetasi yang berbeda (misalnya 
daun lebar dan daun jarum), transformasi PVI ini dapat memberikan informasi 
yang keliru. 

 
���"��� 9=�� �!���#��%��� �A�� "!������+��� %!��!#��� %����� #����� ���� %�����
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Nama 
Indeks Vegetasi 

Formula 

Indeks gegetasi yang menekankan gangguan latar belakang tanah 
SAVI (Soil 
Adjusted 
Vegetation 
Indeks) 

+,�- � �� !./��0/�1	20��3 � ���0/�1�� !./��0/�1	20��3 � ���0/�1 � � 4 	1 � �� 
L = factor koreksi untuk gegetasi, 0 untuk gegetasi sangat rapat dan 1 
untuk gegetasi sangat jarang 
(1+L) digunakan supaya hasil transformasi berkisar antara �1 dan +1 

TSAVI 
(Transformed 
Soil Adjusted 
Vegetation 
Indeks) 

6+,�- � � 4 �� !./��0/�1	20��3 � � 4 ���0/�1 � �
7� 4 �� !./��0/�1	20��3 � ���0/�18 � 	� 4 � � 9 4 	1 � �:�� 4 	1 � �� 

a = intercept garis tanah 
s = kemiringan garis tanah 
X =factor penyesuaian yang diatur untuk meminimkan gangguan tanah 
(0,08)  

MSAVI (Modified 
Soil Adjusted 
Vegetation 
Indeks) 

;+,�- � �� !./��0/�1	20��3 � ���0/�1�� !./��0/�1	20��3 � ���0/�1 � � 4 	1 � �� 
L = 12*s*(NDVI)(WDVI) 
S = kemiringan garis tanah (soil line) 
 

MSAVI2 (Second 
Modified Soil 
Adjusted 
Vegetation 
Indeks) 

;+,�-2 � <12= ∗ 	2 ∗ 	�� !./��0/�1	20��3 � 1�
� >	2 ∗ �� !./��0/�120��3�2 � 8	�� !./��0/�120��3 � ���0/�1� 

 

Indeks Vegetasi yang Menekankan Pengaruh Atmosfir 

GEMI (Global 
Evironmental 
Modelling Index)   

�';- � ��� 4 	1 � 0,25 4 ���� � ���0/�1 � 0,125
1 � ���0/�1  

Dimana: 

��� � 27�� !./��0/�120��3B � ���0/�1B8 � 1,5 4 	�� !./��0/�120��3 � 0,5 � ���0/�1 �
�� !./��0/�1	20��3 � ���0/�1 � 0,5  

ARVI 
(Atmospheric 
Resistant 
Vegetation Index)  
(Jensen, 2004) 

,C�- � �� !./��0/�1	20��3 � DE
�� !./��0/�1	20��3 � DE 

Dimana : DE � ���0/�1 � F�GG�	���0/�1 � ��H /I� 
 
Gamma  

 Indeks Vegetasi dengan Kombinasi Saluran Spektral yang lain 
Indeks 
Inframerah II 
(Jensen, 2004) 

-- � -��D�G�D�J	K�L�� � -��D�G�D�J	6��F�J
-��D�G�D�J	K�L�� � -��D�G�D�J	6��F�J 

MSI (Moisture 
Stess Index) 
(Rock et al., 
1986) 

;+- � -��D�G�D�J	6��F�J
-��D�G�D�J	K�L��  
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LWCI (Leaf 
Water Content 
Index) 
(Hunt et al., 
1987) 

�MN- � �O)FP1 � 	-��D�G�D�J	K�L�� � -��D�G�D�J	6��F�J�Q
�O)FP	-��D�G�D�J	K�L��RS � -��D�G�D�J	6��F�JRS�Q 

Dimana : 
FT pantulan di saluran yang dispesifikasikan pada rumus tersebut 
(inframerah dekat dan inframerah tengah), yang mewakili daun pada 
kondisi kandungan lengas maksimum (fully turgid, RWC) yaitu : 

CMN � 	HTHT3	2�I!	2 	U�V�!W�X	HTHT3	2�I!	�0/ !W	TY0!�
	HTHT3	3I/W 3�X	HTHT3	2�I!	�0/ !W	TY0!� 4 100%  

MidIRIndex 
(Indeks 
Inframerah 
Tengah) 
Musick dan 
Pelletier (1988) 
dalam Jensen 
(2004) 

;�&-C-�&�
 � -��D�G�D�J	6��F�JS[\-��D�G�D�J	6��F�JS[] 

Mamodelkan gariasi kelembaban tanah 

SARVI (Soil and 
Atmospheric 
Resistant 
Vegetation Index) 

+,C�- � $∗ !./��0/�1	20��3 �	$∗/H
$∗ !./��0/�1	20��3 �	$∗/H � � 

MSARVI ;+,C�-
� 2$∗ !./��0/�1	20��3 � 1 � >^	2$∗ !./��0/�1	20��3 � 1�: � _		$∗ !./��0/�1	20��3 � $/H�`

2  

Modifikasi SARVI 
RSR (Reduced 
Simple Ratio) 
(Chen et al, 2002) 

C+C � $ !./��0/�1	20��3
$�0/�1 a1 � $ !./��0/�1	30!W�1 �	$[bc		 !./��0/�1	30!W�1�

$[de		 !./��0/�1	30!W�1� �	$[bc		b!./��0/�1	30!W�1�f 
Modifikasi RVI 
MAX dan MIN adalah nilai maksimum dan minimum pada panjang gelombang terkait. 

TVI (Triangular 
Vegetation Index) 

6�- � 0,5 g1207$b!./��0/�1	20��3 � $1Ih�I8i � 200	$�0/�1 � $1 h�I� 
,jC-k,lmn� ,jC-k,lmn� � $ !./��0/�1	20��3 � 0,66$k,ln�

$ !./��0/�1	20��3 � 0,66$k,ln� 

Indeks yang dipandang bebas aerosol ,jC-:,kmn� ,jC-:,kmn� � $ !./��0/�1	20��3 � 0,5$:,kn�
$ !./��0/�1	20��3 � 0,5$:,kn� 

 

TCARI 
(Transformed 
Chlorophyll 
Absorption in 
Reflectance Index) 
(Jensen, 2005) 

6N,C- � 3 q	$]rr � $l]r� � 0,2	$]rr � $\\r� <$]rr$l]r=s 
Pengambangan dari rumus CARI (Chlorophyll Absorption in Reflectance Index) 

OSAVI (Optimised 
Soil adjusted 
vegetation index)  
(Daughtry et al, 
2000) 

+,�- � 	1 � 0,16�	$trr � $l]r�	$trr � $l]r � 0,16�  

Pengembangan TCARI  
Niibah atau rasio TCARI dan OSAVI : 

C���) � 6N,C-
,+,�- 

 
NVI (New 
Vegetation Index) 
 

u�- � $]]] � $]v]$l]w  

Konsep menyingkirkan wilyah peka serapan uap air pada citra Landsat TM, NOAA AVHRR, 
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IIRS�LISS 
GRABS (Greeness 
above Bare Soil) 
(Hay et al, 1979) 

�C,�+ � � � 0,09178� � 5,58959 
Dimana : 
G = Greeness 
B = Soil Brighness 

Sumber : Danoedoro, 2012 
Jensen (2005) dalam Danoedoro (2012) menyimpulkan pemakaian indek 
gegetasi dan menyimpulkan : 

� Jika terdapat koreksi atmosfer secara menyeluruh maka akan 

banyak gangguan dari respons tanah sehingga SAVI dan MSRAVI 

merupakan persamaan terbaik, sementara NDVI dan ARVI justru 

paling buruk 

� Apabila dilakukan koreksi atmosfer secara parsial untuk 

menghilangkan hamburan Rayleigh dan komponen ozon maka 

SARVI dan MSARVI merupakan formula terbaik, sementara NDVI 

dan ARVI tetap paling buruk 

� Apabila tidak ada koreksi atmosfer sama sekali, SARVI merupakan 

formulasi kurang baik, tetapi mempunyai kesalahan terkecil diantara 

yang lain, sementara NDVI dan ARVI tetap saja merupakan indeks 

gegetasi yang paling banyak kesalahan. 

 
 

 �
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 Peralatan penginderaan jauh sensitif pada panjang gelombang 
inframerah termal dan dapat digunakan untuk merekam beberapa bagian 
dari energi dan mengukur temperatur radiasi dari objek pada permukaan 
bumi. Temperatur radiasi dari objek dapat digunakan untuk membedakan 
satu objek dengan objek lain, serta menentukan karateristik dari objek. 
Temperatur radiasi dari objek dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu 
emisigitas, temperatur kinetik, karakteristik termal, dan nilai pemanasan 
(Curran, 1985). �

=�)���!�-!��#����!���+���������!�-!��#�����������

 Temperatur permukaan secara umum didefinisikan sebagai 
temperatur kulit dari permukaan bumi. Untuk lahan terbuka, temperatur 
permukaan adalah temperatur tanah. Untuk daerah dengan kerapatan 
gegetasi tinggi, temperatur permukaan berupa temperatur permukaan 
kanopi gegetasi. Pada daerah dengan kerapatan gegetasi jarang, 
temperatur pemukaan merupakan rerata dari temperatur gegetasi dan tanah 
atau permukaan yang melatarbelakanginya. Terkait dengan resolusi spasial 
data satelit, temperatur permukaan dalam penginderaan jauh dapat 
didefinisikan sebagai rerata temperatur permukaan lahan pada skala 
percampuran piksel dengan fraksi yang berbeda dari tipe permukaan (Yang, 
2000).  

 Temperatur permukaan dapat diukur dengan menggunakan 
termometer inframerah genggam, instrumen termometer inframerah yang 
dipasang pada menara atau stasiun cuaca otomatis dan obsergasi melalui 
satelit. Data temperatur permukaan yang diturunkan dari data satelit telah 
digunakan untuk studi iklim urban (Streutker, 2003, Weng, 2001), serta studi 
egapotranspirasi (Quattrochi dan Lugall, 1999).  

 Hubungan spasial dan temporal antara temperatur permukaan dan 
temperatur udara, perlu memperhatikan tipe permukaan secara indigidual. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Oke (1992), yang mengatakan bahwa 
panas yang dihasilkan oleh aktigitas di atas permukaan khususnya 
kendaraan bermotor lebih berpengaruh terhadap panas temperatur udara 
daripada panas dari permukaan. Hal yang sama terjadi pada siang hari dan 
sore hari dan sore hari, dimana panas antropogenik meningkat jumlahnya. 
Beberapa tempat seperti taman, hutan dan lahan bergegetasi lainnya 
memiliki temperatur udara yang lebih rendah daripada temperatur 
permukaan, karena efek teduh dari gegetasi. Pada bangunan tinggi, di siang 
hari, temperatur permukaan jauh lebih rendah daripada temperatur udara 
karena efek bayang gedung. Berdasarkan pada penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa beberapa fenomena yang menyebabkan gariasi 
temperatur diakibatkan oleh antropogenic heat yang dihasilkan oleh emisi 
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kendaraan bermotor, arah dan pemecah/penahan angin, radiasi yang 
terperangkap di antara gedung tinggi, dan nilai penurunan temperatur pada 
malam hari.   

=�5����#�����������;�#�����
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JENIS PENUTUP PERMUKAAN 
NILAI PANCARAN 

(KOEFISIEN Ε) 

• Vegetasi campuran   0,99 

• Tubuh air 0,98 

• Tanah basah  0,93 

• Tanah kering  0,90 

• Jalan beraspal  0,97 

• Lahan terbangun   0,94 

• Sawah  0,98 

• Lahan terbuka  0,95 

• Rumput 0,98 

Sumber : Curran, 1985; Lillesand & Kiefer, 1979; Campbell, 1987. 
 Temperatur permukaan inframerah termal sangat bergantung pada 

emisigitas termal dari permukaan, yang didefinisikan sebagai rasio dari 
radiasi yang diemisikan pada temperatur tertentu dengan benda hitam pada 
temperatur yang sama (Van de Griend dan Owe, 1993). Nilai pancaran 
(emisigitas) benda pada beberapa jenis penutup permukaan alami dan 
buatan disajikan pada tabel (2.5). Emisigitas dari setiap permukaan dapat 
bergariasi secara signifikan tergantung pada perbedaan pada struktur tanah, 
komposisi tanah, material organik dan juga perbedaan pada karakteristik 
tutupan gegetasi. Meskipun spektral daun pada spesies yang berbeda 
terlihat mirip pada gelombang tampak dan inframerah dekat, respon spektral 
yang berbeda jelas dan ciri yang konsisten tampak pada daerah termal 
(Gates, 1965 dalam Van de Griend dan Owe, 1993).  

=�3�� A������� �!�-!��#���� ���/��%� �!0��"��%� ���� �!�%�����1��
�!�����-���!�!+�����,�#�����

 Sutanto (1994) mengatakan bahwa perekaman dengan foto udara 
berbeda dengan perekaman tenaga termal. Perekaman termal dapat 
dilakukan siang maupun malam hari. Sesuai dengan sifat termal suatu 
obyek dan gariasi temperatur hariannya, untuk beberapa obyek bahkan 
perekamannya lebih baik dilakukan pada malam hari, yaitu saat beda 
pancarannya terbesar. Pengumpulan data yang tidak mungkin dilakukan 
dengan penginderaan jauh fotografik dapat dilakukan dengan penginderaan 
jauh sistem termal yang keluarannya berupa data non�citra, citra inframerah 
termal mau pun data termal dalam bentuk digital. �
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 Pengukuran sensor termal untuk temperatur dapat dibiaskan sebesar 
2˚C atau lebih bila dilakukan pada ketinggian sebesar 300 m. Kondisi cuaca 
tentunya besar pengaruhnya terhadap bentuk dan besarnya pengaruh 
termal atmosferik. Kabut dan awan tidak dapat ditembus oleh radiasi termal. 
Walaupun hari cerah, aerosol dapat menyebabkan perubahan yang besar 
pada sinyal yang diindera. Abu, partikel arang, asap, dan titik air dapat 
mengubah pengukuran termal. Unsur pembentuk atmosferik bergariasi 
menurut situs, ketinggian, waktu dan kondisi cuaca setempat.  

 Penyiaman termal dapat dimanfaatkan pada berbagai waktu, banyak 
faktor yang mempengaruhi pemilihan waktu yang tepat atau waktu�waktu 
yang optimum untuk memperoleh data termal. Gambar 57 berikut ini 
menjelaskan kurga�kurga suhu pancaran beberapa materi selama 24 jam.  

 
���"��� 9?�� 6��;�&+��;�� ����� -�� ����� "!"!��-�� ��#!��� �!0���� � �!�����
�!��0�����"�����'(>?$'53���

 Sebagian besar kenampakan di permukaan bumi memancarkan 
tenaga puncaknya berkisar pada panjang gelombang 8�14 Pm, yang terletak 
jauh di belakang  bagian spektrum elektromagnetik tampak atau fotografik. 
Untuk mengindera tenaga ini, harus digunakan radiometer termal atau 
penyiam termal.  

 Kajian mengenai hubungan antara emisigitas (ε) dengan panjang 
gelombang (λ) untuk setiap jenis obyek ternyata menunjukkan bahwa 
kebanyakan objek akan memberikan nilai ε yang berbeda�beda pada λ yang 
berbeda pula. Kondisi benda saat diindera juga dapat memberikan nilai 
emisigitas yang berbeda�beda, sehingga pemanfaatan praktis citra termal 
cenderung menggunakan nilai ε rata�rata (Danoedoro, 1996).  

=�9�� � 6�0�"����� ��#�� �!���0� -���� ,�#��� :�����#� ?� ���C� ���� ,�#���
	������

=�9�'���!�%�"�����0�����%�#�0�+!���0����������	���

�Nilai digital dari tiap saluran citra Landsat 7 ETM+ diperoleh dari 
perubahan nilai radiance absolute (radiansi spektral) ke nilai byte 
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menggunakan nilai gain dan bias dari tiap saluran. Nilai piksel yang tercatat 
oleh sensor merupakan fungsi dari kemampuan bit koding dari sensor dalam 
mengubah pancaran spektral objek, dan pancaran spektral objek 
merupakan fungsi dari temperatur radiannya. Perhitungan untuk 
memperoleh nilai radiansi spektral sembarang piksel digunakan formula 
sebagai berikut (Sabins, 1985) : �

( ) ����
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Keterangan : 
 Lλ   = Radiansi spektral     
 QCAL MIN   =  1 
 QCAL   = Digital Number     
 QCAL MAX  = 255 
 LMIN      = Radiance pada nilai digital terkuantisasi terkalibrasi 
minimum 
       High Gain =3,2 W m�2 ster �1 Pm �1 ;  
       Low Gain = 0,0 W m�2 ster �1 Pm �1 

 LMAX     = Radiance pada nilai digital terkuantisasi terkalibrasi 
maksimum 
       High Gain =12,65 W m�2 ster �1 Pm �1 ;  
       Low Gain = 17,04 W m�2 ster �1 Pm �1 

 Untuk bisa mentransformasikan nilai pancaran spektral ke dalam 
bentuk nilai temperatur radian (Trad) pada citra Landsat 7 ETM+, maka setiap 
piksel dapat dihitung berdasarkan nilai radiansi spektral dengan 
menggunakan persamaan (3.4) berikut (Huang, 2002; Irish, 2000). 
Persamaan ini mengasumsikan unity emisivity  dan menggunakan pre 
launch konstanta kalibrasi.  
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Keterangan :  
 T  =  Temperatur (Kelgin)         
 Lλ =  Radiansi  (W cm�2 ster �1 Pm �1)      
 K1 =  Konstanta Kalibrasi 1 (666,09 W m�2 ster �1 Pm�1) 
 K2  =  Konstanta Kalibrasi 2 (1282,71 Kelgin) 
   
 LMIN disamakan dengan radiance pada nilai digital terkuantisasi 
terkalibrasi minimum (Q CALmin = 0) dan LMAX disamakan dengan radiance 
pada nilai digital terkuantisasi terkalibrasi maksimum (Q CALmax = 255). 
Daftar jangkauan spectral radiance dari saluran 6 pada citra Landsat 7 
ETM+ dapat dilihat pada tabel (3.1) berikut.   
 

�
�
�
�
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NOMOR  
SALURAN 

LOW GAIN  HIGH GAIN  

LMIN  LMAX LMIN  LMAX 

6 0,0 17,04 3,2 12,65 
Sumber : Huang, 2002.  

 Pada citra satelit ASTER, nilai digital (Digital Number/ DN) dari tiap 
saluran tidak dapat diubah ke radiance dengan menggunakan persamaan 
(7.3) seperti halnya data citra Landsat 7 ETM+, karena pada saluran TIR 
ASTER tidak memiliki nilai low gain atapun high gain, sehingga hanya dapat 
menerapkan nilai normal gain. Dalam sumber yang diperoleh dari 
http://asterweb.jpl.nasa.gov menerangkan bahwa, untuk dapat 
mengkongersi dari nilai digital (DN) ke radiance (radiansi spektral) pada citra 
ASTER, dapat diterapkan persamaan (3.5) serta dengan tetap 
memperhatikan unit koefisien kongersi pada masing�masing saluran yang 
disajikan pada tabel (3.2) sebagai berikut.   

( ) ( ) �&�'�����&�	�����(���%��������������)� �−=λ
 

 

��"!0�)9�����#�6�!2���!��6��;!����,�#���	�������0������!���0��

NOMOR  
SALURAN 

KOEFISIEN (W M�2 SR�1 ΜM�1) 

High Gain  Normal Gain  Low Gain 1 Low Gain 2 

10 

Tidak Tersedia 

6.822 X 10�

3  

Tidak 
Tersedia  

Tidak 
Tersedia 

11 6.780 X 10�

3 
12 6.590 X 10�

3 
13 5.693 X 10�

3 
14 5.225 X 10�

3 

Sumber : http://asterweb.jpl.nasa.gog, 2007. 
 

  Selanjutnya, untuk bisa mentransformasikan nilai pancaran 
spektral ke dalam bentuk nilai temperatur radian (Trad) pada citra ASTER, 
maka setiap piksel dapat dihitung berdasarkan nilai radiansi spektral dengan 
menggunakan persamaan (3.6) berikut (Dash et al, 2002; Li et al, 2004; 
Schmugge et al, 2002 dalam Lu, 2005).  
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Keterangan :  
 Trad  = Temperatur radian/temperatur kecerahan pada sensor (°Kelgin) 
 Lλ  = Radiansi spektral (W m�2 sr�1 Pm�1) 
 λC  = Panjang gelombang dari radiasi terpancarkan (10,6 Km) 
 C1   = Konstanta radiasi pertama (3,74151 x 10�16 W m�2 sr�1 Pm�1) 
 C2  = Konstanta radiasi kedua (0,0143879 m.Kelgin) 
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Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya 
perikanan laut adalah sulitnya menentukan daerah penangkapan yang tepat. 
Selama ini nelayan masih menggunakan cara kongensional dengan 
mengandalkan pancaindra semata, cara coba�coba atau berdasarkan atas 
kebiasaan menangkap di daerah tersebut. Cara�cara ini memiliki 
keterbatasan terutama oleh faktor kondisi air laut yang sangat dinamik. Cara 
ini bukan hanya menyebabkan tidak efisiennya usaha penangkapan, juga 
menyebabkan terjadinya kosentrasi kapal penangkapan ikan pada area 
tertentu saja, yang secara langsung dapat menyebabkan kelebihan tangkap 
di daerah tersebut atau bahkan bisa menyebabkan konflik  antar nelayan 
karena perebutan daerah penangkapan (fishing ground). Jika hal ini terjadi 
pada waktu yang lama maka akan menyebabkan keseimbangan lingkungan 
di perairan tersebut terganggu (over fishing). Hal ini hampir terjadi di seluruh 
perairan Indnesia tidak terkecuali perairan Selat Madura.  

 Tingkat sensitigitas dari kanal pada citra landsat TM menjadi 
pertimbangan dalam menyusun suatu algoritma untuk pendugaan 
produktigitas primer dan kualitas air pada suatu perairan (Purwadhi, 2001). 
Jensen (1996) dan Candrasekar (2005), menyebutkan bahwa absorbsi 
maksimum dari klorofil ada pada kisaran panjang gelombang 425 – 450 nm. 
Howard (1991) dan Danoedoro (1996), menjelaskan bahwa klorofil�a murni 
dalam aseton mempunyai absorbsi maksimum pada panjang gelombang 
420 nm dan  663  nm.  Danoedoro (1989), menyatakan bahwa seluruh alga 
yang mengandung klorofil�a menyerap energi sinar matahari pada kisaran 
panjang gelombang antara 430 nm dan 670 – 680 nm dari spektrum 
gelombang elektromagnetik. 

 Penentuan kanal didasarkan pada hubungan terbaik antara panjang 
gelombang radiasi elektromagnetik yang dapat diindera (oleh kanal yang 
bersangkutan) dengan absorbansi  klorofil�a (Jensen, 1996; Purwadhi, 
2001). Tujuan untuk Menemukan peta sebaran kualitas perairan untuk 
memprediksi fishing ground. 

 
���	0����!�!0�#�����!�!#����:�+������!�����!���%+�-����+���
 
Alur pemikiran dapat dilihat pada skema berikut ini: 
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Setelah pengumpulan informasi dan  data di lapangan berupa 
penentuan titik koordinat  lapangan  serta  sugey  lokasi fishing  base,  tahap  
berikutnya  adalah menganalisis data yang diperoleh sebagai berikut : 

1. Pembuatan peta sebaran parameter kualitas perairan dilakukan dengan 
melakukan analisis interpolasi pada data masing�masing parameter 
sample lapang yang diambil. 

2. Peta sebaran Suhu dan klorofil di dapatkan dari ekstrak citra satelit 
landsat. Citra satelit yang digunakan adalah citra tanggal 23 Agustus 
2002, yang dianggap untuk mewakili musim kemarau dan tanggal 19 
Januari 2006 yang dianggap mewakili musim hujan. Temperatur kinetik 
permukaan laut pengukurannya dilakukan dengan menggunakan 
saluran termal (Band 6B). Langkah pertama yaitu menentukan nilai 
radiansi spektral, selanjutnya dihitung nilai temperatur radian. Kemudian 
diperoleh temperatur kinetik, dari temperatur kinetik di kongersikan 
dalam celcius (°C). 

3. Analisis klorofil diekstrak dari citra satelit Ladsat pada Band 3 dan Band 4. 
Analisis data klorofil_a menggunakan formula hasil penelitian Hasyim et.al. 
(1998): Chlorophyll = �17.1342 + 15.2587*band_3*band_4 

4. Penentuan daerah penangkapan ikan dilakukan dengan tahapan : 
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klasifikasi kelas kesesuaian perairan laut untuk daerah penangkapan, 
pemberian skor dan bobot dan kemudian diklasifikasikan menjadi 
daerah yang sangat sesuai, sesuai dan tidak sesuai. 

5. Uji akurasi analisis menggunakan RMSE, yang mencerminkan 
perbedaan antara nilai data lapang dengan nilai hasil ekstraksi citra 
satelit. Uji akurasi dilakukan untuk parameter : suhu dan klorofil.  

6. Mengetahui produksi per unit tangkap (CpUE) dan kondisi status 
pemanfaatan perairan Selat Madura dengan pendekatan yang 
dipergunakan adalah pendekatan holistik (Production/Surplus model)  

 
"�����!0���+#���6��0�#�������1��%��!�-!�%������������%��������

Faktor kualitas air yang sangat mempengaruhi keberadaan ikan suhu 
permukaan laut dan sebaran klorofil�a. Suhu permukaan perairan menjadi 
dasar penentuan daerah penangkapan karena ikan hanya tolelir pada suhu 
tertentu saja, sehingga menjadikan ikan�ikan akan berkumpul di daerah 
tertentu yang kondisi suhunya cocok untuk kehidupannya. Ikan juga 
cenderung berkumpul pada daerah perairan yang  kosentrasi klorofil tinggi, 
hal ini dikarenakan klorofil menjadi produksi primer dan sumber makanan 
bagi ikan.  

 

 ���+�#��+���������!���+����	���0��#������,�#���:�����#����C���0�����
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Citra yang digunakan untuk analisis ini menggunakan dua citra. Citra 
satelit tanggal 23 Agustus 2002 yang dianggap untuk mewakili musim 
kemarau, dan tanggal 19 Januari 2006 yang dianggap mewakili musim 
hujan. Dengan menggunakan dua citra ini sehingga dapat diperkirakan 
sebaran suhu permukaan pada musim kemarau dan penghujan. Hasil citra 
setelah pengoperasian algoritma suhu permukaan air laut disajikan pada 
Gambar 59 dan 60. 
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Hasil analisis suhu permukaan laut dari citra Landsat tanggal 23 
Agustus 2002 mendapatkan suhu optimum pada 26,24 0C. Sedangkan suhu 
minimal rata�rata pada 24,1 0C sedangkan suhu tertinggi rata�rata pada 27,3 
0C .Hasil analisis suhu permukaan laut dari citra Landsat tanggal 19 Januari 
2006 mendapatkan suhu optimum pada 25,9 0C. Sedangkan suhu minimal 
rata�rata pada 24,7 0C sedangkan suhu tertinggi rata�rata pada 28,6 0C . 
 Perbandingan suhu permukaan laut antara musim kemarau dan 
musim penghujan menunjukkan bahwa suhu optimum pada musim 
penghujan lebih rendah dibandingkan pada musim kemarau, dimana suhu 
optimum pada musim kemarau 26,24 0C sedangkan suhu pada musim 
penghujan mencapai 25,9 0C. Hal ini menunjukkan bahwa suhu permukaan 
dipengaruhi oleh intersitas hujan yang terjadi. Pada musim penghujan lebih 
rendah karena intensitas hujan yang terjadi lebih tinggi dari musim kemarau. 
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Hasil ekstraksi sebaran klorofil dari citra satelit landsat pada tanggal 
23 Agustus 2002 menunjukkan bahwa daerah yang mempunyai kandungan 
klorofil tinggi terdapat pada daerah selat antara Surabaya dan Bangkalan. 
Hasil ini menunjukkan kandungan klorofil optimum sebesar 1,5 mg/m3. 
Sedangkan rata�rata minimum klorofil pada 0 mg/m3 dan rata�rata 
maksimum  pada 19,6 mg/m3. 
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Hasil ekstraksi sebaran klorofil dari citra satelit landsat pada tanggal 
11 Januari 2006 menunjukkan bahwa daerah yang mempunyai kandungan 
klorofil tinggi terdapat pada daerah selat antara Surabaya dan Bangkalan, 
pesisir pulau Madura dan perairan Sumenep.. Hasil ini menunjukkan 
kandungan klorofil optimum sebesar 8,3 mg/m3. Sedangkan rata�rata 
minimum klorofil pada �0,02 mg/m3 dan rata�rata maksimum  pada 41,95 
mg/m3. Jika dibandingkan antara bulan kemarua dan penghujan 
menunjukkan bahwa bulan Januari (penghujan) mempunyai kandungan 
klorofil lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Agustus (kemarau). Hal ini 
bisa disimpulkan bahwa curah hujan juga sangat mempengaruhi sebaran 
klorofil yang terjadi di perairan. 
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Peta daerah penangkapan ikan pada musim kemarau pada gambar 
63 Peta ini dianalisis dari citra satelit Landsat tanggal 23 Agustus 2002, 
yang dianggap mewakili musim kemarau. Hasil dari pemodelan tersebut 
mendapatkan sebagian besar wilayah perairan Selat Madura sangat sesuai 
untuk daerah penangkapan. Daerah yang sesuai hanya pada perairan selat 
antara Surabaya dan Bangkalan serta daerah pesisir Pulau Madura. 
Sedangkan untuk daerah yang tidak sesuai nampak sedikit sehingga tidak 
begitu terlihat pada peta. Luas perairan yang sangat sesuai mencapai  3475 
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Ha (58,04 %), yang sesuai mencapai 2215 Ha (36,99%) dan yang tidak 
sesuai mencapai 297 Ha (4,96 %). 
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Sedangkan peta daerah penangkapan ikan pada musim penghujan 
dapat dilihat pada gambar 64 Peta ini dianalisis dari citra satelit Landsat 
tanggal 19 Januari 2006, yang dianggap mewakili musim penghujan. Hasil 
dari pemodelan tersebut mendapatkan hampir semua wilayah perairan Selat 
Madura sangat sesuai untuk daerah penangkapan. Daerah yang sesuai 
ataupun tidak sesuai hanya nampak sedikit sehingga tidak terlihat pada 
peta. Luas perairan yang sangat sesuai mencapai  7125 Ha (94,44 %), yang 
sesuai mencapai 218 Ha (2,89 %) dan yang tidak sesuai mencapai 200 
Ha.(2,65 %) 

 Perbandingan daerah penangkapan antara musim kemarau dan 
musim penghujan menunjukkan bahwa musim penghujan wilayah daerah 
penangkapan yang sangat sesuai untuk pengkapan lebih luas dibandingkan 
dengan musi kemarau. Ini menunjukkan bahwa pada musim penghujan 
musim ikan lebih banyak dari musim kemarau. Hal ini sesuai dengan 
informasi darai lapang yang menyatakan musim penghujan jumlah ikan lebih 
banyak dari musim kemarau. Hal ini bisa disebabkan pada musim 
penghujan jumlah produksi klorofil jauh lebih banyak dari musim kemarau 
yang merupakan produsen primer yang merupakan sumber utama makanan 
di perairan. Selain itu faktor terjadinya upwelling yang mengangkat sumber 
makanan dari dasar banyak terjadi pada musim penghujan dikarenakan 
perbedaan suhu pada perairan.  
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2���/��	+�����������!#!���!�!�#�����!0���!�����!���%+�-����+���
Parameter penentu pemodelan daerah penangkapan ikan dilakukan 

dengan membandingkan antara hasil pengukuran lapangan dengan hasil 
analisis citra satelit Landsat. Parameter pemodelan daerah penangkapan 
ikan yang dilakukan uji adalah suhu permukaan laut dan klorofi. Uji 
dilakukan dengan mecari RMSE antara data lapangan dengan hasil analisis 
citra. Hasil uji akurasi mendapatkan perbandingan antara data lapang 
dengan analisis citra satelit untuk suhu permukaan laut mendapatkan nilai 
RMSE sebesar 2,32, dengan standart degiasi 1,9 dan standart error mean 
sebesar 0,527. Hasil uji akurasi mendapatkan perbandingan antara data 
lapang dengan analisis citra satelit untuk kadar klorofil mendapatkan nilai 
RMSE sebesar 2,31, dengan standart degiasi 1,63 dan standart error mean 
sebesar 0,452.   

?�)���!�!#�����!"�����6!��-�#������%��;!������0���+��%!�����

 Hutan mangroge merupakan salah satu sumber daya alam wilayah 
pesisir yang mempunyai manfaat yang sangat penting baik dari sisi ekologi 
maupun social ekonomi masyarakat pesisir. Semakin meningkatnya 
pembangunan ditambah dengan meningkatnya kebutuhan hidup di wilayah 
pesisir, akan berakibat terjadi tekanan terhadap sumberdaya alam di wilayah 
pesisir. Masalah ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan mangroge 
menjadi tambak, permukiman, areal industri dan sebagainya. Masyarakat 
juga melakukan penebangan hutan mangroge. Hal ini yang menyebabkan 
terjadinya kerusakan dari ekosistem mangroge yang semakin lama semakin 
sempit. Masalah yang timbul jika hutan mangroge  semakin berkurang 
antara lain : terjadi abrasi pantai, pencemaran dari sungai ke laut karena 
tidak adanya filter polutan, hilangnya berbagai spesies yang berasosiasi 
dengan ekosistem mangroge.  

 Seiring dengan perubahan penggunaan lahan yang relatif cepat 
dalam suatu wilayah yang berkembang, sehingga diperlukan penataan yang 
lebih baik seberapa besar kebutuhan mangroge untuk wilayah tersebut. Hal 
ini memerlukan informasi dasar tentang kondisi mangroge yang akurat. 
Metode kongensional/trestrial (pengukuran langsung) dilapangan  
mempunyai banyak kelemahan, antara lain cakupan daerah yang terbatas 
dan pada daerah yang lebih luas membutuhkan lebih banyak biaya dan 
waktu. Teknologi penginderaan jauh dengan menggunakan data  spatial  
menggunakan citra satelit menjadi alternatif yang dapat mendukung 
penyediaan kebutuhan data ini. Mangroge merupakan obyek yang bisa di 
indentifikasi dengan  menggunakan teknologi ini. Tujuan dari penelitian ini ini 
adalah untuk memetakan kerapatan mangroge di kepulauan Kangean. 

Mangroge akan tumbuh dengan baik pada  daerah muara sungai 
besar dan delta, dan daerah tersebut banyak terdapat lumpur. Pada daerah 
pesisir dengan topografi terjal dan mempunyai ombak yang besar besar 
dengan arus pasang surut yang kuat, tanaman  mangroge tidak dapat 
tumbuh dengan baik (Dahuri,2003). Produktigitas hayati pada daerah hutan 
mangroge ini tinggi,sehingga memungkinkan sebagai tempat pemijahan, 
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pengasuhan dan pembesaran atau mencari makan untuk  beberapa jenis 
ikan  dan udang atau hewan tertentu. Pada daerah ini banyak ditemukan 
beraneka ragam hewan�hewan, seperti : kepiting, moluska dan ingertebrata 
lainnya baik yang hidupnya menetap ataupun keluar masuk hutan mangroge 
bersama arus pasang surut.��

Indonesia tercatat sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman 
jenis mangroge tertinggi di dunia, jenis mangroge yang diketemukan di 
Indonesia mencapai 89 jenis. Jenis mangroge ini antara lain : bakau 
(Rizhopora spp), Apiapi (Avicennia spp), Pedada (Sonnerata spp), Tanjung 
(Bruguera spp), Nyirih (Xylocarmus spp), Tengar (Ceriops spp) dan Buta�
buta (Exoecaria spp) (Dahuri, dkk, 2001). 

Panjang gelombang yang sesuai untuk mengindentifikasi mangroge 
adalah panjang gelombang inframerah derat, dengan panjang gelombang 
antara 0,700�0,900Pm. Panjang gelombang VNIR (Visible and Near�Infrared 
Radiometer) dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis mangroge,  (a) 
1,750�6,000 Pm untuk mangroge jenis Bruguiera cylindrical, (b) 2,000�7,750 
Pm untuk mangroge jenis Bruguiera gymnorhiza, (c) 1,875�8,250 Pm untuk 
mangroge jenis Bruguiera parviflora, (d) 1,875�5,500 Pm untuk mangroge 
jenis Avicennia officinalis, (e) 1,625�6,250 Pm untuk mangroge jenis 
Sonneratia caseolaris, (f) 1,875�5,250 Pm untuk mangroge jenis Sonneratia 
alba, (g) 1,750�7,500 Pm untuk mangroge jenis  Rhizophora apiculata, (h) 
2,000�8,000 Pm untuk mangroge jenis  Rhizophora stylosa, (i) 2,200�7,000 
Pm untuk mangroge jenis Rhizophora mucronata (Jusoff, 2006).   

Penelitian Hartono (1994) dalam Danoedoro (1996) menyatakan 
dengan menggunakan citra SPOT mendapatkan hasil setidaknya dua 
spesies mangroge dapat diidentifikasi. Penggunaan analisis digital dapat 
menghasilkan data luas wilayah mangroge dengan relatif akurat. 
Pengukuran ini tidak mungkin dilakukan dengan surgei lapang karena 
kondisi hutan mangroge yang sulit dijangkau.  
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Tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
1. Pra prosesing citra satelit. Pada tahapan ini terdiri dari dua tahapan : 

koreksi radiometri dan koreksi geometri. Koreksi radiometri bertujuan 
untuk memperbaiki kualitas gisual citra dan sekaligus memperbaiki nilai�
nilai pixel yang tidak sesuai. Koreksi geometri bertujuan untuk 
meletakkan posisi obyek di citra sesuai dengan posisi sebenarnya di 
lapangan. Koreksi geometri dilakukan dengan metode image to map, 
dengan peta RBI sebagai base map.  

2. Penajaman citra, dilakukan dengan melakukan komposit pada citra 
sehingga didapatkan kenampakan citra secara gisual lebih jelas, 
sehingga akan mudah dibedakan antara satu obyek dengan obyek lain. 
Untuk membuat area sampling (ROI) yang akan dipergunakan dalam 
klasifikasi tutupan lahan. Komposit yang dipergunakan adalah 453, 
karena komposit ini lebih menonjolkan obyek gegetasi mangroge. 

3. Klasifikasi  tutupan lahan untuk mendapatkan peta tutupan lahan. Metode 
yang dipergunakan adalah klasifikasi terselia (supervise) dengan metode 
Maximum Likelihood.  Metode ini membutuhkan area sampling (Region of 
Interest) yang didapatkan dari sampling lapang. Dalam penyusunan 
klasifikasi menggunakan informasi nilai statistik berupa rerata dan 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

112 

simpangan baku tiap sampel, serta gariasi (ragam) dan kogariansi. 
Rerata dan simpangan baku diperoleh pada saat pengambilan sampel 
(ROI). Persamaan yang digunakan dalam maximum likelihood adalah 
sebagai berikut : 

D = ln(ac) � [0,5 ln(|Cogc|) � [0,5(X – Mc)
T(Cogc

�1)(X�MC)] 
  dimana : 

 D =   jarak yang diberi bobot 
 c =    suatu kelas tertentu 
 X =    gektor piksel yang diklasifikasi 
 Mc =    gektor rerata sampel klas c 
 aC =  persentase probabilitas sembarang piksel untuk dapat menjadi 

anggota klas c, di mana nilai default (yang ditawarkan 
komputer) adalah 1,0, berasal dari pengetahuan/informasi apriori 

 Cogc =    matriks kogariansi piksel�piksel pada sampel klas c, 
 | Cogc |   =    determinan Cogc (aljabar matriks) 
 Cogc

�1    =    ingersi Cogc (aljabar matriks), 

 In =    fungsi logarit ma natural 
 T =    fungsi transposisi (aljabar matriks) 
4. Setelah didapatkan peta tutupan lahan, kemudian dilakukan pemisahan 

untuk obyek mangroge. Pemisahan obyek mangroge dengan tutupan 
lahan yang lain bertujuan untuk mendapatkan peta sebaran mangroge.   

5. Analisis indeks gegetasi menggunakan yang dipergunakan adalah NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index). Analisis ini dipergunakan untuk 
mendapatkan kerapatan gegetasi, dengan formula sebagai berikut : 
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6. Klasifikasi kerapatan tajuk mangroge ditentukan berdasarkan rentang 
nilai NDVI hasil perhitungan. Jumlah klasifikasi kerapatan mengacu pada 
buku Pedoman Ingentarisasi dan Identifikasi Mangroge yang diterbitkan 
oleh Departemen Kehutanan (2006). Pembagian klasifikasi kerapatan 
mangroge dengan menggunakan metode NDVI  adalah sebagai berikut :  
a)  Kerapatan tajuk lebat (0,43 ≤ NDVI ≤ 1,00)  
b)  Kerapatan tajuk sedang (0,33 ≤ NDVI ≤ 0,42)  
c)  Kerapatan tajuk jarang (�1,00 ≤ NDVI ≤ 0,32) 

7. Peta sebaran mangroge hasil klasifikasi tutupan lahan dilakukan ogerlay 
dengan peta kerapatan mangroge hasil analisis indeks gegetasi untuk 
mendapatkan peta kerapatan sebaran mangroge. 
 

"����#!�-�!#������#�-���:����� �
Peta tutupan lahan didapatkan dari ekstraksi citra satelit. Citra satelit 

yang dipergunakan adalah  Citra Satelit ALOS tanggal 10�9�2009 di daerah 
kangean Setelah citra dilakukan koreksi, Citra terkoreksi dianalisis 
menggunakan metode supergise untuk mendapatkan peta tutupan lahan. 
Metode supergise yang dipergunakan adalah metode Maximum likelihood. 
Klasifikasi tutupan lahan meliputi : Permukiman, sawah, tegalan, tambak, 
hutan/gegetasi, mangroge. Pada citra ALOS yang dipakai ini di beberapa 
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wilayah terdapat awan, sehingga tutupan awan dimasukkan sebagai tutupan 
lahan. Pada citra ALOS ini luas awan yang teridentigikasi mencapai 586 ha. 

 Hasil klasifikasi tutupan lahan dengan menggunakan metode 
maximum likelihood mendapatkan, sebagian besar tutupan lahan adalah 
tegalan  mencapai 45,7% (20.413 ha) dari luas wilayah Kepulauan Kangean, 
kemudian tanah terbuka mencapai 20,6% (9.189 ha), hutan/gegetasi 
mencapai 19,1% (8.533 ha), mangroge 7,6% (3.408 ha), sawah 3% (1.356 
ha), pemukiman 2,2% (979 ha), tambak 0,4% (193 ha). Perbandingan 
prosentase tutupan mangroge untuk Kecamatan Arjasa dan Kangayan 
menunjukkan bahwa Kecamatan Kangayan (8,7%)  lebih tinggi dari 
Kecamatan Arjasa (7,6%). Data uas masing�masing penggunaan lahan 
untuk setiap kecamatan dapat dilihat pada table 26. Sedangkan peta 
tutupan lahan dapat dilihat pada gambar 66.    

��"!0�)=����#�-���0��������6! ���#���	�/��������6��%�1���

N
o 

Penggunaan 
lahan 

Luas (ha) 

Total % Arjasa % 
Kangayan
g % 

1 
Hutan/Vegeta
si 8,533 19.1 3,062 11.3 5,471 31.0 

2 Mangroge 3,408 7.6 1,865 6.9 1,543 8.7 

3 Pemukiman 979 2.2 555 2.1 424 2.4 

4 Sawah 1,356 3.0 893 3.3 462 2.6 

5 Tambak 193 0.4 147 0.5 45 0.3 

6 
Tanah 
Terbuka 9,189 20.6 6,647 24.6 2,541 14.4 

7 Tegalan 20,413 45.7 
13,49

3 50.0 6,921 39.2 

8 Awan 586 1.3 332 1.2 254 1.4 

  Total 44656 
100.

0 26994 
100.

0 17662 
100.

0 

Sumber : Hasil Analisis citra satelit ALOS 2009  
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Mendapatkan peta kerapatan gegetasi dengan menggunakan 
metode NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Nilai hasil analisis 
ini adalah �1 sampai 1. Nilai antara �1 sapai 0 menunjukkan bahwa obyek 
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tersebut bukan gegetasi. Sedangkan nilai 0�1 menunjukkan obyek tersebut 
gegetasi. Semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa semakin rapat gegetasi 
pada obyek tersebut. Hasil analisis NDVI mendapatkan nilai pixel minimal �
0,88, nilai maximum 0,6 dan rata�rata �0,51, dengan sandart degiasi 0,18. 
Peta hasil analissi NDVI ini di cropping dengan peta tutupan mangroge 
untuk mendapatkan peta kerapatan dan sebaran mangroge di kepulauan 
Kangean.   
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No Kecamatan Jarang  Sedang Lebat Total 

1 Arjasa (ha) 1,165.03 637.16 62.98 1,865.16 

  % 62.46 34.16 3.38 100.00 

2 Kangayan (ha) 1,168.40 353.99 20.35 1,542.74 

  % 75.74 22.95 1.32 100.00 

  Total (ha) 2,333.42 991.15 83.33 3,407.90 

  % 68.47 29.08 2.45 100.00 
Sumber : Hasil Analisis citra satelit ALOS 2009  

Peta kerapatan mangroge didapatkan dengan melakukan overlay 
antara peta tutupan mangroge dengan peta kerapatan gegetasi hasil analisis 
NDVI. Hasil ogerlay ini kemudian dilakukan klasifikasi untuk mendapatkan 
kerapatan mangroge sesuai dengan kelasnya. Ketentuan klasifikasi yang 
dibuat berpedoman pada ketentuan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal 
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan (2006). 
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Klasifikasi ini terbagi atas : Mangroge dengan klas jarang, sedang dan lebat. 
Hasil klasifikasi didapatkan Total luas mangroge 3.407,9 ha yang terbagi 
atas : mangroge dengan kategori jarang sebanyak 2.333 ha (68,5%), 
mangroge dengan kategori sedang sebanyak 991 ha (29,1 %) dan 
mangroge dengan kategori lebat sebanyak 83 ha (2,4%).  

Sedangkan luas Mangroge untuk kecamatan  Arjasa mencapai 
1.865,16 ha, mangroge dengan kondisi jarang sebanyak 1.165,03 ha 
(62,46%), mangroge dengan kondisi sedang mencapai 637,16 ha (34,16%) 
dan mangroge dengan kategori lebat sebanyak 62,98 ha (3,38%). Luas 
mangroge untuk kecamatan Kangayan mencapai 1.542,74 ha, dengan 
kondisi jarang sebanyak 1.168,4 ha (75,74%), kondisi sedang mencapai 
353,99 ha (22,95%) dan mangroge dengan kategori lebat sebanyak 20,35 
ha (1,32%). 

?�5�� �!�!#���� �!���"�� 6����%� �!�%%���+��� ,�#��� 	:��� ��� ��0���
6��%!���

Susie et. al. (2000) menjelaskan terumbu karang adalah binatang�
binatang kecil (disebut POLIP) yang hidup berkoloni dan membentuk 
terumbu. Terumbu karang merupakan salah satu sumber daya alam yang 
mempunyai nilai dan arti yang sangat penting baik dari  segi fisik, biologi 
maupun sosial ekonomi. Lauretta et. al, (2002) menjelaskan akibat 
meningkatnya kebutuhan hidup, sebagian manusia telah mengintergensi 
ekosistem tersebut. Kerusakan terumbu karang akibat eksploitasi besar�
besaran. Ancaman utama terumbu karang ialah penangkapan ikan 
berlebihan, praktek penangkapan ikan yang merusak, sedimentasi serta 
pencemaran yang berasal dari daratan. Aktigitas manusia saat ini 
diperkirakan mengancam 88% terumbu karang Asia Tenggara, mengancam 
nilai biologi dan ekonomi yang amat penting bagi masyarakat. Sekitar 50% 
dari terumbu karang yang terancam tersebut, berada pada tingkat 
keterancaman yang tinggi atau sangat tinggi. Hanya 12% di antaranya 
berada pada tingkat ancaman yang rendah.   

 Seiring dengan terus berkembangnya penggunaan lahan dan 
perubahan tutupan lahan yang dilakukan oleh sebagian manusia yang relatif 
cepat dalam suatu wilayah yang mengalami pengembangan, sehingga 
diperlukan pemetaan wilayah ini secara kontinyu. Metode kongensional 
seperti pengukuran langsung dilapangan (surgay terestris) tidak bisa 
mencakup daerah yang luas dan juga membutuhkan lebih banyak waktu. 
Dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan data dan 
informasi yang cepat dan akurat serta mencakup wilayah yang cukup luas 
menjadi sangat penting. Teknologi penginderaan jauh (data  spatial  
berbasis citra satelit) menjadi alternatif yang dapat mendukung penyediaan 
kebutuhan data spatial.  

Menurut Sutanto (1992) kelebihan yang dimiliki oleh citra 
penginderaan jauh satelit, antara lain adalah : Citra menggambarkan obyek, 
daerah dan gejala di permukaan bumi dengan wujud obyek aslinya, 
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Karakteristik obyek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra 
sehingga dimungkinkan pengenalan obyeknya, Citra dapat dibuat secara 
cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi. Citra dapat dibuat dengan 
periode ulang yang cukup cepat dan dapat merekam pada wilayah laut serta 
darat dengan cakupan luas maupun sempit. 

Tujuan penelitian adalah memperoleh informasi sebaran dan luas 
terumbu karang di wilayah Pulau Kangean Kabupaten  Sumenep. 

Terumbu karang merupakan kumpulan organisme yang hidup di 
dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur yang cukup kuat 
menahan gaya gelombang laut. Berdasarkan kemampuannya memproduksi 
kapur, ada dua tipe karang, yaitu karang yang membentuk bangunan kapur 
(hermatypic corals) dan karang yang tidak dapat membentuk bangunan 
kapur (ahermatypic corals). Hermatypic corals dalam hidupnya bersimbiose 
dengan zooxanthellae yang hidup di jaringan polyp binatang karang dan 
melakukan fotosintesis. Hasil sampingan fotosintesis tersebut adalah 
endapan kalsium karbonat yang struktur dan bangunannya khas. Dengan 
demikian peranan sinar matahari bagi kehidupan karang ini sangat penting, 
sehingga karang tersebut hidup di perairan pantai/laut dangkal. Selain itu 
hewan karang memerlukan suhu antara 25 � 32°C (Supriharyono, 2002). 

Menurut Suharsono (1996), sebaran terumbu karang tidak hanya 
terbatas secara horizontal tetapi juga terbatas secara gertikal dengan faktor 
kedalaman. Faktor utama yang mempengaruhi sebaran secara gertikal 
adalah intensitas cahaya, oksigen, suhu dan kecerahan air. Penyebaran dan 
pertumbuhan terumbu karang dipengaruhi oleh kedalaman, cahaya, 
kecerahan, salinitas, substrat dasar perairan dan pergerakan arus.  
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Tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
1. Pra prosesing citra satelit. Pada tahapan ini terdiri dari dua tahapan : 

koreksi radiometri dan koreksi geometri. Koreksi radiometri bertujuan 
untuk memperbaiki kualitas gisual citra dan sekaligus memperbaiki nilai�
nilai pixel yang tidak sesuai. Koreksi geometri bertujuan untuk 
meletakkan posisi obyek di citra sesuai dengan posisi sebenarnya di 
lapangan. Koreksi geometri dilakukan dengan metode image to map, 
dengan peta RBI sebagai base map. RMS error dalam koreksi harus 
mendapatkan nilai dibawah 0,5. Hasil pada proses awal ini adalah citra 
yang telah terkoreksi. 

2. Pemotongan citra sesuai dengan wilayah penelitian. Pemotongan citra 
bertujuan untuk membatasi area penelitian yang dikaji (dalam penelitian 
ini pulau Madura)  

3. Identifikasi terumbu karang dengan menggunakan algoritma Lyzenga, 
dimana yang digunkan adalah band biru dan band merah yang dalam 
data Landsat adalah band 1 dan band 2 dan 3. algoritma Lyzenga 
digunakan untuk mengkoreksi kolom air (Budhiman dan Hasyim, 2005). 
Bentuk persamaan metode Lyzenga adalah: 
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 Prosedur metode Lyzenga adalah sebagai berikut : 
a. Pembuatan training site i pada saluran 1,2 dan 3, training site 

disini bukan untuk klasifikasi tetapi untuk menentukan ki/kj. 
Syaratnya obyek training site haruslah homogen tetapi 
berbeda kedalaman.  

b. Menghitung parameter ki/kj dengan persamaan : 

 �! � ++= ��
�

�

�

�
 

Dimana : a=(Var.Bi�VarBj)/(2*Cogar.Bi&Bj) 
Pada tahap ini dilakukan perhitungan training site dari band 1, 
2 dan 3; menghitung garian B1, B2 dan B3; dan cogarian 
(B1,B2), (B2,B3) dan (B1,B3). 

� Melakukan klasifikasi terumbu karang denga klasifikasi 
unsupergise. 

�

"������0�-!�!#�����!"�����#!���"��+����%�
Kabupaten Sumenep bagian daratan terdiri dari beberapa 

kecamatan, tetapi tidak semua kecamatan memiliki terumbu karang. 
Kecamatan memiliki terumbu karang adalah Kecamatan Ambunten, Arjasa, 
Batang  Batang, Batuputih, Bluto, Dasuk, Dungkek, Gapura, Gayam, 
Giligenteng, Kalianget, Masalembu, Nonggunong, Pasongsongan, Raas, 
Sapeken, Saronggi, Talango. Data ini didapatkan dari hasil ekstraksi citra 
satelit Alos tahun 2009.  Kondisi terumbu karang tiap kecamatan bergariasi 
dari kondisi baik sampai buruk. Sedangkan untuk pulau Kangean terdiri dari 
2 kecamatan, yaitu Arjasa dan Kangayan. Hasil ekstraksi citra luas terumbu 
karang untuk kecamatan arjasa 3.536 ha, sedangkan kecamatan Kangayan 
mencapai 2.900 ha.   

Sebaran terumbu karang di Kabupaten Sumenep didapatkan dari 
ekstraksi citra satelit ALOS. Ekstraksi citra satelit yang dilakukan untuk 
mendapatkan sebaran terumbu karang menggunakan metode Lyzenga. 
Hasil ekstraksi ini kemudian dilakukan klasifikasi unsupergised untuk 
membedakan antara terumbu karang dan yang bukan. Untuk mendapatkan 
luas pada masing�masing desa pada setiap pulau dilakukan analisis lebih 
lanjut dengan melakukan ogerlay dengan administrasi.  

Luas terumbu karang hasil ekstraksi citra ALOS mencapai 2,900.5 ha 
yang tersebar pada 9 desa. Desa yang mempunyai terumbu karang terluas 
ada pada Desa Saobi (657,6 ha) yang tersebar di 4 pulau, yaitu 
Bunginyamar, Karenteng, Saobi, Sepapan. 

�
�
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No Desa Kecamatan Pulau Luas (ha) 

1 Batuputih Kangayan Kangean 173.5 

2 Batuputih Kangayan Saketek 14.3 

3 Batuputih Kangayan Sapares 7.2 

4 Cangkramaan Kangayan Kangean 33.9 

5 Cangkramaan Kangayan Salaoge 52.6 

6 Cangkramaan Kangayan Salaor Dua 32.5 

7 Daandung Kangayan Kangean 92.9 

8 Jukongjukong Kangayan Kangean 92.5 

9 Kangayan Kangayan Karanjang 75.4 

10 Kangayan Kangayan Malang 3.6 

11 Kangayan Kangayan Malelangan 1.9 

12 Kangayan Kangayan Nyampur 165.7 

13 Kangayan Kangayan Sabiteng 14.6 

14 Kangayan Kangayan Bindana 110.7 

15 Kangayan Kangayan Gili�Gili 29.2 

16 Kangayan Kangayan Kaloangan 85.1 

17 Kangayan Kangayan Kangean 468.1 

18 Kangayan Kangayan Kunyit 16.7 

19 Kangayan Kangayan Pangapos 4.4 

20 Kangayan Kangayan Salaor Satu 54.5 

21 Kangayan Kangayan Talaga 1.5 

22 Kangayan Kangayan Timunan 238.5 

23 Saobi Kangayan Bunginnyarat 33.2 

24 Saobi Kangayan Karenteng 11.1 

25 Saobi Kangayan Saobi 554.7 

26 Saobi Kangayan Sepapan 58.6 

27 Tembayangan Kangayan Kangean 54.6 

28 Tembayangan Kangayan Keranjang 0.7 

29 Tembayangan Kangayan Tarajje 21.7 

30 Timurjanjang Kangayan Kangean 74.2 

31 Toerjek Kangayan Kangean 274.4 

32 Toerjek Kangayan Moronan 48.1 

        2,900.5 
Sumber : Hasil ekstraksi citra satelit Alos  
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Keberadaan hutan mangroge di Kabupaten sampan banyak dijumpai 
di perairan pantai selatan dibandingkan di perairan pantai utara. Di perairan 
pantai selatan tumbuh memanjang dari timur ke barat yaitu dari Kecamatan 
Camplong, Kecamatan Sampang, Kecamatan Pangarengan, dan 
Kecamatan Sreseh. Hutan ini juga tumbuh baik di Kecamatan Jrengik yang 
secara pengelompokan wilayah pesisir tidak termasuk wilayah  pesisir 
sebagaimana tercantum dalam dokumen Bantuan Teknis Penyusunan 
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau�Pulau Kecil (WP3K) Kabupaten 
Sampang Tahun 2010. Sedangkan di perairan pantai utara hanya 
berkembang di muara Sungai Nipah yang terdapat di Desa Batioh 
Kecamatan . Tujuan penelitian ini adalah melakukan egaluasi kondisi 
kekritisan dan kesesuaian lahan mangroge di kabupaten Sampang. 

 Departemen kehutanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan 
Perhutanan Sosial Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun 
(2006) menjelaskan bahwa penentuan tingkat kekritisan lahan mangroge 
dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu : (1) Penilaian dengan 
menggunakan teknologi GIS (Geographic Information System) dan inderaja 
(citra satelit); (2) Penilaian secara langsung di lapangan (terestris); dan (3) 
Kriteria�kriteria penentuan tingkat kekritisan lahan mangroge berdasarkan 
faktor sosial ekonomi. Sedangkan Hasil penelitian Faizal dan Amran (2005) 
berjudul model transformasi indeks gegetasi yang efektif untuk prediksi 
kerapatan mangroge Rhizophora Mucronata. Mendapatkan hasil 
Transfromasi NDVI merupakan transformasi yang paling efektif digunakan 
untuk monitoring kondisi dan kerapatan mangroge Rhizophora mucronata. 
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 Citra satelit juga dipergunakan untuk monitoring mangroge seperti 
dalam penelitian Alam  et. al (2005). Dalam penelitian ini melakukan 
monitoring perubahan luasan mengroge di sekitar Pasir Putih Situbondo dari 
tahun 2000 sampai 2002, dengan mengunakan citra satelit Landsat ETM+. 
Budhiman dan Hasyim (2005) juga melakukan pemetaan sebaran 
mangroge, padang lamun, dan terumbu karang menggunakan data 
penginderaan jauh di wilayah pesisir laut Arafura. Data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah citra satelit Landsat 7.    

 
����!#��!��!�!0�#����

 Cara kerja dan analisis data dilakukan dengan menggunakan enam 
tahap pekerjaan yaitu : (1) tahap persiapan; (2) proses pengolahan citra; (3) 
cek lapangan; (4) analisis data; (5) uji akurasi; dan (6) hasil analisis 
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 Pemodelan Sistem Informasi Geografis, Berdasarkan hasil riset Balai 
Pengelolaan DAS Pemali Jratun Proginsi Jawa Timur menentukan pedoman  
penilaian tingkat kekritisan lahan mangrogeseperti pada tabel 29 
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Jenis penggunaan 
lahan (Jpl) 
  
  

45 
 
 

a. 3 : Hutan (kawasan berhutan) 

b. 2 : Tambak tumpang sari dan perkebunan 

c. 1 : Pemukiman, industri, tambak non 
tumpang sari, sawah dan tanah kosong 

)�
��
��

Kerapatan tajuk 
(Kt)  
  
  

35 
 
 

a. 3 : Kerapatan tajuk lebat (70–100%) 
b. 2 : Kerapatan tajuk sedang (50–69%) 

c. 1 : Kerapatan tajuk jarang (< 50%) 

5�
��
��

Ketahanan tanah 
terhadap abrasi 
(Kta) 
 

20 
 

a. 3 : Jenis tanah tidak peka erosi (tekstur 
lempung) 

b. 2 : Jenis tanah peka erosi (tekstur 
campuran) 

c. 1 : Jenis tanah sangat peka erosi (tekstur 
pasir) 

Catatan: Skor 1 = jelek 
Selanjutnya dapat ditentukan tingkat kekritisan lahan mangroge sebagai 
berikut: 
1) Nilai 100–166 : Rusak berat 
2) Nilai 167–233 : Rusak 
3) Nilai 234–300 : Tidak rusak 

Pemodelan kesesuaian lahan mangroge menggunakan pemodelan 
SIG dengan metode indeks seperti pada tabel 7.5 

��"!0�5*���6��#!����6!�!�������:��������%��;!�

��� �����!#!�� 6!0��� ��0��� .�"�#� ���"!��

'� Salinitas (0/00)   29�33 3 2 *1 
�  25�<29 atau >33�37 2   
�  <25 atau >37 1   
)� pH air pori 7�8,5 3 1 *1 
�  6,5�<7 atau >8,5�9,5 2   
�  <6,5 atau >9,5 1   
5� Bahan organik sedimen 

(%) 
>10 3 1 *2 

�  4,1�10 2   
�  <4 1   
3� Frekuensi genangan 

(hr/bln) 
20 3 2 *3 

�  10�19 2   
�  <10 atau >20 1   
9� H genangan maksimum 

(m) 
<0,5 3 2 *4 

�  0,5�1 2   
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�  >1 1   
=� Arus (cm/dt) <1 3 1 *4 
�  1�10 2   
�  >10 1   
?� Gelombang <0,5 3 2 *4 
�  0,51�1 2   
�  >1 1   
>� Substrat Pasir atau lanau 3 2 *3 
�  Lempung 2   
�  Grager 1   
(� Penggunaan Lahan Mangroge, Hutan 

Rawa 
3 1 *5 

�  Pertambakan 2   
�  Pemukiman, industri 1   
'*� Land subsidence 

(cm/tahun) 
<1 3 2 *4 

�  1�4 2   
�  >4 1   
''� Sea legel rise 

(mm/tahun) 
<4,99 3 2 *6 

�  5�9,99 2   
�  >9,99 1   
')� Erosi 0 3 2 *6 
�  �0,1�(�2) 2   
�  >�2 1   
'5� Interaksi lahan 

terhadap arus dan 
gelombang 

Terlindung 3 2 *7 

�  Agak terlindung 2   
�  Terbuka 1   

Keterangan *1. Kepmen No 51/MENKLH/2004; *2 London (1991); *3 
Khazali (1999); *4 IUCN (2006); *5 Dewanto (2007); *6 Gornitz (1992) 
dalam Zaky, A.R. et al (2012) 

Nilai maksimum = 66 
S1  = Sangat sesuai, dengan nilai 55�66 
S2  = Cukup sesuai, dengan nilai 44�54 
S3  = Sesuai bersyarat, dengan nilai 33�43 
N  = Tidak sesuai, dengan nilai 22�32 
 
"���!"��������%��;!����6�"�-�#!�����-��%�

Mangroge di wilayah Kabupaten Sampang ada di wilayah Selatan 
dan Utara. Hasil Digitasi menunjukkan luas mangroge di Kabupaten 
Sampang mencapai 914,54 Ha, yang tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten 
Sampang, yaitu kecamatan Banyuates (23,08 Ha), Kecamatan Camplong 
(44,19 Ha), Kecamatan Jrengik (88,29 Ha), Kecamatan Pangarengan 
(109,17 Ha), Kecamatan Sampang (179,17 Ha) dan kecamatan Sreseh 
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(469,93 Ha). Mangroge ini tersebar di 27 desa seperti tertera pada Tabel 31  
serta Gambar 72. 

��"!0�5'�:�������%��;!������%&�����%�6! ���#������6�"�-�#!�����-��%�

��� 6! ���#��� :�����)�� :��������

'� Banyuates 230.814,01 23,08 

)� Camplong 441.865,91 44,19 

5� Jrengik 882.910,16 88,29 

3� Pangarengan 1.091.706,61 109,17 

9� Sampang 1.798.832,33 179,88 

=� Sreseh 4.699.256,16 469,93 

��������
��0��� 9.145.385,18 914,54 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa gegetasi mangroge di Kabupaten 

Sampang mayoritas pada kondisi sedang (mencapai 444,18 Ha atau 
48,6%). Sedangkan dalam kondisi lebat mencapai 206,25 Ha atau sebanyak 
22,6%. Kondisi jarang mencapai 238,12 Ha atau 26%. Kondisi sangat jarang 
mencapai 25,99 Ha atau 2,8% dan kondisi sangat lebat untuk lahan 
mangroge di Kabupaten Sampang tidak ada. Lebih jelasnya kondisi lahan 
mangroge di Kabupaten Sampang, di masing�masing kecamatan dan di 
masing�masing desa dapat dilihat pada Tabel 32 dan 33, dan peta 
kerapatan mangroge di Kabuapten Sampang dan masing�masing 
Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 73. 
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:�����)�� :�������� K�

'� Lebat/rapat 2.062.462,28 206,25 22,6 

)� Sedang 4.441.818,01 444,18 48,6 

5� Jarang 2.381.219,64 238,12 26,0 

3� Sangat Jarang 259.885,25 25,99 2,8 

��������
��0��� 9.145.385,18 914,54 100,0 

��"!0�55��6����������%��;!�:!"�#���������%&�����%�6! ���#������6�"�-�#!��
���-��%�

��� 6! ���#��� :����
���%��;!�

����

6�������
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����

K�+�������
���%��;!�

0!"�#�

���%��;!�0!"�#�
#!��!"�#����
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'� Banyuates 23,08 16,6 71,93 1 desa 

)� Camplong 44,19 2,4 5,43 2 desa 

5� Jrengik 88,29 19,9 22,50 2 desa 

3� Pangarengan 109,17 26,1 23,88 3 desa 

9� Sampang 179,88 39,1 21,74 3 desa 

=� Sreseh 469,93 102,2 21,75 10 desa 

����������
��0��� 914,54 206,2 22,55   
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 Pada pemodelan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya 
mangroge yang ada di Kabupaten Sampang. Dalam pemodelan ini kondisi 
mangroge dikategorikan menjadi beberapa klasifikasi : (1) Tidak rusak; (2) 
rusak; dan (3) rusak berat. Dengan demikian jika ingin dilakukan perbaikan 
pada kondisi mangroge di daerah tersebut dapat mencari lokasi yang 
diprioritaskan. Indikator yang dipergunakan dalam penentuan kondisi 
mangroge adalah : (1) Jenis penggunaan lahan (Jpl); (2) Kerapatan tajuk 
(Kt); dan (3) Ketahanan tanah terhadap abrasi (Kta).  
 Hasil dari pemodelan tingkat kekritisan mendapatkan sebagian besar 
mangroge di Kabupaten sampang dalam kondisi rusak, mencapai 600,8 Ha 
(65,7% dari luas lahan mangroge di Sampang). Mangroge dalam kondisi 
baik mencapai 292,5 Ha (32%). Sedangkan mangroge dalam kondisi rusak 
berat mencapai 21,1 Ha (2,3%) (seperti dalam Tabel 34 dan 35). 

��"!0�53��6!+��#�����:��������%��;!����6�"�-�#!�����-��%�

�
��

6!+��#����� :�����)�� :�������� K�

'� Tidak Rusak 2.925.404,1 292,5 32,0 

)� Rusak 6.008.293,2 600,8 65,7 

5� Rusak Berat 211.687,9 21,2 2,3 

��������
��0��� 9.145.385,2 914,5 100,0 

��"!0� 59�� � 6!+��#����� :����� ���%��;!� �!#��-� 6! ���#��� ��� 6�"�-�#!��
���-��%�

��� 6! ���#��� 6!+��#����� :���E��� K�

'� Banyuates Rusak 3,3 0,36 

Tidak Rusak 19,8 2,17 

)� Camplong Rusak 17,2 1,88 

Rusak Berat 8,3 0,91 

Tidak Rusak 18,7 2,04 

5� Jrengik Rusak 68,4 7,48 

Tidak Rusak 19,9 2,17 

3� Pangarengan Rusak 83,1 9,09 

Tidak Rusak 26,1 2,85 

9� Sampang Rusak 68,6 7,50 

Rusak Berat 1,8 0,19 

Tidak Rusak 109,6 11,98 

=� Sreseh Rusak 360,3 39,39 

Rusak Berat 11,1 1,21 

Tidak Rusak 98,6 10,78 

��������
��0��� 914,5 100,00 
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�
!���!���!0���6!�!�������:�������#�+����%��;!���

Hasil pemodelan mendapatkan 282,9 Ha (30,9%) daerah tersebut 
sesuai untuk gegetasi mangroge. Sedangkan 624,1 Ha (68,2%) daerah 
tersebut cukup sesuai untuk gegetasi mangroge, dan 7,6 Ha (0,8%) daerah 
tersebut sesuai bersyarat untuk gegetasi mangroge tumbuh. Daerah yang 
sangat sesuai sebagian besar berada di Kecamatan Sampang dengan luas 
lahan mencapai 155 Ha. Daerah ini yang dalam pemodelan kekritisan 
mangroge termasuk dalam kondisi mangroge yang bagus/tidak rusak. 
Sedangkan daerah yang sesuai bersyarat hanya terdapat pada Kecamatan 
Camplong, dengan luas 7,6 ha. Di daerah ini kondisi substratnya sebagian 
besar pasir dan dengan ketebalan yang tipis (< 0,5m) dengan dasar karang. 
Sehingga mangroge tidak dapat tumbuh baik di daerah ini. Lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Tabel 36�37 dan Gambar 74. 

�
���"���?3���!#��6!+��#��������%��;!����6�"�-�#!�����-��%�

��"!0�5=��6!�!�������:��������%��;!����6�"�-�#!�����-��%�

��� 6!�!�������:����� :�����)�� :�������� K�

'� Sangat Sesuai 2.828.538,6 282,9 30,9 

)� Cukup Sesuai 6.240.739,7 624,1 68,2 

5� Sesuai Bersyarat 76.107,0 7,6 0,8 

��������
��0��� 9.145.385,2 914,6 100,0 

�
�

�
�
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��"!0� 5?�� 6!�!������� :����� ���%��;!� �����%&�����%� 6! ���#��� ���
6�"�-�#!�����-��%�

��� 6! ���#��� 6!�!�������:����� :�������� K�

'� Banyuates Cukup Sesuai 23,1 2,5 

)� Camplong Cukup Sesuai 11,4 1,2 

Sesuai Bersyarat 7,6 0,8 

Sangat Sesuai 25,2 2,8 

5� Jrengik Cukup Sesuai 88,3 9,7 

3� Pangarengan Cukup Sesuai 12,9 1,4 

Sangat Sesuai 96,3 10,5 

9� Sampang Cukup Sesuai 24,7 2,7 

Sangat Sesuai 155,2 17,0 

=� Sreseh Cukup Sesuai 463,7 50,7 

Sangat Sesuai 6,2 0,7 

��������
��0���� 914,5 100,0 

�

�
���"���?9���!#��6!�!�������:��������%��;!����6�"�-�#!�����-��%�

?�9���!�!#����6!����+������%��;!������������!�%����!���2��#+���
,�#������������%0!����#������,�#���:�,���

Hutan mangroge mempunyai beberapa fungsi, antara lain :  penahan 
substrat pantai dari abrasi, penahan angin tau gelombang, penahan instrusi 
air laut. Penting hutan mangroge sebagai fungsi lindung terhadap daerah 
pesisir menjadikan mangroge menjadi salah satu gegetasi yang harus 
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diperhatikan keberadaannnya. Dengan berkurangnya atau hilangnya hutan 
mangroge bisa dipastikan akan terjadi masalah�masalah lingkungan di 
daerah pesisir. Fungsi perlindungan hutan mangroge yang begitu besar, 
ternyata belum banyak menggugah kesadaran masyarakat untuk 
memelihara kelestarian hutan mangroge. Oleh karena itu sangat diperlukan 
untuk mengetahui kondisi sebaran dan kerapatan hutan mangroge untuk 
merencanakan pengelolaan hutan mangroge ke depan terutama di Pulau 
Madura. Tujuan penelitian ini untuk melakukan pemetaan  sebaran dan 
kerusakan hutan mangroge di Madura dengan memanfaatkan citra satelit 
yang tersedia secara online.  

Penelitian pemetaan dan monitoring mangroge saat ini banyak 
memanfaatkan citra satelit, antara laian : Faizal dan Amran (2005) tentang  
model transformasi indeks gegetasi yang efektif untuk prediksi kerapatan 
mangroge Rhizophora Mucronata. Mendapatkan indeks gegetasi NDVI 
merupakan yang paling efektif digunakan untuk monitoring kondisi dan 
kerapatan mangroge Rhizophora mucronata. Alam  et. al (2005) yanga 
melakukan monitoring perubahan luasan mengroge di Pasir Putih Situbondo 
tahun 2000�2002, dengan menggunakan citra Landsat ETM+. Budhiman 
dan Hasyim (2005) melakukan pemetaan sebaran mangroge, lamun, dan 
terumbu karang di wilayah pesisir laut Arafura. Data yang dipergunakan citra 
satelit Landsat 7.   Khomsin (2005) melakukan perencanaan konsergasi 
mangroge di Selatan Kabupaten Sampang dengan citra satelit Landsat 5TM 
tahun 1990 dan Landsat 7 ETM+ tahun 2003.   

����!#��!��!�!0�#����
Penelitian pemetaan sebaran dan kerapatan mangroge di Madura 

yang terdiri dari 4 kabupaten, yaitu: (1) Bangkalan, (2) Sampang, (3) 
Pamekasan dan (4) sumenep.  

�
���"���?=��	0���-!�!0�#�����!"���������+!��-�#������%��;!�
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Tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
1. Pra prosesing citra satelit. Pada tahapan ini terdiri dari dua tahapan : 

koreksi radiometri dan koreksi geometri. Koreksi radiometri bertujuan 
untuk memperbaiki kualitas gisual citra dan sekaligus memperbaiki 
nilai�nilai pixel yang tidak sesuai. Koreksi geometri bertujuan untuk 
meletakkan posisi obyek di citra sesuai dengan posisi sebenarnya di 
lapangan.  

2. Digitasi citra Google Earth untuk sebaran mangroge, dari digitasi ini 
mendapatkan peta sebaran mangroge di Madura.   

3. Citra LDCM yang dipergunakan Citra LDCM Path 118 Row 65 
tanggal 14 September 2013, Citra LDCM Path 117 Row 65 tanggal 
25 Oktober 2013 dan Citra LDCM Path 116 Row 65 tanggal 17 
Oktober 2013. Citra LDCM ini dipergunakan untuk mendapatkan 
kerapatan gegetasi. Kerapatan gegetasi menggunakan analisis 
indeks gegetasi. Metode indeks gegetasi yang dipergunakan adalah 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), dengan formula 
sebagai berikut (Liang, 2004): 

 
�����
���������������������
����	

�����
���������������������
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4. Data hasil indeks gegetasi dibandingkan dengan data pengukuran 
lapang kerapatan mangroge untuk mendapatkan kriteria kerusakan 
mangroge dengan satuan pohon/ha. Analisis dengan menggunakan 
regresi linier antara data kerapatan transek lapang dengan data hasil 
NDVI.   

5. Kerapatan mangroge diklasifikasikan sesuia dengan Klasifikasi 
kriteria baku kerusakan mangroge yang diterbitkan dengan 
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 tahun 204.  

 

��"!0�5>��6��#!����.�+��6!����+������%��;!��

Kriteria Penutupan (%) 
Kerapatan 
(pohon/ha) 

Baik 
Sangat Padat ≥75 ≥1500 

Sedang ≥50 �<75 ≥1000 �<1500 

Rusak Jarang <50 <1000 
Sumber : Kepmen Negara Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004  
 
"��:��������6!����+�������%��;!������������

Kerapatan mangroge didapatkan dari analisis citra satelit dengan 
menggunakan analisis indeks gegetasi  NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index). Citra  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah citra 
LDCM (Landsat Data Continuity Mission) atau landsat 8. Hasil NDVI 
dibandingkan dengan hasil kerapatan mangroge dari pengukuran lapang.  
Analisis yang dipergunakan adalah regresi. Regresi NDVI dengan hasil 
pengukuran kerapatan pohon di lapangan dengan menggunakan transek 
untuk mendapatkan kerapatan pohon per hektar. Hasil analisis NDVI 
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sebagai gariabel x dan pengukuran lapang sebagai gariabel Y, mendapatkan 
persamaan : 

y = 13433x – 256,7                 ; R² = 0,891 
 Luas mangroge di Madura mencapai 15.118,2 ha, yang tersebar di 

Kabupaten Bangkalan 1.508,1 ha (10%), Kabupaten Sampang 915,3 ha 
(6,1%), Kabupaten Pamekasan 599,3 (4%) dan Kabupaten Sumenep 
dengan daerah kepulauannya mencapai 12.095,4 ha (80%). Hasil analisis 
kerapatan mangroge di Madura mendapatkan mangroge dengan kerapatan 
< 1000 pohon/ha mencapai seluas 6.324 ha (41,8%). Mangroge dengan 
kerapatan ≥1000 � <1500 pohon/ha mencapai luas 1.251,8 ha (8,3%). Dan 
Luas  mangroge dengan kerapatan ≥ 1500 pohon/ha mencapai 7.542,3 ha 
(49,9 %).  Sehingga dapat dikatakan mangroge di Madura dalam kondisi 
baik mencapai luas 8.794,1 ha (58,2 %) dan  dalam kondisi jelek mencapai 
luas 6.324,1 ha (41,8%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.  

 Mangroge di Kabupaten Bangkalan mendapatkan mangroge dengan 
kerapatan < 1000 pohon/ha mencapai seluas 1.000,2 ha (66,3 %). 
Mangroge dengan kerapatan ≥1000 � <1500 pohon/ha mencapai luas 158,2 
ha (10,5 %). Dan Luas  mangroge dengan kerapatan ≥ 1500 pohon/ha 
mencapai 349,7 ha (23,2 %).  Sehingga dapat dikatakan mangroge di 
Kabupaten Bangkalan dalam kondisi baik mencapai luas 507,9 ha (33,7 %) 
dan  dalam kondisi jelek mencapai luas 1.000,2 ha (66,3 %). 

Mangroge di Kabupaten Sampang mendapatkan mangroge dengan 
kerapatan < 1000 pohon/ha mencapai seluas 491,2ha (53,7 %). Mangroge 
dengan kerapatan ≥1000 � <1500 pohon/ha mencapai luas 78,2 ha (8,5 %). 
Dan Luas  mangroge dengan kerapatan ≥ 1500 pohon/ha mencapai 345,9ha 
(37,8 %).  Sehingga dapat dikatakan mangroge di Kabupaten Sampang 
dalam kondisi baik mencapai luas 424,1 ha (46,3 %) dan  dalam kondisi 
jelek mencapai luas 491,2ha (53,7 %). 

Mangroge di Kabupaten Pamekasan mendapatkan mangroge 
dengan kerapatan <1000 pohon/ha mencapai seluas 245,7 ha (41 %). 
Mangroge dengan kerapatan ≥1000 � <1500 pohon/ha mencapai luas 56,7 
ha (9,5 %). Dan Luas  mangroge dengan kerapatan ≥ 1500 pohon/ha 
mencapai 297,0 ha (49,6 %).  Sehingga dapat dikatakan mangroge di 
Kabupaten Pamekasan dalam kondisi baik mencapai luas 353,7 ha (59 %) 
dan  dalam kondisi jelek mencapai luas 245,7 ha (41 %). 

Mangroge di Kabupaten Sumenep dengan wilayah kepulauan 
mendapatkan mangroge dengan kerapatan <1000 pohon/ha mencapai 
seluas 4.587,0 ha (37,9 %). Mangroge dengan kerapatan ≥1000 � <1500 
pohon/ha mencapai luas 958,8 ha (7,9 %). Dan Luas  mangroge dengan 
kerapatan ≥ 1500 pohon/ha mencapai 6.549,6 ha (54,1 %).  Sehingga dapat 
dikatakan mangroge di Kabupaten Sumenep dalam kondisi baik mencapai 
luas 7.508,4 ha (62,1 %) dan  dalam kondisi jelek mencapai luas 4.587,0 ha 
(37,9 %). 

�
�
�
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��"!0�5(��6����������%��;!�-���������%&�����%�+�"�-�#!�������������

��� 6	.��	����
���%�#�����#�

L'9**�
-����B����

�!���%�LM'***&
N'9**�-����B����


����%�N'***�
-����B����

��#�0�

1 Bangkalan 349,7 158,2 1.000,2 1.508,1 

  % 23,2 10,5 66,3 100,0 

2 Sampang 345,9 78,2 491,2 915,3 

  % 37,8 8,5 53,7 100,0 

3 Pamekasan 297,0 56,7 245,7 599,3 

  % 49,6 9,5 41,0 100,0 

4 Sumenep 6.549,6 958,8 4.587,0 12.095,4 

  % 54,1 7,9 37,9 100,0 

  Total 7.542,3 1.251,8 6.324,1 15.118,2 

  % 49,9 8,3 41,8 100,0 

  
 ���!"���������6!����+������%��;!����6�"�-�#!��.��%+�0���

Kondisi mangroge di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa 
mangroge terluas terdapat di Kecamatan  Klampis dengan luas mencapai 
507,6 ha (33,7%). Sedangkan kecamatan dengan kondisi kepadatan 
mangroge sangat padat (>1500 pohon/ha) yang terluas terdapat di 
Kecamatan Bangkalan, dengan luas mencapai 104,6 ha.  Sedangkan 
Kecamatan dengan luas mangroge jarang (<1000 pohon/ha) paling luas 
terdapat di Kecamatan Klampis mencapai 381,2 ha. Jadi di Kecamatan 
Klampis walaupun luas mangrogenya paling luas tapi sebagian besar dalam 
kondisi rusak atau jarang. Luas mangroge pada masing�masing kecamatan 
dapat dilihat pada tabel 40 dan gambar 77. 

��"!0� 3*�� 6������� ���%��;!� -���� �����%&�����%� +! ���#��� ��� 6�"�-�#!��
.��%+�0���

��� 6	.��	���� 6�,	�	�	��
���%�#�

����#L'9**�
-����B����

�!���%LM'***&
N'9**�-����B����


����%N'***�
-����B����

��#�0� K�

1 BANGKALAN AROSBAYA 56,8 11,3 51,2 119,3 7,9 

2 BANGKALAN BANGKALAN 104,6 26,8 88,9 220,3 14,6 

3 BANGKALAN KAMAL 11,6 11,6 210,3 233,4 15,5 

4 BANGKALAN KLAMPIS 76,3 50,1 381,2 507,6 33,7 

5 BANGKALAN KWANYAR 6,8 4,1 24,9 35,8 2,4 

6 BANGKALAN MODUNG 58,0 24,2 64,0 146,2 9,7 

7 BANGKALAN SEPULU 22,9 20,1 111,1 154,1 10,2 

8 BANGKALAN SOCAH 11,9 9,3 64,5 85,8 5,7 

9 BANGKALAN TANJUNGBUMI 0,9 0,7 4,1 5,7 0,4 

      349,7 158,2 1.000,2 1.508,1 100,0 
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����!"���������6!����+������%��;!����6�"�-�#!�����-��%�
Kondisi mangroge di Kabupaten Sampang menunjukkan mangroge 

terluas terdapat di Kecamatan  Sreseh dengan luas mencapai 470,7 ha 
(51,4%). Sedangkan kecamatan dengan kondisi kepadatan mangroge 
sangat padat (>1500 pohon/ha) yang terluas juga terdapat di Kecamatan 
Sreseh, dengan luas mencapai 161,7 ha.  Sedangkan Kecamatan dengan 
luas mangroge jarang (<1000 pohon/ha) paling luas juga terdapat di 
Kecamatan Sreseh dengan luas 271,1 ha. Kecamatan Sreseh  dengan luas 
mengroge terluas di Kabupaten Sampang tapi sebagian besar dalam kondisi 
rusak atau jarang. Luas mangroge pada masing�masing kecamatan di 
kabupaten sampang dapat dilihat pada tabel 41 dan gambar 78. 

��"!0� 3'�� 6������� ���%��;!� -���� �����%&�����%� +! ���#��� ��� 6�"�-�#!��
���-��%�

No KABUPATEN KECAMATAN 

Sangat 
Padat(>1500 
pohon/ha) 

Sedang(>=1000�
<1500 
pohon/ha) 

Jarang(<1000 
pohon/ha) Total % 

1 SAMPANG BANYUATES 9,8 1,3 12,1 23,1 2,5 

2 SAMPANG CAMPLONG 9,5 7,4 36,2 53,1 5,8 

3 SAMPANG JRENGIK 31,7 9,1 47,5 88,3 9,6 

4 SAMPANG PANGARENGAN 46,0 7,3 55,9 109,2 11,9 

5 SAMPANG SAMPANG 87,3 15,1 68,6 171,0 18,7 

6 SAMPANG SRESEH 161,7 38,0 271,1 470,7 51,4 

      345,9 78,2 491,2 915,3 100,0 
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���"���?>����!#���!"���������6!��-�#������%��;!����6�"�-�#!�����-��%�

!���!"���������6!����+������%��;!����6�"�-�#!�����!+�����
Kondisi mangroge di Kabupaten Pamekasan menunjukkan mangroge 

terluas terdapat di Kecamatan  Pademawu dengan luas mencapai 402,3 ha 
(67,1%). Sedangkan kecamatan dengan kondisi kepadatan mangroge 
sangat padat (>1500 pohon/ha) yang terluas juga terdapat di Kecamatan 
Pademawu, dengan luas mencapai 212,6 ha.  Sedangkan Kecamatan 
dengan luas mangroge jarang (<1000 pohon/ha) paling luas juga terdapat di 
Kecamatan Pademawu dengan luas 154,6 ha. Kecamatan Pademawu  
dengan luas mengroge terluas di Kabupaten Pamekasan sebagian besar 
dalam kondisi baik. Luas mangroge pada masing�masing kecamatan di 
kabupaten sampang dapat dilihat pada tabel 42 dan gambar 79. 

��"!0� 3)�� 6������� ���%��;!� -���� �����%&�����%� +! ���#��� ��� 6�"�-�#!��
���!+�����
�

No KABUPATEN KECAMATAN 

Sangat 
Padat(>1500 
pohon/ha) 

Sedang(>=1000�
<1500 
pohon/ha) 

Jarang(<1000 
pohon/ha) Total % 

1 PAMEKASAN GALIS 70,4 14,8 52,6 137,8 23,0 

2 PAMEKASAN LARANGAN 5,0 0,5 4,0 9,5 1,6 

3 PAMEKASAN PADEMAWU 212,6 35,0 154,6 402,3 67,1 

4 PAMEKASAN TLANAKAN 9,0 6,3 34,4 49,7 8,3 

      297,0 56,7 245,7 599,3 100,0 
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���"���?(���!#���!"���������6!��-�#������%��;!����6�"�-�#!�����!+�����

2���!"���������6!����+������%��;!����6�"�-�#!�����!�!-�
Kondisi mangroge di Kabupaten Sumenep menunjukkan mangroge 

terluas terdapat di Kecamatan  Arjasa Kepulauan Sumenep di Pulau 
Kangean dengan luas mencapai 5.633,5 ha (46,6%) dan Kecamatan 
Sapeken Kepulauan Sumenep di Pulau Sepanjang dengan luas mencapai 
5.210 ha (43,1%). Kecamatan dengan kondisi kepadatan mangroge sangat 
padat (>1500 pohon/ha) yang terluas juga terdapat di Kecamatan Sapeken, 
dengan luas mencapai 3.256,2 ha.  Sedangkan Kecamatan dengan luas 
mangroge jarang (<1000 pohon/ha) paling luas juga terdapat di Kecamatan 
Arjasa dengan luas 2.123,9 ha. Kondisi mangroge di Kabupaten Sumenep 
termasuk dalam kondisi baik (lebih dari 50% kepadatan >1000 pohon/ha) 
dengan luas 7.508,4 ha. Luas mangroge pada masing�masing kecamatan di 
kabupaten sampang dapat dilihat pada tabel 43 dan gambar 80�82. 

��"!0� 35�� 6������� ���%��;!� -���� �����%&�����%� +! ���#��� ��� 6�"�-�#!��
���!�!-�

No KABUPATEN KECAMATAN 

Sangat 
Padat(>1500 
pohon/ha) 

Sedang(>=1000�
<1500 
pohon/ha) 

Jarang(<1000 
pohon/ha) Total % 

1 SUMENEP ARJASA 2.955,4 554,2 2.123,9 5.633,5 46,6 

2 SUMENEP BLUTO     1,0 1,0 0,0 

3 SUMENEP GAPURA 94,4 20,3 90,8 205,5 1,7 

4 SUMENEP GAYAM 0,2 0,2 12,4 12,8 0,1 

5 SUMENEP GILIGENTENG 0,5 0,5 14,3 15,2 0,1 

6 SUMENEP KALIANGET 37,4 10,8 58,4 106,6 0,9 

7 SUMENEP PRAGAAN 24,9 8,2 55,7 88,7 0,7 
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8 SUMENEP RAAS 121,8 74,7 507,5 704,0 5,8 

9 SUMENEP SAPEKEN 3.256,2 277,8 1.676,0 5.210,0 43,1 

10 SUMENEP SARONGGI 55,9 9,7 33,9 99,5 0,8 

11 SUMENEP TALANGO 3,0 2,6 13,2 18,7 0,2 

      6.549,6 958,8 4.587,0 12.095,4 100,0 

 

 
���"���>*���!#���!"���������6!��-�#������%��;!����6�"�-�#!�����!�!-�
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Kabupaten dengan pulau terbanyak di Jawa Timur adalah Kabupaten 
sumenep, dengan jumlah pulau 126 pulau (48 pulau berpenghuni dan 78 
pulau tidak berpenghuni) (Peraturan Bupati Sumenep nomor 11 tahun 
2006). Kabupaten Sumenep terdiri dari 25 Kecamatan dan 331 desa. Luas 
total Kabupaten Sumenep 212.410,2 Ha. Luas kabupaten Sumenep 
mempunyai terumbu karang dan mangroge terluas di jawa Timur dengan 
kondisi yang masih baik dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa 
Timur. Hal ini menunjukkan wilayah Kabupaten Sumenep  memiliki potensi 
sumberdaya alam yang besar yang belum termanfaatkan. Keunikan 
ekosistem pesisir dan kekayaan sumberdaya alam tersebut merupakan 
modal yang besar bagi pembangunan Madura, apabila dikelola secara 
bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya.  

Kabupaten Sumenep dengan potensi terumbu karang dan mangroge 
dan jumlah pulau terbesar di Jawa Timur merupakan kabupaten yang 
mempunyai sumberdaya alam sangat potensial untuk dimanfaatkan. Luas 
hutan mangroge di kabupaten sumenep mencapai 11.742 Ha dan luas 
terumbu karang mencapai 47.760 Ha (Muhsoni dkk, 2011).  Kabupaten 
Sumenep merupakan kabupaten kepulauan yang mempunyai potensi yang 
sangat besar yang belum dikembangkan. Dengan jumlah pulau yang 
berpenghuni mencapai 48 pulau dan 78 pulau tidak berpenghuni. Data 
diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pulau�pulau yang ada tidak 
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dimanfaatkan secara optimal dan tidak berpenghuni. Kabupaten Sumenep 
juga mempunyai potensi sumberdaya pesisir (terumbu karang dan 
mangroge) dan wilayah perairan yang terluas di propinsi Jawa Timur. 
Dengan disusunnya arahan pemanfaatan wilayah pesisir, maka potensi di 
area wilayah ini yang belum dikembangkan dapat dimanfaatkan secara 
optimal dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam. Sehingga 
akan membuka peluang usaha bagi masyarakat pesisir dan kepulauan 
untuk mengembangkan potensi yang ada sesuai dengan peruntukannya. 
Dengan terbukanya berbagai peluang untuk mengembangkan potensi yang 
ada maka harapannya akan dapat meningkatkan  kesejahteraan masyarakat 
pesisir dan kepulauan. 

Tujuan penelitian ini adalah : Mengetahui kondisi terumbu Karang di 
Pulau Gili Labek, Memetakan sebaran terumbu karang di Pulau Gili Labek 
dan menganalisis arahan pemanfaatan ekowisata di Pulau Gili Labek.  

Giyanto (2010) Melakukan egaluasi terumbu karang dengan metode 
transek bawah air. Penelitian  ini mengegaluasi penggunaan metode 
Transek Foto Bawah Air (Underwater Photo Transect = UPT) sebagai 
metode alternatif untuk menilai kondisi terumbu karang di Kepulauan Seribu 
Jakarta pada Agustus 2008. Pada penelitian ini dibandingkan dengan 
metode Tansek Sabuk (Belt Transect =  BT) dan  Transek Garis Intersep  
(Line Intercept Transect  =  LIT). Hasilnya menunjukkan ketiga metode (BT, 
LIT dan UPT) menghasilkan nilai yang  relatif  sama untuk menduga 
persentase tutupan semua kelompok biota dan substrat (Karang keras = 
HC, Karang mati = DS,  Alga = ALG, Fauna lain = OF, dan Abiotik = ABI) 
dalam terumbu karang. Efisiensi dan akurasi analisis foto dengan metode 
UPT menunjukkan analisis foto dengan teknik pemilihan 10 sampel titik acak 
dapat digunakan untuk mengetahui persentase tutupan karang keras (HC), 
sedangkan teknik pemilihan 30 sampel titik acak dapat digunakan untuk 
mengetahui persentase tutupan semua kelompok biota dan substrat 
sekaligus.  

Penginderaan jauh akhir�akhir ini banyak dimanfaatakan untuk 
berbagai sektor, antara lain penataan ruang. Wijayanti (2005) menyusun 
peta arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir pada skala tinjau di Teluk 
Kupang Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan citra satelit Landsat 
ETM+. Menghasilkan peta tingkat kesesuaian arahan pemanfatan ruang 
untuk permukiman dan industri, budidaya tambak, rumput laut, mengroge, 
wisata pantai, dan wisata bahari. 

 Trisakti et al (2003) menyusun pengembangan pariwisata bahari 
dengan memanfaatkan penginderaan jauh, dengan memanfaatkan citra 
satelit ETM+. Lokasi penelitian di wilayah pesisir NTB. Menghasilkan 
beberapa wilayah drekomendasikan sebagai lokasi pengembangan 
pariwisata bahari. 

Romadhon (2008) melakukan penelitian kajian indeks kepekaan 
lingkungan dalam penyusunan arahan pengembangan pulau kecil di 
Kabupaten Sumenep, metode yang digunakan melalui indikator nilai Indeks 
Kepekaan Lingkungan (IKL) dan arahan prioritas pengembangan 
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berdasarkan persepsi stakeholders melalui hasil Analytical Hierarki Proces 
(AHP). Hasil indeks kepekaan lingkungan di Pulau Sapudi, Poteran dan 
Giliyang tergolong tinggi (baik).   

Ketjulan (2010) melakukan kajian daya dukung kawasan wisata 
bahari Pulau Hari . Tujuan penelitian ini mengetahui jumlah maksimum 
wisatawan yang berkunjung tanpa menimbulkan gangguan terhadap 
sumberdaya alam. Hasil dari penelitian mendapatkan luas wisata snorkeling 
sebesar 12,83 ha, dan dapat menampung wisatawan 513 orang/trip. Luas 
wisata selam sebesar 11,82 ha dan dapat menampung wisatawan 472 
orang/trip.  

Manafi dkk (2009) melakukan penelitian konsep daya dukung untuk 
pembangunan berkelanjutan di Pulau Kaledupa Wakatobi. Penelitian ini 
menentukan  daya dukung pemanfaatan ruang di pulau Kecil berdasarkan 
aspek kebutuhan air tawar dan kebutuhan ruang. Hasil perhitungan daya 
dukung arahan pemanfaatan wilayah daratan (permukiman dan budidaya 
pertanian) kebutuhan air tawar dapat terpenuhi jika resapan tahunan 
terhadap curah hujan  mencapai 50%. Sementara ruang wilayah perairan 
yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya laut, pariwisata pantai, dan 
pariwisata bahari  seluas sekitar 70%  dari luas perairan, dan sisanya 30% 
luas perairan direkomendasikan sebagai kawasan lindung perairan. 

Amir dkk (2011) melakukan penelitian pemanfaatan wisata bahari 
bagi pengelolaan Pulau Gili Indah Kabupaten Lombok utara. Tujuan 
penelitian ini mengegaluasi bentuk dan kegiatan pemanfaatan kawasan Gili 
Matra berbasis mitigasi. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian untuk 
wisata selam kategori sangat sesuai seluas 216,79 ha, snorkeling 190,84 
ha, wisata pantai 19,83 ha. Daya dukung kawasan menampung aktifitas 
ketiga kawasan tersebut sebanyak 286 orang/hari atau 104.390 
orang/tahun.  

Laapo (2010) melakukan penelitian daya dukung sosial pengelolaan 
ekowisata Pulau Togean. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi daya 
dukung soasial kawasan wisata Pulau Togean dalam mendukung kegiatan 
ekowisata pulau�pulau kecil berkelanjutan. Metode analisis data 
menggunakan pendekatan Sageriades yang menghasilkan rasio optimal 
antara seorang turis dengan beberapa penduduk lokal. Hasil penetitian 
menunjukkan kedatangan turis mancanegara ditanggapi dengan biasa saja 
dan belum secara nyata merubah perilaku  masyarakat lokal (respon 68%). 
Rasio host�tourist yakni I: 20 (persepsi 64%), dengan jumlah daya dukung 
sosial yakni 492 kunjungan turis per hari.  

 Yongitner dkk (2010) melakukan penelitian daya dukung Pulau Wetar 
dengan model pendekatan ecological footprint. Mendapatkan  hasil Analisis 
daya dukung lingkungan dengan metode “ecological footprint” menunjukkan 
daya dukung lingkungan Pulau Wetar masih sangat tinggi,  diperkirakan 
dapat mendukung kehidupan manusia sebesar 125.425 orang. Namun 
bukan berarti Pulau Wetar dapat menampung 125.425 orang, melainkan 
sumberdaya alam dan lingkungan dapat menyediakan bahan kebutuhan 
hidup manusia untuk 125.425 orang. Sedangkan analisis kesesuaian lahan 
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menunjukkan bahwa P. Wetar dapat menampung jumlah penduduk 
sebanyak 61.660 orang atau sekitar 15.415 KK sesuai dengan ketersediaan 
lahan untuk permukiman dan lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan 
perikanan. Jumlah penduduk yang ada saat ini baru sekitar 7.000 jiwa dan 
oleh karena itu masih dapat ditambah lagi. 

 
����!#��!��!�!0�#����
Metode  penelitian sebagai berikut :  
* Metode Transek Foto Bawah Air penarikan sampel dengan 

menggunakan metode Transek Foto Bawah Air (UPT) dilakukan dengan 
melakukan pemotretan bawah air menggunakan kamera digital bawah 
air. Jarak pengambilan foto 60�100 cm dari dasar substrat, pemotretan 
dilakukan di setiap rentang jarak 1 m sepanjang garis transek 70 m  yang 
telah ditentukan sebelumnya.   

 
* Metode Analisis Citra satelit : 
(1) Pengolahan citra satelit, pada tahap awal pengolahan citra satelit 

dengan koreksi radiometri dan geometri.  
(2) Interpretasi terumbu karang dari citra LDCM Path 117 Row 65 tanggal 

26 September 2014. Pemetaan terumbu karang menggunakan 
algoritma Lyzenga. Algoritma ini untuk melakukan identifikasi 
ekosistem wilayah pesisir. Algoritma Lyzenga digunakan untuk 
mengkoreksi kolom air (Budhiman dan Hasyim, 2005). Bentuk 
persamaan metode Lyzenga adalah: 
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Prosedur metode Lyzenga adalah sebagai berikut : 
� Pembuatan training site i pada saluran 1, 2 dan 3  untuk untuk 

menentukan ki/kj. Syaratnya obyek training site haruslah homogen 
tetapi berbeda kedalaman.  

� Menghitung parameter ki/kj dengan persamaan : 

 �! � ++= ��
�

�

�

�  

Dimana : a=(Var.Bi�VarBj)/(2*Cogar.Bi&Bj) 
� Melakukan klasifikasi terumbu karang denga klasifikasi supergise. 

�  Pengumpulan data Variabel oseanografi di lokasi penelitian, yang 
meliputi: kecepatan arus, arah arus, pasang surut, kecerahan perairan, 
salinitas, suhu permukaan laut. 

�  Pemodelan Sistem Informasi geografis, Pemodelan arahan pemanfaatan 
lahan dilakukan pada masing�masing tipologi daerah wilayah pesisir. 
Pada tahap awal dilakukan analisa kesesuaian lahan terlebih dahulu 
dengan analisis tabel dan membandingkan antara kualitas lahan pada 
masing�masing satuan lahan dengan kriterian kesesuaian lahan untuk 
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peruntukan tertentu, yaitu : ekowisata selam. Kelas kesesuaian lahan 
terdiri dari : sangat sesuai (S1), sesuai (S2) dan cukup sesuai (S3).  

��"!0�33��6��#!����6!�!���������#�+��+�@���#���!0���

No Parameter Bobot Sesuai Skor Sesuai 
Bersyarat 

Skor Tidak 
sesuai 

Skor 

1 Jenis ikan karang 
(sp) 

5 >75 3 20�75 2 <20 1 

2 Kecerahan perairan 
(%) 

5 >80 3 50�80 2 <50 1 

3 Tutupan Komunitas 
karang (%) 

3 >65 3 25�65 2 <25 (tidak 
ada 
karang) 

1 

4 Jenis life�form (sp) 3 >10 3 4�10 2 <4 (tidak 
ada 
karang) 

1 

5 Suhu perairan (0C) 3 23�25 3 26�36 2 <23 dan 
>36 

1 

6 Salinitas (0/00) 3 30�36 3 28�30 2 <28 dan 
>36 

1 

7 Kedalaman karang 
(m) 

3 3�20 3 21�30 2 <3 dan 
>30 

1 

8 Kecepatan arus 
(cm/dt) 

1 0�25 3 26�50 2 >50 1 

Sumber : Romadhon (2013) 
�  Penilaian Daya Dukung Kawasan (DDK), merupakan penilaian terhadap 

suatu kawasan dalam menyediakan ruang untuk pemanfaatan tertentu 
tanpa merusak atau mengurangi kondisi lingkungan. 

�
"���!���"��6����%����0�����0��:�"!+�

Kondisi terumbu karang di Pulau Gili Labek Kabupaten Sumenep 
dengan metode Transek Foto Bawah seperti pada gambar 1. Total luas foto 
yang diambil seluas 69.251 cm2. Kondisi karang hidup seluas 29.066 cm2 
atau seluas 41,9%. Sedangkan terumbu karang dalam kondisi mati seluas 
40184 cm2 atau seluas 58%.  Jenis karang yang ditemukan adalah Acropora  
seluas 2,6%, Favia  seluas 1,7%, Fungia seluas 0,04%, Montipora seluas 
0,22%, Oxypora seluas 0,08%, Pavona  1,09%, Porites (Branching) seluas 
0,3%, Porites (Thin Plates) seluas 2,51% dan Stylophora seluas 
33,36%.(dapat dilihat pada tabel 45)  

��"!0� 39�� ��!�!�#���� -!��#�-��� 0�2!2���� #!���"�� +����%� -���� "�%���� "���#�
��0���������%���

��� 
!�����!���"��6����%� :���� �)�� K�

1 Acropora 1835,4300 2,6504 

2 Favia 1188,4100 1,7161 

3 Fungia 26,6200 0,0384 
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4 Montipora 154,9000 0,2237 

5 Oxypora 58,6000 0,0846 

6 Pavona 751,7600 1,0856 

7 Porites (Branching) 208,3200 0,3008 

8 Porites (Thin Plates) 1740,4700 2,5133 

9 Stylophora 23102,0800 33,3599 

10 Death Coral 40184,4100 58,0272 

    69251,0000 100,0000 
Sumber : hasil identifikasi terumbu karang dengan metode Transek Foto 
Bawah Air 

�
a. b. 
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b. D. 
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1 31,0 7,1 32 5,98 Pasir 100 1,0 

2 31,0 7,1 31 8,59 Karang 100 2,8 

3 30,9 7,1 30 8,09 Karang 100 10,0 

4 31,2 6,9 30 8,58 Karang 100 1,5 

Sumber : Pengukuran lapang  

� �����	����,��

Suhu air  hasil pengukuran lapang pada setiap stasiun antara 30�31 

0C.  Menurut baku mutu air laut (Keputusan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Nomor 51 tahun 2004), suhu di area terumbu karang berkisar antara 
28�30 0C. Hasil pengukuran lapang jika berdasarkan baku mutu air laut yang 
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digunakan untuk wisata bahari, suhu air laut yang terukur sesuai dengan 
keadaan alami di lingkungan tersebut.  Suhu air yang terukur dilokasi 
pengamatan ini selain dipengaruhi oleh kedalaman air juga dipengaruhi 
intensitas cahaya matahari.  

� -��

Hasil pengukuran nilai pH di semua stasiun berkisar antara 6,9�7,1. 
Nilai ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 51 tahun 
2004 tentang  Baku Mutu Air Laut baik untuk wisata bahari maupun untuk 
biota laut yaitu 7�8,5. Menurut  Effendi (2003) bahwa perubahan pH di suatu 
perairan laut tidak hanya diakibatkan secara langsung oleh buangan atau 
substansi dari dasar perairan, tetapi juga dari perubahan�perubahan tidak 
langsung akibat aktigitas metabolisme dari biota dalam perairan dan 
sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH sekitar 7�8,5.  
Kandungan pH sangat berpengaruh terhadap tingkat toksitas beracun, nilai 
pH di bawah 5 atau pH diatas 9 sangat tidak menguntungkan bagi 
kehidupan makrozoobenthos. Amrullah (2010) menyatakan pH merupakan 
faktor pembatas bagi organisme yang hidup di suatu perairan. Perairan 
dengan pH yang terlalu tinggi atau rendah akan mempengaruhi ketahanan 
hidup organisme yang hidup di dalamnya.  

� ��0���#���--#��

Salinitas dapat mempengaruhi penyebaran organisme baik secara 
horizontal maupun gertikal, secara tidak langsung mengakibatkan adanya 
perubahan komposisi organisme dalam suatu ekosistem. Salinitas adalah 
pengukuran terhadap jumlah padatan yang terlarut dalam sejumlah massa 
air. Salinitas dinyatakan dalam gram/perkilogram (0/00).  Salinitas yang 
terukur  di lokasi pengamatan rata�rata berkisar 30�32 0/00.  Nilai salinitas ini 
dalam ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 51 tahun 2004, 
baku mutu air laut untuk terumbu karang dan lamun 33�34 0/00.

   Kondisi 
salinitas ini relatige lebih rendah.  

� ����%B:��

Oksigen terlarut adalah konsentrasi gas oksigen yang terlarut dalam 
air dan berasal dari fotosintesis oleh fitoplankton atau tumbuhan air. Oksigen 
terlarut merupakan gariabel kimia yang mempunyai peran penting sekaligus 
menjadi faktor pembatas bagi kehidupan biota air. Oksigen terlarut dapat 
berkurang dengan meningkatnya suhu air dan salinitas. Menurut Effendi 
(2003), dekomposisi bahan organic akan menurunkan nilai oksigen terlarut 
karena bahan organik akan diuraikan oleh mikroorganisme yang 
mengkonsumsi oksigen yang tersedia. Masing�masing jenis biota 
mempunyai respon yang berbeda terhadap penurunan oksigen terlarut. 
Hasil pengukuran Oksigen terlarut  sebesar 1,3�8,6 mg/L. Baku mutu air laut 
baik untuk wisata bahari maupun untuk biota laut (MenLH no 51 th 2004) 
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yaitu nilainya diatas 5 mg/L. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai DO 
yang > 5 mg/L kondisi DO di Pulau Gili Labek sesuai. 

� 6! !������	���K��

 Kecerahan air merupakan penggambaran dari kejernihan perairan 
dan tingkat cahaya matahari mampu menembus kolom perairan. Nilai 
kecerahan ini biasanya dinyatakan dengan meter  atau %.  Hasil 
pengukuran menunjukkan nilai  kecerahan di beberapa stasiun sampai pada 
nilai 100% yang artinya cahaya bisa sampai menembus dasar. Disemua 
stasiun mempunyai kecerahan yang tinggi (100% atau > 5m), kecuali di 
beberapa lokasi yang tidak ada nilai kecerahannya dikarenakan kedalaman 
perairan yang lebih besar dari 20 m. Di sini menunjukkan bahwa perairan di 
Kepulauan Sumenep masih jernih dan tidak terdapat sedimentasi dari 
daratan. Nilai kecerahan ini akan berpengaruh terhadap biota�biota yang 
ada pada kolom perairan terutama fitoplankton yang pada proses 
fotosintesis sangat dipengaruhi oleh cahaya yang ada pada kolom perairan 
tersebut. Kondisi kecerahan diseluruh lokasi kecarahan > 5m, hal ini 
menunjukkan bahwa kondisi kecerahan sesuai dengan baku mutu air laut 
sesuai Keputusan menteri Negara Lingkungan Hidup No 51 tahun 2004 
untuk kecerahan perairan > 5m.  
�
����!"������!���"��6����%�����0���#!�-�!#����,�#���:�,�������0�����0��
:�"!+�
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Klas Luas (m2) Luas (ha) 

1 900 0,09 

2 107.117 10,71 

3 231.407 23,14 

4 324.398 32,44 

  663.822 66,38 

Sebaran terumbu karang di pulau Gili Labek didapatkan dari 
ekstraksi citra satelit LDCM. Ekstraksi citra yang dilakukan untuk 
menggunakan metode algoritma Lyzenga. Hasil metode Lyzenga kemudian 
dilakukan klasifikasi unsupervised untuk mendapatkan klasifikasi antara 
terumbu karang dan bukan terumbu karang. Selanjutnya hasil peta terumbu 
karang di ogerlay dengan peta administrasi. Peta sebaran terumbu karang di 
Pulau Gili Labek dapat dilihat  pada gambar 84. Luas terumbu karang di 
Pulau Gili Labek ditemukan mencapai 66 ha. 
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!��	�������!���2��#����+�@���#����0�����0��:�"!+�
 Arahan pemanfaatan ekowisata untuk selam dilihat dari beberapa 

parameter, yaitu : Jenis ikan karang, kecerahan peranran di lokasi, tutupan 
komunitas karang, jenis life�form, suhu perairan, salinitas, kedalam perairan 
dan kecepatan arus. Kondisi di Pulau Gili Labek hasil pengukuran lapang 
menunjukakan sebagai berikut : Jenis ikan karang mencapai 20�75 jenis 
ikan karang, kecerahan peranran mencapai 100% disemua lokasi 
pengukuran, tutupan komunitas karang terumbu karang menggunakan 
metode transek foto bawah air mencapai 41,9%, jenis life�form yang 
ditemukan lebih besar dari 10 jenis, suhu perairan mencapai 30,9�31,2 0C , 
salinitas mencapai antara 30�32 %0, kedalam perairan di pulau Gili Labek 
rata�rata 1�10 m dan kecepatan arus di Pulau Gili Labek antara 5,8�15,2 
cm/dt. 

��"!0�3>��6!�!���������0�����0��:�"!+���#�+��+�@���#���!0���

No Parameter Kondisi Gili Labek skor Bobot 
Skor x 
bobot 

1 Jenis ikan karang (sp) 20�75 2 5 10 

2 Kecerahan perairan (%) 100% 3 5 15 

3 Tutupan Komunitas karang (%) 41,90% 2 3 6 

4 Jenis life�form (sp) >10 3 3 9 

5 Suhu perairan (0C) 30,9�31,2 2 3 6 

6 Salinitas (0/00) 30�32 3 3 9 

7 Kedalaman karang (m) 1�10 3 1 3 

8 Kecepatan arus (cm/dt) 5,8�15,2 3 1 3 

          61 

 
 Hasil analisis kesesuaian untuk ekowisata jika dikalikan skor dan 
bobot masing�masing parameter  mendapatkan nilai 61. Nilai Maximal dari 
kesesuaian lahan ini adalah 72. Nilai Indeks Kesesuaian Wisata (IKW) 
menurut Romadhon (2013): 
IKW = (Ni/N max) × 100%  
 = (61/72) × 100% 
 = 85% 

Kelas Kesesuaian lahan Wisata  adalah Sesuai (S)  78%�100%, Sesuai 
bersyarat (SB)  56%�77% dan Tidak sesuai (TS) mencapai 22%�55%. Nilai 
indeks kesesaian wisata di Pulau Gili Labek mendapatkan nilai 85%, ini 
menunjukkan bahwa Pulau gili labek Sesuai untuk ekowisata selam.  
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Daya Dukung Kawasan ekowisata Gili Labek Sebagai berikut (Yulianda 
dkk. 2010): 
� Luas Area Terumbu Karang gili Labek (Lp)  663.822 m2 
� Luas unit area untuk kategori selam (Lt) 2000 m2 
� Waktu yang disediakan untuk kegiatan wisata selam dalam 1 hari (Wt) 8 

jam. 
� Waktu yang dihabiskan pengunjung dalam kegiatan selam (Wp) 2 jam 
� Daya Dukung Kawasan (DDK) = K*(Lp/Lt)*(Wt/Wp) 

= 1*(663.822/2000)*(8/2) = 1.328 orang/hari 
�  Daya Dukung Pemanfaatan (DDP) = DDK* 0,1 
 = 1.327 *0,1 =  133 orang/hari. 

Hasil analisis menunjukkan daya dukung kawasan atau kemampuan suatu 
kawasan dalam menyediakan ruang bagi bagi pemanfaatan tanpa 
mengurangi kemampuan suatu kawasan di Pulau gili Labek mencapai 1.328 
orang/hari. Sedangkan daya dukung pemanfaatan dengan 
mempertimbangkan prosentase kawasan untuk konsergasi sebesar 10% di 
Pulau Gili Labek mencapai 133 orang/hari. 
 

?�?���!���2��#���,�#�����#!0�#�:�,����#�+��!�!#����6!��-�#�����/�+�
���%��;!������!���"��6����%��

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten dengan pulau terbanyak 
di Jawa Timur, dengan jumlah pulau lebih dari 100 pulau (Muhsoni dkk, 
2011). Kabupaten Sumenep terdiri dari 25 Kecamatan dan 332 desa. 
Kabupaten Sumenep mempunyai terumbu karang dan mangroge terluas di 
jawa Timur. Dalam pemanfatannya potensi sumberdaya alam kepulauan ini 
masih belum terencana dan terintegrasi dengan baik. Terbukti antara daerah 
penangkapan, konsergasi dan pertambangan masih tumpang tindih. 
Sehingga hal ini berakibat pada terjadinya kerusakan sumberdaya alam 
(terutama terumbu karang dan mangroge) yang tinggi. Fungsi hutan 
mangroge dan terumbu karang yang sangat penting diperlukan informasi 
yang akurat untuk kondisi sumberdaya alam tersebut. Tujuan penelitian ini 
untuk melakukan pemetaan  sebaran dan kerapatan hutan mangroge dan 
terumbu karang dengan memanfaatkan citra satelit LDCM di Kabupaten 
Sumenep. 

Menurut Dulbahri, (1994), integrasi penginderaan jauh dan Sistem 
Informasi Geografis merupakan sarana yang baik dalam pengumpulan data, 
analisis serta sintesis. Di samping itu pembuatan suatu model berdasarkan 
integrasi tersebut merupakan satu cara yang efektif untuk melakukan 
perencanaan karena dengan suatu model tergambarkan karakteristik daerah 
dan potensinya. Hal ini sangat diperlukan jika diterapkan untuk pengelolaan 
wilayah pesisir, mengingat karakteristik wilayahnya cukup bergariasi. 

�Penginderaan jauh akhir�akhir ini banyak dimanfaatakan untuk 
berbagai sektor, antara lain penataan ruang. Wijayanti (2005) menyusun 
peta arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir pada skala tinjau di Teluk 
Kupang Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan citra satelit Landsat 
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ETM+. Menghasilkan peta tingkat kesesuaian arahan pemanfatan ruang 
untuk permukiman dan industri, budidaya tambak, rumput laut, mengroge, 
wisata pantai, dan wisata bahari. 

 Trisakti et al (2003) menyusun pengembangan pariwisata bahari 
dengan memanfaatkan penginderaan jauh, dengan memanfaatkan citra 
satelit ETM+. Lokasi penelitian di wilayah pesisir NTB. Menghasilkan 
beberapa wilayah drekomendasikan sebagai lokasi pengembangan 
pariwisata bahari. 

Paharudin (2001) menyusun peta rekomendasi pemanfaatan ruang 
pada wilayah pantai di Mamuju Sulawesi Selatan, dengan menggunakan 
foto udara pankromatik hitam putih skala 1:40.000. Menghasilkan 10 
kawasan yaitu : kawasan bakau, pariwisata, hutan lindung, permukiman, 
persawahan, tambak, tanaman pangan, lahan kering, perkebunan dan 
industri. 

 
����!#��!��!�!0�#����

Penelitian pemetaan kerapatan mangroge dan terumbu karang di 
Kabupaten Sumenep.  

 

���"���>9��	0���-!�!0�#����-!�!#�������%��;!�����#!���"��+����%�

Tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
� Citra LDCM yang dipergunakan Citra LDCM Path 118 Row 65 tanggal 14 

September 2013, Citra LDCM Path 117 Row 65 tanggal 26 September 
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2014, Citra LDCM Path 116 Row 65 tanggal 19 September 2014 dan 
Citra LDCM Path 117 Row 64 tanggal 13 Nopember 2014 .  

 
���"���>=��,�#�����#!0�#�:�,��1��%���-!�%���+�����0���-!�!0�#����

� Pra prosesing citra satelit, terdiri dari : koreksi radiometri dan koreksi 
geometri. Koreksi radiometri bertujuan untuk memperbaiki kualitas gisual 
citra dan nilai�nilai pixel yang tidak sesuai. Koreksi geometri bertujuan 
untuk meletakkan posisi obyek di citra sesuai dengan posisi sebenarnya 
di lapangan.  

��#!�-�!#����,�#�����#!0�#�:�,����#�+�6!��-�#�����/�+����%��;!�
� Digitasi citra untuk sebaran mangroge, dari digitasi ini mendapatkan peta 

sebaran mangroge di Madura. 
� Kerapatan gegetasi menggunakan analisis indeks gegetasi. Metode 

indeks gegetasi yang dipergunakan adalah NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index), dengan formula sebagai berikut (Liang, 2004): 

�����������������������	���

�����������������������	���
���

+
−

=  

� Kerapatan mangroge diklasifikasikan sesuia dengan Pedoman 
Ingentarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis Mangroge (Departemen 
Kehutanan, 2005). 
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��"!0�3(��60���2�+����6!��-�#�����/�+�

No Klasifikasi Nilai NDVI 
1 Kerapatan tajuk lebat 0,43 ≤ NDVI 1,00 

2 Kerapatan tajuk sedang 0,33 ≤ NDVI 0,42 

3 Kerapatan tajul jarang �1,0 ≤ NDVI 0,32 
Sumber : Departemen Kehutanan (2005) 
 
��#!�-�!#����,�#�����#!0�#�:�,����#�+��!"������!���"��+����%�
� Pemotongan citra sesuai daerah penelitian yang bertujuan untuk 

membatasi area penelitian yang dikaji (dalam penelitian ini kabupaten 
Sumenep) 

� Identifikasi terumbu karang dengan menggunakan algoritma Lyzenga, 
dimana yang digunkan adalah band biru dan band hijau. Algoritma 
Lyzenga digunakan untuk mengkoreksi kolom air (Budhiman dan Hasyim, 
2005). Bentuk persamaan metode Lyzenga adalah: 
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� Prosedur metode Lyzenga sebagai berikut, pembuatan training site i 
pada saluran biru dan hijau, training site disini bukan untuk klasifikasi 
tetapi untuk menentukan ki/kj. Syaratnya obyek training site haruslah 
homogen tetapi berbeda kedalaman. Menghitung parameter ki/kj dengan 
persamaan : 

 �! � ++= ��
�

�

�

�  

Dimana : a=(Var.Bi�VarBj)/(2*Cogar.Bi&Bj)  
 Sumber : BAKOSURTANAL (2005) 
� Tahap ini perhitungan training site dari band biru dan hijau; menghitung 

garian band biru dan band hijau; dan cogarian (band biru, band hijau). 
Melakukan klasifikasi terumbu karang denga klasifikasi unsupergise. 
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Kerapatan tajuk mangroge didapatkan dari analisis citra satelit 

dengan menggunakan analisis indeks gegetasi  NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index). Citra  yang dipergunakan adalah citra LDCM 
(Landsat Data Continuity Mission) atau landsat 8. Sebaran mangroge 
didapatkan dari digitasi citra satelit pada Kabupaten Sumenep. Hasil digitasi 
sebaran mangroge didapatkan luas mangroge 12.599,9 ha. Luas mangroge 
pada masing�masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 3. Mangroge 
terluas terdapat pada Kecamatan Arjasa dengan luas mangroge mencapai 
5.633 ha (mencapai 44,9% dari luas mangroge yang ada di Kabupaten 
Sumenep. Sedangkan kecamatan Sapeken mencapai 5.210 ha (mencapai 
41,5% dari luas mangroge di Kabupaten Sumenep). Sedangkan luas 
mangroge di kecamatan lain tidak lebih dari 10%.  

Luas mangroge dengan kategori kerapatan tajuk mangroge lebat 
mencapai 1.719 ha (14% dari luas mangroge di kabupaten Sumenep), 
kerapatan tajuk mangroge sedang 6.407 ha (51% dari luas mangroge di 
kabupaten Sumenep) dan kerapatan tajuk mangroge jarang 4.432 ha (35% 
dari luas mangroge di kabupaten Sumenep). Kecamatan dengan mangroge 
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paling luas ada di Kecamatan Sapeken dengan luas mencapai 786,9 ha. 
Sedangkan kecamatan dengan kondisi kerapatan mangroge jarang paling 
luas terdapat di Kecamatan Arjasa dengan luas mencapai 2.344,6 ha (tabel 
50). Peta Kerapatan Mangroge di kabupaten Sumenep dapat dilihat pada 
gambar 88 �91. 

��"!0� 9*�� �!"����� 6!��-�#��� ��/�+� ���%��;!� -���� �!#��-� 6! ���#��� ���
6�"�-�#!�����!�!-�

No Kecamatan 

Kerapatan Tajuk Mangroge  
Total 
(ha) 

Kerapatan 
Jarang 

Kerapatan 
Lebat 

Kerapatan 
Sedang 

1 ARJASA 2,344.6 788.3 2,500.6 5,633.4 

2 BLUTO 0.9     0.9 
3 GAPURA 137.4 0.2 68.7 206.2 

4 GAYAM 12.4   0.4 12.8 

5 GILIGENTENG 15.0   0.3 15.2 
6 KALIANGET 71.4 7.0 27.5 106.0 

7 MASALEMBU 170.4 88.8 204.4 463.5 
8 PRAGAAN 56.8 12.0 19.9 88.7 

9 RAAS 520.2 6.8 177.0 704.0 
10 SAPEKEN 1,043.5 786.9 3,379.7 5,210.0 

11 SARONGGI 42.8 29.4 27.4 99.6 

12 TALANGO 17.2   1.6 18.7 
  Total (ha) 4,432.3 1,719.3 6,407.3 12,558.9 

 
Jika sebaran mangroge dilihat dari pulau di mana mangroge berada, 

menunjukkan bahwa Pulau Kangean mempunyai sebaran mangroge paling 
luas. Luas mangroge mencapai di Pulau Kangean mencapai 4.227,8 ha.  
Selanjutnya Pulau Sepanjang dengan luas mangroge mencapai 3.504 ha. 
Pulau yang mempunyai kondisi mangroge dengan kerapatan tajuk paling 
luas adalah Pulau Sepanjang dengan luas mencapai 552,6 ha (tabel 51) 

��"!0� 9'�� �!"����� 6!��-�#��� ��/�+����%��;!� -���������%&�����%� ��0��� ���
6�"�-�#!�����!�!-�

  
No 

  
Pulau 

Kerapatan Tajuk Mangroge  Total (ha) 

Kerapatan 
Jarang 

Kerapatan 
Lebat 

Kerapatan 
Sedang 

1 Air Batu 15.74 58.39 150.47 224.60 

2 Bangkau 15.56 8.43 12.23 36.22 
3 Bungin Tengah 32.25 4.79 19.03 56.07 

4 Bunginyarat 0.36 5.39 1.60 7.35 
5 Bunteng 2.27 2.86 3.62 8.75 

6 Cungcung 5.63 0.51 2.81 8.95 
7 Dandangdangdang 3.51   1.00 4.51 

8 Gili Genting 14.96   0.27 15.23 

9 Giligili 1.88   0.02 1.90 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

155 

10 Guagua 15.63   0.69 16.32 
11 Kaloangan 2.37 2.49 3.17 8.03 

12 Kalosot 19.46   5.52 24.98 

13 Kamarong 6.37 0.90 2.18 9.45 
14 Kangean 1,860.49 485.14 1,882.17 4,227.80 

15 Karamian 17.65 25.15 41.04 83.84 
16 Kunyit 14.75 14.50 32.36 61.61 

17 Madura 309.23 48.63 143.46 501.32 
18 Malang 7.20 5.95 16.01 29.16 

19 Malelangan 2.59 2.34 4.25 9.18 

20 Masakambing 121.34 63.60 162.23 347.17 
21 Masalembu 31.37   1.15 32.52 

22 Moronan 5.33 1.59 4.56 11.48 
23 Pangapos 17.73 6.78 9.61 34.12 

24 Pangapos Raje 3.30 0.34 0.60 4.24 
25 Pangas 8.81   19.08 27.89 

26 Peang Langka 5.11 7.19 6.22 18.52 

27 Pindana 0.03   0.33 0.36 
28 Poteran 17.16   1.55 18.71 

29 Pukding 2.09   0.14 2.23 
30 Ra'as 221.09 3.97 97.61 322.67 

31 Sabiteng 8.95 4.62 8.25 21.82 
32 Sabunten 96.88 88.30 156.91 342.09 

33 Sadulang Besar 6.12 1.63 4.67 12.42 

34 Sadulang Kecil 40.78 8.11 24.27 73.16 
35 Saebus 22.99   0.02 23.01 

36 Saketek 4.00 0.63 2.54 7.17 
37 Sako 4.08 4.25 6.99 15.32 

38 Sakobing 22.91 7.35 16.26 46.52 
39 Sakotok 3.80 0.30 2.06 6.16 

40 Salaoge 51.93 10.63 43.67 106.23 

41 Salarangan 316.66 59.08 218.67 594.41 
42 Saobi 117.54 45.08 89.82 252.44 

43 Sapapan 24.91 8.68 12.57 46.16 
44 Sapares 1.96 0.25 0.20 2.41 

45 Sapinggan 25.44 1.27 60.42 87.13 

46 Sapudi 12.39   0.36 12.75 
47 Sarang 3.58 0.26 1.07 4.91 

48 Sarok 0.37     0.37 
49 Saseel 24.17 3.12 31.77 59.06 

50 Saur 31.04 13.92 30.07 75.03 
51 Sepangkur Besar 143.12 118.88 154.41 416.41 

52 Sepangkur Kecil 2.65 0.60 0.51 3.76 

53 Sepanjang 319.54 552.69 2,632.42 3,504.65 
54 Socce 5.46 0.51 15.56 21.53 
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55 Taboklinto 16.29 2.90 85.28 104.47 
56 Tabokraba 10.51 3.17 17.31 30.99 

57 Talaga 20.27 16.29 19.31 55.87 

58 Tanjungpelalang 3.66 0.90 2.84 7.40 
59 Tarunggu Besar 6.55 0.25 5.49 12.29 

60 Tingkarah Besar 20.70 5.02 19.41 45.13 
61 Tingkarah Kecil 1.43   0.16 1.59 

62 Tobotobo Dua 4.23 0.61 14.53 19.37 
63 Tobotobu 5.83 5.47 40.95 52.25 

64   270.31 5.59 63.54 339.44 

    4,432.31 1,719.30 6,407.29 12,558.90 
 
 ���!"������!���"��6����%����6�"�-�#!�����!�!-�

Sebaran terumbu karang didapatkan dari ekstraksi citra satelit LDCM. 
Ekstraksi citra yang dilakukan untuk mendapatkan sebaran terumbu karang 
adalah dengan menggunakan algoritma Lyzenga. Hasil analisis lgoritma 
Lyzengz kemudian dilakukan klasifikasi unsupervised untuk mendapatkan 
klasifikasi antara terumbu karang dan bukan terumbu karang. Pada analisis 
penelitian ini belum sampai dilakukan analisis lanjut untuk membedakan 
klasifikasi antara terumbu karang yang hidup, yang mati atau daerah lamun. 
Selanjutnya hasil peta terumbu karang di ogerlay dengan peta administrasi. 
Peta sebaran terumbu karang bisa dilihat pada gambar 4�7. Luas terumbu 
karang yang ditemukan di Kabupaten Sumenep mencapai 73.911 ha. 
Kecamatan yang memiliki terumbu karang paling luas adalah Kecamatan 
Sapeken, dengan luas terumbu karang mencapai 30,786.29 ha (41,6 % dari 
luas terumbu karang di Kabupaten Sumenep) (Tabel 52). 

��"!0� 9)�� �!"����� �!���"�� +����%� -���� �!#��-� 6! ���#��� ��� 6�"�-�#!��
���!�!-�

No KECAMATAN Luas (ha) % 

1 AMBUNTEN 8.64 0.01 
2 ARJASA 10,751.78 14.55 

3 BATANG�BATANG 0.67 0.00 
4 BATUPUTIH 32.08 0.04 

5 BLUTO 23.20 0.03 

6 DASUK 4.50 0.01 
7 DUNGKEK 357.87 0.48 

8 GAPURA 100.95 0.14 
9 GAYAM 1,074.08 1.45 

10 GILIGENTENG 1,380.77 1.87 
11 KALIANGET 107.01 0.14 

12 MASALEMBU 6,921.57 9.36 

13 NONGGUNONG 1,840.61 2.49 
14 PASONGSONGAN 6.71 0.01 

15 PRAGAAN 3.98 0.01 
16 RAAS 19,149.52 25.91 
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17 SAPEKEN 30,786.29 41.65 
18 SARONGGI 298.97 0.40 

19 TALANGO 1,061.97 1.44 

  Total 73,911.17 100.00 
 

Jika sebaran terumbu karang dilihat dari pulau di mana terumbu karang 
berada, menunjukkan bahwa Pulau Sepanjang  mempunyai sebaran 
terumbu karang paling luas. Luas terumbu karang di Pulau Sepanjang 
mencapai 11.063,7 ha (14,97% dari luas terumbu karang di Kabupaten 
Sumenep).  Selanjutnya Pulau Guagua dengan luas terumbu karang 
mencapai 8.045,19 ha (10,88% dari luas terumbu karang di Kabupaten 
Sumenep). (tabel 53) 
 

��"!0�95���!"!�����!���"��6����%�-���������%&�����%���0������6�"�-�#!��
���!�!-�

No Pulau  Luas (ha) % 
1 Air Batu 199.89 0.27 

2 Aloan 105.81 0.14 
3 Araan 193.36 0.26 

4 Bangkau 98.36 0.13 
5 Bindanan 27.54 0.04 

6 Bungin Tengah 57.96 0.08 

7 Bunginyarat 99.30 0.13 
8 Bunteng 19.59 0.03 

9 Cungcung 129.28 0.17 
10 Dandangdangdang 3.71 0.01 

11 Dukuh Kecil 15.20 0.02 

12 Gili Duak 16.08 0.02 
13 Gili Genting 925.49 1.25 

14 Gili Lawak 66.38 0.09 
15 Gili Pandan 1.98 0.00 

16 Gili Raja 395.00 0.53 
17 Gili Yang 99.16 0.13 

18 Giligili 2.32 0.00 

19 Gilingan 36.27 0.05 
20 Guagua 8,045.19 10.88 

21 Kaloangan 8.80 0.01 
22 Kalosot 18.95 0.03 

23 Kamarong 17.44 0.02 
24 Kangean 5,179.00 7.01 

25 Karamian 2,874.83 3.89 

26 Komirian 345.14 0.47 
27 Kunyit 19.92 0.03 

28 Madura 845.43 1.14 
29 Maegangan 195.63 0.26 
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30 Malang 89.07 0.12 
31 Malelangan 3.19 0.00 

32 Mamburit 224.77 0.30 

33 Manok 768.14 1.04 
34 Masakambing 983.06 1.33 

35 Masalembu 3,063.68 4.15 
36 Meongan 167.42 0.23 

37 Moronan 45.57 0.06 
38 Nyampur 299.97 0.41 

39 Pagerungan Besar 759.70 1.03 

40 Pagerungan Kecil 2,419.81 3.27 
41 Paliat 1,272.51 1.72 

42 Pangapos 55.97 0.08 
43 Pangapos Raje 2.28 0.00 

44 Pangas 9.14 0.01 
45 Pasirputih 5.94 0.01 

46 Payangan 602.10 0.81 

47 Peang Langka 1.05 0.00 
48 Piropok 66.40 0.09 

49 Poteran 995.59 1.35 
50 Pukding 10.82 0.01 

51 Sabiteng 10.07 0.01 
52 Sabunten 691.95 0.94 

53 Sadulang Besar 2,075.32 2.81 

54 Sadulang Kecil 1,825.97 2.47 
55 Saebus 439.69 0.59 

56 Sagentoh 99.77 0.13 
57 Sakala 216.04 0.29 

58 Saketek 15.10 0.02 
59 Sako 106.99 0.14 

60 Sakobing 82.09 0.11 

61 Sakotok 5.59 0.01 
62 Salaoge 57.66 0.08 

63 Salaor Dua 27.89 0.04 
64 Salarangan 2,603.47 3.52 

65 Saobi 623.02 0.84 

66 Sapapan 164.77 0.22 
67 Sapares 7.78 0.01 

68 Sapeken 230.06 0.31 
69 Sapinggan 16.55 0.02 

70 Sapudi 1,544.45 2.09 
71 Sarang 146.06 0.20 

72 Saredeng Besar 79.63 0.11 

73 Saredeng Kecil 1,022.51 1.38 
74 Sarok 2,931.92 3.97 
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75 Saseel 932.51 1.26 
76 Saular 2,580.69 3.49 

77 Saur 198.62 0.27 

78 Sepangkur Besar 474.54 0.64 
79 Sepangkur Kecil 1.02 0.00 

80 Sepanjang 11,063.76 14.97 
81 Sitabok 634.01 0.86 

82 Socce 27.62 0.04 
83 Taboklinto 1.39 0.00 

84 Tabokraba 127.44 0.17 

85 Talaga 43.64 0.06 
86 Talango Aeng 317.37 0.43 

87 Talango Tengah 207.61 0.28 
88 Talango Timur 37.02 0.05 

89 Tanjungpelalang 13.12 0.02 
90 Tarunggu Besar 17.38 0.02 

91 Timunan 343.30 0.46 

92 Tingkarah Besar 0.05 0.00 
93 Tingkarah Kecil 0.06 0.00 

94   9,976.47 13.50 
   Total 73,911.16 100.00 

 

 
���"��� >>���!#��6!��-�#�����/�+����%��;!������!���"��+����%�-������!��
�������������#����#�0��%�����0�����0���!�#��%����0�����0����/�����0�����0�1��%��



����������	�����	����������������������������������������������������������������

160 

 
���"���>(���!#��6!��-�#�����/�+����%��;!������!���"��+����%�-������!�����
��0�����������0�����-�����



����������	�����	����������������������������������������������������������������

161 

 
���"���(*���!#��6!��-�#�����/�+����%��;!������!���"��+����%�-������!������
��0���6��%!������0����!-��/��%��

 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

162 

 
���"���('���!#��6!��-�#�����/�+����%��;!������!���"��+����%�-������!���A�
6!-�0���������0!�"���

�



����������	�����	����������������������������������������������������������������

163 

�	��	������	6	�
�

 
Abrams, M., Hook S. 1999. ASTER User Handbook. Version 2. Bhaskar 

Ramachandran . EROS Data Center .Sioux Falls, SD 57198  
 
Alam, R.D., Muljo, B., Chatarina, 2005. Monitoring dan egaluasi Kawasan 

Hutan Mangroge di Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo 
dengan Menggunakan Data Citra Satelit Multitemporal. Geoid, 
Vol. 1, No. 1. ITS. Surabaya. 

 
Anderson, J.R., Hardy, E., Roach, J. And Witmer, R. 1976. A Land�use and 

Land�coger Classification System for Use with Remote Sensor 
Data. Washington DC: US Geological Surgey. 

 
Anonim, 2006. Ingentarisasi dan Identifikasi Mangroge Wilayah Balai 

Pengelolaan DAS Pemali Jratun Propinsi Jawa Timur. 
Departemen kehutanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan 
dan Perhutanan Sosial Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
Pemali Jratun 

 
Amir, S., Yulianda, F., Bengen, D.G., Boer M. 2011. Optimasi Pemanfaatan 

Wisata Bahari Bagi Pengelolaan Pulau�Pulau Kecil Berbasis 
Mitigasi. Jurnal Agrisains, 12 (2): 192�199. 

 
Amrullah T. 2010. Analisa Produktigitas Primer Fitoplankton dan Struktur 

Komunitas Fauna Makrozoobenthos berdasarkan Kerapatan 
Mangroge dikawasan Konsergasi Mangroge dan Bekantan kota 
Tarakan Kalimantan Timur. Skripsi (tidak dipublikasikan). 
Semarang : Unigersitas Diponegoro.. 

 
Aronoff,S. 2005. Remote Sensing for GIS Managers. New York: John Wiley 

and Sons. 
 
Aronoff, S. 1989. Geographic Information System: A Management 

Perspectige. Ottawa: WDL Publications. 
 
Budhiman, S. dan Hasyim, B., 2005. Pemetaan sebaran Mangroge, padang 

Lamun, dan terumbu Karang Menggunakan Data Penginderaan 
Jauh di Wilayah Pesisir Laut Arafura. Pertemuan Ilmiah MAPIN 
XIV. Surabaya. 

 
Campbell, J. B. 2002. Introduction to Remore Sensing, 3rd edition. New York: 

Guildford Press 
 
Chandrasekar. K. 2005. National Agricultural Drought Assessment And 

Monitoring System. National Remote Sensing Agency. Indian 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

164 

Space Research Organisation Department Of Space 
Gogernment of India. Regional Workshop on Cooperatige 
Mechanism in Space Technology Application for Natural Disaster 
Management 5�6th June, Beijing, China 

 
Chen, J. M., Paglic, G., Brown, L., Cihlar, J., Leblac, S. G., White, H. P., 

2002. “Derigation and galidation of Canada�wide Coarse 
Resolution Leaf Area Index Maps using High�resolution Satellite 
Imagery and Ground Measurement”. Remote Sensing of 
Environment (80), 165�184 

 
Curran, P.J. Principles of Remote Sansing. London.:Longman. 
 
Dahuri., J. Rais, P. Ginting, M.J. Sitepu, 2001. Pengelolaan Sumberdaya 

Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT.Pradnya 
Paramita, Jakarta. 303 hal. 

 
Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan 

Berkelanjutan Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 
 
Danoedoro P. 1996. Pengolahan Citra Digital Teori dan Aplikasinya dalam 

Bidang Penginderaan jauh. Fakultas Geografi Unigersitas gadjah 
Mada. Yogyakarta  

 
Danoedoro P. 1989. Hubungan antara Konsentrasi Klorofil dan Informasi 

Spektral Vegetasi pada Data Digital Multispektral SPOT Daerah 
Sekitar lereng Gunungapi Merapi Bagian Selatan. Fakultas 
Geografi UGM. Yogyakarta. 

 
Danoedoro P. 1996. Pengolahan Digital Teori dan Aplikasinya dalam Bidang 

Penginderaan Jauh. Fakultas Geografi Unigersitas Gadjah 
Mada. Yogyakarta.  

 
Danoedoro, P. 2012. Pengantar Penginderaan Jauh Digital. Andi. 

Yogyakarta. 
 
Daughtry, C. S. T., Walthall, C. L., Kim, M. S., Brown de Colstoun, E., and 

McMutrey, J. M. 2000. “Estimating Corn Leaf Chlorophyll 
Concentration for Leaf and Canopy Reflectance”. Remote 
Sensing of Engironment (74), 229�239. 

 
Departemen Kehutanan. 2006. Ingentarisasi dan Identifikasi Mangroge 

Wilayah Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun Propinsi Jawa 
Tengah. Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi 
Lahan dan Perhutanan Sosial 

 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

165 

Departemen Kehutanan. 2005. Pedoman Inventarisasi dan Identifikasi 
Lahan Kritis Mangrove. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan 
dan Perhutanan Sosial.  

 
Digital Globe, 2007.QuickBird Imagery Products – Product Guide. Regision 

4.7.3 DigitalGlobe, Inc. 1601 Dry Creek Drige, Ste 260. 
Longmont, Colorado 80503 

 
Dulbahri. 1994. ”Integrasi Citra Inderaja dan Sistem Informasi Geografi. 

Studi di Teluk Saleh, Pulau Sumbawa”. Laporan Penelitian. 
PUSPICS�Bakosurtanal, Yogyakarta.  

 
Effendi H. 2003. Telaah Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumberdaya dan 

Lingkungan Perairan. Yogyakarta : Kanisius. 
 
Faizal, A. and Amran, M.A., 2005, Model Transformasi Indeks Vegetasi yang 

Efektif untuk Prediksi Kerapatan Mangroge Rhizophora 
Mucronata. Pertemuan Ilmiah Tahunan MAPIN XIV. Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya 

 
Giyanto. 2010. Egaluasi Metode Transek Foto Bawah Air untuk Penilaian 

Kondisi Terumbu Karang. Desertasi S3 (tidak dipublikasikan). 
Program Pasca Sarjana Institute Pertanian Bogor.   

 
Gao, J. 2010. Digital Analysis of Remotely Sensind Imagery. New York: 

McGrawHill. 
 
Geo Eye. 2006. IKONOS Imagery Products Guide. Version 1.5. Dulles, 

Virginia 20166 
 
Hasyim, B. dan Dewi, R.S., 1998. Pengamatana Pola daerah Penangkapan 

di Perairan Selat Sunda Berdasarkan distribusi Shu Permukaan 
Laut dari data NOAA�AVHRR, Proceeding of  Annual Congention 
of the Indonesia Society of Remote Sensing.�

 
Hay, G. J., Kuretz, C. A., Odenweller, J. B., Scheffiner, E. J., and Wood, B. 

1979. Development of AI Procedure for Dealing with the Effects 
of Epipodal Events o Crop Temporal Spectral Response.  

 
Hunt, E. R., Rock, B. N., and Nobel, P. S. 1987. “Measurement of Leaf 

Relatige Water Content by Infrared Reflectance”. Remote 
Sensing of Enviroment (22), 429�435. 

 
Howard, J.A. 1991. Remote Sensing of Forest Resources; Theory and 

Application (terjamahan). Gadjah Mada Unigersity Press, 
Yogyakarta. 

 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

166 

Jensen, J.R. 1996. Introductory Dygital Image Processing a Remote Sensing 
Perspectige. Second Edition. Prentice Hal, Upper Saddle Rger, 
New Jersey. 

 
Jensen , 2004. Remote Sensing and Digital Image Processing. Department 

of Geography Unigersity of South Carolina. Columbia 
. 
Jensen . 2007. Remote Sensing of the Egironment: At Earth Resource 

Perspectige (1nd ed). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 

Jusoff, K. 2006. Individual Mangroge Species Identification and Mapping in 
Port Klang Using Airborne Hyperspectral Imaging. Journal of 
Sustainability Science and Management 2006 Volume 1(2): 27� 
36. 

 
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomer : 201 Tahun 2004. 

Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan 
Mangroge 

 
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 tentang 

Baku Mutu Air Laut. 2004. Jakarta. 
 
Ketjulan, R. 2010. Daya Dukung Perairan Pulau Hari Sebagai Obyek 

Ekowisata Bahari. Jurnal Paradigma, 14 (2) :195�204. 
 
Laapo, A. 2010. Estimasi Daya Dukung Sosial Dalam Pengelolaan 

Ekowisata Pulau�Pulau di Gugus Togean Taman Nasional 
Kepulauan Togean. Makalah disajikan dalam Simposium 
Nasional Pengelolaan Pesisir, laut, dan Pulau�Pulau Kecil. Bogor 

 
Khomsin. 2005. Studi Perencanaan Konsergasi Kawasan Mangroge di 

Pesisir Selatan Kabupaten Sampang dengan Teknologi 
Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Pertemuan 
IlmiahTahunan MAPIN XIV. 

 
Lauretta Burke, Elizabeth Selig, Mark Spalding. 2002. Terumbu Karang 

Yang Terancam Di Asia Tenggara. World Resources Institute 
dengan United Nations Engironment Program�World 
Consergation Monitoring Centre, World Fish Center, dan 
International Coral Reef Action Network. 

 
Lillesand, T.  M., and F.  W.  Kiefer. 1990. Penginderaan Jauh dan 

Interpretasi Citra.  Alih Bahasa : Duhari dkk.  Gadjah Mada 
Unigersity Press.  Yogyakarta. 725 halaman 

 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

167 

Lillesand T.M., R. W. Kiefer and J. W. Chipman. 2004. Remote Sensing and 
Image Interpretation. Fifth Edition. John Wiley and Sons. New 
York. 

 
Lillesand, T.M., R.W. Kiefer and Jonathan W.C., 2008. Remote Sensing and 

Image Interpretation. Fifth edition. New York. John Wiley and 
Sons.      

Liang, S. 2004. Quantitative Remote Sensing of Land Surfaces. John Wiley 
andSons. New York. 

 
Meurah, C., Raharjo, E., Budiastati, U. 2012. Penginderaan Jauh. Geografi.  
 
Mether, P.M. 2004. Computer Processing of Remotely Sensed Data: An 

Introduction, 3dd edition. Brisbane : John Wiley and Sons. 
 
Manafi,M.R.,  Fahrudin, A., Bengen, D.G.  dan Boer, M., 2009. Aplikasi 

Konsep Daya Dukung untuk Pembangunan Berkelanjutan di 
Pulau Kecil (Studi Kasus Gugus Pulau Kaledupa Kabupaten 
Wakatobi). Jurnal Ilmu ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, 
16 (1) : 63�71  

 
Muhsoni, F.F. dan M.S. Syarif, M. Effendi. 2011. Ingentarisasi Data Potensi 

Sumberdaya Wilayah Pesisir Kabupaten Sumenep. Jurnal Ilmu 
Kelautan Universitas trunojoyo Madura. Vol 4. No. 1. 

 
Mulder, N. J., and Kostwinder,H.R. 1987. Remote Sensing, Digital Image 

Processing, and Pattern Recognition. Enschede: International 
Institute for Aerospace Surgey and Earth Sciences (ITC). 

 
Musick, H. B. and Pelletier, R. E. 1988. “Response to Soil Moisture of 

Spectral Indices Deriged from Bidirectional Reflectance in 
Thematic Mapper Wagebands”. Remote Sensing of Environment 
(25), 167�184. 

 
Paharuddin. 2001. “Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi 

geografis untuk Pemanfaatan Ruang. Studi Kasus Wilayah 
Pantai Mamuju Sulawesi Selatan,” Thesis. Program Pasca 
Sarjana Unigersitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 
Pusat Surgei Sumberdaya Alam Laut. 2005. Pedoman Survei dan Pemetaan 

Terumbu Karang. BAKOSURTANAL.  
 
Purwadhi, S.H., 2001. Interpretasi Citra Digital. Gramedia Widiasarana 

Indonesia. Jakarta. Bab 1 halaman 1�2 
 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

168 

Richardson, A.J. and Wiegand, C. L. 1977. Distinguishing Vegetation from 
Soil Backgroun Information. Photogrammetric Engineering and 
Remote Sensing. 43 (12) 1541�1552 

 
Risdianto, R.  K.  1995.  Algoritma Pendugaan Konsentrasi Klorofil�a 

Berdasarkan Data Landsaat TM untuk Pemetaan Horisontal 
Produksi Primer di Perairan Selatan Jawa�Barat.  Fakultas 
Perikanan.  IPB.  Bogor.  106 halaman 

 
Romadhon, A., 2008. Kajian Indeks Kepekaan Lingkungan Dalam 

Penyusunan Arahan Pengembangan Pulau Kecil di Kabupaten 
Sumenep (Studi Kasus Pula Sapudi, Poteran dan Giliyang. 
Jurnal Embryo, 5 (1). 

 
Romadhon, A. 2013. Penilaian Daya Dukung Pulau Pulau Kecil Bagi Wisata. 

Bangkalan :UTM Press. Unigersitas Trunojoyo Madura. 
 
Rolf A. 2004. Principles of Remote Sensing and Geographic Information 

System. ITC.  Enschede. The netherlands. 
 
Sherta, D.P. 1991. Landsat Tutorial Workbook – Basic of Satellite Remote 

Sensing. Washington DC: Nasa. 
 
Sutanto, 1994. Penginderaan jauh Jilid 1dan II. Gadjah Mada Unigersity 

Press. Yogyakarta. Bab 1. 
 
Sutanto. 1992. Penginderaan Jauh Jilid I (cetakan kedua). Gajah Mada 

Press. Yogyakarta. 
 
Suharsono, P., 1996. Identifikasi Bentuk Lahan dan Interpretasi Citra untuk 

Geomorfologi. PUSPICS�Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta. 
 
Supriharyono, 2002. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di 

Wilayah Pesisir Tropis. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
 
 
Susie Westmacott, Kristian Teleki, Sue Wells dan Jordan West. 2000. 

Pengelolaan Terumbu Karang yang Telah Memutih dan Rusak 
Kritis. IUCN – Badan Konsergasi Dunia / The World 
Consergation Union. 

Syah, F. A. 2004. Model Hubungan Antara Karakter Spektral (Reflektansi) 
Klorofil�A dan Konsentrasinya diperairan Teluk Jakarta dan 
Kepulauan Seribu. Jurusan Ilmu Kelautan. FPIK. IPB. Bogor. 75 
halaman. 

 
Trisakti,B.,  J. Sari, U.H.Sucipto. 2003. “ Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

untuk Pengembangan Pariwisata Bahari. Teknologi 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

169 

Pengembangan Penginderaan jauh dalam Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Lautan,” Pusat Pengmbangan Pemanfaatan dan 
teknologi Penginderaan jauh. LAPAN. Jakarta. 

 
Tso,B., dan Mather, P.M. 2009. Classification Methods for Remotely Sensed 

Data (2nd ed.) Boca Raton: Taylor and Francis/CRC. 
 
Vincent, R.K. 1997. Fundamentals of Geologikal and Engiromental Remote 

Sensing. Upper Saddle Riger, New Jersey: Prentice Hall. 
 
Wijayanti, A. 2005. “Penerapan Penginderaan jauh dan SIG untuk 

Menyusun Arahan Pemanfaatan Ruang Pesisir Teluk Kupang, 
Nusa Tenggara Timur,” Thesis. Unigersitas Gadjah Mada . 
Yogyakarta.  

 
Yongitner, Susilo, S.B., Rakasiwi, G., Taurusman, A.A. 2010. Daya Dukung 

Pulau�Pulau Kecil dengan Model Pendekatan Ecological 
Footprint (Kasus Pulau Wetar). Bogor : PKSPL� IPB. 

 
Yulianda F, Fachrudin A, Hutabarat AA, Harteti S, Kusharjani, Kang HS. 

2010. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Secara 
Terpadu. Bogor : Pusdiklat Kehutanan�Departemen Kehutanan 
RI�SECEM� Korea International Cooperation Agency�

 
Zaky A.R., Suryono, C.A., Pribadi, R., 2012. Kajian Kondisi Lahan Mangroge 

di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dan 
Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. 
Journal Of Marine Research. Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, 
Halaman 88 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



����������	�����	����������������������������������������������������������������

170 

�



����������	�����	����������������������������������������������������������������

171 

Lampiran 
�

�	���&�	����.��	�������	�����.�:	
	�	���.����
 
 
�	�	6�:�	�� $����������		��
	���
6�����	�	6�:�	�� $���:�'5*�
���������B�.�.����6�� $�A�O�A�����0������!�!�#!��%��/�0��B�5�)&*&'��
���6�������	�	6�:�	�� � $�Mata kuliah ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai penginderaan jauh, sistem 

pengolahan citra digital, prinsip dasar pengolahan citra digital, restorasi citra, penajaman citra 
dan pemfilteran spasial, klasifikasi multispektral, transformasi khusus, Aplikasi pengolahan citra 
satelit untuk pengelolaan sumberdaya alam. 

��
�	��������6����	:������ $�Setelah mengikuti matakuliah Penginderaan Jauh mahasiswa mampu menganalisis citra satelit 
penginderaan jauh. 
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Mampu 
menjelaskan 
tentang 
penginderaan 
jauh 

• Batas dan 
pengertian 
penginderaan jauh 

• Citra digital 

• Sistem 
penginderaan jauh 
sebagai sebagai 
penghasil citra 
digital 

• Penginderaan jauh 

• Sumber tenaga dan asal 
radiasi 

• Sensor penginderaan 
jauh 

• Citra penginderaan jauh 

• Bagaimana citra 
penginderaan jauh 
diperoleh. 

• Bagaimana citra 

2 x 2 x 50mnt 
Ceramah 
Diskusi 

LCD 
Komputer 

1.Bab.1 hal.1�2 
2.Bab.1&2 hal.1�21 
4. Bab1 
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penginderaan jauh 
disimpan 

• Bagaimana citra 
penginderaan jauh 
ditampilkan sebagai 
gambar. 

• Sistem satelit 
penginderaan jauh 

2 

Mampu 
menjelaskan 
sistem 
pengolahan dan 
prinsip dasar 
pengolahan citra 
digital 

• Sistem Pengolahan 
citra digital 

• Prinsip dasar 
pengolahan citra 
dari domain spektral 
ke domain spasial 

• Konsep resolusi 

• Perangkat sistem 
pengolahan citra 

• Ruang spektral 

• Alternatif tampilan citra 
 
 

2 x 2 x 50mnt 
Ceramah 
Diskusi 
Visualisasi 

LCD 
komputer 

1.Bab.2 hal.28�46 
2.Bab.4 hal.42 �53 
3.Bab.2  

3 

Mampu 
mendemonstrasik
an restorasi citra 

• Kualitas citra 

• Koreksi citra 

• Penilaian kualitas citra 

• Beberapa 
parameterkualitas citra 

• Koreksi geometri 

• Koreksi radiometri 
 

2 x 3 x 50mnt 
Ceramah 
Diskusi 
gisualisasi LCD  

Komputer 
Film  

1.Bab.6 hal.70�90 
2.Bab.5 hal.121�
200 
3.Bab.4 
 

1 x 2 x 150 mnt Praktikum 

-�����0	������	�	��	���-0�  

4 

Mampu 
menghasilkan 
penajaman citra 
dan pemfilteran 
spasial 

• Penajaman dan 
pemfilteran citra 

• Penajaman kontras 

• Pemfilteran 
 

2 x 1 x 50mnt 
Ceramah 
Diskusi  
Visualisasi 

LCD  
Komputer 
Film 

2.Bab.7 hal 93�112 

1 x 1 x 150 mnt Praktikum 

5 
Mampu 
menghasilkan 
klasifikasi 

• Klasifikasi 
Multispektral 

• Dasar Pemikiran dan 
asumsi 2 x 3 x 50mnt 

Ceramah 
Diskusi 
Visualisasi 

LCD  
Komputer  
Film 

1.Bab.6 hal. 241�
291 
2.Bab.9 hal 147�
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multispektral • Klasifikasi terselia 

• Klasifikasi tak�terselia 

• Ketelitian Hasil Klasifikasi 
 

Simulasi 170 

1 x 1 x 150 mnt Praktikum 

6 

Mampu 
menghasilkan 
transformasi 
khusus pada citra 
satelit 

• Transformasi 
khusus 

• Penisbahan saluran 

• Pengurangan saluran 

• Indeks gegetasi 

2 x 2x 50 mnt 
Ceramah 
Diskusi 
simulasi 

LCD  
Komputer 

2.Bab.8 hal.120�
143 
 

1 x 1 x 150 mnt Praktikum 

7 

Mampu 
menghasilkan 
aplikasi�aplikasi 
pengolahan citra 
satelit untuk 
pengelolaan 
sumberdaya alam 

• Aplikasi pengolahan 
citra satelit untuk 
pengelolaan 
sumberdaya alam 

• Contoh aplikasi 
pengolahan citra digital 

• Contoh integrasi 
penginderaan jauh satelit 
dan SIG 

2 x 1 x 50mnt 
Ceramah 
Diskusi  
simulasi 

LCD  
Komputer 

2.Bab.12 hal.224�
247 
5. Bab 6 

-������������	�	��	���-��  

���.���.	�	��
:�#!��#����#���$�

1. Purwadhi\S.H., 2001. Interpretasi Citra Digital. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta 
2. Danoedoro P. 1996. Pengolahan Digital Teori dan Aplikasinya dalam Bidang Penginderaan Jauh. Fakultas Geografi Unigersitas 

Gadjah Mada. Yogyakarta. . 
3. Lillesand, T.M., R.W. Kiefer and Jonathan W.C., 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth edition. New York. John 

Wiley and Sons. 
4. Sutanto, 1994. Penginderaan jauh Jilid 1dan II. Gadjah Mada Unigersity Press. Yogyakarta. 

:�#!��#����!���+��%$�
5. Lo, C.P., 1996, Penginderaan jauh Terapan. Terjemahan : Bambang Purbawaseso. Unigersitas Indonesia. Jakarta. 

 




